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Zpráva o bezpe čnostní situaci na teritoriu územního odboru Blansko  
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje za rok 2018   

 
 

I. Organiza ční struktura policie na teritoriu 

 

     Vnější služba 
 

- obvodní oddělení Blansko se systemizací 42 policistů a 2 občanští zaměstnanci 
(rozloha teritoria 273 km2, zahrnuje 47 obcí, s populací 46 300 obyvatel),  

- obvodní oddělení Boskovice se systemizací 21 policistů a 1 občanský zaměstnanec 
  (275 km2, 40 obcí, 29 250 obyvatel),  

- obvodní oddělení Letovice se systemizací 22 policistů a 1 občanský zaměstnanec 
(274 km2, 66 obcí, 23 980 obyvatel),  

- dopravní inspektorát Blansko se systemizací 24 policistů a 1 občanský zaměstnanec. 

      
 
 
     Služba kriminální policie a vyšetřování 
 

- oddělení obecné kriminality,  
- oddělení hospodářské kriminality,  
- oddělení kriminalistické techniky,  
- oddělení analytiky a kybernetické kriminality.   

                                                                                
   

                        
 
 
     Celkový systemizovaný počet k 1. 1. 2019 činil 154 policistů, 11 občanských 
zaměstnanců. K tomuto datu bylo obsazeno celkem 147 tabulkových míst policistů.  
 
     V uplynulém roce došlo v rámci územního odboru Blansko k navýšení počtu policistů o 8 
tabulkových míst. Došlo zejména k navýšení počtu tabulkových míst policistů, podílejících se 
na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu na Dopravním inspektorátu. Dále 
byl navýšen počet tabulkových míst na Obvodním oddělení v Letovicích, které zabezpečuje 

 



3 
 

výkon služby prvosledových hlídek. V neposlední řadě došlo k posílení Oddělení analytiky a 
kybernetické kriminality, přičemž tato změna reaguje na již déle trvající trend ve skladbě 
trestné činnosti, a na skutečnost, že se kriminalita stále více přesouvá do kyberprostoru, do 
prostředí internetu a sociálních sítí. 
 
 
 

II. Trestná činnost 

 
Trestná činnost na teritoriu územního odboru Blansko v letec h 2016 – 2017 – 2018   

druh kriminality 

2016 2017 2018 rozdíl (počet TČ) 
          2018 s 
   2017         2016 počet TČ/objasněno počet TČ/objasněno 

počet 
TČ/objasněno 

Celková kriminalita 1163/665 (57.18 %) 967/590 (61.01 %) 1008/620 (61.51 %) 41 -155 

Obecná kriminalita 722/310 (42.94 %) 630/316 (50.16 %) 626/311 (49.68 %) -4 -96 

Násilná kriminalita 98/76 (77.55 %) 93/69 (74.19 %) 97/72 (74.23 %) 4 -1 

Mravnostní kriminalita 8/8 (100.00 %) 12/9 (75.00 %) 19/15 (78.95 %)  7 11 

Majetková kriminalita 
      krádeže vloupáním  
      krádeže prosté 

442/128 (28.96 %) 

164/34 (20.73 %) 

185/63 (34.05 %) 

356/127 (35.67 %) 

106/30 (28.30 %) 

157/60 (38.22 %) 

340/99 (29.12 %) 

97/24 (24.74 %) 

140/43 (30.71 %) 

-16 
-9 

-17 

-102 
-67 

-45 

Hospodářská kriminalita 158/95 (60.13 %) 117/72 (61.54 %) 122/78 (63.93 %) 5 -36 

Ostatní kriminalita 174/98 (56.32 %) 169/111 (65.68 %) 170/125 (73.53 %) 1 -4 

Zbývající kriminalita 283/260 (91.87 %) 220/202 (91.82 %) 260/231 (88.85 %) 40 -23 

     
 
Trestná činnost podle teritoria jednotlivých obvodních odd ělení v letech 2016 – 2017 – 2018  

teritorium 

2016 2017 2018 rozdíl (počet TČ) 
2018 s 

    2017        2016 počet TČ/objasněno počet TČ/objasněno počet TČ/objasněno  

OOP Blansko 622/282 (45.34 %) 510/264 (51.76 %) 543/285 (52.49 %)  33 -79 

OOP Boskovice 291/203 (69.76 %) 250/181 (72.40 %) 266/183 (68.80 %) 16 -25 

OOP Letovice 250/180 (72.00 %) 207/145 (70.05 %) 199/152 (76.38 %) -8 -51 

 
     V oblasti trestné činnosti nedošlo v rámci územního odboru Blansko k výrazným změnám 
oproti předešlým letem. Do roku 2018 statistikám kriminality dominoval po několik let 
setrvalý pokles nápadu trestné činnosti, který se týkal nejen teritoria všech obvodních 
oddělení územního odboru Blansko, ale i teritoria celého Jihomoravského kraje, potažmo 
dalších krajských ředitelství.  
     Po několika letech poklesu trestné činnosti, nápad trestné činnosti na teritoriu územního 
odboru Blansko v roce 2018 mírně vzrostl při porovnání s rokem 2017, a to o 41 skutků. 
Největší nárůst byl zaznamenán v oblasti zbývající kriminality, mírný nárůst v řádu jednotek 
spáchaných skutků byl zaznamenán také v oblastech násilné, mravnostní, ostatní a 
hospodářské kriminality, poklesla opětovně majetková trestná činnost a to jak v případě 
krádeží vloupáním, tak v případě krádeží prostých.  
     Ve srovnání s rokem 2016 se však nadále jedná o pokles celkově spáchané trestné 
činnosti a to o 155 skutků. Pokles se oproti roku 2016 projevil nejvíce v oblasti obecné 
kriminality, spácháno bylo v této oblasti o 96 trestných činů méně, majetková kriminalita 
v tomto srovnání celkově poklesla o 102 trestných činů.   
     V roce 2017 bylo spácháno celkem 967 trestných činů, objasněno bylo 590 trestných 
činů, což činí objasněnost 61,01 %. V roce 2018 bylo spácháno celkem 1008 trestných činů, 
z toho bylo 620 trestných činů objasněno, což činí objasněnost 61.51 %. Nárůst trestné 
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činnosti meziročně činí 4.24%. Objasněno bylo celkově o 30 trestných činů více než v roce 
2017 (5.08%) a i celková míra objasněnosti se mírně zvýšila, a to o 0.49%. 
     V porovnání let 2018 a 2017 nedošlo na teritoriu územního odboru Blansko ke zhoršení 
bezpečnostní situace. Ve srovnání s předchozími lety se výrazně nezměnila ani skladba 
trestné činnosti ani kriminogenní faktory, mající vliv na vývoj páchané trestné činnosti.  
     Stejně jako v předchozích letech tvoří stále významnější podíl na kriminalitě trestné činy, 
spáchané v kyberprostoru, v prostředí internetu a sociálních sítí. Stejně tak lze dlouhodobě 
pozorovat pozvolný nárůst trestných činů, páchaných pod vlivem jiných návykových látek 
než alkoholu.  
 
     V oblasti obecné kriminality bylo v roce 2018 registrováno celkem 626 trestných činů, což 
značí pokles o 4 skutky (0.63%) oproti roku 2017, kdy bylo v této oblasti spácháno 630 
trestných činů. Objasněno bylo 311 trestných činů (49.68 %), což je o 5 méně než v roce 
2017 (1.58%), objasněnost obecné kriminality se celkově snížila o 0.48%.  
     V oblasti násilné kriminality bylo v roce 2018 registrováno celkem 97 trestných činů, což 
značí nárůst o 4 skutky (4.30%) oproti roku 2017, kdy bylo v této oblasti spácháno 93 
trestných činů. Objasněno bylo 72 trestných činů (74.23 %), což je o 3 více než v roce 2017 
(4.35%). Objasněnost násilné kriminality se celkově zvýšila o 0.03%.  
     V oblasti majetkové kriminality bylo v roce 2018 registrováno celkem 340 trestných činů, 
což značí pokles o 16 skutků (4.49%) oproti roku 2017, kdy bylo v této oblasti spácháno 356 
trestných činů. Objasněno bylo 99 trestných činů (29.12 %), což je o 28 méně než v roce 
2017 (22.05%). Objasněnost majetkové kriminality se snížila o 6.56%. 
     V roce 2018 bylo registrováno celkem 97 případů krádeží vloupáním, což značí pokles o 
9 skutků (8.49%) oproti roku 2017, kdy bylo takto spácháno 106 trestných činů. Objasněno 
bylo 24 trestných činů (24.74 %), což je o 6 méně než v roce 2017 (20%). Objasněnost 
krádeží vloupáním se celkově snížila o 3.56%. 
     V roce 2018 bylo registrováno celkem 140 případů krádeží prostých, což značí pokles o 
17 skutků (10.83%) oproti roku 2017, kdy bylo takto spácháno 157 trestných činů. 
Objasněno bylo 43 trestných činů (30.71 %), což je o 17 méně než v roce 2017 (28.33%). 
Objasněnost krádeží prostých se tedy celkově snížila o 7.50%. 
     V oblasti ostatní kriminality bylo v roce 2018 registrováno celkem 170 trestných činů, což 
značí nárůst o 1 skutek (0.59%) oproti roku 2017, kdy bylo v této oblasti spácháno 169 
trestných činů. Objasněno bylo 125 trestných činů (73.53 %), což je o 14 více než v roce 
2017 (12.61%). Objasněnost ostatní kriminality se celkově zvýšila o 7.85%.  
     V oblasti zbývající kriminality bylo v roce 2018 registrováno celkem 260 trestných činů, 
což značí nárůst o 40 skutků (18.18%) oproti roku 2017, kdy bylo v této oblasti spácháno 
220 trestných činů. Objasněno bylo 231 trestných činů (88.85 %), což je o 29 více než v roce 
2017 (14.36%). Objasněnost zbývající kriminality se celkově snížila o 2.97%.  
     V oblasti mravnostní kriminality bylo v roce 2018 registrováno celkem 19 trestných činů, 
což značí nárůst o 7 skutků (58.33%) oproti roku 2017, kdy bylo v této oblasti spácháno 12 
trestných činů. Objasněno bylo 15 trestných činů (78.95 %), což je o 6 více než v roce 2017 
(66.67%). Objasněnost mravnostní kriminality se celkově zvýšila o 3.95%.  
     V oblasti hospodářské kriminality bylo v roce 2018 registrováno celkem 122 trestných 
činů, což značí nárůst o 5 skutků (4.27%) oproti roku 2017, kdy bylo v této oblasti spácháno 
117 trestných činů. Objasněno bylo 78 trestných činů (63.93 %), což je o 6 více než v roce 
2017 (8.33%). Objasněnost hospodářské kriminality se celkově zvýšila o 2.40%. 
     Z uvedených statistických výstupů je zřejmé, že v roce 2018 došlo oproti roku 2017 
k nárůstu nápadu trestné činnosti téměř ve všech sledovaných oblastech registrované 
kriminality. Jedná se o mírný nárůst v jednotkách případů, tudíž v žádném případě nelze 
hovořit o zhoršení bezpečnostní situace. Jedinou oblastí kriminality, ve které je nárůst vyšší, 
je oblast zbývající kriminality, kde nápad vzrostl o 40 případů. V této oblasti však výrazné 
procento trestných činů tvoří trestné činy v dopravě, případně trestný čin zanedbání povinné 
výživy. Příčinu nárůstu nápadu zde tak lze přisuzovat spíše větší aktivitě policistů, 
zařazených na jednotlivých obvodních odděleních či dopravním inspektorátu územního 
odboru, případně nárůstu počtu šetřených dopravních nehod.  
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     U všech těchto oblastí registrované kriminality, se při zvýšeném nápadu trestné činnosti, 
procentuálně zvýšila také celková míra objasněnosti, případně tato míra objasněnosti 
zůstala přibližně stejná jako v roce 2017. 
     Setrvalý pokles nápadu trestné činnosti se však nadále týká oblasti majetkové kriminality, 
která stále tvoří nejvyšší procento trestných činů, spáchaných na teritoriu územního odboru 
Blansko v roce 2018. K poklesu došlo jak v oblasti krádeží vloupáním, tak v oblasti krádeží 
prostých. Na příčiny setrvalého poklesu majetkové kriminality mohou být různé názory. Může 
souviset například s nízkou mírou nezaměstnanosti, kdy v rámci okresu Blansko se jedná o 
2,5%, což je relativně nízké číslo v rámci České republiky. Pachatelům drobné majetkové 
trestné činnosti se zřejmě nevyplatí provádět vloupání do objektů či vozidel s vidinou 
nejistého zisku. Dlouhodobě klesá například počet případů vloupání do rekreačních objektů, 
ve kterých jejich majitelé zanechávají stále častěji pouze věci bez hodnoty. Svoji roli mohou 
hrát také stále sofistikovanější a modernější možnosti zabezpečení jak movitého, tak 
nemovitého majetku. Otázkou je v dnešní době také poptávka po věcech, pocházejících 
z trestné činnosti, např. v bazarech či zastavárnách. S tímto, a dalšími možnými příčinami, 
pak souvisí zcela evidentní trend přesunu trestné činnosti do kyberprostoru, ve kterém 
pachatelé mohou poměrně snadno dosáhnout finančního zisku například různými podvody, 
bez nutnosti riskovat svoje zadržení v nějakém objektu nebo při krádeži jakékoliv movité 
věci. Díky moderním technologiím, jejich snadné dostupnosti a znalosti v oblasti IT se 
pachatelé stále více zaměřují na kyberkriminalitu, u které každoročně dochází k nárůstu 
spáchaných případů v řádu procent a to přesto, že lze také s vysokou mírou 
pravděpodobnosti předpokládat, že míra latence protiprávního jednání, spáchaného 
v prostředí internetu a sociálních sítí, bude o mnoho vyšší než míra latence protiprávního 
jednání, spáchaného krádežemi nebo vloupáním do objektů.  
     Pokles trestné činnosti na majetkové kriminalitě může mít souvislost i s již poměrně 
dlouhodobým posilováním početních stavů policistů na jednotlivých obvodních odděleních 
v rámci územního odboru a se skutečností, že v rámci územního odboru Blansko je výrazná 
pozornost věnována co možná nejčastějšímu pohybu policejních hlídek v terénu.  
     Stejně tak je v rámci územního odboru věnována významná pozornost preventivním 
aktivitám, zaměřeným na jednotlivé oblasti trestné činnosti nebo na jednotlivé skupiny 
obyvatel, které by páchanou trestnou činností mohly být ohroženy.  
 
     Majetková kriminalita  
 
     Jak již bylo uvedeno výše, v roce 2018 bylo spácháno celkem 97 trestných činů krádež 
vloupáním, objasněno 24 případů (24.74 %).  
     Došlo k celkem 14 případům vloupání do obchodů, objasněny 3 (21.43 %), dále vloupání 
do rodinných domů celkem 25 případů, objasněno 7 (28.00 %), vloupání do víkendových 
chat 6 případů, objasněn 1 případ (16.67 %), vloupání do restaurací 3 případy, žádný nebyl 
objasněn a vloupání do bytů také 3 případy, rovněž nebyl žádný objasněn. Vloupáním do 
ostatních objektů bylo spácháno celkem 44 trestných činů, 13 objasněno (29.55 %).   
      
     Prosté krádeže v počtu 140 trestných činů, objasněno 43 (30.71 %). Zde tvořily 
nejvýznamnější část krádeže, spáchané v nejrůznějších objektech, spácháno 30 případů, 
objasněno 18 (60.00 %). Dále se jednalo o krádeže jízdních kol, celkem 7 případů, 1 
objasněn (14.29 %). Došlo k celkem 31 případům krádeží věcí z motorových vozidel, 
objasněny 4 (12.90 %), dále k 6 případům krádeží dvoustopých motorových vozidel, 
objasněny 3 (50.00 %). Kapesní krádeže 10 případů, žádný se nepodařilo objasnit, krádeže 
prosté v bytech 15, objasněno 10 (66.67 %).    
     Trestný čin poškozování cizí věci 67 případů, objasněno 18 (29.03 %), sprejerství 57 
případů, objasněno 24 (42.11 %). 
     Ve 30 případech došlo ke spáchání trestného činu podvod, objasněno 11 případů (36.67 
%). V posledních letech stále více přibývá případů osob, podvedených prostřednictvím 
internetu, zejména v souvislosti s inzertními a aukčními portály. V mnoha případech se jedná 
o sériovou trestnou činnost, jejíž objasňování je složité a náročné. 
     S majetkovou kriminalitou souvisí i trestný čin neoprávněné opatření, padělání a 
pozměnění platebního prostředku (zejména případy odcizených nebo zneužitých platebních 
karet), spácháno 28 trestných činů, objasněno 11 těchto trestných činů (39.29 %). 
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     Násilná kriminalita 
 
     V oblasti násilné trestné činnosti bylo v roce 2018 na teritoriu územního odboru Blansko 
spácháno 29 případů úmyslných trestných činů ublížení na zdraví, objasněno 22 trestných 
činů (62.86 %). 
     Dále došlo ke spáchání 5 případů trestného činu loupež, 4 byly objasněny (80.00%). 19 
případů trestného činu nebezpečné vyhrožování, objasněno 17 (89.47 %).  
     Ve 23 případech došlo ke spáchání trestného činu porušování domovní svobody, 16 
objasněno (69.57 %), ve 2 případech ke spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve 
společném obydlí, oba případy objasněny. 4 případy nebezpečného pronásledování (tzv. 
Stalking), 3 objasněny (75.00%). Rovněž byl v uplynulém roce spáchán a objasněn 1 případ 
trestného činu vraždy.    
     Nad rámec statistických údajů bylo v roce 2018 v rámci územního odboru Blansko 
prověřováno celkem 73 případů (63 v roce 2017) náhlých nebo podezřelých úmrtí.  
     V roce 2018 bylo spácháno a prověřováno také 31 případů (23 v roce 2017) dokonaných 
sebevražd.  
      
Sebevraždy a náhlá úmrtí v roce 2018 v porovnání s roky 2015 - 2017 

  
 

2018 2017 2016 2015 
rozdíl  
s 2015 

rozdíl  
s 2016 

rozdíl  
s 2017 

sebevraždy osob 
celkem 

31 23 24 22 9 7 8 

přejetí vlakem  6 3 10 3 3 -4 3 

oběšení 9 4 4 9 0 5 5 

zastřelení 4 2 1 1 3 3 2 

skok propast Macocha 2 5 3 1 1 -1 -3 

jiný způsob 10 9 6 8 2 4 1 

podezřelá nebo náhlá 
úmrtí osob celkem 

74 63 57 63 11 17 11 

 
 
     Hospodářská kriminalita  
 
     Celkový nápad hospodářské trestné činnosti v roce 2018 nepatrně vzrostl. Přitom 
v letech předchozích meziročně docházelo k jeho snížení. V roce 2016 bylo zjištěno 158 
trestných činů, v roce 2017 celkem 117 trestných činů, zatímco v roce 2018 bylo zjištěno 
122 trestných činů.      
     Největší podíl nápadu hospodářské trestné činnosti tvoří, již tradičně, trestné činy 
kvalifikované jako úvěrový podvod. Zatímco v minulých obdobích docházelo k pozvolnému 
narůstání nápadu této trestné činnosti (až na počet 47 v roce 2016), tak v roce 2017 došlo 
k jeho poklesu na celkem 38 zjištěných úvěrových podvodů a v roce 2018 na počet 36, 
přičemž se jich podařilo, v posledně jmenovaném roce, objasnit celkem 34 (94,44%). 
     Podvodů, charakteru hospodářské trestné činnosti, bylo v roce 2018 zjištěno celkem 14 
(v roce 2017 zjištěno 13) z toho 11 se podařilo objasnit (78,57 %).  Ve sledovaném období 
bylo také zjištěno celkem 8 trestných činů kvalifikovaných jako pojistný podvod, přičemž 
v minulosti,  s  výjimkou roku 2017, byl tento trestný čin registrován jen výjimečně. Všechny 
tyto trestné činy se podařilo objasnit. 
     Nemalou měrou se na nápadu hospodářské trestné činnosti podílí trestný čin zpronevěra.  
Za hospodářský trestný čin zpronevěra je považováno jednání pachatele v rámci 
ekonomické činnosti a zpronevěry zaměstnanců. V roce 2018 bylo zjištěno 6 takových 
trestných činů, objasněno 5 (83,33 %). 
     Ostatní trestná činnost charakteru hospodářské kriminality je, co do počtu zjištěných 
trestných činů, zanedbatelná. Pro úplnost je třeba uvést, že v roce 2018 bylo vedeno trestní 
řízení vůči  6 – ti právnickým osobám. 
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     Ostatní a zbývající kriminalita  
 
     Také v roce 2018 tvořily významný podíl na celkové statistice kriminality trestné činy 
v dopravě.  
     Bylo spácháno celkem 90 trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, převážně 
spáchaných řidiči v rámci provozu na pozemních komunikacích (ovlivnění alkoholem nebo 
jinou návykovou látkou), objasněno 85 případů (94.44 %).  
     Rovněž bylo šetřeno a objasněno celkem 42 trestných činů maření výkonu úředního 
rozhodnutí, objasněno 40 případů (95,24 %). Ve většině případů byl tento trestný čin 
spáchán řidiči, kteří porušili soudem nebo správním orgánem uložený zákaz řízení 
motorových vozidel, případně řídili vozidlo i přesto, že pozbyli řidičské oprávnění. Statistika 
tohoto trestného činu zahrnuje dále zejména případy osob, které po výzvě nenastoupily do 
výkonu trestu odnětí svobody a musely být zpravidla do výkonu trestu ze strany policie 
dodány. 
     V roce 2018 dále bylo spácháno a také zároveň objasněno celkem 85 trestných činů 
zanedbání povinné výživy. V případě pachatelů tohoto trestného činu se v mnoha případech 
jedná o recidivu tohoto trestního jednání. Dále bylo spácháno 39 případů trestného činu 
výtržnictví, všech 35 případů bylo objasněno. Ve 2 případech byl spáchán trestný čin 
nedovolené ozbrojování, jeden případ objasněn. 
     61 případů se týkalo trestného činu nedbalostního ublížení na zdraví v souvislosti 
s dopravní nehodou, 46 objasněno (75.41%). 
     Za významnou oblast kriminality lze považovat tzv. drogovou kriminalitu a to mimo jiné i 
s ohledem na skutečnost, že výrobci i uživatelé drog se často dopouštějí majetkových 
deliktů. V roce 2018 bylo na teritoriu územního odboru Blansko spácháno a objasněno 
celkem 18 případů trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a 
psychotropními látkami a jedy nebo nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou 
látku.   
 
     Mravnostní kriminalita 
 
     V roce 2018 došlo ke spáchání 5 trestných činů pohlavní zneužívání, 2 byly objasněny 
(40.00 %). Dále došlo k 5 případům znásilnění, 4 objasněny (80.00 %).   
 
Přehled nejpo četněji zastoupených trestných činů v roce 2016/2017/2018 

paragrafové znění rok 2016 rok 2017 rok 2018 

krádež 349 263 237 

ohrožení pod vlivem návykové látky 113 86 90 

zanedbání povinné výživy 108 78 85 

ublížení na zdraví (včetně dopravních nehod) 79 73 96 

poškození cizí věci (včetně sprejerství) 125 112 119 

úvěrový podvod 47 38 36 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání  44 56 42 

neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku 

34 25 28 

výtržnictví 32 25 39 

zpronevěra (včetně hospodářských TČ) 28 13 7 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a 
psychotropními látkami a jedy 

14 18 17 

podvod (včetně hospodářských TČ) 36 44 39 

porušování domovní svobody 15 18 23 
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     Trestná činnost podle pachatelů  
 
     V rámci teritoria územního odboru Blansko se nenachází žádné vyloučené lokality. Na 
trestné činnosti se výrazným způsobem nepodílejí cizinci ani příslušníci národnostních 
menšin.  
     Celkem 249 trestných činů bylo spácháno ze strany osob opakovaně trestaných, 43 
trestných činů spáchali cizinci, osoby mladistvé (15-18 let) spáchaly 2 provinění a osoby 
nezletilé (děti do 15 let) 4 činů jinak trestné.  
 
Nejčastěji páchané trestné činy podle skupin pachatel ů  

nejčastější kriminalita cizinců skutky 

ublížení na zdraví (včetně dopravních nehod) 7 

krádež  5 

úvěrový podvod 4 

ohrožení pod vlivem návykové látky 3 

zanedbání povinné výživy 3 

nejčastější kriminalita osob opakovaně trestaných skutky 

krádež 46 

zanedbání povinné výživy 61 

maření výkonu úředního rozhodnutí 28 

sprejerství 13 

výtržnictví 13 

Ohrožení pod vlivem návykové látky 12 
 
 
     Celková škoda způsobená při trestné činnosti v roce 2018 činila 40.817 milionu Kč.  
 
     Výnosy z trestné činnosti a zajišťování majetku 

     V roce 2018 byly policejními orgány Územního odboru Blansko zajištěny majetkové 
hodnoty v celkové výši  973.867,- Kč.   
     Na základě ustanovení § 78 trestního řádu (povinnost k vydání věci důležité pro trestní 
řízení) byly zajištěny majetkové hodnoty ve výši 499.639,- Kč, dle ust. §79 trestního řádu 
byly zajištěny hodnoty ve výši 6000,- Kč. Dle ustanovení § 79a trestního řádu, ve formě 
zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti – movité věci, byly zajištěny hodnoty v celkové 
výši  122.118,- Kč a formou zajištění finančních prostředků na účtu byla zajištěna hodnota 
v celkové výši 32.001,- Kč. Ostatní majetkové hodnoty v celkové výši  314.109,- Kč byly 
zajištěny dle jiných ustanovení trestního řádu či dle jiných zákonných norem. Jedná se o 
zajištění majetkových hodnot, které byly určeny ke spáchání trestného činu nebo k jeho 
spáchání byly užity nebo jsou výnosem z trestné činnosti. 
 
     Oblast extremismu  
 
     Ze strany pravicových či levicových extremistických skupin nebo osob nebyly v roce 2018 
na teritoriu územního odboru zaznamenány žádné výraznější aktivity. Nebyl spáchán ani 
žádný trestný čin s rasovým podtextem.  
 
     Zkrácené přípravné řízení 
 
     Podle současné právní úpravy, zakotvené v ustanovení § 179a a následujících trestního 
řádu, lze v trestní věci konat zkrácené přípravné řízení v těch případech, kdy je možné 
předpokládat, že podezřelého bude možné postavit před soud do dvou týdnů ode dne, kdy 
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policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin 
je v tomto skutku spatřován.  
     V roce 2018 bylo ve zkráceném přípravném řízení ukončeno celkem 387 trestních věcí, 
což je o 28 trestních věcí více než v roce 2017, kdy bylo takto ukončeno 359 trestních věcí.  
     
Vybrané případy trestné činnosti v roce 2018 
 
     Dne 2. 2. 2018 v 09.15 hod. byl v obci Kunštát zadržen pachatel vloupání do prodejny v 
obci Kunštát – Újezd, kterého se dopustil předchozí noc, přičemž bylo zjištěno, že se jedná o 
vězně, uprchlého z věznice Kuřim.  
 
     Dne 5. 4. 2018 bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin usmrcení z nedbalosti podle 
ust. § 143 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku proti řidiči nákladního vozidla s návěsem, který  
dne 22. 1. 2018 v době kolem 08:42 hodin na silnici I. třídy č. 43 ve směru jízdy od obce 
Černá Hora směrem k obci Milonice při sjíždění z klesání nejel při pravém okraji vozovky a s 
jízdní soupravou plynule přejel přes vodorovné dopravní značení do protisměrného jízdního 
pruhu, kde se při levém okraji vozovky čelně střetl s protijedoucím osobním motorovým 
vozidlem.  
 
     V dubnu roku 2018 bylo sděleno obvinění osobě, která se dopustila 14 případů vloupání 
do vozidel a to na území okresu Blansko, dále ve Zlínském a Olomouckém kraji. Případ 
řešen vazebně.  
 
     Dne 23. 5. 2018 bylo sděleno podezření z přečinu poškození cizí věci dle ust. § 228/2 tr. 
zákoníku osobě, která od října 2018 do března 2018 poškodila celkem 11 objektů rodinných 
domů v Boskovicích barevnými spreji, se škodou přesahující částku 47.000,- Kč.  
 
     Dne 29. 8. 2018 v době kolem 03:23 hod. došlo k požáru výrobní haly v Blansku, na ul. 
Na Brankách č. 3, se škodou v řádu desítek milionů Kč.  
 
     Dne 17. 7. 2018 byly policejním orgánem zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu 
poškození cizí věci podle § 228/2 tr.zákoníku, kdy v obci Velké Opatovice na 16 místech 
pachatel poškodil objekty nápisy, s celkovou škodou 18.000 Kč, následným šetřením byli 
ustanoveni 3 pachatelé, kterým bylo pro uvedený přečin sděleno podezření.  
 
     Dne 16. 8. 2018 v obci Lysice na ul. Boskovická, došlo k požáru ovocnářského střediska, 
přesněji k požáru na dvoře uskladněných plastových boxů a přilehlého skladu, s celkovou 
způsobenou škodou ve výši téměř 3. mil. Kč.  
 
     Začátkem měsíce září proběhla realizace pěstírny konopí v obci Horní Lhota, kde bylo 
v rámci domovní prohlídky po sklizni a zpracování zajištěno 13 kg sušiny v odhadované 
prodejní ceně 1.300.000,-Kč.  
 
     V polovině měsíce září proběhla ve spolupráci se zásahovou jednotkou KŘP 
Jihomoravského kraje realizace pachatelů v obci Zbraslavec, kdy jeden z pachatelů byl 
ozbrojen střelnou zbraní, v rámci domovní prohlídky byla zajištěna kompletní varna k výrobě 
pervitinu a 100g pervitinu – hodnota na trhu asi 200.000,-Kč, finanční výnosy z trestné 
činnosti a padělané bankovky. Případ šetřen vazebně.  
 
     V měsíci říjnu došlo po skončení taneční zábavy v obci Kotvrdovice k napadení a pokusu 
znásilnění  mladé dívky, pachatelem, který ji nejprve pronásledoval a poté fyzicky napadnul 
s cílem ji znásilnit, pachatel byl policisty vypátrán na základě stop, zajištěných na místě činu, 
přičemž bylo zjištěno, že již byl v minulosti za znásilnění a pokusy znásilnění 6-ti žen 
odsouzen. 
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     Dne 29. 10. 2018 bylo zahájeno trestní stíhání osoby pro trestný čin usmrcení z 
nedbalosti dle ust. § 143 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku a neposkytnutí pomoci řidičem 
dopravního prostředku dle ust. § 151 trestního zákoníku, v souvislosti s usmrcením osoby, 
ležící na pozemní komunikaci v obci Šošůvka dne 11. 8. 2018 v 04.20 hod. Dalším dvěma 
osobám bylo stejného dne sděleno obvinění ve stejné věci pro trestný čin neposkytnutí 
pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 trestního zákoníku.  
 
     Dne 12. 11. 2018 byla zadržena pachatelka trestného činu vražda, ke které došlo téhož 
dne v obci Olešnice a kterého se dopustila bodnou zbraní na rodinném příslušníkovi.  
 
     Dne 3. 12. 2018 v době kolem 00.30 hodin, došlo k požáru v rodinném domě č. 44 v obci 
Valchov, kdy v důsledku následného zakouření objektu, došlo k těžké intoxikaci kouřem u 
osob, které se v předmětné nemovitosti v době vzniku požáru nacházely, přičemž 
v důsledku této intoxikace následně zemřela jedna osoba dospělá a jedna osoba nezletilá. 
 

 
I. Oblast dopravy 

 
Silniční síť na teritoriu územního odboru Blansko tvoří silnice I. třídy v délce 50.338 km, 

II. třídy v délce 208.214 km a III. třídy v délce 400.780 km. Páteřní silnicí je komunikace č. 
I/43, kterou protíná u obce Lipůvka silnice č. II/379 u obce Černá Hora silnice č. II/377, před 
městem Boskovice je napojena silnice č. II/150 a v obci Sebranice silnice č. I/19.  
 
          Dopravní nehodovost 
 
     Celkem bylo v roce 2018 na teritoriu územního odboru Blansko zpracováno dopravním 
inspektorátem 944 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách utrpělo smrtelné 
zranění celkem 9 osob, těžce bylo zraněno 26 osob a 291 osob utrpělo lehké zranění. 
Celková škoda, způsobená při dopravních nehodách, činí 33,973 milionu Kč. U 47 
dopravních nehod byl zjištěn alkohol u viníka dopravní nehody.  
     Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patřil stejně jako v roce 2017  způsob jízdy 
(298), a dále rychlost jízdy (143), nezaviněná řidiči (180), z toho lesní zvěř (168), nebo 
nedání přednosti v jízdě (57).  
     Z celkového počtu 693 dopravních nehod s oznamovací povinností jich bylo 304 
v uzavřené obci. Dopravní nehody dle místa s oznamovací povinností: silnice I. třídy – 122 
dopravních nehod, silnice II. třídy – 249 dopravních nehod, silnice III. třídy – 145 dopravních 
nehod, místní komunikace – 121 dopravních nehod.  
 
Dopravní nehody v roce 2018 v porovnání s roky 2015  - 2017 

  
 

2018 2017 2016 2015 
rozdíl  
2015 

rozdíl  
2016 

rozdíl 
2017 

celkem DN 944 849 856 852 92 87 95 

z toho euroformulář* 251 286 319 278 -27 -68 -35 

úmrtí 9 8 9 10 -1 0 1 

těžké zranění 26 19 20 13 13 6 7 

lehké zranění 291 263      262 253 38 29 28 

alkohol u viníka DN 47 49 36 47 0 11 -2 
*dopravní nehody vyřešené blokovou pokutou a zpracované na tzv. euroformulář 
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Dopravní nehody na silnici č. I/43 v úseku Lip ůvka – Stvolová 

      silnice č. I/43 
 

2018 2017 2016 2015 
rozdíl 
2015 

rozdíl  
2016 

rozdíl  
2017 

celkem DN 102 82 68 86 16 34 20 

úmrtí 3 5 1 1 2 2 -2 

těžké zranění 3 6 4 2 1 -1 -3 

lehké zranění 49 45 54 45 4 -5 4 

alkohol u viníka DN 2 1 2 1 1  0 1 

   
Dopravní nehody na silnici č. II/379 v úseku Lip ůvka – Senetá řov 

      silnice č. II/379 
 

2018 2017 2016 2015 
rozdíl 
2015 

rozdíl s 
2016 

rozdíl s 
2017 

celkem DN 45 37 34 43 2 11 8 

úmrtí 1 0 1 3 -2 0 1 

těžké zranění 1 2 3 0 1 -2 -2 

lehké zranění 17 14 14 14 3 3 4 

alkohol u viníka DN 0 0 1 2 -2 -1 0 

       
     Ve sledovaném období došlo na teritoriu územního odboru Blansko ve srovnání s rokem 
2017 k zřejmému nárůstu počtu dopravních nehod, včetně mírného nárůstu následků 
dopravních nehod v podobě usmrcených, těžce a lehce zraněných osob.  Ve sledovaném 
období bylo usmrceno celkem 9 osob, což je o 1 osobu více než v předchozím roce 2017, 
z toho 3 osoby byly usmrceny na silnici č. I/43 v úseku Černá Hora – Letovice, což je 2 
osoby méně než v roce 2017. Nejčastější příčinou smrtelných dopravních nehod v roce 2018 
bylo nepřizpůsobení rychlosti jízdy (3) a způsob jízdy (3). Pozitivně lze vnímat, že při 
stoupajícím provozu cyklistů na pozemních komunikacích, byl při dopravních nehodách 
v roce 2018 usmrcen pouze 1 cyklista. Nebyl usmrcen žádný spolujedoucí v motorovém 
vozidle. Negativum lze spatřovat ve skutečnosti, že při smrtelných dopravních nehodách 
v roce 2018 byli oproti roku 2017  usmrceni 3 chodci (+2).  Oproti roku 2017 nedošlo k 
nárůstu dopravních nehod způsobených viníkem pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové 
látky.  
     Nárůst počtu dopravních nehod byl oproti letem předchozím zaznamenán opět v oblasti 
střetu motorových vozidel s lesní zvěří, kdy v roce 2018 bylo takto způsobeno 168 
dopravních nehod, což je ve srovnání s rokem 2017 o 38 více a ve srovnání s rokem 2016 o 
61 více.  Z celkového počtu 693 dopravních nehod podléhajících oznamovací povinnosti, 
zavinili 482 nehod řidiči motorových vozidel, což je o 85 dopravních nehod více než v roce 
2017. Řidiči nemotorových vozidel zavinili v porovnání s rokem 2017 pouze o 4 dopravní 
nehody více a v porovnání s rokem 2016 o 21 nehod více. Chodci v roce 2018 zavinili 4 
dopravní nehody, což je v této oblasti výrazný pokles. V roce 2018 byli usmrceni  tři chodci, 
kdy ve všech třech případech se dopravní nehoda stala za snížené viditelnosti v obci 
(Šošůvka, Letovice) a v jednom případě mimo uzavřenou obec (k. ú. Vážany – chodec  bez 
reflexních prvků). 
     Z hlediska příčin dopravních nehod byl pokles zaznamenán v oblasti příčin dopravních 
nehod, zejména pokud se jedná o předjíždění (-1), nedání přednosti v jízdě (-4). Naopak 
největší nárůst v oblasti příčin dopravních nehod je ve způsobu jízdy (+74 dopravních nehod 
oproti roku 2017, + 63 dopravních nehod ve srovnání s rokem 2016). Jedná se spíše o 
méně závažné dopravní nehody, jako je nesprávné couvání zejména na parkovištích, nebo 
nedodržení dostatečné bezpečnostní vzdálenosti při jízdě v koloně motorových vozidel. 
     Nejvíce dopravních nehod v roce 2018 podle dnů v týdnu bylo způsobeno ve dnech 
pondělí a pátek (115, resp. 114 dopravních nehod). Z hlediska časového úseku dne bylo 
nejvíce dopravních nehod způsobeno ve středu v době od 06:00 do 08:00 hod (18), dále v 
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pátek v době od 08:00 do 10:00 hod (18). Naopak nejméně dopravních nehod bylo 
způsobeno v stejně jako v roce 2017 v neděli (84) a ve čtvrtek (84). 
 

 
                    *nejsou zahrnuty dopravní nehody vyřešené blokovou pokutou a zpracované na tzv. euroformulář 

 

 
               *nejsou zahrnuty dopravní nehody vyřešené blokovou pokutou a zpracované na tzv. euroformulář 
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*nejsou zahrnuty dopravní nehody vyřešené blokovou pokutou a zpracované na tzv. euroformulář 
 
 
Dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích 
 
     V roce 2018 se uskutečnilo celkem 45 dopravních akcí, zaměřených na všechny oblasti 
provozu na pozemních komunikacích.  
 
Řidiči pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (JNL ) 

  2015 2016 2017 2018 

alkohol u řidiče motorového vozidla 361 366 277 264 

alkohol u řidiče nemotorového vozidla (cyklisté) 26 32 35 29 

JNL u řidiče motorového vozidla 159 156 81 51 

celkem 546 554 393 344 

     
     Při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích bylo 
v roce 2018 zjištěno celkem 6167 přestupků (6605 přestupků v roce 2017, pokles o 438 
přestupků). 5647 přestupků bylo vyřízeno na místě uložením blokové pokuty (5911 
přestupků v roce 2017, tj. pokles o 264 přestupků).  
 
     Rovněž v roce 2018 byl výkon služby v rámci dohledu nad silničním provozem plánován 
na „vybrané automobilové silnice“, kdy je významná část výkonu služby věnována zejména 
silnicím I. a II. třídy. Do kategorie silnice pro VAS I je zařazena silnice č. I/43. Do kategorie 
silnic pro VAS II jsou zařazeny silnice č. I/19, II/379, II/374, II/150, II/373, II/377.   
 
     V rámci silničních kontrol dodržování podmínek přepravy zboží a osob po pozemních 
komunikacích dle vnitrostátních předpisů a předpisů ES, bylo v součinnosti s mobilní 
jednotkou Služeb pro silniční dopravu Brno, zastaveno celkem 108 tuzemských vozidel 
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z toho u 19 vozidel byly zjištěny závady. Dále bylo kontrolováno 19 zahraničních dopravců. 
V rámci kontroly sociálních předpisů bylo uloženo celkem 14 blokových pokut, 4 dopravci 
byli oznámeni na příslušný krajský úřad. V případě 2 řidičů došlo k oznámení věci správnímu 
orgánu. Dvěma zahraničním dopravcům byla uložena kauce. Kontrola přepravy 
nebezpečných věcí, byla provedena u 9 vozidel. Ve spolupráci s hlídkami oddělení silničního 
dohledu, Dálničního oddělení Ivanovice na Hané a Centrem služeb pro silniční dopravu Brno 
bylo na silnicích v teritoriu územního odboru v uplynulém roce prováděno v několika 
případech kontrolní vážení a měření nákladních vozidel. 
 
     I v uplynulém roce, stejně jako v letech předchozích, byla výrazná pozornost věnována 
řidičům motocyklů. Jedná se např. o uskutečněné cílené dopravní akce, zaměřené na 
motocyklisty na silnici č.  I/43 nebo silnici č. II/379 v úseku mezi obcemi Blansko – Lipůvka 
nebo o každoroční preventivní akci s názvem Nežij vteřinou. 
 
     Výrazná pozornost byla věnována také železničním přejezdům a dodržování povinnosti 
řidiče či chodce, nevjíždět nebo nevstupovat na železniční přejezd v případech, kdy je to 
zákonem zakázáno.  
 
     Dopravní inženýrství 
 
     V uplynulém roce 2018 se po předchozích opakovaných jednáních a upozorněních ve 
věci nevyhovujícího stavu na některých pozemních komunikacích, mostech, komunikacích 
pro pěší či nevyhovujícího stavu křížení pozemních komunikací na teritoriu územního 
odboru Blansko, podařilo v rámci dopravně inženýrských opatření, která mají přímý vliv na 
dopravu a dopravní nehodovost, dokončit, zrealizovat nebo zahájit stavební úpravy sítě 
pozemních komunikací. Jednalo se zejména o rekonstrukci tří mostních objektů na silnici č. 
I/43 u Černé Hory a Bořitova, prodloužení stoupacího pruhu na silnici č. I/43 v úseku Lažany 
– Lipůvka, rekonstrukci silnice a inženýrských sítí silnice č. II/150 v ulici Dukelská 
v Boskovicích, rekonstrukci uličního prostoru a inženýrských sítí silnice č. III/37937 v ulici 
Komenského v Blansku, dokončení rekonstrukce průtahu silnice č. II/373 v Jedovnicích, 
zahájení rekonstrukce průtahu silnice č. II/362 v Olešnici, rekonstrukci mostu a průjezdních 
úseků na silnici č. III/3629 v obci Křtěnov, obnovu živičného krytu na vozovkách krajských 
silnic a místních komunikací (úseky Bačov – Vísky, Kotvrdovice – Vilémovice, místní 
komunikace v Němčicích a další), realizaci nových úseků oddělených stezek pro chodce a 
cyklisty a celou řadu dalších drobnějších rekonstrukcí a oprav pozemních komunikací a 
komunikací pro pěší nebo cyklisty. 
     Dále se v rámci navrhování podnětů, návrhů a opatření v souvislosti se zpracovanými 
výsledky ze statistik, rozborů a následků dopravních nehod a z inspekcí z míst dopravních 
nehod se smrtelným následkem, podařilo zrealizovat několik opatření vycházejících 
z podnětů a komunikačních poznatků Policie ČR. Jednalo se zejména o odstranění 
vegetace při pozemních komunikacích, úpravy či doplnění svislého dopravního značení a 
obnovu a rozšíření vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích v rámci 
teritoria územního odboru Blansko.  
     V roce 2018 rovněž probíhala důležitá jednání k připravovaným akcím pro následná 
období (stavba rychlostní silnice R43, mimoúrovňové křížení křižovatky sil. č. I/43 a č. II/150 
u Sebranic, plánovaná výstavba Boskovické spojky, rekonstrukce silnice č. II/373 v úseku 
Jedovnice – Křtiny - Březina, výstavba nadjezdu nad tratí do části Staré Blansko v Blansku, 
rekonstrukce silnice č. II/372 v úseku Chlum – Velké Opatovice, přeložka silnice č. II/374 
Blansko – Boskovice,  výstavba nových úseků cyklostezek (Blansko – Skalní Mlýn, Blansko 
– Nový Hrad, Blansko – Ráječko, Letovice – Stvolová), úprava křižovatek na silnici č.. II/374 
v ulici Poříčí – s ulicemi Mlýnská a Na Řadech v Blansku – nová okružní křižovatka a příjezd 
k novému záměru – výstavba obchodního centra a mnoho dalších investičních a stavebních 
záměrů. 
     Neméně důležitou součástí náplně práce na dopravně-inženýrském úseku bylo 
v uplynulém roce rovněž provádění a vyhodnocování statistik, rozborů a následků 
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dopravních nehod, provádění bezpečnostních inspekcí z míst dopravních nehod se 
smrtelným následkem, navrhování podnětů, návrhů a opatření. 
     Pravidelně byla také vyhodnocována dostatečná propustnost silnic a křižovatek ve vztahu 
k plynulosti provozu, prováděna pravidelná kontrola silniční sítě a předávány komunikační 
závady, nedostatky a podněty k řešení správcům komunikací. 
     V rámci dopravně-inženýrské problematiky byly v  roce 2018 také řešeny podněty a 
urgence ve věcech odstraňování nelegálně umístěných a provozovaných reklamních a 
propagačních zařízení při pozemních komunikacích. 
 
 
 

II. Oblast ve řejného po řádku 
 
     V letech 2017 a 2018 nebyla na teritoriu územního odboru Blansko řešena žádná 
mimořádná událost většího rozsahu, nedošlo k významnějšímu narušení veřejného pořádku. 
Rovněž nebyly zaznamenány žádné případy shromáždění většího počtu osob ani případy 
tzv. diváckého násilí.  
     V souvislosti s teroristickými útoky v Evropě, které se v nedávné minulosti odehrály, byla 
v průběhu celého kalendářního roku věnována zvýšená pozornost místům s vyšší 
koncentrací osob a pořádaným společensko-kulturních akcí. Stejně tak tomu bylo v období 
adventu a vánočních svátků. Posilován byl v těchto místech výkon služby policistů 
pořádkové, dopravní i kriminální policie. 
     V roce 2018 bylo provedeno celkem 12 policejních akcí s nasazením většího počtu 
policistů, zaměřených převážně na prevenci a potírání majetkové trestné činnosti, pátrání po 
osobách a věcech či na dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým a nezletilým 
osobám.  
     Rovněž proběhla bezpečnostní opatření, která byla na teritoriu územního odboru Blansko 
realizována v souvislosti s návštěvou předsedy vlády ČR nebo dalších ústavních činitelů.  
     V rámci výkonu služby a šetření přijatých oznámení o pohřešování osob, bylo v průběhu 
roku realizováno 7 větších pátracích akcí po pohřešovaných osobách. Ve dvou případech 
byly osoby vypátrány již bez známek života. V ostatních případech se podařilo osoby 
vypátrat a odvrátit jejich úmrtí či vážné poškozené zdraví. Do pátracích akcí bylo celkem 
nasazeno 44 policistů územního odboru, 5 policistů oddělení služební kynologie, 141 
policistů speciální pořádkové jednotky, ve třech případech byl nasazen vrtulník Letecké 
služby a v jednom případě byly nasazeny speciální technické prostředky. 
     V roce 2018 bylo šetřeno celkem 981 přestupků proti majetku, občanskému soužití nebo 
veřejnému pořádku. Včetně přestupků v dopravě se jedná celkem o 7799 přestupků, 
šetřených s místem spáchání na teritoriu územního odboru Blansko.        
 
Přehled nejpo četněji zastoupených p řestupk ů v roce 2017 

paragrafové znění rok 2017 rok 2018 

proti majetku 462 387 

proti občanskému soužití 618 539 

proti veřejnému pořádku  69 55 

ostatní přestupky 510 651 

v dopravě 6605 6167 

celkem 8264 7799 

 
     Rovněž v roce 2018 byla díky terénní automobilní technice, zejména čtyřkolce Gladiator 
X8CF800 nebo vozidlu VW Amarok, věnována významná pozornost výkonu služby a 
dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností v CHKO Moravský kras 
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     Pátrání po osobách 
 
     V roce 2018 bylo ze strany oddělení obecné kriminality územního odboru Blansko 
vyhlášeno celostátní pátrání celkem po 230 osobách. V 58 případech se jednalo o osoby 
hledané, ve 172 případech o osoby pohřešované. Do této statistiky se rovněž v roce 2018 
výrazným způsobem promítalo pátrání po dětech, u kterých byla nařízena ústavní výchova 
(zejména VÚM Olešnice, kde došlo k více jak 100% nárůstu případů oproti roku 2017).  
      
důvod vyhlášení pátrání počet vypátráno osob 

pátrání po pobytu 5 3 

příkaz k zatčení 24 22 

zadržení podezřelé osoby   10 8 

obviněná osoba /útěk svěřence výchovného ústavu  1/0 1/0 

příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody 18 18 

celkem hledaných osob 58 52 

útěk dítěte s nařízenou ústavní výchovou 153 151 

pohřešovaná osoba 19 19 

celkem pohřešovaných osob 172 170 

celkem 230 222 

      
Další činnosti policie 
 
činnost Policie ČR rok 2018 

počet založených a řešených událostí po přijatém oznámení 5518/15,1 den 

události označené jako FHQ/dojezdový čas 179/11 min. 32 sec.* 

požadavky výjezd AED/PČR na místě/oživeno osob 57/23/1** 

spisová agenda 

spisů v trestním řízení 1 223 

spisů čísel jednacích  8 019 

spisů přestupkových 6 633 

evidováno celkem spisů 15 875 

omezení osob na svobodě 

předvedeno osob 13 

zajištěno osob 103 

zatčeno osob 18 

zadrženo podezřelých osob 70 

dodáno osob do výkonu trestu odnětí svobody 17 

celkem omezení na svobodě 221 

další činnosti 

umístěno osob v policejní cele  97 

dodáno osob do protialkoholní záchytné stanice 31 

vykázáno osob ze společného obydlí z důvodu domácího násilí 14 

provedeno eskort (včetně eskort z místa události) 272 

použití donucovacích prostředků a zbraně 45 

*First Hour Quintet – událost vyžadující okamžité nasazení sil a prostředků (ohrožení života,  
  pachatel na místě činu apod.); průměrný dojezdový čas všech FHQ událostí  
**Automatický externí defibrilátor; PČR na místě – výjezdy, kdy se hlídka PČR dostavila na místo nebo 
požadavek na výjezd nebyl v průběhu akce odvolán  
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     Nelegální migrace a problematika cizinecké policie 
 
     Teritoria územního odboru Blansko se nelegální migrace nedotkla, na území okresu 
Blansko nebyla v roce 2018 zajištěna v souvislosti s nelegální migrací žádná osoba. 
Policisté územního odboru Blansko však byli vysíláni na zahraniční mise do Makedonie a 
Srbska, v souvislosti s ochranou hranic států, ležících na tvz. Balkánské migrační trase. 
Policisté ÚO Blansko jsou také vysíláni do společných operací Evropské agentury pro 
ochranu vnějších hranic Frontex.  
     V rámci problematiky cizinecké policie bylo na teritoriu územního odboru Blansko řešeno 
v roce 2018 celkem 32 případů porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
v oblasti nelegální práce, 3 případy porušení zákona o pobytu cizinců na území České 
republiky v souvislosti s nelegálním pobytem cizince bez víza. 
 

 
 

III. Preventivní aktivity 
 
     Preventivní aktivity územního odboru Blansko směřovaly také v roce 2018 do oblasti 
primární i sekundární prevence. V primární prevenci byly zaměřeny na preventivní aktivity ve 
školských, klubových a profesních zařízeních. Sekundární prevence pak cílila na konkrétní 
problematiku a byla realizována například v rámci některých níže uvedených projektů.  
     Preventivní akce byly v roce 2018 uskutečňovány ve spolupráci a za podpory města 
Blansko, Boskovice a dalších měst a obcí, Kulturních středisek v Blansku a Boskovicích, 
BESIPu Jihomoravského kraje, Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace 
cizinců, rovněž ve spolupráci s městskými a obecními policiemi. 
     K nosným tématům realizovaným v roce 2018 patří zejména bezpečnost silničního 
provozu, bezpečné chování dětí a bezpečné chování seniorů. Velký důraz byl kladen na 
možná nebezpečí v kyberprostoru, návykové látky a závislostní chování či trestní 
odpovědnost mládeže. 
 
     Preventivní akce na okrese Blansko v roce 2018 
 
NEŽIJ VTEŘINOU – 11. ročník akce zaměřené na řidiče motocyklů s bohatým doprovodným 
programem. Akce se uskutečnila ve Sloupu v Moravském krasu a zúčastnilo se jí přes osm 
set účastníků, především motorkářů.  
 
NEDEJ POKUŠENÍ ŠANCI – preventivní akce zaměřená na rizikové chování mladých lidí – 
především na nebezpečí závislostí na návykových látkách (drogy, alkohol) a gamblerství. 
Programy jsou určené zejména pro studenty prvních ročníků středních škol a proběhly v 
Blansku a Boskovicích. Účastnilo se jich asi šest stovek studentů. 
 
DEN s PČR – prezentace činnosti PČR pro širokou veřejnost, zvláště pak pro předškolní a 
mladší školní věk. Akce proběhla v Blansku ve spolupráci s Městskou policií Blansko, 
Kulturním střediskem města Blanska, ČČK Blansko, SZŠ Blansko, odhadovaná návštěva 
osm set účastníků. 
 
KDO JE VIDĚT VYHRÁVÁ – regionální preventivní projekt zaměřený na použití reflexních 
prvků veřejností v souvislosti s bezpečností silničního provozu. Realizováno v Blansku a 
v Boskovicích, odhadovaná návštěvnost čtyři sta návštěvníků. 
 
BLÍŽE K VÁM – preventivně prezentační akce v Kunštátě a v Olešnici, akce pro širokou 
veřejnost, kde ve spolupráci s vedením měst byla veřejnosti představena práce policistů, 
doplněná informacemi k nejrůznějším problematikám (prevence krádeží, bezpečný pohyb 
v silničním provozu, význam reflexních prvků, prevence užívání návykových látek u řidičů) a 
informacemi o možnosti práce u policie, odhadováno asi dvě stě padesát účastníků 
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v každém městě. 
 
PRVOREPUBLIKOVÉ ČETNICTVO – výstava v budově územního odboru Blansko ke stému 
výročí vzniku republiky a k bohaté historii četnictva a policie v regionu. 
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – prezentační akce v budově územního odboru Blansko, 
zaměřená zejména na nábor k Policii ČR.  
 
     Další akce s preventivním obsahem:  
 
     Bezpečné kempování, Na kole 0 promile, Řídím, piju nealko pivo, Zebra se za tebe 
nerozhlédne, Bezpečnostní pásy, Jezdíme s úsměvem - preventivní akce v rámci 
Evropského týdne mobility, Den pro děti v Nemocnici Blansko, Dětský den v Adamově, 
Bezpečné nákupy, Povinná zimní výbava. Dále pak řada preventivních besed pro seniory, 
žáky a studenty.  
 
     V rámci preventivního působení nelze nezmínit běžný výkon hlídkové a obchůzkové 
služby, který je na teritoriu územního odboru Blansko nepřetržitě v denní i noční době 
zajišťován ze strany hlídek pořádkové i dopravní policie, přičemž jedním z jejich hlavních 
úkolů při výkonu služby v terénu je předcházet a zabraňovat páchání trestných činů 
či přestupků a dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.   
 
 

 
IV. Spolupráce s dalšími subjekty  

 
     Spolupráce s územní státní správou a samosprávou a dalšími složkami IZS 

 
Se všemi městy a obcemi na teritoriu územního odboru Blansko jsou uzavřeny 

koordinační dohody o spolupráci, zejména v oblasti veřejného pořádku a dopravy. 
Spolupráci se samosprávou, jednotlivými obecními či městskými úřady nebo jejich odbory, 
lze označit jako velmi dobrou a bezproblémovou. Velmi úzká je každodenní spolupráce např. 
s odděleními sociálně právní ochrany dětí.  

Stejně tak i v loňském roce, stejně jako v letech předchozích, zůstala na velmi dobré 
úrovni spolupráce s městskou nebo obecní policií ve městech a obcích, kde jsou zřízeny. 
Zmínit lze například využívání kamerového systému městské policie v Blansku a 
Boskovicích nebo pravidelný společný výkon služby téměř se všemi městskými či obecními 
policiemi v teritoriu. Společná činnost se neomezuje pouze na zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku či různých společensko-kulturních akcí, ale je využívána také 
při předem plánovaných policejních akcích.  

Ze společensko-kulturních akcí, které byly v uplynulém roce na teritoriu územního 
odboru Blansko zajišťovány, lze uvést například  Summer Dance Camp na zimním stadionu 
Boskovice, Festival Boskovice, akci Vesuf v kempu v obci Suchý, Boskofest, Dožínky 
v letním kině Boskovice, Husí slavnosti Boskovice, Hrnčířský Jarmark Kunštát, Svátky 
řemesel Kunštát, závody Dračích lodí na přehradě Křetínka, ArtLegal Velké Opatovice, 
Morava Park Fest Blansko, oslavy 100. let výročí vzniku Československa v Blansku a 
mnoho dalších.    

Vyzdvihnout lze také každodenní spolupráci s dalšími složkami IZS a rovněž výbornou 
spolupráci s Okresním státním zastupitelstvím v Blansku.      

 
     Za velmi významnou je třeba označit spolupráci s Hasičským záchranným sborem a 
s jednotkami dobrovolných hasičů jednotlivých měst a obcí na Blanensku, a to nejen při 
řešení dopravních nehod, při potřebě násilného vstupu do obydlí nebo jiných uzavřených 
prostor, ale již standardně také při pátracích akcích po pohřešovaných osobách v terénu. 
Jednotky dobrovolných hasičů jsou nasazovány do pátracích akcí zejména v noční době a 
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v době pracovního klidu při nedostatku sil a prostředků Policie ČR, jedná – li se o pátrací 
akce po dětech, pohřešovaných osobách ohrožených na životě a zdraví nebo při pátrání po 
seniorech. 
     V roce 2018 lze zmínit například pátrací akci po pohřešovaném tříletém chlapci, který se 
v měsíci květen ztratil rodičům při oslavě v obci Zboněk nebo o pátrací akci po pohřešované 
seniorce, která se ztratila v měsíci listopad v okolí obce Rudice. V obou případech se, i díky 
spolupráci s Hasičským záchranným sborem a jednotkami dobrovolných hasičů, podařilo 
pohřešované osoby vypátrat.  
     V měsíci červnu 2018 se v objektu Základní školy Kunštát uskutečnilo prověřovací 
cvičení, jehož cílem bylo ověřit připravenost a akceschopnost jednotlivých organizačních 
článků policie na mimořádné události, související s útokem tzv. aktivního střelce.  
     V měsíci listopadu se policisté územního odboru Blansko účastnili taktického cvičení 
orgánů krizového řízení v Jihomoravském kraji – Povodeň 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
         plk. Mgr. Zdeněk Grénar 
                vedoucí odboru  
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Příloha č. 1 k č. j. KRPB-5709/ČJ-2019-0601UO 
 

       
      Bezpečnostní situace vybraných m ěst a obcí ÚO Blansko 

  
 
Vybraná kritéria na katastrálním území jednotlivých  měst a obcí 

obec trestné činy  přestupky 
dopravní 

nehody* 

Blansko 329 (+41)** 1159  88 

 

krádež (včetně vloupání)  82 proti majetku 97   

krádež vloupáním 40 proti občanskému soužití 105  

krádež platební karty                                  23 v dopravě 702 

poškození cizí věci                                        61  

výtržnictví 27  

loupež                             4  

výtržnictví 27  

podvod 16 

 drogová kriminalita 8 

ublížení na zdraví 22 

Boskovice 173 (-12) 952  67 

 

krádež (včetně vloupání)                                      32 proti majetku 68     

krádež vloupáním   7 proti občanskému soužití 92  

krádež platební karty          13 v dopravě 729 

poškození cizí věci       34  

výtržnictví                                           7  

loupež                                                   0  

výtržnictví 7  

podvod 6 

 drogová kriminalita 2 

ublížení na zdraví 7 

Letovice 96 (-5) 916  22 

 

krádež (včetně vloupání)    16 proti majetku 45           

krádež vloupáním  4 proti občanskému soužití 55  

krádež platební karty                                 6 v dopravě 734 

poškození cizí věci                                       12   

výtržnictví  11  

loupež  1 

podvod 2 

drogová kriminalita 3 

 ublížení na zdraví 2  
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obec trestné činy  přestupky 
dopravní 

nehody* 

Adamov 51 (-1) 137 17 

 

krádež (včetně vloupání)                                    12 proti majetku 13   

krádež vloupáním  5 proti občanskému soužití 24  

krádež platební karty             4 v dopravě 92 

poškození cizí věci                           13 

 

výtržnictví  1 

podvod 1 

drogová kriminalita 2 

ublížení na zdraví 4 

Rájec - Jestřebí 36 (+4) 330  21 

 

krádež (včetně vloupání)     8 proti majetku  13   

krádež vloupáním  5 proti občanskému soužití 16  

krádež platební karty               4 v dopravě 275 

poškození cizí věci                     12   

výtržnictví 2  

ublížení na zdraví 2  

Černá Hora 11 (-10) 385  12 

 

krádež (včetně vloupání)  2 proti majetku 3   

krádež vloupáním 0 proti občanskému soužití 17  

krádež platební karty                1 v dopravě 329 

poškození cizí věci                     0  

výtržnictví                                 1  

 ublížení na zdraví 2   

Jedovnice 16 (-12) 142 17 

 

krádež (včetně vloupání)  4 proti majetku 5   

krádež vloupáním   1 proti občanskému soužití 4  

krádež platební karty                   1 v dopravě 122 

poškození cizí věci                          3   

výtržnictví                        1   

 podvod 4   

 ublížení na zdraví 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

obec trestné činy  přestupky 
dopravní 

nehody* 

Lysice 9 (-3) 69  6 

 

krádež (včetně vloupání)   2 proti majetku 4   

krádež vloupáním  1 proti občanskému soužití 4  

krádež platební karty                0 v dopravě 52 

poškození cizí věci                     1   

výtržnictví 0   

podvod 1  
 

drogová kriminalita 0 

Olešnice 11 (+1) 65  4 

 

krádež (včetně vloupání)       3 proti majetku 9   

krádež vloupáním    1 proti občanskému soužití 5  

krádež platební karty                0 v dopravě 49 

poškození cizí věci 0   

výtržnictví 0 

 
podvod 2 

drogová kriminalita 1 

ublížení na zdraví 3 

Kunštát 22 (-7) 294  11 

 

krádež (včetně vloupání)      5 proti majetku 11   

krádež vloupáním                         4 proti občanskému soužití 17  

krádež platební karty 0 v dopravě 250 

poškození cizí věci  3  

výtržnictví 1  

podvod 2  

drogová kriminalita 0 

V. Opatovice 51 (+10) 148  8 

 

krádež (včetně vloupání) 8 proti majetku 10   

krádež vloupáním       3 proti občanskému soužití 28  

krádež platební karty 4 v dopravě 91 

poškození cizí věci                          9  

výtržnictví 8  

podvod 3  

ublížení na zdraví  1  

*pouze DN na území obce a blízkém okolí, nejsou zahrnuty DN v celém katastrálním území, rovněž nejsou 
zahrnuty údaje o DN zpracovaných na tzv. euroformulář 
** porovnání s rokem 2016 
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Příloha č. 2 k č. j. KRPB-5709/ČJ-2019-0601UO 
 
 

 


