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1 Územní rozložení kriminality a teritoriální rozdíly 
 

 

V České republice bylo v roce 2021 spácháno 153.233 trestných činů. Nejzatíženějším 

územím je hlavní město Praha, na druhém místě je opět Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje. Oproti roku 2020 se jedná o pokles trestné činnosti o 12.292 skutků. 

 

 

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 

 

 

Přímo Městské ředitelství policie Ostrava (dále jen „městské ředitelství“) evidovalo v roce 2021 

celkem 7.362 trestných činů. Objasněno bylo 3.627 těchto skutků, což je 49,27 %. Proti roku 

2020 bylo zaregistrováno o 267 trestných činů méně. 
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Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly
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V rámci Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) má 

Ostrava stabilně největší počet spáchaných trestných činů. Konkrétně 41 % trestné činnosti 

evidovaly organizační články městského ředitelství. V porovnání trestné činnosti krajů je 

Ostrava srovnatelná s Jihočeským a Olomouckým krajem. V počtu trestných činů „zaostává“ 

Ostrava za Prahou, Středočeským, Ústeckým, Jihomoravským a Plzeňským krajem. 

 

 

 

Je potřeba mít stále na vědomí, že organizační členění městského ředitelství není totožné 

s členěním Statutárního města Ostrava na jednotlivé městské obvody. Teritorium, jehož 

bezpečnost městské ředitelství zajišťuje, zahrnuje kromě území města Ostravy ještě další 

území, a to 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 
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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 jejich nedílnou součást. Největší podíl registrovaných trestných 

činů v roce 2021, a to 16 %, spadal opět do příslušnosti obvodního oddělení Ostrava-střed, 

kde bylo evidováno 1.156 trestných činů. Na druhém místě s počtem 948 registrovaných 

trestných činů je obvodní oddělení Ostrava Vítkovice. Třetí je obvodní oddělení Ostrava 

Zábřeh, které se podílí na celkové kriminalitě 805 trestnými činy. 
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2 Kriminalita podle druhů 
Celková zjištěná kriminalita: 7.362    
Objasněno trestných činů: 3.627    
Stíhané osoby:                                               3.224 
Celková objasněnost: 48,27 %   
Způsobená hmotná škoda: 311.703.537 Kč   
Policisty zajištěné hodnoty: 147.982.694 Kč.  

 

Vzhledem k tomu, že oproti roku 2020 došlo ke snížení zaevidovaných trestných činů 

o pouhých 267 skutků, nebylo provedeno běžné srovnání. Co je na místě uvést, je enormní 

nárůst způsobené hmotné škody proti roku 2020 (163.695.863 Kč) a nárůst hodnot zajištěných 

policií (v roce 2020 to bylo 20.832.588 Kč). 

Statisticky se kriminalita dělí na tři základní oblasti. Obecná, hospodářská a zbývající trestná 

činnost. 

 

 

Obecná kriminalita se dále dělí na majetkovou (nejrozšířenější), násilnou, mravnostní a 

ostatní. 
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2.1 Obecná trestná činnost 
2.1.1 Majetková trestná činnost 
Majetková kriminalita tvoří více jak poloviční podíl z celkového počtu spáchaných skutků 

celkové kriminality spáchané v průběhu roku 2021 na území města Ostravy. Jedná se o 

setrvalý stav podílu majetkové na celkové kriminalitě. Oproti sledovanému období roku 2020 

došlo v roce 2021 k poklesu celkové kriminality, u obecné kriminality došlo k navýšení, přičemž 

u majetkové trestné činnosti došlo ke zvýšení nápadu o 163 skutků.  

I když trend snižování nápadu trestné činnosti nebyl v letech 2018 a 2019 tak razantní, v roce 
2020 se opět nápad trestné činnosti značně snížil oproti roku 2019. Ke snížení celkového 
nápadu došlo i mírně v roce 2021 oproti roku 2020, což lze přisuzovat výskytu pandemie 
Covid-19 na území České republiky a následným vyhlášením nouzových stavů a s tím 
spojenými opatřeními. 
Jako jeden z největších problémů u kriminality pro policii v Ostravě tak zůstává majetková 
trestná činnost. Přesto, že oproti roku 2020 došlo v roce 2021 k mírnému navýšení majetkové 
kriminality, podařilo se v roce 2021 zvýšit podíl objasněnosti. Stejně tak se v porovnání 
s rokem 2020 zvýšil podíl objasněnosti u kriminality obecné a celkové.  
Skutečnosti, jakými jsou snižování celkového nápadu trestné činnosti na straně jedné a 
navýšení podílu objasněnosti, na straně druhé, lze přisuzovat stálému zlepšování kvality a 
rychlosti odvedené práce Policie ČR a Městské policie Ostrava. Týká se to samotného 
zpracování nápadu trestné činnosti, vypátrání a předání pachatelů k jejich účinnému a 
rychlému potrestání v rámci celého trestního řízení.  

 

 

 
 
 
 
 

registrováno objasněno % registrováno objasněno %

krádeže vloupáním - do obchodů 36 16 44,44 30 21 70

krádeže vloupáním - do restaurací a hostinců 35 15 42,86 37 18 48,65

krádeže vloupáním - do ubytovacích objektů 6 4 66,67 8 5 62,5

krádeže vloupáním - do kiosků 7 3 42,86 10 4 40

krádeže vloupáním - do škol 6 1 16,67 24 12 50

krádeže vloupáním - do bytů 100 45 45 80 34 42,5

krádeže vloupáním - do víkendových chat 5 0 0 8 5 62,5

krádeže vloupáním - do rodinných domků 36 12 33,33 59 20 33,9

krádeže vloupáním - do ostatních objektů 664 229 34,49 678 205 30,24

2020 2021

Krádeže vloupáním

registrováno objasněno % registrováno objasněno %

krádeže prosté - kapesní 326 53 16,26 270 29 10,74

krádeže prosté - jiné na osobách 395 117 29,62 395 109 27,59

krádeže prosté - v obchodech - - - 497 447 89,94

krádeže prosté - motorových vozidel dvoustopých 97 52 53,61 79 30 37,97

krádeže prosté - motorových vozidel jednostopých 8 4 50 28 13 46,43

krádeže prosté - věcí z aut 667 167 25,04 588 271 46,09

krádeže prosté - součástek motorových vozidel, jednostopých 

a dvoustopých 86 36 41,86 41 9 21,95

krádeže prosté - jízdních kol 248 97 39,11 298 77 25,84

krádeže prosté - v bytech 76 30 39,47 71 36 50,7

krádeže prosté - v jiných objektech 778 581 74,68 201 99 49,25

krádeže prosté - ostatní 108 30 27,78 157 72 45,86

Krádeže prosté

2020 2021

registrováno objasněno % registrováno objasněno %

zatajení věci 67 3 4,48 36 5 13,89

poškození cizí věci 445 45 10,11 357 37 10,36

Ostatní majetková trestná činnost

2020 2021
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2.1.2 Násilná trestná činnost 
 

 

 

V roce 2021 bylo na území MŘP Ostrava spácháno 537 trestných činů, které spadají do 

kategorie násilné kriminality. V roce 2020 bylo na území MŘP Ostrava spácháno 549 

trestných činů násilného charakteru. Lze konstatovat, že nedošlo k nárůstům ani k poklesu 

nápadu. Oproti předchozím rokům došlo k rapidnímu snížení nápadu této trestné činnosti, na 

což mohl mít dopad pandemie Covid19. Zda se jednalo o vliv pandemie nebo se skutečně 

snížil nápad této trestné činnosti, ukáže až hodnocení v pozdějších letech.   

V roce 2021 bylo objasněno celkem 357 případů, což je 65,87%, v roce 2020 pak bylo 

z celkového počtu 549 případů násilné kriminality objasněno 387 skutků, což je 70,49%.  

Rozdíly ve statistice jsou zapříčiněny i rozdílným vyhodnocením trestného činu. Někdy může 

být označen jako ostatní trestná činnost, a v jiném případě se jedná o násilný skutek. Rovněž 

tak může dojít k překvalifikování trestného činu. 

 

Vraždy 

V roce 2021 byla na území města Ostravy spáchána 1 vražda ve stádiu pokusu – případ byl 

objasněn během 24 hodin.  

V roce 2020 bylo na území města Ostravy spácháno celkem 5 vražd, jeden případ ve stadiu 

pokusu, ostatní případy byly dokonané. Všechny případy byly objasněny. 

Pro srovnání, v roce 2019 bylo na území města Ostravy spácháno 7 případů vražd, v roce 

2018 byly na území města Ostravy spáchány 4 případy zločinů vražd a v roce 2017 bylo 

spácháno na území města Ostravy 6 případů vražd - všechny případy byly objasněny. 

 

6

97

30

216

62

6

32

71

11

6

1

104

26

193

37

6

42

119

5

4

0 50 100 150 200 250

usmrcení z nedbalosti

loupež

násilí a vyhrožování proti úřední osobě

úmyslné ublížení na zdraví

nebezpečné vyhrožování

nebezpečné pronásledování

vydírání

porušování domovní svobody

týrání svěřené osoby

týrání osoby žijící ve společném obydlí

Násilná trestná činnost 2020 2021



10 
 

Loupeže 

V roce 2021 bylo na území MŘP Ostrava spácháno a jako zločin loupeže kvalifikováno 104 

případů z tohoto Z tohoto počtu se podařilo objasnit 88 případů, což činí 84, 62 % objasněných 

případů 

V roce 2020 bylo na území MŘP Ostrava spácháno a jako zločin loupeže kvalifikováno 97 

případů z tohoto Z tohoto počtu se podařilo objasnit 81 případů, což činí 83,51 % objasněných 

případů 

Oproti roku 2020 se jedná o mírný vzestup nápadu. Objasněnost se již po dobu několika let 

kromě roku 2018 pohybuje nad 80 %. Jedná se o zlepšení při objasňování oproti období před 

rokem 2014, kdy bylo prověřováno v průměru 220-290 případů loupeží ročně a jejich objasnění 

se pohybovalo mezi 50 – 57 %.  

Ve statistice mohou chybět podání pro podezření ze spáchání zločinu loupeže, kterých je 

každoročně mnoho, avšak jednalo se o smyšlená oznámení. V těchto případech došlo ke 

spáchání jiným způsobem anebo za jiných okolností a tudíž jeho skutková podstata musela 

být v průběhu dalšího šetření překvalifikována na jiný trestný čin (převážně krádež) nebo 

přestupek. 

V drtivě většině případů spáchaných loupeží v roce 2021, tak jako i v předchozích letech se 

jedná o útoky na veřejném prostranství, tzv. pouliční loupeže. V roce 2021 byly v rámci města 

Ostrava spáchány z celkového počtu případů jen 2 případy loupeží v objektech.  Oba případy 

byly objasněny.      

V roce 2020 bylo na území města Ostravy spácháno 6 loupeží v objektech z celkového počtu 

případů. V 1 byla přepadena obsluha benzínové čerpací stanice, ve 4 případech prodavačky 

prodejen a v 1 případě obsluha výkupny palet. Ten nebyl jako jediný dosud objasněn. 

V jednom z těchto případů si prodavačka vše vymyslela z důvodu manka v prodejně.  

Tak jako v předchozích letech tak i v loňském roce bylo nejvíce loupeží z pohledu místní 

příslušnosti v rámci ostravských obvodů spácháno v na území OOP Ostrava Mariánské Hory 

(5. OOK) jedná se o 19 případů oproti roku 2020, kdy bylo 23 případů. Nejméně loupeží bylo 

spácháno ve služebním obvodě OOP Ostrava-Hrabůvka (3. OOK MŘP Ostrava) a OOP 

Vítkovice (6. OOK). Jednalo se vždy shodně o 6 skutků. 

U zbývajících organizačních článků městského ředitelství skončila čísla nápadu za rok 2021 

této násilné trestné činnosti mezi 11 až 18 skutky.  

Co se týče počtu pachatelů loupeží a jejich věkové skladby, tak v roce 2021 spáchalo na území 

MŘP Ostrava trestný čin loupeže celkem 131 osob, z čehož bylo 10 osob nezletilých a 15 osob 

mladistvých.    

Na úspěšném odhalování a stíhání pachatelů loupeží se velkou měrou podílí ostravské 

kamerové systémy, a rovněž je to velmi dobrá místní znalost policistů zabývajících se touto 

problematikou. Předmětem zájmu pachatelů je zejména finanční hotovost, věci snadno a 

rychle zpeněžitelné, jako jsou mobilní telefony, šperky, stravenky a jiné. Nejvíce se pachatelé 

soustřeďují na celé kabelky, ze kterých si poté vybírají pouze hodnotné věci.  
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Sebevraždy, náhlá a podezřelá úmrtí  

Na úseku násilné trestné činnosti jsou prověřována Policii ČR úmrtí osob, která se stala mimo 

zdravotnické zařízení nebo beze svědků. Zejména se jedná o případy úmrtí v terénu, nalezené 

mrtvoly v bytech a dokonané sebevraždy.  

V roce 2021 bylo prověřováno celkem 449 událostí při kterých došlo k úmrtí člověka. Je to 

o 34 události více oproti předchozímu roku 2020 (415 úmrtí). Od roku 2015 je to nejvíce 

událostí, které v souvislosti s úmrtím osoby prověřovala Ostravská policie. 

Z celkového počtu 449 případů úmrtí prováděly šetření v: 

338 případech - policisté obvodních oddělení MŘP Ostrava  

Jednalo se o případy úmrtí, u kterých bylo koronerem na místě nebo následně provedenou 

pitvou konstatováno, že se jedná o tzv. přirozené úmrtí (z chorobných příčin) 

konkrétně: 

• 40 případů OOP Mariánské Hory 

• 49 případů OOP Poruba 1 

• 51 případů OOP Poruba 2 

• 21 případů OOP Přívoz 

• 8 případů OOP Střed 

• 27 případů OOP Vítkovice 

• 34 případů OOP Slezská 

• 60 případů OOP Zábřeh 

• 36 případů OOP Hrabůvka 

• 12 případů OOP Vratimov 

108 případech - policejní orgány SKPV - oddělení obecné kriminality MŘP Ostrava Jednalo 

se o případy tzv. podezřelých úmrtí, nálezy kosterních ostatků a mrtvol, u nichž nebylo možno 

na místě zjistit o ověřit jejich totožnost (tzv. úmrtí osob XY), případy dokonaných sebevražd a 

případy dopravních nehod, při nichž byla usmrcena osoba.  

Ublížení na zdraví  

U trestných činů zařazených do třídy úmyslného ublížení na zdraví (§145 - §146a) došlo v roce 

2021 na území MŘP Ostrava ke spáchání 193 skutků. Objasněno bylo 110 případů, což je 

56,99 %. 

V roce 2020 došlo na území MŘ ke spáchání 216 skutků, v roce 2019 došlo na území MŘP 

Ostrava ke spáchání 272 skutků v tomto odstavci popisované trestné činnosti. V roce 2018 

296 skutků a v roce 2017 bylo spácháno 313 případů.  

Objasněnost v procentuálním vyjádření:  

V roce 2020 objasněno 66,2 % 

V roce 2019 objasněno 71.32 % 

V roce 2018 objasněno 62.84 % 

V roce 2017 objasněno 61.66 % 
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Za rok 2021 napadlo v oblasti zločinu těžkého ublížení na zdraví § 145 tr. zák. celkem 21 

skutků stejně jako v roce 2020, kdy v každém případě je ustanoven  pachatel, jeden skutek 

původně zahájený jako těžkého ublížení na zdraví byl odložen dle ust. § 159a/1 tr. ř.      

V 18 případech bylo zahájeno trestní stíhání pachatele dle ust. § 160 odst.  tr. ř, v jednom 

případě bylo zahájené trestní stíhání zrušeno usnesením OSZ FM a ve dvou případech nebylo 

doposud zahájeno trestní stíhání pachatele.  Dva případy byly postoupeny na 1. OOK KŘPT. 

Ke způsobu spáchání lze konstatovat, že útok pachatele byl nejčastěji proti poškozenému 

veden holou rukou, konkrétně ve 13 případech. Dalších 6 útoků bylo vedeno nožem jeden 1 

šroubovákem a jeden teleskopickým obuškem a zároveň ocelovou trubkou. 

Ve vztahu k prostoru kde došlo ke skutku, bylo napadení uskutečněno ve 14 případech ve 

venkovních prostorách na ulici, v 6 případech v bytě nebo na ubytovně a v 1 případě v tramvaji. 

Vydírání 

V roce 2021 bylo spácháno na území MŘP Ostrava 42 případů kvalifikovaných jako trestný 

čin vydírání. Je to o 10 skutků více než v roce 2020. 

Co se týče procentuálního vyjádření objasnění této trestné činnosti, bylo v roce v 2021 

objasněno 71,43 % (30 skutků) oproti roku 2020, ve kterém bylo objasněno 84.38 %, což bylo 

27 skutků) 

Formy spáchání trestných činů vydírání v roce 2021: 

Ve 3 případech – vydírání šikanou. Všechny případy byly objasněny. Ani jeden ze skutků 

se neodehrál ve školském zařízení. Dva ze skutků se odehrály mezi rodinnými příslušníky. 

Jeden z případů byl řešen mezi mladistvými. 

Ve 4 případech - se sexuálním jednáním. V tomto případě jsou objasněny dva skutky, kdy 

další dva jsou v šetření policie. 

Ve 2 případech - formou vymáhání výpalného. Oba skutky jsou v současné době 

prověřovány policií. 

V 16 případech – klasifikace ostatní. Všechny tyto skutky byly objasněny. 

V žádném případě nedošlo k  tzv. vydírání podnikatel vs podnikatel 

Šíření poplašné zprávy 

V roce 2021 byly na teritoriu Městského ředitelství policie Ostrava prověřovány celkem 3 

případy oznámených jako trestný čin „šíření poplašné zprávy“.  

1. Pachatelka v blíže nezjištěné době od 29. 1. 2021 do 2. 2. 2021 na blíže nezjištěném místě 

způsobil nebezpečí vážného znepokojení alespoň u části obyvatelstva nějakého místa tím, že 

prostřednictvím sociální sítě Facebook zveřejnil zprávu, že v Domově důchodců došlo k úmrtí 

69 klientů po vakcinaci proti nemoci COVID-19. Případ byl v měsíci červenec 2021 objasněn 

a následně postoupen dle místní příslušnosti na KŘP Hl. města Prahy 

2. Pachatel dne 21. 9. 2021 v 13:17 hodin, z blíže nezjištěného místa, z mobilního telefonu, 

s vědomím, že se jedná o nepravdivý údaj, oznámil na tísňovou linku 158 Policie České 

republiky informaci, že jede autobusem do Ostravy-Poruby, kde se nachází jeho žena, která 

ho okradla a podvádí jej, má u sebe zbraň a 8 zásobníků a pozabíjí všechny. Poté hovor 

ukončil. Na základě jeho sdělení byly uvedeny do činnosti složky integrovaného záchranného 

systému a to Policie České republiky a Městské policie Ostrava, za účelem pátrání po osobě, 
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načež byl dne 21. 9. 2021 v obci nedaleko Ostravy omezen na osobní svobodě, samozřejmě 

pod vlivem alkoholu.  

3. Pachatel dne 17. 11. 2021 v Ostravě-Porubě volal ze svého mobilního telefonu na tísňovou 

linku 158 z důvodu úmyslně šířit nepravdivou poplašnou zprávu o umístění bomby a sledovat 

tak práci Policie České republiky, a to tím, že na hokejovém stadiónu v Ostravě - Porubě 

během hokejového utkání je umístěno výbušné zařízení, které vybuchne, pokud jistý hokejový 

tým nevyhraje zápas, čímž mohl způsobit nebezpečí vážného znepokojení alespoň části 

obyvatelstva daného místem anebo bezdůvodnou záchrannou práci složek integrovaného 

záchranného systému. Pachatel byl ještě tentýž den ustanoven a zadržen. 

Požáry a výbuchy 

V roce 2021 bylo na území městského ředitelství oznámeno 101 událostí – požárů 

a výbuchů, načež byly buďto zahájeny úkony trestního řízení ve smyslu  ust. § 158 odst. 3 

trestního řádu, nebo bylo započato šetření dle zákona č. 251/2016 Sb. zákona o některých 

přestupcích anebo započato šetření dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.  

 V porovnání s loňským rokem 2020 lze konstatovat, že počet požárů a výbuchů na území 

městského ředitelství je nižší o 51 případů (v r. 2020 došlo k 152 požárům). Objasněnost těchto 

případů požárů je velmi náročná a komplikovaná, vzhledem k tomu, že tyto případy jsou ve 

většině případů beze svědků či stop, které by vedly k usvědčení konkrétního pachatele 

(žháře). Přesto objasněnost je o 0,5% větší proti r. 2020. 

Na vzniku požáru se nejčastěji podílejí osoby bez trvalého bydliště (bezdomovci), osoby 

opakující trestnou činnost – recidivisté a děti. Toto zjištění vychází z modus operandi, tak také 

z ohniskových míst a zjištěných a zajištěných akcelerantů. Jednalo se převážně o požáry 

plastových kontejnerů (48 událostí – pokles o 33 událostí oproti roku 2020), ve sklepních kójích 

a automobilů. Jedním z hlavních faktorů je zvědavost, kdy tato pravděpodobně není 

podporována nějakým úmyslným jednáním.  Dalším faktorem je buďto zakázaná či neopatrná 

manipulace se zdrojem otevřeného ohně, nezřídka v kombinaci s užíváním alkoholu.  Dalším 

faktorem jsou technické závady a to na elektroinstalaci, topných tělesech či jiných technických 

tělesech, kdy v tomto ohledu bývají často opomíjeny, nebo i zanedbávány preventivní kontroly 

stanovené příslušnými zákony. V roce 2019 se vyskytovaly případy požárů, kde byl zřejmý 

úmysl způsobit jiné osobě ať již fyzické či právnické větší škody na majetku. K těmto případům 

byly v rámci objasňování a vyšetřování využity veškeré dostupné operativní prostředky a 

technika včetně všech potřebných kriminalistický metodik a taktik.  

Ze 101 událostí požárů a výbuchů je: 

- 31 trestných činů spácháno dle trestního zákoníku, 

- 3 případy odloženo ve smyslu ust. § 159a odst. 1 tr. zák., 

- 48 přestupků kvalifikovaných dle zák. č. 251/2016 Sb., zákona o některých 

přestupcích 

- 22 událostí požáru šetřených dle zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR (na místě vyřešeno 

HZS nebo odloženo „AA“). 

Z celkového počtu 31 trestných činů spáchaných v r. 2021 objasněno 6 případů trestných činů, 

což činí 19,5 %, a dále 22 případů odloženo podle § 159a/5 trestního řádu. 

 

 

2.1.3 Mravnostní trestná činnost 
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Nápad trestné činnosti na problematice mravnostní trestné činnosti se oproti roku 2020 v roce 

2021 mírně navýšil, přičemž se mírně snížila objasněnost na 64,65%. Jedná se o  

U znásilnění je snížení nápadu o 5 skutků, celkem 15 skutků, objasněnost je vyšší, 86,87 %. 

V případě mravnostních trestných činů (§§ 190-194 TZ) došlo ke zvýšení nápadu, rovněž 

objasněnost je vyšší než v roce 2020.  

Za období roku 2021 v rámci MŘP Ostrava nebyl prověřován žádný případ kuplířství. Během 

daného období nebyla v rámci Ostravy registrovaná pouliční prostituce. 

Nápad na problematice mravnostní trestné činnosti se oproti roku 2020 v roce 2021 zvýšil o 

15 skutků na celkových 99 skutků, přičemž se mírně snížila objasněnost o -2%, celková 

objasněnost 64,65%. 

U znásilnění je snížení nápadu o -6 skutků, celkem 14 skutků, objasněnost je vyšší o 0,71%, 

celková objasněnost v roce 2021 je 85,71%. 

Mravnostní trestné činy (§§ 190-194 TZ), nápad vyšší o 6 skutků, celkem 26 skutků, 

objasněnost je vyšší jako v roce 2020 o 4,23%, celkově 69,23%.  

Za období roku 2021 v rámci MŘP Ostrava nebyl prověřován žádný případ kuplířství. Během 

daného období nebyla v rámci Ostravy registrovaná pouliční prostituce. 

K dané problematice nutno říci, že v mnoha případech není právní kvalifikace jednoznačná, je 

nutno ve spisových materiálech provést značné množství šetření, výslechů, nechat vypracovat 

znalecké posudky, větší délka prověřování je i dána především u § 191, § 192 a §193 trestního 

zákoníku prohlížením stovek až tisíců fotografií a videozáznamů, nasazení úkonů a jejich 

vyhodnocení dle ust. § 88a, § 158d/3 trestního řádu.   

Z toho vyplývá, že většina případů na této problematice je ukončena NPO po zahájení 

trestního stíhání dle ust. §160 trestního řádu proti konkrétní osobě, avšak doba prověřování a 

vyšetřování je delší a výsledek se tak ve statistice projeví až v pozdějších měsících.  
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Je nutno podotknout, že velké procento všech oznámených skutků znásilnění a taktéž 

pohlavního zneužití jsou případy, které jsou vymyšlené nebo nezakládají skutkovou podstatu 

uvedených trestných činů mravnostního charakteru.    

Skladba známých pachatelů u znásilnění nevykazuje znaky recidivy a taktéž v roce 2021 

nebyly zaznamenány případy na území města Ostravy se znaky sériové trestné činnosti.  

Značným problémem internetové kriminality je navazování vztahů dospělé osoby s nezletilci. 

Dospělé osoby se vydávají za vrstevníka nezletilce s cílem získání fotografie nebo videa mající 

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, např. časově náročné vyžádání úkonů dle trestního řádu, 

komunikace cestou mezinárodní spolupráce s provozovateli sociálních sítí. Jedná se o vysoce 

latentní trestnou činnost.  

 

2.1.4 Ostatní trestná činnost 
 

 

 

Mezi ostatní kriminalitu se řadí mimo jiné i trestná činnost na úseku nealkoholové toxikomanie. 

Je to jedna z priorit práce policie a v podmínkách městského ředitelství se na odhalování a 

vyšetřování podílí zejména 11. oddělení obecné kriminality. Jejich práce je vysoce účinná díky 

nasazení, profesionalitě a zápalu pro dobrou věc. Předmětné oddělení je vysoce ceněným 
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partnerem pro 2. oddělení obecné kriminality krajského ředitelství. Dále spolupracují s Národní 

protidrogovou centrálou, a dále se Slezským oddělením Straze Graniżne a rovněž 

s celorepublikovým útvarem polské policie CBŚP expozitura Katowice. 

Statisticky je tato trestná činnost vedena jako třetí nejpočetnější skupinu trestných činů. 

Z celkového počtu spáchaných skutků celkové kriminality na území města Ostravy za období 

roku 2021 tvoří tzv. drogová kriminalita na první pohled zanedbatelný podíl 2 % (rok 2020 

1,6%), poměrně malý podíl zabírá také z obecné kriminality 2,3% (za rok 2020 – 2 %).  

Za hodnocené období roku 2021 bylo na území města Ostravy spácháno 147 tzv. drogových 

trestných činů (oproti roku 2020, nárůst o 24 deliktů), z toho bylo 112 skutků objasněno (oproti 

roku 2020, pokles o 1 delikt), což činí 76% (oproti roku 2020, pokles objasnění o 15%). 

Uvedeného jednání se dopustilo 134 pachatelů, (oproti roku 2020, nárůst o 8 stíhaných osob), 

z tohoto počtu tvoří téměř polovinu recidivisté, 58 recidivistů což je 43% (oproti roku 2020, 

nárůst o 1 recidivistu), 5 mladiství a nezletilí což činí 4% (oproti roku 2020, pokles o 1 

pachatele), 32 žen což je téměř čtvrtina 24% (oproti roku 2020 nárůst o 14 žen) a 4 pachatelé 

byli cizí státní příslušnosti, což je 5% (oproti roku 2020 pokles o 1 cizince).  

Je však nutné si uvědomit, že u této trestné činnosti je minimální nápad, ale o to větší podíl 

latentního jednání pachatelů. Ti se často rekrutují z řad recidivistů a jsou z minulosti 

seznámeni s metodami a prací kriminální policie. Své protiprávní jednání konají mnohdy 

s vysokou mírou konspirace, za účelem znesnadnění svého odhalení a dopadení policií. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

registrováno objasněno % registrováno objasněno %

výtržnictví 34 23 67,65 38 27 71,05

poškození cizí věci - sprejerství 165 43 26,06 218 110 50,46

ohrožování výchovy dítěte 84 69 82,14 109 99 90,83

podávání alkoholu dítěti 22 4 18,18 33 11 33,33

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a 

psychotropními látkami a jedy pro jiného 86 67 77,91 104 84 80,77

přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu pro sebe 29 23 79,31 30 21 70

poškození cizí věci a obecné ohrožení - požáry 33 6 18,18 26 5 19,23

nedovolené ozbrojování 11 9 81,82 2 1 50

maření výkonu úředního rozhodnutí 495 459 92,73 460 420 91,3

podvod - obecné 180 47 26,11 183 53 28,96

zpronevěra - obecná 19 8 42,11 23 12 52,17

neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního 

prostředku - obecné 374 107 28,61 380 106 27,89

Ostatní kriminalita

2020 2021
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2.2 Hospodářská trestná činnost 
 

 

 

Na úseku hospodářské kriminality na území města Ostravy za rok 2021 je skladba nápadu 

víceméně obdobná. Dlouhodobě je evidentní trend poklesu nápadu HTČ, jinak tomu není ani 

v roce 2021 oproti roku 2020.  Díky protiepidemiologickým opatřením v souvislosti s pandemií 

COVID-19 došlo k razantnímu poklesu trestného činu neoprávněného držení platebního 

prostředku dle ust. § 234 tr. zákoníku, a o cca 335 skutků (k 30. 11. 2021), což se zásadně 

promítlo do poklesu HTČ na území města Ostravy. I u dalších trestných činů hospodářského 

charakteru je zřejmý pokles - podvody a daňová trestná činnost, nicméně tento není nijak 

zásadní.  Nárůst je zaznamenán ve větším počtu oznamovaných tr. činů porušení povinnosti 

učinit pravdivé prohlášení o majetku dle ust. § 227 tr. zákoníku a tr. činu porušení povinnosti 

v insolvenčním řízení dle ust. 225 tr. zákoníku. 

Stále se zvyšuje nápad majetkové trestné činnosti prováděné ve virtuálním prostředí internetu 

zejména podvodná jednání v souvislosti s investováním do kryptoměn.  Došlo k výraznému 

nárůstu trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací – 

napadení účtů sociálních sítí či mobilních telefonů apod.    

Velký rozmach zaznamenala podvodná jednání za využití tzv. spoofing triků – pachatelé 

telefonují zákazníkům tuzemských bank z oficiálního čísla, prostřednictvím e-mailů se 
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správnou adresou žádají uživatele o kliknutí na podvodné odkazy a vzácné není ani to, že se 

pachatelé vydávají za policejní orgán. To vše za využití velmi kvalitního sociálního inženýrství, 

díky čemuž pachatelé přesvědčí poškozené, pod domnělou hrozbou hackerského útoku na 

jejich bankovní účet či na celou banku, k  převodu veškerých svých finančních prostředků na 

„technické“ účty banky nebo „technické“ kryptoměnové peněženky banky. Ve skutečnosti jsou 

peníze převedeny přímo pachatelům. Tato trestná činnost je skutečně výraznou bezpečnostní 

hrozbou, protože i přes preventivní a osvětová opatření ze strany bank a Policie ČR, mají 

podvodníci stále úspěch a dochází k velkým škodám na majetku poškozených.   

 

Korupční trestná činnost: v loňském roce nápad pouze 1 trestní věci – zahájeno trestní stíhání 

obv. pro úplatkářství a vydírání.  

 

2.3 Zbývající trestná činnost  
Především se jedná o dopravní nehody způsobené z nedbalosti, ohrožení pod vlivem 

návykové látky nebo opilství a zanedbání povinné výživy. 
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3 Pachatelé 
Struktura pachatelů trestné činnosti na území města Ostravy je stále poměrně ustálená. Pro 

téměř všechny skupiny pachatelů je charakteristické, že v drtivé většině jsou to osoby 

dlouhodobě nezaměstnané, které nepobírají žádné dávky v hmotné nouzi. Vysoké číslo je u 

pachatelů, kteří jsou závislí na měkkých nebo tvrdých drogách.  

V roce 2021 bylo odhaleno celkem 3.224 pachatelů. Z toho 1.731 jich bylo opakovaně trestáno 

(recidivisté). U dětí bylo zjištěno 140 trestných činů mezi nezletilci (do 15 let věku) a 104 u 

mladistvých (15 – 18 let).  
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4 Oběti 
Nejvíce zranitelnými oběťmi trestných činů jsou senioři a děti. Skupinu dětí pak lze rozdělit 

podle skupiny pachatelů na mladistvé a nezletilé. Oproti roku 2020 nedošlo k výraznějším 

změnám. V příloze jsou uvedeny počty především dětí. 
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Agresivita pachatelů je rok od roku větší a následky útoků bývají mnohem závažnější.  

 

 

5 Přestupky 
Oproti roku 2020 bylo v roce 2021 evidováno celkově 20.336 přestupků, což je o 1. 449 více.  

Převládají přestupky v dopravě, následují přestupky proti majetku, přestupky proti 

občanskému soužití a veřejnému pořádku. Mírný pokles byl zaznamenán u přestupků na 

úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií. Do kategorie ostatních přestupků lze 

zahrnout i přestupky řešené policisty v souvislosti s porušováním vládních nařízení během 

pandemické situace.  

260

270

280

290

300

310

320

330

2020 2021

Následky na zdraví

Zranění Smrt



22 
 

 

 

 

 

1231

1969

1310

1474

1510

1944

1191

2160

1355

873

3870

1514

2034

1612

1442

1461

1829

1260

2406

1803

1049

3926

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

OOP OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY

OOP OSTRAVA - PORUBA 1

OOP OSTRAVA - PŘÍVOZ

OOP OSTRAVA - STŘED

OOP OSTRAVA - VÍTKOVICE

OOP OSTRAVA - ZÁBŘEH

OOP SLEZSKÁ OSTRAVA

OOP OSTRAVA - HRABŮVKA

OOP OSTRAVA - PORUBA 2

OOP VRATIMOV

OHS MŘP OSTRAVA

Přestupky celkem

2020 2021

2021 2020 rozdíl

OOP OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY 194 227 - 33

OOP OSTRAVA - PORUBA 1 272 205 + 67

OOP OSTRAVA - PŘÍVOZ 259 237 + 22

OOP OSTRAVA - STŘED 144 136 + 8

OOP OSTRAVA - VÍTKOVICE 271 318 - 47

OOP OSTRAVA - ZÁBŘEH 360 329 + 31

OOP SLEZSKÁ OSTRAVA 237 263 - 26

OOP OSTRAVA - HRABŮVKA 320 298 + 22

OOP OSTRAVA - PORUBA 2 211 202 + 9

OOP VRATIMOV 56 69 - 13

OHS MŘP OSTRAVA 23 27 - 4

MŘP OSTRAVA CELKEM 2347 2311 + 36

Přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
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2021 2020 rozdíl

OOP OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY 71 62 + 9

OOP OSTRAVA - PORUBA 1 81 119 - 38

OOP OSTRAVA - PŘÍVOZ 88 86 + 2

OOP OSTRAVA - STŘED 33 36 - 3

OOP OSTRAVA - VÍTKOVICE 80 86 - 6

OOP OSTRAVA - ZÁBŘEH 99 57 + 42

OOP SLEZSKÁ OSTRAVA 82 58 + 24

OOP OSTRAVA - HRABŮVKA 58 66 - 8

OOP OSTRAVA - PORUBA 2 51 76 - 25

OOP VRATIMOV 27 17 + 10

OHS MŘP OSTRAVA 10 3 + 7

MŘP OSTRAVA CELKEM 680 666 + 14

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií

2021 2020 rozdíl

OOP OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY 381 349 + 32

OOP OSTRAVA - PORUBA 1 343 366 - 23

OOP OSTRAVA - PŘÍVOZ 468 459 + 9

OOP OSTRAVA - STŘED 620 531 + 89

OOP OSTRAVA - VÍTKOVICE 598 529 + 69

OOP OSTRAVA - ZÁBŘEH 588 504 + 84

OOP SLEZSKÁ OSTRAVA 439 359 + 80

OOP OSTRAVA - HRABŮVKA 580 530 + 50

OOP OSTRAVA - PORUBA 2 500 380 + 120

OOP VRATIMOV 135 57 + 78

OHS MŘP OSTRAVA 4 5 - 1

MŘP OSTRAVA CELKEM 4656 4069 + 587

Přestupky proti majetku

2021 2020 rozdíl

OOP OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY 1 1 0

OOP OSTRAVA - PORUBA 1 0 0 0

OOP OSTRAVA - PŘÍVOZ 2 2 0

OOP OSTRAVA - STŘED 4 6 - 2

OOP OSTRAVA - VÍTKOVICE 3 2 + 1

OOP OSTRAVA - ZÁBŘEH 2 5 - 3

OOP SLEZSKÁ OSTRAVA 1 0 + 1

OOP OSTRAVA - HRABŮVKA 3 0 + 3

OOP OSTRAVA - PORUBA 2 3 0 + 3

OOP VRATIMOV 1 1 0

OHS MŘP OSTRAVA 0 0 0

MŘP OSTRAVA CELKEM 20 17 + 3

Přestupky na úseku zbraní, střeliva, munice a používání 

výbušnin

2021 2020 rozdíl

OOP OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY 63 159 - 96

OOP OSTRAVA - PORUBA 1 265 185 + 80

OOP OSTRAVA - PŘÍVOZ 122 159 - 37

OOP OSTRAVA - STŘED 114 96 + 18

OOP OSTRAVA - VÍTKOVICE 109 132 - 23

OOP OSTRAVA - ZÁBŘEH 123 125 - 2

OOP SLEZSKÁ OSTRAVA 104 129 - 25

OOP OSTRAVA - HRABŮVKA 224 241 - 17

OOP OSTRAVA - PORUBA 2 80 49 + 31

OOP VRATIMOV 21 49 - 28

OHS MŘP OSTRAVA 884 660 + 224

MŘP OSTRAVA CELKEM 2109 1984 + 125

Přestupky - ostatní



24 
 

5.1 Bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 
 

 

 

Dopravní nehodovost na ostravských silnicích a komunikacích se v roce 2021 zvýšila na 2962 

dopravních nehod z 2669 dopravních nehod v roce 2020. Jedná se tak o nárůst dopravní 

nehodovosti. 

V roce 2021 bylo při 6 dopravních nehodách 6 osob usmrceno, oproti 3 usmrceným osobám 

v roce 2020, tedy o 3 osoby více. Těžké zranění utrpělo v roce 2021 při dopravních nehodách 

29 osob, tedy o 3 více než v roce 2020 s počtem 26 a 477 osob bylo v roce 2021 zraněno 

lehce, což je o 40 více, než v roce 2020, ve kterém bylo lehce zraněno 437 osob. 

K nárůstu došlo u dopravních nehod, kde bylo u viníka zjištěno ovlivnění alkoholem a to na 

121 z počtu 115 v roce 2020. 

Příčiny dopravních nehod jsou:  

Příčina 2021 2020 

Nezaviněná řidičem 268 285 

Rychlost 200 158 

Předjíždění 15 7 

Přednost 369 304 

Způsob jízdy 2029 1863 

Technická závada 3 1 

 

Na základě dopravní nehodovosti za uplynulý rok byly předběžně vytipovány rizikové lokality 

se zvýšenou nehodovostí. Jedná se o tyto lokality: 

 

• Křižovatka ulic 17. listopadu – Dr. Slabihoudka 

• Kruhový objezd ul. Horní – Dr. Martínka 

• Křižovatka ul. Plzeňská - Junácká 

• Křižovatka ulic Sokolská třída - Vítězná 

• Křižovatka ulic 17. listopadu – Nábřeží SPB 

• Kruhový objezd ul. Novinářská – U Stadionu  

• Úsek silnice II/479 ul. 28. října a ul. Opavská od křižovatky Vodárna po ul. 17. listopadu.  

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 mostu silnice I/56 ul. Hlučínská přes řeku Odru 

• Rekonstrukce mostu silnice I/11 ul. 17. listopadu přes vodní tok Porubka 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

počet nehod 5362 3039 2713 2614 2652 2769 2726 2824 2904 2978 3006 3168 2669 2962

usmrceno osob 8 17 18 15 18 13 13 8 11 9 9 12 3 6

těžká zranění 29 38 57 49 48 53 46 38 40 38 31 32 26 29

lehká zranění 525 567 624 638 597 523 484 517 463 520 481 506 437 477

alkohol 176 140 144 140 143 119 120 108 111 106 100 87 115 121

Dopravní nehody v období 2008 - 2021
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• Oprava mostu na silnici II/479 ul. Opavská nad řekou Odrou 

• Rekonstrukce tramvajové trati na silnici I/56 ul. Hlučínské, stavba integrovaných 

zastávek Důl Odra  

• Modernizace silnice II/478 v úseku Klimkovice – Polanka nad Odrou – Ostrava Stará 

Bělá  

V souladu s pokynem Policejního prezidenta č. 300/2020, zajišťují policisté dopravního 

inspektorátu viditelný dohled nad silničním provozem na území Statutárního města Ostravy, 

na vybraných automobilových silnicích (VAS II), nad rámec stanoveného počtu hodin (100 

hod/kalendářní měsíc).  

Dopravní policisté se v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zaměřují rovněž na 

další faktory chování řidičů, které jsou např. způsob jízdy, dodržování povolené rychlosti, 

předjíždění, chování řidičů u přechodů pro chodce, potažmo na chování chodců samotných a 

cyklistů. Kontrolu nákladní dopravy a autobusové dopravy zaměřenou na sociální předpisy, 

AETR, ADR provádí vyčlenění policisté, kteří jsou zařazeni v „Kamión týmu“. 

Sledované přestupky 2021 

  telefonní 

přístroj 

nebo jiné 

hovorové 

nebo 

záznamové 

zařízení 

Jízda v 

jízdních 

pruzích 

znamení 

o změně 

směru 

jízdy 

  

  

DI 924 681 295 

OHS 857 47 197 

OOP Mariánské Hory 240 4 22 

OOP Poruba 1 136 68 172 

OOP Přívoz 42 0 2 

OOP Střed 206 17 78 

OOP Vítkovice 192 1 47 

OOP Zábřeh 195 36 98 

OOP Slezská Ostrava 121 77 27 

OOP Hrabůvka 185 198 206 

OOP Poruba 2 139 5 18 

OOP Vratimov 242 240 51 

Celkem 3 479 1 374 1 213 
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6 Pátrání po osobách a věcech 
V roce 2021 vyhlášeno pátrání po 1222 osobách (- 253 pátrání za 2020): 

• 151 případů pátrání po pobytu osoby 

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

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

• 413 pátrání po uprchlých svěřencích diagnostických ústavů 

• 122 pátrání po pohřešovaných osobách 

• 5 případů předvedení 

• 86 pátrání po osobách, příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody 

• 5 pátrání po totožnosti neznámých mrtvých 

• 12 pátrání na podkladě evropského zatýkacího rozkazu 

• 1240 zadrženo a vypátráno osob celkem 

• 301 bylo zadrženo a vypátráno 9. OOK. Tímto oddělením bylo dále zpracováno a 

vyřízeno 1558 žádostí a dožádání. 

V roce 2021 bylo vyhlášeno zdejší součástí policie ČR 9. OOK SKPV MŘ Ostrava celostátní 

pátrání po 1222 osobách.  Podrobněji: pátrání po pobytu osoby celkem 151 x, příkaz k zatčení 

294 x, předchozí souhlas k zadržení celkem 111 x, útěk svěřenců celkem 413 x, bylo pátráno 

po 122 pohřešovaných osobách, předvedení 5 x, příkaz k dodání do VTOS celkem 86 x, nález 

mrtvoly 5 x, EZR 12 x. ochranná opatření 10 x, příkaz k zadržení 12 x Z uvedeného množství 

bylo zadrženo a vypátráno MŘ Ostrava (SKPV,OOP, OHS,+MP Ostrava) celkově 1240 osob, 

kdy z celkového počtu zadržených a vypátraných osob, bylo zdejší součástí policie 9. OOK 

SKPV MŘP Ostrava-pátrání (12 policistů) zadrženo a vypátráno  301 osob, zpracováno a 

vyřízeno 1558 žádostí a dožádání k hledaným osobám pro jiné součásti policie (Interpol, 

Sirene, mimořádná opatření, prověrky zdravot. zařízení, urgence pro soudy, poznatky atd.), 

zajištěno 2 odcizených věcí, vypátráno dalších  10 odcizených věcí, zpracováno dalších 60 

poznatků, které vedly k zajištění dalších odcizených věcí. Dále bylo prověřeno pracovníky 

pátrání po věcech celkem 3005 věcí (v bazarech a zastavárnách).  

Pro srovnání bylo vyhlášeno celostátní pátrání v předchozích letech po osobách  

2020 – 1475,  2019 – 1852, 2018 – 1674, 2017-114 
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Nejvytíženější problematikou je opět pátrání po svěřencích utíkajících ze školských zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy- 413 x. Policisté zařazeni na dané problematice 

úzce spolupracují se zaměstnanci Živnostenského úřadu, Finančního úřadu, Hasičského 

záchranného sboru, Městskou policií, Národní centrálou Interpolu,  Sirene a skupinou cíleného 

pátrání  při plnění svých pracovních povinností. Dále se policisté pátrání zapojují do dílčích 

úkonů spojených s problematikou násilné tr. činnosti. 

Velká vytíženost policistů zařazených na skupině pátrání po osobách a věcech je 

v administrativní činnosti. Množství žádostí o spolupráci, urgencí a dožádání od jiných orgánů 

např. OSZ, Okresní nebo Krajský soud, ŘMPS a jiné, každým rokem stoupá a čím dál více se 

musí policisté uvedenou činností zabývat. (zpracováno 1558 případů). V průběhu roku pak 

ukončili služební poměr dva zkušení policisté – pátrači. 

7 Domácí násilí 
V rámci městského ředitelství funguje již více než 14 let tým policistů specializujících se na 

případy se znaky domácího násilí. Na konci roku 2021 tým tvořilo 28 policistů kmenově 

zařazených již nejen na obvodních odděleních, ale i na odděleních obecné kriminality. To 

znamená, že oproti roku 2020 byl tým posílen i o policisty služby kriminální policie a 

vyšetřování. Policisté se střídají ve 12 a 24hodinových směnách tak, aby byla vždy zajištěna 

jejich 24hodinová dosažitelnost. 

V případech jakékoliv protiprávní činnosti mající znaky „domácího násilí“ je nutné počítat s tzv. 

latentní formou. V mnoha případech se projeví jako motiv jiné trestné činnosti, která je již 

důsledkem dlouhodobého domácího násilí. Často k němu dochází bez přítomnosti dalších 

osob (svědků). A i tyto osoby jsou v drtivé většině členy domácnosti, kde k násilí dochází.  

Z tohoto důvodu specialisté týmu domácího násilí poskytli v roce 2021 konzultace a 

poradenství minimálně v 95 případech. Dále poskytli preventivně poradenskou činnost, a to ve 

zřízených poradenských místnostech na 4 obvodních odděleních. Dle zjištění bylo použito 

poradenských místností v 56 případech.  

V rámci činnosti týmu byly rovněž poskytovány tzv. služby seniorům (poradenství, konzultace, 

doprovody k soudním jednáním, předávání kontaktů na soc. pracovníky, na radu seniorů, 

besedy se seniory aj.), a to jak ve věcech domácího násilí, tak i nad rámec této problematiky, 

kdy od začátku roku je evidováno 28 případů kontaktů s těmito osobami v seniorském věku. 

V roce 2021 bylo v rámci městského ředitelství zaevidováno 392 případů se znaky domácího 

násilí. Z převážné části se jednalo o přestupky proti občanskému soužití, avšak v 89 případech 

byly útoky evidovány jako trestné činy. Počet ohrožených osob v roce 2021 byl 68. V 26 

případech se jednalo o soužití nezletilých osob s pachatelem domácího násilí, avšak v roce 

2021 nebyl zaznamenán případ přítomnosti nezletilce při útoku. 

Podle ust. § 44 zák. č. 273/2008 sb., o Policii České republiky, jsou policisté oprávněni vykázat 

osobu, u které lze vzhledem k předcházejícím útokům důvodně předpokládat, že se dopustí 

nebezpečného útoku. V roce 2021 bylo takto vykázáno 25 osob. Nejčastěji došlo k vykázání 

ve služebních obvodech Ostrava-Poruba, poté v Ostravě-Zábřehu. Ve 2 případech došlo 

k opakovanému vykázání.  

V 8 případech pak došlo k porušení podmínek vykázání, přičemž ve 2 případech se tím osoby 

dopustily trestného činu, v 6 případech přestupku.  

Alarmující je skutečnost, že ve 12 případech násilné osoby použily nebo ohrožovaly oběti 

zbraněmi (nůž, krátká střelná zbraň, dřevěná hůl a další).  
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8 Oblast veřejného pořádku 
 

V roce 2021 bylo realizováno 90 bezpečnostních opatření: 

• 25 bezpečnostních opatření k fotbalovým zápasům 

• 34 bezpečnostních opatření k hokejovým utkáním 

• festivaly Beats for love, Beast for love 3RD LE a Hip hop žije, Beast for love 2 ND 

Limited edition, Ostrava v plamenech 

• koncerty Kabát, Mirai a zpěváka Marka Ztraceného 

• ME ve volejbale 

• kvalifikační fotbalové utkání ČR a Bělorusko 

• Zlatá tretra, Beach open, tenisový turnaj  J&T banka 

• manifestace za práva a svobody, shromáždění devět kroků ke svobodě 

• největší studentská party 

2021 2020 rozdíl

OOP OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY 7 12 - 5

OOP OSTRAVA - PORUBA 1 10 5 + 5

OOP OSTRAVA - PŘÍVOZ 31 18 + 13

OOP OSTRAVA - STŘED 1 1 0

OOP OSTRAVA - VÍTKOVICE 0 6 - 6

OOP OSTRAVA - ZÁBŘEH 7 4 + 3

OOP SLEZSKÁ OSTRAVA 0 2 - 2

OOP OSTRAVA - HRABŮVKA 6 4 + 2

OOP OSTRAVA - PORUBA 2 24 10 + 14

OOP VRATIMOV 2 3 - 1

OHS MŘP OSTRAVA 1 0 + 1

MŘP OSTRAVA CELKEM 89 65 + 24

Domácí násilí - celkový počet incidentů

2021 2020 rozdíl

OOP OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY 1 3 - 2

OOP OSTRAVA - PORUBA 1 6 5 + 1

OOP OSTRAVA - PŘÍVOZ 0 1 - 1

OOP OSTRAVA - STŘED 0 0 0

OOP OSTRAVA - VÍTKOVICE 0 3 - 3

OOP OSTRAVA - ZÁBŘEH 5 3 + 2

OOP SLEZSKÁ OSTRAVA 0 2 - 2

OOP OSTRAVA - HRABŮVKA 3 4 - 1

OOP OSTRAVA - PORUBA 2 8 4 + 4

OOP VRATIMOV 2 3 - 1

OHS MŘP OSTRAVA 0 0 0

MŘP OSTRAVA CELKEM 25 28 - 3

Domácí násilí - počet vykázaných osob  
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Konání bezpečnostních opatření podle teritorií obvodních oddělení: 

• OOP Vítkovice - 63 

• OOP Poruba 1 – 18 

• OOP Střed - 5 

• OOP Přívoz – 1 

• OOP Hrabůvka - 1 

Na oblasti veřejného pořádku se podílí všechny složky Policie ČR v rámci MŘP Ostrava ve 

spolupráci s KŘP MSK a Městskou policií Ostrava. Policisté nejen zařazení na úseku 

extremismu a diváckého násilí, se spolupodílí na zajištění hladkého a klidného průběhu všech 

veřejných produkcí, ať již je to z oblasti sportovní, politické nebo kulturní. Úkolem specialistů 

na této problematice je získávání informací o charakteru a účastnících veřejné produkce a dále 

předcházení, dokumentovaní a případně následná realizace protiprávního jednání.  

 

 

9 Prevence a tisk 
Počet preventistů v roce 2021: 17 policistek a policistů obvodních oddělení 

V rámci městského ředitelství bylo v roce 2021 provedeno více než 132 preventivních 

přednášek, besed a informačních akcí. Osloveno bylo téměř 2.699 posluchačů z řad cílových 

skupin, pro které byly akce určeny. V roce 2021 byl na základě žádosti získán a vyčerpán 

finanční dar Magistrátu města Ostravy na prevenci ve výši 150.000 korun, zbytek ceny byl 

uhrazen z rozpočtu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. 

Koordinátor prevence působí: 

v rámci „pracovní skupiny Prevence kriminality“ 

• spolupráce s metodiky prevence Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava 

Preventivní aktivity: 

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 

„Zpomal, dokud není skutečně pozdě“ – zaměřeno na nebezpečí rychlé jízdy 

„Obezřetný senior“ – kriminalita páchaná na seniorech 

Projekty krajského ředitelství: 

„Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou" – vědomostní hra určena dětem ZŠ 
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„Na policejní služebně“ - vylamovací hra seznamující děti se zásadami bezpečného chování, 

za současného přiblížení každodenní služby policistů. 

„Černá kronika aneb se soudních síní“ – projekt určen pro seniory. Využitím knihy a 

jednotlivých příběhů seznamujících 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 a rovněž 

v průběhu roku v reakci na krádeže v obchodních domech. (v době pandemie byly 

medializovány preventivní články, zveřejněn spot na Facebooku PČR, vybrané OC využily 

informačních letáků a rovněž el. spotů, které byly promítány na reklamních monitorech. 

„Nebuďte neviditelní“ – dopravní problematika zaměřená na viditelnost chodců a cyklistů. 

„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). 

„PORADCE policejní rádce pro bezpečný život“ – Videa určená pro všechny věkové 

kategorie (bezpečnost chodců, cyklistů, bezpečí na internetu, domácí násilí aj…) 

Projekty MŘP Ostrava: 

„Prevence pro všechny“ – preventivní projekt určen pro žáky základních škol, případně 

studenty středních škol (práce policie, dopravní problematika, trestně-právní zodpovědnost, 

drogová problematika a návykové látky, internet a sociální sítě, kyberšikana). 

.Dokončený projekt z finančního daru Magistrátu města Ostravy 

Policejní rádce nejmenších „MAJÁČEK“ 

Projekt je určen dětem prvního stupně základních škol, konkrétně ze sociálně slabších rodin 

(věková skupina 6-10 let). Jedná se o metodickou pomůcku, která obsahuje 10 ilustrací. 

Barevným zpracováním na přední a zadní straně sešitů, děti seznámí se základními zásadami 

bezpečného chování. 

Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné vykonávat standardní preventivní činnost. 

Preventivní činnost se z části přesunula do online prostředí. Veřejnost byla informována 

prostřednictvím regionálních televizí, sociálních sítí, mediích obcí a na policejním webu. Vždy 

se jednalo o problematiku k danému aktuálnímu období. Školicím zařízením, klubům seniorů 

a knihovnám byla v rámci Ostravy nabídnuta forma distančních přednášek či besed, kterou 

využili. Po rozvolnění opatření se najelo zpět na prezenční formu aktivit. 

 

10  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. 2022 bylo u 

městského ředitelství 1.021 policistů. Z tohoto počtu je 700 policistů vnější (pořádkové) služby 

a 312 policistů služby kriminální policie a vyšetřování.  

Je nutné zdůraznit, že počet zejména policistů má celkově setrvale klesající tendenci. Nově 

nastupující policisté prakticky ihned po přijetí do služebního poměru přecházejí do jiných 

okresů. Důvodů lze uvést více. Jedním jsou bezesporu mnohem menší nároky na výkon služby 

(Ostrava má stabilně nejvyšší kriminalitu v Moravskoslezském kraji a tato je srovnatelná nebo 

převyšuje i mnoho dalších krajských ředitelství). 
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Dalším důvodem je bezesporu finanční ohodnocení, které je bez ohledu na náročnější výkon 

služby v Ostravě srovnatelné s jinými územními odbory v rámci krajského ředitelství.  

11  Pandemie Covid-19 
Stejně jako v roce 2020 i v roce následujícím ovlivnila veškerou činnost policistů městského 

ředitelství pandemie Covid-19. Bylo nutné neustále zabezpečovat 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 

byli stále rozděleni policisté i občanští zaměstnanci do dvou skupin A a B. Tato opatření nebyla 

aktuální po celý rok, nicméně nejméně v 1. polovině roku ještě městské ředitelství 

zabezpečovalo akceschopnost tímto způsobem.  

Ze situace týkající se pandemie vyvstaly nové úkoly, se kterými bylo nutné kromě běžného 

výkonu služby počítat.  

Policisté se stále 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, 

• 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, 

• oproti roku 2020 pak policisté vykonávali službu při uzávěrách okresů, což sebou 

přinášelo nemalé potíže organizační a personální, 

• kontroly dodržování vládních opatření. 

V souvislosti s pandemií Covid19 byly policisty řešeny i přestupky, jichž se dopouštěly osoby 

porušováním vládních opatření. Ty jsou evidovány pod kategorií ostatní přestupky. Nelze však 

přesně stanovit, zda jsou evidovány i přestupky oznamované správním orgánům (hygienické 

stanice nebo statutární město Ostrava). Složitého období využívaly jednotlivé osoby nebo 

skupiny osob. Svým jednáním se dopouštěly opakovaných protiprávních jednání, kterým se 

i snažily zviditelnit. 

I v roce 2021 docházelo k absencím policistů a občanských zaměstnanců z důvodu 

onemocnění touto zákeřnou chorobou. V mnoha případech se naši pracovníci potýkali se 

zdravotními následky řádově i měsíce. To, i jiná onemocnění, karantény, převelení policistů 

na výpomoc jiným útvarům a další nepřítomnosti, mělo vliv na výkon služby a plnění všech 

úkolů a povinností. Je na místě tak všem našim policistům a občanským zaměstnancům 

poděkovat, neboť bez jejich obětavého přístupu a maximálního nasazení, napříč funkčním 

zařazením, napříč jednotlivými organizačními články městského ředitelství, by nebylo možné 

dosahovat skvělých výsledků.  

12  Závěr 
Z výše uvedených informací je zřejmé, že pandemie Covid-19 se za poslední roky projevila a 

ukázala se jako velice směrodatný faktor, který nejen policii přinesl do budoucna nové, stále 

těžší úkoly a výzvy. Nouzové stavy, opatření vlády, to vše odhalilo sociální jevy, se kterými je 

již nutné počítat. Dodržování zákazů vycházení, zákazů spočívajících v uzavření provozoven 
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apod. bylo sledováno především policisty a strážníky městské policie. Veřejností pak byly tyto 

složky především opakovaně (někdy i intenzivně) kritizovány.  

Pouze úspěšnou a stále se rozvíjející spoluprací obou pořádkových a bezpečnostních složek 

bylo docíleno toho, že na území města Ostravy byly bezpečnost a veřejný pořádek zachovány. 

V neposlední řadě se jedná rovněž o spolupráci se Statutárním městem Ostrava napříč všemi 

městskými obvody, dále s Dopravním podnikem Ostrava a velkými obchodními centry 

v Ostravě.  

A zde vidím v podmínkách města Ostravy úspěšné zvládnutí všech problémů, který by bylo 

nutné řešit. 


