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1. Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

Na území České republiky bylo v roce 2020 spácháno 165.525 trestných 
činů. Nejzatíženějším územím je hlavní město Praha, na druhém místě již 
tradičně Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. 

PHA – Hlavní město Praha, MSK – Moravskoslezský, STC – Středočeský, JHM – Jihomoravský, ULK – Ústecký, PLK – Plzeňský, OLK – Olomoucký, JHC – 

Jihočeský, LBK - Liberecký, HKK – Královohradecký, ZLK – Zlínský, VYS – Vysočina, PAK – Pardubický, KVK - Karlovarský 

 

Městské ředitelství policie Ostrava (dále jen „městské ředitelství“) evidovalo 
v roce 2020 celkem 7.629 trestných činů, což je více, než eviduje dalších šest 
krajských ředitelství. Z těchto 7.629 trestných činů se podařilo objasnit 3.676, což 
představuje 48 %. Dalších 836 trestných činů pak bylo objasněno tzv. dodatečně 
– jde o trestné činy, které byly evidovány v roce 2019, objasněny však až v roce 
2020. Tyto objasněné trestné činy se však ve statistikách obvykle neuvádějí, což 
negativně ovlivňuje celkovou výslednost práce policistů. Pokud by byly oficálně 
započítány, stoupla by objasněnost na 60 %. V porovnání s ostatními městskými 
(v Praze obvodními) ředitelstvími je to jednoznačně nejlepší výsledek. Stejně je 
na tom, při mnohem nižším nápadu trestné činnosti, jen Olomouc. Navíc 
z celkového počtu trestných činů evidovaných na celém území Krajského 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje jich bylo 39 % evidováno na 
organizačních článcích městského ředitelství.  
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Na shora uvedeném grafu je zachycen vývoj nápadu1) trestné činnosti a její 
objasněnosti na území městského ředitelství za posledních 16 let.  

Je třeba znovu připomenout, že organizační členění městského ředitelství 
není totožné s členěním Statutárního města Ostrava na jednotlivé městské 
obvody. Teritorium, jehož bezpečnost městské ředitelství zajišťuje, zahrnuje 
krom území města Ostravy rovněž území města Klimkovice a jeho částí 
Josefovice, Hýlov a Václavovice, území obcí Olbramice a její části Janovice, 
Zbyslavice, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom, Vřesina, 
Václavovice, měst Šenov, Vratimov a jeho část Horní Datyně. Působnost 
jednotlivých obvodních oddělení musí být stanovena tak, aby byly co nejlépe 
rozděleny síly a prostředky, kterými městské ředitelství disponuje při zajištění 
bezpečnosti a pořádku na svém území. 

Územní působnost městského ředitelství je rozdělena mezi deset obvodních 
oddělení a dvě policejní stanice, které tvoří nedílnou součást svých mateřských 
obvodních oddělení. Největší podíl registrovaných trestných činů v roce 2020, a 
to 16 %, spadal do příslušnosti obvodního oddělení Ostrava-střed, kde evidujeme 
1.227 trestných činů (o 561 méně proti roku 2019). Na druhém místě s počtem 
869 registrovaných trestných činů je obvodní oddělení Ostrava Hrabůvka (o 152 
méně proti roku 2019). Třetí je obvodní oddělení Ostrava Mariánské Hory, které 
se podílí na celkové kriminalitě 866 trestnými činy (o 282 méně proti roku 2019). 

Následující dva grafy přibližují jednak porovnání nápadu trestných činů 
v letech 2019 a 2020 na jednotlivých obvodních odděleních městského 
ředitelství, jednak počet objasněných trestných činů a objasněnost2). 

 

 

 
1) Nápad trestné činnosti je užíván ve významu zjištěná kriminalita (tedy počet registrovaných -  

evidovaných trestných činů). 
 
2)  Objasněnost znamená podíl zjištěných a objasněných trestných činů. 
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Takto tedy vypadá rozložení kriminality na teritoriu městského ředitelství, 
vyjádřeno v absolutních číslech i v procentuálním podílu. 

 

 

 

2. Kriminalita podle druhů 

V roce 2020 došlo k meziročnímu poklesu celkové registrované kriminality 
o 23 %, současně však došlo ke snížení počtu objasněných trestných činů 
o 20 %. Celková objasněnost narostla o 1,46 %, což je pozitivní ukazatel. 
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Celková zjištěná kriminalita:   7.629   (-2.338; -23 %)3) 

Objasněno trestných činů:   3.676   (-963; -20 %) 
Celková objasněnost:        48 %  (+1,46 %) 
Stíháno osob:   3.541   (-459; -11,47 %) 
Způsobená hmotná škoda:     163.928.398 Kč  (-42.213.370; -25,75 %) 
Policisty zajištěné hodnoty:       20.344.391 Kč (-7.635.240; -37,53 %) 

 
Policie ČR dělí statisticky kriminalitu do tří hlavních oblastí – obecná 

kriminalita, hospodářská kriminalita a zbývající kriminalita. Podíl těchto oblastí na 
celkové kriminalitě znázorňuje následující graf. 

 

 

 
U všech sledovaných oblastí došlo k poklesu počtu zjištěných trestných činů.  
 
V oblasti obecné kriminality bylo v roce 2020 registrováno 6.016 trestných 

činů, to znamená proti roku 2019 pokles o 1.974 skutků, což představuje pokles 
o 24,71 %. U zbývající kriminality došlo k poklesu počtu trestných činů 
o 208 skutků, což činí meziroční pokles o 21 %. A pokles registrovaných 
trestných činů evidujeme v roce 2020 také u hospodářské kriminality, a to 
o 154 skutků, tedy o 15,6 %. 

 
 
 

 
3) Údaje v závorkách znamenají změnu proti roku 2019.  
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2.1. Obecná kriminalita 

 

 

Jak je patrné z výše uvedeného grafu, největší podíl na obecné kriminalitě 
má kriminalita majetková, a to 73 %. Jednotlivé druhy kriminality budou popsány 
v následujících kapitolách. 

2.1.1. Majetková kriminalita 

Majetková kriminalita tvoří největší podíl z celkové kriminality na území města 
Ostravy (57,74 %) a převážnou většinu obecné kriminality (73,22 %). 

 

Celkem zjištěno     4.405 (-1 535; -25,84 %) 
Z toho objasněno      1.597 (-515; -24,38 %) 
Objasněnost        36,25 % (+0,69 %) 

   Podíl na celkové kriminalitě       57,74 % 
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Nejvýznamnější ukazatele nápadu při rozdělení majetkové kriminality na 
krádeže prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkové trestné činy:   

 
Krádeže prosté zjištěno  2.792 (-1 110; -28,44 %) 

Z toho objasněno  1.167 (-366; -23,87 %) 
Objasněnost       41,79 % (+2,5 %) 
Podíl na celkové kriminalitě:       36,59 % 
Podíl na majetkové kriminalitě:       63,38 % 
 

Krádeže vloupáním zjištěno  901 (-212; -19,04 %) 
Z toho objasněno  327 (-95; -22,51 %) 
Objasněnost    36,29 % (-1,63 %) 
Podíl na celkové kriminalitě:    11,81 % 
Podíl na majetkové kriminalitě:    20,45 % 

 
Ostatní maj. tr. činnost zjištěno  712 (-213; -23,02 %) 

Z toho objasněno  103 (-54; -34,39 %) 
Objasněnost    14,46 % (-2,51 %) 
Podíl na celkové kriminalitě:      9,33 % 
Podíl na majetkové kriminalitě:    16,16 % 

Z uvedeného vyplývá, že největším problémem z hlediska počtu 
registrovaných trestných činů na teritoriu městského ředitelství i nadále zůstává 
majetková kriminalita, byť se daří každoročně zvyšovat podíl objasněnosti.  

Nejvýznamnější ukazatele nápadu majetkové kriminality ukazuje následující graf.  
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2.1.1.1. Prosté krádeže 

V roce 2020 pokračoval pokles nápadu v oblasti majetkové trestné činnosti. 
Ten se týkal všech tří základních oblastí, tedy i krádeží prostých. 

 

 
Nejrozsáhlejší součást majetkové trestné činnosti, a tedy i krádeží prostých 

tvoří krádeže v jiných objektech. Nápad této trestné činnosti se v roce 2020 
snížil oproti roku 2019 o 389 skutků (tj. snížení o 33,33 %), objasněnost 
zaznamenala pokles pouze o 1 %.  

Příčiny vysokého množství této trestné činnosti se nemění. Na území města 
Ostravy se nacházejí lokality se silným zastoupením sociálně slabých občanů, 
ale také lokality se značným počtem osob tzv. majoritní společnosti, které tvoří 
velké panelové komplexy s vysokou anonymitou. V těchto lokalitách dochází ke 
značné koncentraci osob nemajících vztah k majetku druhých, s absencí empatie 
a sociálního cítění se spoluobčany. Současně zde byla v nedávných letech 
vystavěna velká nákupní centra s parkovacími místy, kam dojíždí za nákupy také 
mnoho mimoostravských občanů. I oni se stávají oběťmi této trestné činnosti.  

Z operativních a informačních zdrojů je známá rovněž skutečnost, že většinu 
pachatelů této trestné činnosti tvoří osoby závislé na OPL, s velkou mírou 
recidivy.  

Majetková trestná činnost na úseku krádeží věcí z vozidel zaznamenala 
pokles o 102 skutky (tj. -13,26 %). Předmětem zájmu pachatelů jsou především 
věci, které se dají obratem zpeněžit - navigace a hodnotné kompletní integrované 
radionavigační systémy, notebooky, tzv. „chytré mobilní telefony“, tablety, 
digitální fotoaparáty, volně odložené tašky a kabelky s peněženkami, osobními 
doklady, platebními kartami a finančním obnosem. 
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Trestná činnost na úseku krádeží dvoustopých vozidel tvoří z celkového 
počtu krádeží prostých 3 %. Proti roku 2019 zde došlo k nárůstu této trestné 
činnosti, a to o 21 skutků. Současně došlo také k nárůstu o 32 objasněných 
skutků, objasněnost vzrostla na 54 %. 

U pachatelů této trestné činnosti jsou v oblibě zejména vozidla české výroby, 
kterými jsou Škoda Octavia první i druhé generace a Fabia první generace. 
U zahraničních vozidel jde o různé značky, typy i roky výroby. V roce 2020 
neevidujeme krádeže vozidel cizími státními příslušníky, které by byly ihned 
převáženy do zahraničí, zejména do Polské republiky. Příčinou budou zřejmě 
restriktivní opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií, zejména přísnější 
kontroly na hranicích, které téměř znemožnily pohyb pachatelů s těmito vozidly.  

Pokud jde o zjištěné pachatele této trestné činnosti z řad občanů ČR, jedná 
se v naprosté většině o osoby z řad kriminálně závadových osob a osoby závislé 
na užívání omamných a psychotropních látek. Nezřídka se jedná také o osoby, 
které mají vztah k vozidlům, samy vozidla opravují, rozprodávají na součástky.  

Odcizená vozidla či jejich díly pak končí v neoficiálních dílnách i mimo 
Ostravu. Dokazování této trestné činnosti je stále velmi obtížné.  
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2.1.1.2. Krádeže vloupáním 

Jak je zřejmé z grafu, i na problematice krádeží vloupáním došlo k poklesu 
o 212 (tj. 19,04 %) evidovaných trestných činů. Došlo také k poklesu 
objasněnosti o 1,63 %.  

Níže vložený graf pak ukazuje rozdělení krádeží vloupáním dle napadených 
objektů. Jak je zřejmé, nejčetněji je zastoupena trestná činnost na úseku vloupání 
do ostatních objektů. Ta činí 9 % z celkové kriminality, 15 % z majetkové trestné 
činnosti a z celkového nápadu krádeží vloupáním představuje 74 %. Také zde  
došlo k poklesu, a to o 88 skutků (tj. 11,7 %). O 2 % také poklesla objasňovanost, 
na 36 %. Ostatními objekty se rozumí zejména sklepy, sklady, kanceláře, šatny, 
zahradní chatky, altány a podobné jinak nespecifikované objekty. 
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Za nejvýznamnější a nejcitlivější ukazatele kategorie krádeže vloupáním jsou 
považovány případy vloupání do bytů a rodinných domků.  

 
Tato trestná činnost v roce 2020 klesla o 84 skutků. Objasňovanost pak 

o 1 % na 42 %. S problémem vloupání do rodinných domů se nejvíce potýkají 
organizační články, v jejichž služebním obvodě se z velké části nacházejí 
příměstské celky převážně s tímto typem zástavby. Jde o obvodní oddělení 
Poruba 1, Poruba 2 (pol. stanice Velká Polom), Slezská Ostrava (pol. stanice 
Radvanice) a Vratimov. Způsoby provedení vloupání zůstávají shodné - páčení 
dveří, oken nebo rozbití skleněné výplně oken. Do bytů se pachatelé dostávají 
nejčastěji otevřenými okny v přízemních bytech, vypáčením dveří nebo rozbitím 
okna, či vloupání po předchozím rozlomení cylindrické vložky zámku.   

Oproti roku 2019 bylo v roce 2020 evidováno také méně případů vloupání do 
obchodů (o 19 skutků), ale více vloupání do restaurací a hostinců (o 3 případy).  

U vloupání do rodinných domů a bytů jsou předmětem zájmu pachatelů 
zejména šperky, finanční hotovost, cenné papíry, platební karty, doklady a někdy 
i drobná elektronika (mobilní telefony, notebooky). Zájem pachatelů o objekty 
obchodů či restaurací je zřejmý. Materiální či finanční zisk z takové krádeže je 
maximální. Pachatel se na místě činu zmocní povětšinou finanční hotovosti, 
alkoholu, cigaret, případně potravin, které sám spotřebuje, tedy nemusí 
kontaktovat překupníka. Vniknutí do nedostatečně zabezpečených objektů 
obchodů a restaurací je poměrně snadné. U takových objektů není zapotřebí 
sofistikovaných metod. Pachatelé používají k překonání překážky zejména hrubé 
síly za použití sériově vyráběných nástrojů.  Vzhledem k jejich dostupnosti 
dochází k jejich obměňování a tím ztížení zjištění, že se jedná o sériovou trestnou 
činnost. Ke krádežím vloupáním do uvedených objektů dochází jak v sídlištní 
zástavbě a hustě obydlených místech, tak i na samotách, kde je obydlenost nižší. 
Způsoby provedení jsou shodné - především páčení dveří a oken, rozbití 
skleněných výplní dveří a oken. Pachatelé jsou opět zejména recidivisté či osoby 
závislé na omamných a psychotropních látkách. V mnoha případech pocházejí 
z okolí místa činu nebo tato místa dobře znají z minulosti.  
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2.1.1.3. Ostatní majetková trestná činnost 

V roce 2020 bylo spácháno celkem 712 ostatních majetkových trestných činů 
(pokles o 213 skutků, tedy 23,02 %), z nichž 103 bylo objasněno (-54 skutků, tj. 
-34,39 %). Objasněnost v této oblasti činí 14,46 % (-2,51 %).  

Nejvýznamnějšími ukazateli nápadu této oblasti jsou trestné činy podvodu 
(evidováno 180 skutků, tj. pokles o 22 skutků), zpronevěry (evidováno 19 skutků, 
tj. -6 skutků) a poškozování cizí věci (evidováno 445 skutků, tj. pokles o 113 
skutků).  

2.1.2. Násilná kriminalita 

Celkem zjištěno      549 (-115; -17,32 %) 
Z toho objasněno      387 (-57; -12,84 %) 
Objasněnost         70,49 % (+3,62 %) 
Podíl na celkové kriminalitě        7,2 % 
 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu násilné kriminality: 

Vraždy         4 (-4; -50 %) 
Loupeže       97 (-19; -16,38 %) 
Úmyslné ublížení na zdraví            216 (-57; -20,88 %) 
Nebezpečné vyhrožování               62 (-11; -15,07 %) 
Vydírání                 51 (0; 0,00 %) 
Násilí proti úřední osobě – policistovi   15 (+7; +87,5 %) 
Neoprávněný zásah do práva domu, bytu    4 (-2;  -33 %) 
Týrání osoby žijící ve společném obydlí     6 (0; 0,00 %) 
Nebezpečné pronásledování      6 (-1; -14,29 %) 

 
Pokles nápadu této trestné činnosti znamená soustavné zlepšování 

bezpečnostní situace na teritoriu Ostravy. Na celkovém nápadu se podílely 
v 31 případech osoby nezletilé, ve 22 případech osoby mladistvé a ve 
12 případech cizinci. 
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V roce 2020 byly na teritoriu města Ostravy spáchány 4 případy vražd. 

Správně by mělo být uvedeno 5 případů, neboť poslední, z prosince, byla 
překvalifikována ze zločinu těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti na 
vraždu. Jeden případ byl ve stadiu pokusu, ostatní případy byly dokonané. 
Všechny byly objasněny. Ve čtyřech případech byly motivem vraždy nezvládnuté 
osobní vztahy, v jednom vyřizování osobních účtů. Ve všech případech byl 
pachatelem dospělý muž, ve třech případech byla obětí žena, ve dvou muž. Ve 
třech případech bylo k usmrcení použito nože, v jednom případě dřevěná tyč, 
u překvalifikovaného trestného činu se jednalo o údery pěstí do obličeje a 
následné našlápnutí do oblasti trupu. Ve všech případech se jednalo o sociálně 
slabé občany. 
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 Na šetření těchto případů, byť nespadají do věcné příslušnosti městského 
ředitelství, se vždy významně podíleli policisté 9. oddělení obecné kriminality, 
které se problematikou násilné trestné činnosti zabývá přednostně.  

V roce 2020 došlo k poklesu evidovaných trestných činů ublížení na zdraví. 
Přestože klesl i počet objasněných trestných činů, celková objasněnost vrostla 
o 10 %.  

 

 

V roce 2020 bylo na území městského ředitelství oznámeno 21 skutků, které 
byly kvalifikovány a vyšetřovány jako ublížení na zdraví s úmyslem způsobit 
těžkou újmu. Ve všech případech byl pachatel ustanoven. Nejčastěji (12 případů) 
byl útok veden rukou, beze zbraně, v 5 případech byl použit nůž. Pouze ve dvou 
případech byly pachatelkami ženy, ve většině případů (12 útoků) se skutek 
odehrál v bytě, v 7 případech na ulici. 

Také na úseku loupežných přepadení došlo k meziročnímu poklesu. V roce 
2020 bylo evidováno celkem 97 těchto trestných činů (tj. -19 skutků, -16,38 % 
oproti roku 2019. Z celkového počtu se jich podařilo objasnit 81. Objasněnost tak 
činila 83,51 %. To je v celé ČR zcela výjimečný výsledek. 

Ve většině případů loupeží se již tradičně jednalo o jednotlivé skutky 
spáchané na veřejném prostranství, tedy o tzv. pouliční loupeže. Po dlouhé době 
poprvé nedošlo ani v jednom případě k loupežnému přepadení v peněžním 
ústavu. 

Z pohledu místní příslušnosti bylo nejvíce loupeží, celkem 20, spácháno na 
území služebního obvodu OOP Mariánské Hory (5. OOK), nejméně ve 
služebních obvodech OOP Poruba 1, Poruba 2 a Vratimov.  

Trestného činu loupeže se v roce 2020 dopustilo celkem 112 osob, z čehož 
bylo 19 osob nezletilých a 13 osob mladistvých. K odhalování pachatelů nejen 
tohoto trestného činu výrazně přispívají kamerové systémy, které jsou v Ostravě 
instalovány, a rovněž velmi dobrá místní znalost zde sloužících policistů. 
Předmětem zájmu pachatelů jsou věci rychle a snadno zpeněžitelné, jako mobilní 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území města Ostravy za rok 2020 

17 

telefony, šperky, stravenky a jiné. Nejvíce se pachatelé soustřeďují na celé 
kabelky, ze kterých si poté vyberou jen hodnotné věci a kabelku vyhodí. 

V roce 2020 bylo na území městského ředitelství spácháno 32 případů 
trestného činu vydírání. Je to o 19 skutků méně než v roce 2019. Objasněno 
bylo 27 skutků, což představuje 84,38 % (tj. +15,75 %). 

Pokud jde o formy spáchání trestného činu vydírání, pak např. ve 
3 případech šlo o šikanu (2x mezi rodinnými příslušníky, 1x mezi mladistvými), 
ve 4 případech se jednalo o sexuální podtext, ve 2 případech šlo o vymáhání 
výpalného. 

V roce 2020 bylo na teritoriu městského ředitelství šetřeno celkem 7 případů 
kvalifikované jako trestný čin „šíření poplašné zprávy“. Z tohoto počtu bylo 
objasněno 6 případů. V jednom případě byl skutek odložen, neboť v dané věci 
nešlo o trestný čin. Ve všech případech byl zjištěn pachatel. 

Rok 2020 s sebou přinesl i novou negativní zkušenost. Dne 19. 4. 2020 
v 02:36 hodin oznámil neznámý pachatel na linku tísňového volání č. 158 uložení 
nástražného výbušného systému do prodejny OD Kaufland, aniž upřesnil 
konkrétní provozovnu. Pachatel měl použít 3 kg trhaviny semtex a k výbuchu 
mělo dojít v 07:01 hodin dne 19. 4. 2020. Musela být přijata opatření ke všem 
4 provozovnám na teritoriu Ostravy. Kolem každé provozovny byl vytvořen 
bezpečnostní perimetr v okruhu minimálně 200 m – tento prostor byl uzavřen a 
fyzicky střežen. Kontaktováni byli vedoucí pracovníci všech provozoven a ve 
všech provozovnách byla provedena pyrotechnická prohlídka za účasti 
policejních psovodů se psy, pyrotechniků a dalších policistů. Ani v jednom 
případě nebyl nástražný výbušný systém nalezen. Situace se opakovala téhož 
dne v odpoledních hodinách, kdy v 17:37 hodin pachatel opět pohrozil výbuchem 
v prodejnách OD Kaufland. Ani v tomto případě nebyla výbušnina nalezena. Na 
opatřeních se podílely desítky policistů, evakuovány byly stovky osob. 

Současně probíhalo intenzivní pátrání po totožnosti pachatele, především 
v gesci policistů služby kriminální policie a vyšetřování. Jejich usilovná práce byla 
úspěšná, pachatel by ztotožněn. Jeho jednání bylo kvalifikováno jako trestný čin 
vyhrožování teroristickým trestným činem podle § 312f trestního zákoníku a 
celou věc převzala Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV. 

Za rok 2020 bylo na městské ředitelství oznámeno 152 událostí požárů a 
výbuchů (tj. -31 skutků proti roku 2019). Šlo o: 

- 32 trestných činů podle trestního zákoníku, 
- 7 případů, kde nebylo zjištěno cizí zavinění – odloženo dle § 159a odst. 1 

trestního řádu, 
- 81 přestupků kvalifikovaných dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, 
- 32 událostí požáru šetřených dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 

(vyřešeno na místě HZS nebo uloženo „AA“). 

Z 32 trestných činů bylo 23 případů odloženo ve smyslu ust. § 159a/5) 
trestního řádu, 6 skutků bylo objasněno (tj. 18,75 %), u zbylých probíhá 
prověřování. 
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Na vzniku požáru se nejčastěji podílely osoby bez trvalého bydliště 
(bezdomovci), osoby opakující trestnou činnost (recidivisté) a děti. Jednalo se 
převážně o požáry plastových kontejnerů (59 událostí, tj. pokles o 3 události proti 
roku 2019), zahoření ve sklepních kójích a automobilů. 

Jedním z hlavních faktorů je zvědavost, která pravděpodobně není 
podporována úmyslným jednáním. Dalším faktorem je buď zakázaná, či 
neopatrná manipulace se zdrojem otevřeného ohně, nezřídka v kombinaci 
s užíváním alkoholu. Dalším faktorem jsou pak technické závady, a to na 
elektroinstalaci, topných či jiných technických tělesech, kdy v tomto ohledu bývají 
často opomíjeny nebo i zanedbávány preventivní kontroly stanovené příslušnými 
zákony. Vyskytly se však i případy požárů, kde byl zřejmý úmysl způsobit jiné 
osobě, ať fyzické či právnické, větší škody na majetku.  

 

2.1.3. Mravnostní kriminalita 

Celkem zjištěno   84      (-3; -3,45 %) 
Z toho objasněno   56      (+2; +3,70 %) 
Objasněnost              66,66 % (+4,59 5%) 
Podíl na celkové kriminalitě    1,10 %. 
 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 

Znásilnění    20 (-1; -4,76 %) 
Pohlavní zneužívání ostatní 19 (-10; -34,48 %) 
Pohlavní zneužívání v závislosti   3 (+2; +200 %) 
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Ve vývoji mravnostní kriminality došlo v roce 2020 proti roku 2019 k poklesu 
zjištěných skutků o 3 případy, což znamená meziroční pokles o 3,45 %. 
Současně se zvýšil počet objasněných trestných činů o 2 skutky, což představuje 
nárůst o 3,70 %.  

U trestného činu znásilnění klesl počet registrovaných trestných činů 
o 1 skutek, tedy o 4,76 %. Bylo objasněno 17 případů znásilnění (tj. +3, tedy 
+21,43 % oproti roku 2019). Objasněnost vzrostla meziročně o 18 % na 85 %. 
V roce 2020 nebyly zaznamenány případy se znaky sériové trestné činnosti.          

U pohlavního zneužívání došlo k poklesu nápadu o 8 případů na celkových 
22, z toho jich bylo objasněno 13, což je 59,09 %. Co se týče vztahu pachatel - 
oběť, není zaznamenána žádná série ani recidiva. Pachatelé těchto skutků mají 
v drtivé většině nějaký osobní vztah k poškozenému, např. rodinní příslušníci či 
známí. 

Vývoj na obou problematikách zachycují následující grafy: 
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V roce 2020 nebyl na městském ředitelství prověřován žádný případ 
kuplířství. Nebyla registrována ani pouliční prostituce. 

V problematice mravnostní trestné činnosti není v mnoha případech právní 
kvalifikace jednoznačná. Téměř vždy je nutno nechat vypracovat znalecké 
posudky, provést výslechy zvlášť zranitelných obětí, zajistit věcné  
i biochemické důkazy či provést detailní ohledání místa činu, dokovat  
a vyhodnotit stovky až tisíce fotografií a videozáznamů, nasadit operativní úkony 
a tyto následně vyhodnotit v co nejkratší možné době. Doba prověřování  
a vyšetřování je delší a výsledek se ve statistice projeví až mnohem později. 
Nutno podotknout, že poměrně značné množství oznámených případů i 
pohlavního zneužívání jsou vymyšlené nebo nezakládají skutkovou podstatu 
uvcedených trestných činů. Policii však stojí značné úsilí i čas, který by mohla 
věnovat jiným závažným skutkům.  

Značným problémem mravnostní internetové kriminality je navazování 
vztahů dospělé osoby s nezletilci. Dospělé osoby se vydávají za vrstevníka 
nezletilce s cílem získání fotografie nebo videa majícího charakter dětské 
pornografie. Tato komunikace probíhá vesměs přes volně dostupné komunikační 
kanály a sociální sítě, u kterých je ztížené dohledat koncové uživatele, 
tj. pachatele protiprávního jednání. Časově náročné je vyžádání úkonů dle 
trestního řádu i komunikace s provozovateli sociálních sítí cestou mezinárodní 
spolupráce. Jedná se o vysoce latentní trestnou činnost.  

2.1.4. Ostatní kriminalita 

Celkem zjištěno    978 (-322; -24,77 %) 
Z toho objasněno    715 (-192; -21,17 %) 
Objasněnost        73 % (+3%) 
Podíl na celkové kriminalitě     12,82 % 
 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 

Výtržnictví           34 (-7; -17,07 %) 
Sprejerství                   165 (-289; -63,66 %) 
Ohrožování mravní výchovy ml.         84 (-47; -35,88 %) 
Nedov. výr. a drž. psych. látek a jedů        86 (-56; -39,44 %) 
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vyk.  495 (+76; +18,14 %) 
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V oblasti ostatní kriminality došlo k meziročnímu poklesu nápadu kriminality 
o 323 případů, tedy o téměř 25 %. Proti roku 2019 došlo k poklesu u většiny 
trestných činů spadajících do této kategorie – např. sprejerství (o 289 skutků, 
tedy o 63,66 %), nedovolená výroba a držení psychotropních a omamných 
látek a jedů (o 56 skutků, tedy o 39,44 %), výtržnictví (o 7 skutků, tedy 
o 17,07 %). U trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí došlo 
naopak k nárůstu o 76 skutků, tedy o 18,14 %. 

Výčet trestných činů této oblasti, jejich počet i procentuální podíl je zřejmý 
z následujícího grafu. 

 

Trestná činnost na úseku nealkoholové toxikomanie patří statisticky mezi 
„ostatní kriminalitu“, kde se 17 % tvoří po „sprejerství“ a „maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání“ třetí největší skupinu trestných činů. Z  celkového počtu 
skutků celkové kriminality spáchaných v roce 2020 na území města Ostravy tvoří 
tzv. drogová kriminalita na první pohled zanedbatelný podíl 1,6 % a podobně 
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malý podíl zabírá také z obecné kriminality – „pouze“ 2 % (oba ukazatele se proti 
roku 2019 zvýšily o 0,1 %). 

Za období roku 2020 bylo na území města Ostravy spácháno 123 tzv. 
drogových trestných činů (-26 skutků; -17,45 %), z toho bylo 94 skutků objasněno 
(-11 skutků; -10,48 %). Objasněnost dosáhla téměř 42 %, tj. navýšení o 4 %.   

Výše uvedeného jednání se dopustilo 126 pachatelů (-3 stíhané osoby), 
z toho 57 recidivistů, tj. 45,24 %, 20 mladistvých a nezletilých a 18 žen.  

Největší počet skutků byl v roce 2020 kvalifikován jako „nedovolená výroba 
a jiné nakládání s OPL a s jedy“. Nejčastěji šlo o psychotropní látku 
metamfetamin (pervitin) a marihuanu. V průběhu roku 2020 bylo na území města 
Ostravy policisty odhaleno 15 tzv. varen metamfetaminu (-5 varen), z toho 
většina po „operativním rozpracování“ a 13 pěstíren konopí (-22 pěstíren). 
Podařilo se, mimo jiné, zajistit přes 0,8 kg metamfetaminu, prekurzory a 
metamfetamin v různé fázi výrobního procesu, ze kterého by bylo možno vyrobit 
až 6 kg metamfetaminu v hodnotě převyšující 6 miliónů Kč. Dále 250 ks extází, 
100 ks LSD, přes 6 kg marihuany. Nelze opomíjet ani další OPL jakými jsou 
heroin či kokain, ale i zneužívané léky, nejčastěji z řad barbiturátů, a také léky 
s hormonálním účinkem, které se rovněž na území města Ostravy zneužívají. 
Alarmující je nelegální obchod s prekurzory – léky s obsahem pseudoefedrinu, 
který je nezbytný při nelegální výrobě metamfetaminu. Tyto léky jsou nelegálně 
dováženy především z Polska. V roce 2020 byl v rámci operativního 
rozpracování zadokumentován dovoz prekurzorů z Rumunska a nově se ve 
velké míře začal k nelegální výrobě metamfetaminu zneužívat prekurzor - léčivo 
španělské výroby s vysokým obsahem pseudoefedrinu s názvem StopCold. 

Je nezbytné zmínit celosvětový boom tzv. CBD konopí. Jde o technické 
konopí se zvýšeným obsahem nepsychoaktivního kanabidiolu CBD 
s prokazatelnými léčivými účinky a s obsahem psychoaktivního kanabidiolu THC 
v zákonem povolené normě. Toto legální konopí je obchodovatelné v kamenných 
obchodech a CBDmatech, uživatelé ho však také legálně pěstují jak pro svou 
potřebu, tak na prodej nebo na výrobu dalších preparátů z konopí vyrobených 
(kapky, oleje, masti apod.). Pěstování a následná produkce tohoto konopí a jeho 
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produktů jsou přitom totožné s psychoaktivním konopím se zakázaným obsahem 
THC. Klasickou operativně pátrací činností, bez zapojení informačních zdrojů, je 
rozpoznání legálního konopí prakticky nemožné a bez odborných expertíz 
z místa prakticky nezjistitelné. Koncová cena CBD konopí a derivátů z něj 
vyrobených je stejná i vyšší než u nelegálního konopí, proto velká část 
nelegálních pěstitelů a dealerů marihuany přešla nebo přechází k tomuto 
legálnímu konopnému businessu. Roli hraje také rostoucí celospolečenská 
tolerance psychoaktivní marihuany. Tyto trendy se projevují v uvedených 
statistikách jako pokles odhalených nelegálních pěstíren psychoaktivního konopí 
a jejich pachatelů. 

2.2. Hospodářská kriminalita 

Celkem zjištěno     833 (-154; -15,60 %) 
Z toho objasněno     348 (-28; -7,45 %) 
Objasněnost        41,78 % (+3,68 %) 
Podíl na celkové kriminalitě     10,92 % 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu:  

Podvod        95 (-22; -18,80 %) 
Neoprávněné držení platebního prostředku 374 (-151; -28,76 %) 
Úvěrový podvod       84 (-5; -5,62 %) 

 

 
 
V roce 2020 bylo na území města Ostravy zjištěno 833 hospodářských 

trestných činů (dále jen „HTČ“), což představuje pokles o 154 trestných činů. 
Z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 348 (-28), objasňovanost vzrostla 
o 3,68 % na celkových 41,78 %. 
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V roce 2020 nedošlo na úseku hospodářské kriminality k výrazné změně 
skladby nápadu. Trvá trend poklesu nápadu HTČ. Přetrvává vyšší nápad 
majetkové trestné činnosti prováděné ve virtuálním prostředí internetu a 
neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Za zmínku 
stojí i stálý trend trestné činnosti páchané zneužitím a napadením účtů sociálních 
sítí, ruku v ruce se zneužitím údajů uvedených na platebních kartách 
poškozených. Své místo v problematice HTČ stále více zabírá i legalizace 
výnosů z trestné činnosti nedbalostního charakteru. Složitost prověřování a 
vyšetřování trestné činnosti i nadále negativně ovlivňuje mezinárodní prvek.  

Na ústupu je trestný čin provozování nepoctivých her a sázek prostřednictvím 
sociálních sítí, tzv. „dipování“. Trestní stíhání pachatelů, či spíše pachatelek, 
mělo velký preventivní účinek.  

V roce 2020 byly evidovány pouze 2 trestní věci z oblasti korupční trestné 
činnosti. Byla oznámena v souvislosti s veřejnými zakázkami a úřední osobou. 

Neklesající trend má tzv. IT kriminalita. Masové využívání virtuálního 
prostředí internetu nahrává rozsáhlé trestné činnosti pachatelů využívajících 
neopatrnosti poškozených – falešné nabídky zboží za výhodnou cenu, uzavírání 
úvěrů na základě fiktivních dokladů, „nabourávání“ a přebírání sociálních účtů a 
následné lákání finančních prostředků. Zaznamenáváme rozmach nabourávání 
sociálních účtů a pozměňování jejich obsahu z důvodu  prosté pomsty mezi 
blízkými osobami a známými. Problémem je také prolamování přístupů do 
internetového bankovnictví - poškození z neopatrnosti reagují na fiktivní a 
záměrně zaměnitelné e-mailové odkazy bank a po přihlášení se do svého 
internetového bankovnictví dojde k odčerpání všech finančních prostředků 
poškozených. Nadále dochází k napadání počítačových systémů a serverů 
poškozených uměle vytvořenými viry, které zablokují celý počítačový systém a 
pachatel za odblokování požaduje bitcoinové výkupné  (tzv. RAMSWARE). 

 
Důležitým ukazatelem úspěšnosti práce policistů oddělení hospodářské 

kriminality je také zajišťování výnosů. Jde o zajištění majetku pachatelů jakékoli 
trestné činnosti, v důsledku níž byla způsobena škoda. V opodstatněných 
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případech je takový majetek vyhledán a zajištěn, aby z něj mohly být, na základě 
soudního rozhodnutí, uspokojeny zákonné nároky poškozených v trestním řízení. 

Ve srovnání s rokem 2019 je zřejmé, že v této oblasti došlo v roce 2020 
k poklesu o 2 %. 

2.3. Zbývající kriminalita 

 

Celkem zjištěno     779 (-208; -21,07 %) 
Z toho objasněno     572 (-174; -23,32 %) 
Objasněnost        73,43 % (-2,15 %) 
Podíl na celkové kriminalitě     10,21 % 

 

 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území města Ostravy za rok 2020 

26 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 

Dopravní nehody silniční nedbal.   207 (-33; -13,75 %) 
Ohrožení pod vlivem návyk. látky, opilství 209 (-28; -11,81 %) 
Zanedbání povinné výživy    293 (-118; -28,71 %) 

U této kriminality došlo k celkovému poklesu o 208 případů (-21 %). Pokles 
byl v roce 2020 zaznamenán u všech sledovaných trestných činů, nejvyšší pak 
u trestného činu zanedbání povinné výživy, a to o 118 skutků (-28,71 %).  
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3. Struktura pachatelů trestné činnosti 

3.1. Pachatelé  

Celkem         3.541 (-459; -11,48 %) 
Recidivisté – počet        1.798 (-326; -15,35 %) 
Podíl recidivistů   50,78 % (-2,32 %) 

Děti 
Nezletilí do 14 let           126 (- 46; -26,74 %) 
Mladiství 15–17           119 (- 53; -30,81 %) 
 

Struktura pachatelů trestné činnosti na území města Ostravy je poměrně 
ustálená, stejně jako struktura jimi páchané trestné činnosti. Pro téměř všechny 
skupiny pachatelů je charakteristické, že ve skoro 4/5 případů se jedná o osoby, 
které nejsou dlouhodobě zaměstnány, nejsou vedeny jako uchazeči 
o zaměstnání, popř. pouze pobírají dávky v hmotné nouzi.  

 

3.1.1. Recidivisté 

Podíl recidivy na celkové kriminalitě za rok 2020 činí 50,78 %. Proti roku 
2019 jde o pokles o 2,32 % 
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Recidivisté se dopouštějí zejména: 

• majetkových trestných činů – 1.228 případů (-455 případů proti roku 
2019); zejména prostých krádeží - 926 případů, z toho 461 krádeží 
v jiných objektech a 262 krádeží vloupáním, 

• násilných trestných činů – 188 případů (-37 případy proti roku 
2019); zejména úmyslné ublížení na zdraví (56 případů) a loupež 
(52 případů), 

• v oblasti ostatní kriminality spáchali 462 skutků (-80 případů proti 
roku 2019), z toho podstatných 335 trestných činů maření výkonu 
úředního rozhodnutí, 

• v oblasti zbývající kriminality spáchali 215 skutků (-4 případů proti 
roku 2019), z toho 126 trestných činů zanedbání povinné výživy. 

Podíl recidivistů na páchané trestné činnosti je dlouhodobě velmi vysoký. 
Městské ředitelství proto provádí pravidelné specializované pátrací akce právě 
se zaměřením na recidivisty, kteří nenastupují do výkonu trestu. 

4.1.2 Děti (nezletilí a mladiství) 

 

 

V roce 2020 bylo zjištěno 245 pachatelů této skupiny, což znamená pokles 
o 99 dětí jako pachatelů, tedy meziroční pokles o 28,78 %. V roce 2020 páchalo 
trestnou činnost 126 nezletilých a 119 mladistvých pachatelů, Nejčastějšími 
formami trestné činnosti těchto pachatelů zůstávají násilné trestné činy páchané 
formou loupežných přepadení a majetková trestná činnost, tzv. pouliční 
kriminalita. 

Problematiku trestné činnosti mládeže řeší policisté městského ředitelství 
s dalšími institucemi státní správy, neziskovými organizacemi i dalšími složkami 
Policie ČR. Spolupráce s OSPOD jednotlivých úřadů městských obvodů je na 
velmi dobré úrovni.  
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3.1.1.1. Nezletilí do 15 let 

V roce 2020 byla prokázána trestná činnost 126 pachatelům mladším 15 let. 
Jejich podíl z celkového počtu pachatelů je 3,56 %. Počet nezletilých pachatelů 
meziročně poklesl o 26,74 %.  

Nezletilí se dopouštějí zejména: 

• majetkových trestných činů – 35 případů (-12 případů proti roku 
2019), z toho 28 případů prostých krádeží a 3 případy krádeží 
vloupáním, 4 případy poškozování cizí věci, 

• násilných trestných činů – 36 případů (v roce 2019 49 případů), 
z toho 19 případů loupeží, 12 případů úmyslného ublížení na zdraví 
3 případy vydírání. 

3.1.1.2. Mladiství od 15-17 let 

V roce 2020 byla prokázána trestná činnost 119 mladistvým pachatelům, což 
je 3,36 % z celkového počtu zjištěných pachatelů (proti roku 2019 je to pokles 
o 53, tj. -30,81 %).  

Struktura trestné činnosti páchané mladistvými je velmi podobná struktuře 
trestných činů páchaných nezletilými: 

• majetkové trestné činy – 62 případů (v roce 2019 68 případů), 
5 skutků vloupání, 31 skutků krádeží prostých, 14 krádeží v jiných 
objektech, 8 krádeží na osobách, 3 případy podvodu, v 1 případě se 
jednalo o poškozování cizí věci, 

• násilné trestné činy – 29 případů (v roce 2019 42 případů), z toho 
13 skutků loupeží, 10 skutků úmyslného ublížení na zdraví 
a 3 případy vydírání,  

• ostatní kriminální činy - 2 případy sprejerství, 18 případů maření 
výkonu úředního rozhodnutí, 9 případů neoprávněné opatření, 
padělání a pozměnění platebního prostředku.  

4. Oběti trestných činů 

V roce 2020 bylo evidováno celkem 1.450 obětí sledovaných trestných činů. 
V porovnání s obdobím předchozím evidujeme pokles o 868 obětí (-37,45 %).  

Největší počet z nich, 732 (tj. 50,48 %), byl postižen majetkovou trestnou 
činností, trestnou činností násilného charakteru pak 545 obětí (37,59 %).  

Oběťmi se stávali jak muži (52 %), tak ženy (48 %).  

Věkové rozložení znázorňuje následující graf. 
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Pachatelé trestné činnost zejména násilného charakteru nezřídka používají 
proti obětem zbraň. Trestní zákoník rozumí zbraní cokoli, čím je možno učinit 
útok proti tělu důraznějším. Může se tak jednat nejen o zbraně střelné, sečné 
bodné, úderné, elektrický paralyzér, plyn nebo tekutinu, ale také např. o dopravní 
prostředek, kuchyňský nůž, sekeru, kámen, láhev apod. Zbraně bývají naštěstí 
často použity pouze k zastrašování, jako prostředek důraznější hrozby. Bohužel 
však dochází i k jejich použití. Tyto případy pak končí zraněním, dokonce i smrtí 
oběti. Zde je zapotřebí apelovat na všechny občany, aby, pokud se do obdobné 
situace dostanou, chránili zejména svůj život a zdraví, nikoli majetkové hodnoty. 

Následky trestné činnosti na obětech názorně ukazuje následující graf: 
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5. Přestupky 

Celkem zjištěno        32.114 (-3 029) 
Meziroční pokles       8,62 %. 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu přestupků: 

v dopravě         23.016 (-4 114; -15,16 %) 
proti veřejnému pořádku  414 (-44; -9,61 %) 
proti občanskému soužití         2.022 (-413; -16,96 %) 
proti majetku           4.283 (-141; -3,19 %) 

Jak vyplývá ze shora uvedených dat, došlo k poklesu protiprávního jednání 
také na úseku přestupků. Do uvedených statistických dat však není zahrnuto 
relativně vysoké množství přestupků, které ve své kompetenci řeší, popř. 
oznamují k projednání příslušnému správnímu orgánu také strážníci Městské 
policie Ostrava.  

6. Pátrání po osobách a věcech 

6.1. Pátrání po osobách  

V roce 2019 bylo městským ředitelstvím vyhlášeno pátrání po 1.475 osobách 
(-377 pátrání). Z uvedeného počtu se jednalo např. o: 

• 168 případů pátrání po pobytu osoby,  

• 328 pátrání po osobách, na které byl vydán příkaz k zatčení,  

• 141 pátrání po osobách, na které byl vydán předchozí souhlas 
se zadržením,  

• 586 pátrání po uprchlých svěřencích diagnostických ústavů, 

• 135 pátrání po pohřešovaných osobách,  

• 14 případů předvedení, 

• 83 pátrání po osobách, na které byl vydán příkaz k dodání do výkonu 
trestu odnětí svobody,  
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• 7 pátrání po totožnosti neznámých mrtvých a 

• 7 pátrání na podkladě evropského zatýkacího rozkazu.   

V roce 2020 bylo zadrženo a vypátráno celkově 1.495 osob. Oddělením 
pátrání bylo dále zpracováno a vyřízeno 650 žádostí a dožádání k hledaným 
osobám pro jiné součásti policie (Interpol, Sirene, mimořádná opatření, prověrky 
zdravotnických zařízení, urgence pro soudy, poznatky atd.). Nejvytíženější 
problematikou bylo opět pátrání po svěřencích utíkajících ze školských zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.  

Při plnění svých pracovních povinností spolupracují policisté zařazení na 
dané problematice se zaměstnanci živnostenského úřadu, finančního úřadu, 
Hasičského záchranného sboru, s městskou policií, Národní centrálou Interpolu, 
Sirene a skupinou cíleného pátrání. Zapojují se také do dílčích úkonů spojených 
s problematikou násilné trestné činnosti a využívají možností tzv. monitoringu 
(v roce 2020 v 45 případech), díky kterému se podařilo zadržet také několik 
dlouhodobě hledaných, ale především pohřešovaných osob. 

6.2. Pátrání po věcech  

Tato součást pátrání fungovala v roce 2020 pouze v omezené míře. Většinu 
roku byly zastavárny, bazary, galerie, burzy atd. zcela uzavřeny nebo otevřeny 
pouze 3 měsíce v roce. Policisté zabývající se uvedenou problematikou pracovali 
na jiných úkolech Policie ČR. Stěžejní byla spolupráce s Krajskou hygienickou 
stanicí Moravskoslezského kraje v souvislosti s pandemií Covid-19. Podíleli se 
např. na doručování rozhodnutí o izolaci nebo karanténě, 6 policistů se od měsíce 
října 2020 věnovalo trasování osob. 

7. Sebevražedná jednání (suicidium)  

Na úseku násilné trestné činnosti jsou Policií ČR prověřována také úmrtí 
osob, ke kterým došlo mimo zdravotnická zařízení nebo beze svědků. Jedná se 
zejména o případy úmrtí v terénu, v bytech a také dokonané sebevraždy. 

V roce 2020 bylo policejními orgány městského ředitelství prošetřováno 
celkem 415 případů takovýchto úmrtí (v roce 2019 jich bylo 434), v rámci kterých 
bylo provedeno 185 zdravotních pitev a 65 soudních pitev. Ve 173 případech 
nebyla pitva indikována lékařem nebo nebyla provedena, neboť lékař určil příčinu 
smrti na místě. 

V roce 2020 došlo v 5 případech k úmrtí bezdomovce. 

Jak znázorňuje níže uvedený graf, v loňském roce evidujeme nižší počet 
případů dokonaných sebevražd. V roce 2020 došlo na území městského 
ředitelství k celkem 38 dokonaným sebevraždám, z nichž 27 spáchali muži a 
11 ženy. Příčinou, pokud se ji podaří odhalit, jsou psychické problémy a deprese, 
onemocnění, existenční problémy, problémy v rodině, problémy pracovní a 
vztahové. 
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Nejčastějším způsobem spáchání sebevraždy bylo oběšení, a to 
ve 12 případech. Co do četnosti bylo dále evidováno např. 6 případů skoku 
z výšky a 6 případů intoxikace léky, alkoholem či jinou látkou. Objevily se však i 
další způsoby - zastřelení, úmyslná havárie, sražení vlakem, utopení, bodnutí či 
podřezání atd. 

Dle věku poškozených ukončili svůj život v roce 2020 nejčastěji lidé ve věku 
mezi 40. a 50. rokem svého života, a to celkem v 10 případech. 

8. Domácí násilí 

V rámci městského ředitelství funguje již více než 13 let tým policistů 
specializujících se na případy se znaky domácího násilí. Na konci roku 2020 
tvořilo tým 24 policistů kmenově zařazených na všech 10 obvodních odděleních. 
Tito policisté se střídají ve 12ti a 24hodinových směnách tak, aby byla vždy 
zajištěna jejich 24hodinová dosažitelnost. 
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8.1. Statistické výstupy 

V roce 2019 bylo v působnosti městského ředitelství evidováno 372 případů 
se znaky domácího násilí (-114). Z velké části se jednalo o přestupky proti 
občanskému soužití, ale také o trestné činy, jakými byly např. týrání osoby žijící 
ve společném obydlí, týrání svěřené osoby, ublížení na zdraví, vydírání, 
nebezpečné vyhrožování, omezování osobní svobody, znásilnění, aj. 

Krom své účasti při incidentech se znaky domácího násilí poskytují 
specialisté na tuto problematiku rovněž poradenství – v roce 2020 tomu tak bylo 
v nejméně 107 případech (skutečný počet konzultací či poradenství je však zcela 
jistě daleko vyšší).  

V roce 2020 bylo realizováno 29 vykázání (-2 případy). Proti vykázání byly 
ze strany násilných osob podány 2 námitky (obě nedůvodné). Vykázáno bylo 
29 mužů a žádná žena. 

V roce 2020 bylo využitím institutu vykázání postiženo 69 ohrožených osob. 
Zhruba v polovině případů se vykázání, bohužel, odehrála v rodinách, v nichž 
vyrůstají děti do 18 let. Konkrétně šlo o 33 případů vykázání. V 15 případech 
nebyly děti přítomné. Uvedené číslo ohrožených osob (69) se tedy týká 
manželek, družek, přítelkyň, rodičů, dětí aj., včetně 7 ohrožených osob 
v seniorském věku (osoby, které dosáhly 65 let věku a starší). 

V naprosté většině případů vykázání se jednalo o vztah druh – družka, přítel 
– přítelkyně, manžel – manželka. Následují vztahy rodiče – syn, prarodič – vnuk.  

Také v loňském roce byly některé osoby vykázány opakovaně, a to 
v 5 případech. Bohužel ohrožené osoby samy mnohdy přispívají k takovým 
opakovaným okolnostem např. tím, že opakovaně nepodávají návrh na 
předběžné opatření.  

Ve 4 případech vykázané osoby nerespektovaly rozhodnutí policejního 
orgánu a opakovaně porušily vykázání. Jejich počínání bylo ve 3 případech 
kvalifikováno jako přečin „maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“ dle 
ust. § 337 odst. 1,2 trestního zákoníku, v 1  případě jako přestupek proti 
veřejnému pořádku dle ust. § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích. Také na této skutečnosti se podílejí samy ohrožené 
osoby tím, že opakovaně dobrovolně vpouštějí násilné osoby do obydlí nebo je 
dokonce samy kontaktují. 

Problematika domácího násilí, stejně jako jiná trestná činnost, je ovlivněna 
patologiemi ve vztahu k alkoholu, drogám, či jiným psychickým vlivům. 
U násilných osob se vyskytly ve 22 případech z 29 evidovaných. Vliv těchto 
patologií na samotné násilí mezi partnery je naprosto zřejmý. Jedná se o jeden 
z hlavních rizikových faktorů podílejících se na vzniku domácího násilí. 
V 6 případech byla násilná osoba natolik nebezpečná, že došlo k jejímu umístění 
ve vazbě. V 21 případech vyhrožovaly násilné osoby zbraněmi nebo je dokonce 
použily. Nejčastěji se jednalo o nůž (10 případů), pistole (2 případy), brokovnice, 
kuše, basebalová pálka, palička na maso, kovová tyč, aj. Počet útočníků, kteří 
sáhli po zbrani, dokumentuje jejich stále se zvyšující agresivitu.   
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Na základě právní úpravy ve věcech předběžného opatření dle ust. §§ 400 
až 414 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, došlo ve 
14 případech k prodloužení vykázání. Ve zbylých případech byla žádost 
o prodloužení buď zamítnuta, nebo nebyla vůbec podána.   

Z celkového počtu 29 vykázání bylo v roce 2020 kvalifikováno jako trestný 
čin 21 případů (nejčastěji přečin týrání osoby žijící ve společném obydlí dle § 199 
trestního zákoníku – 11 případů), ve zbývajících 8 případech byla věc 
kvalifikována jako přestupek. 

9. Bezpečnost silničního provozu 

V roce 2020 došlo ke 2.669 dopravním nehodám, což znamená pokles 
o 499 dopravních nehod proti roku 2019. Při těchto nehodách byly usmrceny 
3 osoby, tedy o 9 méně než v roce 2019, 26 osob zraněno těžce (-6 proti roku 
2019) a 437 lehce (-69 proti roku 2019). U 115 řidičů byl zjištěn alkohol (v roce 
2019 bylo pod vlivem alkoholu 87 řidičů). 

Dalších více než 1.300 dopravních nehod není součástí statistik. Jde 
o nehody, které byly policisty dopravního inspektorátu vyřešeny na místě jako 
přestupek. 
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Nejčastějšími příčinami dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy (1.863), 
nedání přednosti v jízdě (304) a rychlost (158). Evidujeme také 285 dopravních 
nehod nezaviněných řidičem (chodci, zvěř apod.). 

Na základě dopravní nehodovosti za uplynulý rok byly předběžně vytipovány 
následující rizikové lokality se zvýšenou nehodovostí:  

• křižovatka ulic Mariánskohorská x 28. října x Plzeňská, 

• ulice 17. listopadu v úseku od ul. Rudná po ul. Slavíkova, 

• ulice Opavská v úseku od ul. Sjízdná po ul. 17. listopadu, 

• křižovatka ulic Opavská x Martinovská, 

• křižovatka ulic Výškovická x Pavlovova, 

• úsek silnice I/11 ul. Rudná od ul. Vratimovské po rampy ul. Těšínské,  

• úsek silnice II/647 ul. 28. října od ul. Železárenská po ul. 1. máje. 

V roce 2020 proběhlo v rámci Statutárního města Ostrava mnoho stavebních 
činností na pozemních komunikacích, které se negativně projevily na 
průjezdnosti městem. Jednalo se zejména o tyto stavební činnosti: 

• rekonstrukce ul. Hlučínská v křižovatce s ul. Slovenská, 

• oprava ulice Místecká v Hrabůvce a ve Vítkovicích, 

• oprava ul. Opavská v úseku od ul. Třebovická po silnici I/11 ul. 

17. listopadu, 

• oprava Svinovských mostů na ul. Opavská,  

• rekonstrukce tramvajové trati ul. 28. října a ul. Opavská, 

• rekonstrukce estakády Bazaly, II. etapa, 

• oprava mostů ul. Výškovická nad ul. Rudná, 

• rekonstrukce ul. Výškovická v úseku od ul. Pavlovova po ul. Kosmonautů, 

• rekonstrukce ul. Moravská v Hrabůvce, 

• stavba kanalizace ul. Mitrovická v Polance nad Odrou. 

Dopravu a plynulost silničního provozu ovlivňovala dále také řada 
krátkodobých staveb a staveb na méně významných komunikacích. 
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Policisté dopravního inspektorátu městského ředitelství se v silničním 
provozu podílejí zejména  na jeho dohledu, řízení a usměrňování. Hlavními 
prioritami  jejich činnosti byly kontroly dodržování zákazu držení hovorového 
zařízení u řidičů za jízdy, jízda v jízdních pruzích, znamení o změně směru jízdy 
a chování chodců. Aktivní činnosti policistů lze rozdělit do tří částí: 

• Oddělení dopravně inženýrských činností, jako dotčený orgán příslušný 

k uplatnění stanovisek k zajištění bezpečnosti a plynulosti na pozemních 

komunikacích, posuzuje stavební projekty pozemních komunikací. Dále 

upozorňuje příslušné silniční správní úřady a majetkové správce 

pozemních komunikací na dopravní deficity a navrhuje opatření k zajištění 

bezpečnosti provozu. Provádí bezpečnostní inspekce u dopravních nehod 

se smrtelnými následky, které vyhodnocuje a dále navrhuje potřebná 

opatření. Zpracovává zjištěné skutečnosti a snaží se tak předcházet 

vzniku takto závažných dopravních nehod.  

• Prevence, která je nedílnou součástí práce dopravních policistů, byla 

v roce 2020 omezena v souvislosti s pandemií Covid-19. Policisté tak 

navštívili pouze 1 základní a 3 mateřské školy. Jejich přednášky byly 

zaměřeny především na bezpečnost silničního provozu. 

• V rámci stanovených priorit bylo policisty městského ředitelství v průběhu 

roku 2020 zjištěno 4.003 přestupků řidičů, kteří při jízdě drželi v ruce 

telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení, či 

s ním jinak manipulovali a 2.283 přestupků řidičů, kteří svým jednáním 

porušili některé z ustanovení uvedených v § 12 „jízda v jízdních pruzích“ 

zákona č. 361/2000 Sb. 

Kromě výše uvedených činností zajišťují dopravní policisté viditelný dohled 
nad silničním provozem na území Statutárního města Ostrava a v rámci 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se zaměřují na způsob jízdy vozidel, 
rychlost, předjíždění a správné chování řidičů na vyznačených přechodech pro 
chodce. Pozornost byla věnována také chodcům a cyklistům. Vyčlenění policisté, 
kteří jsou zařazeni v tzv. „Kamion týmu“, provádějí kontrolu nákladní dopravy a 
autobusové dopravy zaměřenou na sociální předpisy, AETR, ADR. 

10. Oblast veřejného pořádku 

Oblast veřejného pořádku, respektive přípravy a realizace bezpečnostních 
opatření v souvislosti s konáním sportovních, kulturních a politických akcí byly 
v roce 2020 velmi specifické vzhledem k celosvětové pandemii Covid-19, 
zejména k vyhlášenému nouzovému stavu ve dvou obdobích roku 2020.  

Všech bezpečnostních opatření se účastnili policisté vnější služby i služby 
kriminální policie a vyšetřování, včetně specialistů zařazených na úseku 
extremismu a diváckého násilí. Na základě jejich informací byl stanoven rozsah 
bezpečnostních opatření, zejména ve vztahu k početním stavům policistů.  



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území města Ostravy za rok 2020 

38 

 V roce 2020 bylo policisty vnější služby realizováno celkem 138 
bezpečnostních opatření. Např. v souvislosti s fotbalovými zápasy 1. fotbalové 
FORTUNA ligy klubu FC Baník Ostrava, který má dlouhodobě jedny 
z nejradikálnějších fanoušků, jich v roce 2020 bylo provedeno 12. Vzhledem 
k vyhlášeným vládním opatřením se většina domácích utkání uskutečnila 
s omezeným počtem, či zcela bez přítomnosti diváků v hledišti.  

V období ledna – března 2020, kdy ještě nebyla vydána omezující opatření, 
byla vyhlašována bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku při konání 
hokejových utkáních celku HC Vítkovice v rámci Tipsport extraligy ledního hokeje 
a dále k zajištění hokejových utkání 1. hokejové ligy celku HC Torax Poruba.  

V důsledku vládních opatření se v roce 2020 nekonaly každoroční významné 
hudební festivaly BEATS FOR LOVE a COLOURS OF OSTRAVA, v omezeném 
počtu účastníků se uskutečnil pouze tzv. Beats for love happening a Nefestival 
Colours, který byl však předčasně ukončen.   

V roce 2020 byla vyhlášena bezpečnostní opatření v souvislosti s volbami do 
Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, menšími 
hudebními produkcemi v DOV, tenisovým turnajem WTA apod..  

V důsledku vládních nařízení se od listopadu do konce roku 2020 s týdenní 
pravidelnosti konala shromáždění občanů, které organizovala iniciativa 
Občanská neposlušnost, protestující proti vládním nařízením.    

Tabulka bezpečnostních opatření podle teritorií obvodních oddělení: 

organizační článek 2019 2020 

OOP Mariánské Hory 34 17 

OOP Poruba 1 46 21 

OOP Přívoz 25 14 

OOP Střed 30 37 

OOP Vítkovice 65 22 

OOP Zábřeh 12 2 

OOP Slezská Ostrava 26 0 

OOP Hrabůvka 32 8 

OOP Poruba 2 15 0 

OOP Vratimov 2 0 

OOP všechna 287 121 
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Akce MŘP 45 17 

11. Prevence 

V působnosti městského ředitelství bylo v roce 2020 provedeno více než 
159 preventivních přednášek, besed a informačních akcí. Osloveno bylo téměř 
3.270 posluchačů z řad cílových skupin, pro které byly akce určeny. V roce 2020 
byl získán a vyčerpán finanční dar Magistrátu města Ostravy na prevenci ve výši 
200.000 Kč. 

Koordinátor prevence působí v rámci pracovní skupiny „Prevence 
kriminality“. 

Celorepublikové preventivní projekty: 

• „To je zákon kámo“ – návazný program protidrogového vlaku Revolution 
Train, 

• „Zebra se za tebe nerozhlédne“ – dopravní problematika, 

• „Zabezpečte se“ a „Evropský den proti vloupání“ – majetková 
problematika, 

• „Markétina dopravní výchova“ – bezpečné chování na pozemních 
komunikacích, 

• „Na kole jen s přilbou“ – bezpečnost cyklistů, 

• „Tvoje cesta online“ – bezpečné sociální sítě. 
 
Projekty KRPT: 

• „Policejní pohádky“ - prevence s využitím knihy policejních pohádek pro 
děti v mateřských a žáky v základních školách - prováděno celoročně; 
účast na 10. ročníku „Týden čtení dětem“, 

• „Učíme se s Honzíkem aneb policejní pohádky hrou" – vědomostní hra 
určená dětem základních škol, 

• „Na policejní služebně“ - vylamovací hra, která seznamuje děti se 
zásadami bezpečného chování, současně přibližuje každodenní službu 
policistů, 

• „Černá kronika aneb ze soudních síní“ – projekt určen seniorům, 
seznamuje cílovou skupinu s rizikovými situacemi, ve kterých se mohou 
ocitnout, 

• „Kdo s koho!“ – preventivně informační kampaň pro zákazníky 
nákupních středisek k majetkové prevenci během nakupování; prováděno 
v předvánočním období, ale i v průběhu roku - v reakci na krádeže 
v obchodních domech (v době pandemie byly medializovány preventivní 
články, zveřejněn spot na Facebooku PČR, vybraná obchodní centra 
využila informační letáky a spoty, které byly promítány na reklamních 
monitorech, 

• „Nebuďte neviditelní“ – dopravní problematika zaměřená na viditelnost 
chodců a cyklistů, 
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• „Kterak se obětí nestáti“ – distribuce didaktické hry do školských 
zařízení, knihoven a klubů seniorů. Hra je rozdělená na dvě hrací plochy 
(kyberkriminalita a dopravní problematika). 

 
 
 
Projekty MŘP Ostrava: 

• „Prevence pro všechny“ – preventivní projekt určen pro žáky základních 
škol, případně studenty středních škol (práce policie, dopravní 
problematika, trestněprávní odpovědnost, drogová problematika a 
návykové látky, internet a sociální sítě, kyberšikana). 

Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné vykonávat standardní 
preventivní činnost. Preventivní činnost se přesunula do online prostředí 
s využitím videí, fotokampaní a reportáží. Veřejnost byla informována 
prostřednictvím regionálních televizí, sociálních sítí, medií obcí a na policejním 
webu. Vždy se jednalo o problematiku aktuální k danému období. Školicím 
zařízením, klubům seniorů a knihovnám byla v rámci Ostravy nabídnuta forma 
distančních přednášek či besed.  

12. Personální stavy 

Personální stavy policistů městského ředitelství jsou bezesporu jedním 
z nejdůležitějších faktorů, které přímo ovlivňují bezpečnostní situaci na jeho 
teritoriu. K datu 1. 1. 2021 bylo u městského ředitelství 1.058 policistů. Z tohoto 
počtu je 734 policistů vnější (pořádkové) služby a 313 policistů služby kriminální 
policie a vyšetřování.  

13. Závěr 

Veškerou činnost policistů městského ředitelství ovlivnila v roce 2020 
pandemie Covid-19. Bylo nutné zabezpečit akceschopnost a plnění všech úkolů 
Policie ČR a současně výkon služby upravit tak, aby nedocházelo k šíření nemoci 
mezi policisty a občanskými zaměstnanci městského ředitelství. Na jednotlivých 
odděleních došlo k rozdělení policistů i občanských zaměstnanců do dvou skupin 
A a B, na vnější službě pak i na další podskupiny A1, A2 a B1, B2 tak, aby se 
členové jednotlivých skupin nepotkávali a zabránilo se tak šíření koronaviru na 
celá oddělení. Služba byla vykonávána ve 12hodinových směnách, včetně sobot 
a nedělí. 

Policisté se, v souvislosti s pandemií, aktivně podíleli i na činnostech civilních 
institucí: 

• spolupráce s krajskou hygienickou stanicí při kontrolách provozoven 
k dodržování hygienických nařízení a omezení, 

• spolupráce s Českou poštou při doručování důchodů klientům do místa 
bydliště v rámci Ostravy, 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území města Ostravy za rok 2020 

41 

• rozvoz Rapid testů na detekci nemoci Covid-19 pro všechny domovy 
seniorů v rámci Ostravy, 

• doručování rozhodnutí o karanténě vydané krajskou hygienickou stanicí, 

• zajištění trasování rizikových kontaktů nakažených nemocí Covid-19 pro 
Ministerstvo zdravotnictví, 

• zajištění veřejného pořádku při nejrůznějších demonstracích proti vládním 
opatřením, 

• pomoc při zajištění státních hranic ČR při jejich uzavření v období od 
16. 3. 2020 do 30. 6. 2020, 

• kontroly dodržování vládních opatření. 
 

Jak vyplynulo ze shora uvedených dat a grafů, měla pandemie nesporný vliv 
i na nápad protiprávního jednání. Nápad trestné činnosti poklesl o více než 20 %, 
nápad přestupků o téměř 9 %. Přesto celková objasňovanost stoupla o téměř 
2 %.  Pokles bezpečnostních opatření byl nahrazen aktivitami, které vyplynuly ze 
složité situace roku 2020 a z nichž některé jsou zmíněny výše.  

Onemocnění koronavirem se nevyhnulo ani policistům a zaměstnancům 
městského ředitelství. Na počátku ledna prodělalo či bylo nemocných Covidem-
19 více než 250 policistů a téměř 20 občanských zaměstnanců. Připočteme-li jiná 
onemocnění, karantény, převelení policistů na výpomoc jiným útvarům a další 
nepřítomnosti, je zřejmé, že zajistit v této složité situaci výkon služby a plnění 
všech úkolů a povinností by nebylo možné bez obětavosti a maximálního 
nasazení všech, napříč funkčním zařazením, napříč jednotlivými organizačními 
články městského ředitelství. Za to jim náleží poděkování. 

Jsem si vědom, že se na naší práci podílelo daleko více subjektů. I těm náleží 
poděkování za jejich spolupráci a podporu. Cílem pro rok 2021 bude snaha 
udržet nastavený trend a přesvědčit tak obyvatele i návštěníky, že Ostrava je 
bezpečné místo pro život.  

 
 

      


