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HHřřbbiittoovvyy  lláákkaajjíí  zzlloodděějjee  
 

 
Novojičínští policisté se opět v období ’Dušiček’ zaměřili na okolí hřbitovů. 

 

 

V období kolem svátku Památky zesnulých se novojičínští policisté zaměřili tradičně 
na hřbitovy a přilehlá parkoviště. Důvodem bylo zvýšené riziko krádeží, ke kterým může 
docházet právě v tomto období. V případě krádeží na hřbitovech se dá s klidem říci, že 
zlodějům není nic svaté. 

Policisté ve zvýšené míře dohlíželi v blízkosti hřbitovů na bezpečnost silničního 
provozu a zároveň upozorňovali občany, aby nenechávali cenné věci v autech a nedávali tak 
zlodějům příležitost ke krádežím.  

Každoročně dochází na některých hřbitovech ke drobným krádežím, převážně věcí 
na hrobech, které pachatelé demontují a následně odcizí. V minulých letech a ani doposud 
jsme však nezaznamenali vzestup krádeží věcí na hřbitovech. Kromě krádeží z hrobů 
policisté řeší u hřbitovů každoročně případy vloupání do vozidel nebo přímo krádeže vozidel.  

Majitelé či cestující by neměli nechávat na sedadlech ani odkládacích plochách 
vozidla žádné cenné věci, zejména kabelky, kufříky, mobilní telefony, doklady od vozidla, 
peníze či další věci. Cokoliv může pachatele nalákat. Rovněž zavazadlový prostor není 
vhodný pro úschovu věcí. 

 
 

  
 



SSttaattiissttiikkaa  ddoopprraavvnníícchh  nneehhoodd  ddoo  kkoonnccee  řřííjjnnaa  22001111  

 

Na Novojičínsku se do konce října letošního roku stalo sedm set devadesát tři 
nahlášených dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách pět osob zemřelo, 
pětačtyřicet osob bylo zraněno těžce a dvě stě jedna lehce. Vloni za stejné období zemřelo 
na silnicích Novojičínska jedenáct osob.  

Nejčastější příčinou dopravních nehod byl již tradičně nesprávný způsob jízdy, a to 
v čtyři sta třiceti čtyřech případech, ke kterým vyjížděli dopravní policisté v rámci šetření 
dopravních nehod. Další příčinou byla nepřiměřená rychlost, která hrála roli ve sto třiceti 
čtyřech nehodách, nesprávné předjíždění bylo příčinou u jednadvaceti nehod a v šedesáti 
osmi případech řidiči, kteří bourali, byli pod vlivem alkoholu. 

Dopravní nehody šetřené policií 

 2011 2010 +/- % 

Počet nehod 793 718 75 10 

Usmrceno 5 11 -6 -120 

Těžká zranění 45 47 -2 -4 

Lehká zranění 201 184 17 9 

 
Příčiny dopravních nehod 
 

 2011 2010 +/- % 

způsob jízdy 434 395 39 10 
rychlost 134 135 -1 -1 
přednost 67 58 9 16 
předjíždění 21 24 -3 -13 
alkohol 68 67 1 1 

 

Činnost dopravních policistů za devět měsíců letošního roku a porovnání s rokem 

předešlým: 

 2011 2010 

Alkohol 258 189 

Zadrženo řidičských průkazů 97 100 

Řízení bez řidičského průkazu 28 37 

Odebrání vozidla 0 3 

 
 
 

Zdroj: DI Nový Jičín do 31.10.2011 

 



ŘŘiiddiiččii  jjssoouu  nnaa  zziimmuu  ppřřiipprraavveennii  

 

Policisté z novojičínského a vsetínského dopravního inspektorátu nečekali, až se 
zima zeptá, ale společně se zástupci společnosti BestDrive a Besipu, vyrazili na silnice a 
ptali se samotných řidičů, které zastavovali. 

 
Během středečního (26. října) dopoledne zkontrolovali dopravní policisté na 

odpočívadle na Pinduli, na hranici Novojičínska a Vsetínska, přibližně 120 vozidel. Výsledky 
akce, zaměřené na technický stav osobních vozidel byl opět pozitivní. Příjemně nás 
překvapilo, že vesměs jsou řidiči na zimu připraveni. 

 
Vyplývá to alespoň z dopravně preventivní policejní akce zaměřené na stav 

pneumatik. Proběhla na vytíženém, a v zimě často problémovém, úseku mezi Frenštátem a 
Rožnovem pod Radhoštěm.  

 

    

Cílem této akce bylo zvýšit v povědomí řidiče informovanost o tom, že zimní 
pneumatiky mají jiné vlastnosti než pneumatiky letní, což ovlivňuje bezpečnost na silnicích. 
Největším problémem letních gum je prodloužení brzdné dráhy na sněhu až o několik metrů. 
Především v krizových situacích to může mít vážné následky. 

Tato akce probíhá dvakrát ročně a to na jaře a na podzim při přechodu na zimní a 
letní provoz.  

 

    

  



Zimní a letní pneumatiky - brzdné dráhy 

 
Brzdná dráha pneumatik z 60 km/h 

 

 

 

Brzdná dráha pneumatik z 50 km/h 
 

 

 

Brzdná dráha pneumatik z 30 km/h na 

 

 
Zdroj: www.policie.cz a www.besip.cz 

 

http://www.policie.cz/
http://www.besip.cz/


PPrraavviiddlloo  „„vviidděětt  aa  bbýýtt  vviidděěnn““    

  
Pravidlo „vidět a být viděn“ s příchodem podzimu opět nabývá na významu 
 

BESIP během podzimu rozdá na svých akcích a na akcích spolupořádaných 
s Policií ČR a dalšími subjekty desítky tisíc reflexních pásků na oblečení. Téma 
viditelnosti je každoročně na podzim vodítkem většiny preventivních akcí v oblasti 
bezpečnosti silničního provozu. Podstatná část nehod chodců je totiž přímým 
důsledkem jejich nevyhovujícího oblečení – řidiči, kteří takovou nehodou způsobili 
chodci zranění nebo smrt, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo ho spatřili 
příliš pozdě. 
 

Základní pravidlo bezpečnosti na silnicích „vidět a být viděn“ má pro automobilisty, 

motorkáře i cyklisty podobu povinnosti svítit, chodci však takovou povinnost nemají, i když v 

silničním provozu patří mezi nejzranitelnější účastníky. Ředitel služby dopravní policie plk. 

Ing. Leoš Tržil k tomu dodává: „Z pohledu viditelnosti je velkým rizikem zejména 

podzim. Nejhorším měsícem je v tomto ohledu listopad. V letech 2003 – 2010 zemřelo 

v tomto měsíci celkem 242 chodců. Jen za loňský listopad evidujeme 36 usmrcených, 

což je nejvíce od roku 2006.   

S příchodem podzimu a zejména po skončení letního času se začíná zřetelně 

projevovat zkracování dne – ráno se stále později rozednívá a večer se dříve a dříve smráká 

– a přibývá různých meteorologických nepříjemností, ranními mrazíky počínaje a častými 

mlhami konče. Lidé si na tuto změnu po parném létě jen těžko zvykají a zapomínají, že by 

nové situaci měli přizpůsobit své chování. BESIP proto v tomto období každoročně na všech 

svých akcích rozdává reflexních a fluorescenčních předmětů a jen na letošek má připraveno 

několik desítek tisíc reflexních pásků. „Reflexní prvky odrážejí světlo v úzkém kuželu 

zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů, takže výrazně zvyšují viditelnost 

za tmy a za snížené viditelnosti. Naproti tomu fluorescenční materiály zvyšují 

viditelnost za denního světla a za soumraku, ale ve tmě svou funkci ztrácejí. Proto je 

vhodné na oblečení oba typy kombinovat. A pořídit pro děti oblečení a tašku do školy 

v pestrých barvách a s reflexními prvky by pro rodiče mělo být samozřejmostí,“ říká 

zmocněnec ministra dopravy pro bezpečnost silničního provozu Karel Loprais. 

 
Na preventivních aktivitách policie souvisejících s viditelností nemotorizovaných 

účastníků provozu se v letošním roce podílí také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 

České republiky. Policisté budou v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu 

oslovovat „neviditelné“ chodce a cyklisty a budou jim předávat reflexní proužky, které pro 

tento účel poskytla kromě tradičního partnera, kterým je Ministerstva dopravy, také uvedená 

pojišťovna. „Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR je známa významnou 

podporou prevence. A nemusí jít vždy jen o prevenci nemocí. Podpořit akci, která by 

mohla vést k úbytku dopravních úrazů či dokonce k záchraně životů, považujeme za 

samozřejmost,“ uvedl generální ředitel ZP MV ČR Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA. 

„Mimochodem, už od roku 2007 podporujeme bezpečnostně-preventivní akci Zebra se 

za Tebe nerozhlédne. Chodci jsou v dopravě nejohroženější skupinou, a z nich pak 

nejvíce děti. Téměř polovina všech úrazů dětí do 15 let vzniká v souvislosti 

s dopravou. Budeme rádi, pokud se podaří i touto akcí nelichotivou statistiku 

vylepšit,“ dodal generální ředitel ZP MV ČR Jaromír Gajdáček. 



 
 

Nikdo ale nemusí čekat, až náhodou potká policistu nebo pracovníka BESIPu – 

nejrůznější přívěsky, nášivky, nažehlovačky, samolepky nebo pásky jsou k mání obvykle za 

rozumné ceny například v galanteriích nebo v obchodech s jízdními koly. Důležité je umístit 

je ke koncům rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu, aby přijíždějící řidič z odrazu 

v různých výškách snáze pochopil, že se blíží k lidské postavě. 

 

 

BESIP také distribuuje reflexní vestičky do mateřských škol – v letech 2010 a 2011 

jich už bylo nebo ještě bude distribuováno 150 tisíc v dětských velikostech a 15 tisíc pro 

dospělé, k nim pak ještě 12,5 tisíce zastavovacích terčíků. Mateřské školy se mohou buď 

samy zaregistrovat pomocí formuláře na webu jsmevidet!.cz, nebo mohou kontaktovat 

krajského koordinátora BESIP, a to buď přímo, nebo prostřednictvím Městské policie nebo 

Policie České republiky. 

 

Reflexní vesty by ale neměli opomíjet ani řidiči. „Každé auto, i to nejlepší, se může 

zničehonic vypovědět poslušnost, a kdo z takového vozidla vystoupí, není na tom o 

nic lépe než kterýkoli chodec, zvlášť když pozornost kolemjedoucího řidiče upoutají 

například blikající varovná světla. Proto je součástí povinné výbavy vozidla reflexní 

vesta,“ říká k tomu ředitel dopravní policie Leoš Tržil.  

 

 

Další informace k tématu viditelnosti jsou uvedeny na webu BESIPu www.ibesip.cz 

v rubrice Dopravní výchova/Viditelnost.  

 

 

 
 

Zdroj: www.policie.cz 

 

  

  

 

http://www.ibesip.cz/
http://www.policie.cz/


SSeenniioořřii  zzaa  vvoollaanntteemm  nneejjssoouu  ppoossttrraacchh..  JJssoouu  ččaassttěějjii  

oobběěttíí  nneežž  vviinnííkkeemm  nneehhooddyy!!  

 

 I když většina řidičů střední a mladší generace s obavou sleduje auto, za jehož 
volantem sedí senior, ve skutečnosti důchodci většinu vážných dopravních nehod nezaviní, a 
jsou naopak často obětí jiných neopatrných motoristů. Vyplývá to z analýzy nehodovosti, 
kterou Právu poskytla pojišťovna Allianz. 

 „Senioři nejsou pro dopravu velkým rizikem. Na silnicích jsou více opatrní než jiné 
věkové kategorie. Z našich statistik vyplývá, že senioři byli loni v 1539 případech, které jsme 
likvidovali, v roli poškozených a pouze v 794 případech jako jejich viníci,“ řekl Právu Václav 
Bálek z Allianz. Přestože se počet zemřelých při dopravních nehodách u nás v posledních 
letech snižuje, z celkového počtu 753 loni usmrcených osob na silnicích bylo nejvíce ve 
věkové kategorii nad 64 let. 

Důchodci usmrceni při čtvrtině nehod 

 „Důchodci často doplácejí i na to, že jezdí velice opatrně. Mnohem hůře se 
vyrovnávají se stále se zrychlující dopravou, agresivní jízdou mladších a kvůli horší reakci se 
stávají oběťmi nehod,“ tvrdí vedoucí týmu likvidace škod z pojištění vozidel Allianz Richard 
Hruška. 

 Ve vyspělých evropských zemích v současnosti představují podle závěrů německé 
centrály Allianz senioři dokonce čtvrtinu všech obětí dopravních nehod. Tato zjištění jsou 
přitom o to podstatnější, že celá evropská populace výrazně stárne a počet důchodců za 
volantem se rok od roku zvyšuje. 

 Potvrzují to i data za celou EU, která zveřejnil BESIP. V roce 2008 bylo ve třinácti 
zemích Unie usmrceno celkem 18 900 účastníků silničního provozu, přičemž v hlavní věkové 
skupině 25 až 64 let to bylo 9986 lidí (53,8 %), mladých ve věku 15 až 24 let zahynulo 4374 
(23,1 %) a seniorů nad 64 let 3933, tedy přes dvacet procent. 

Zkušenosti a opatrnost kompenzují horší smysly 

 Odborníci se už léta zabývají tím, jestli by senioři neměli podléhat ještě nějakému 
zvláštnímu přezkušování, chtějí-li dál řídit. Přičemž po šedesátce stejně musejí chodit na 
povinné zdravotní prohlídky. Ukazuje se však, že o co se jim zhoršují smysly, o to více mají 
zkušeností a schopnosti předvídat situace na silnicích. „Studie trvající několik desetiletí 
ukázaly, že věk nemá významný vztah k míře dopravní nehodovosti. Dokonce špatný zrak, 
nejčastější potíže starších řidičů, se promítl do závěru, že má jen nevýznamný vztah k 
nehodovosti starších řidičů,“ napsal na serveru specializovaném na nehodovost Jan 
Weinberger z brněnského Centra dopravního výzkumu. 

 Seniorům se po dopravních nehodách většinou neplatí žádné vysoké částky za ztrátu 
na výdělku, protože většina z nich již není v pracovním poměru, ani za ztížení 
společenského uplatnění. „U seniorů však mnohem častěji než u ostatních věkových 
kategorií evidujeme náklady spojené s léčením. A samozřejmě také za léky či činnosti a 
služby, které po úrazu už nemohou vykonávat sami. Nejběžnější jsou úhrady poplatků za 
domy s pečovatelskou službou nebo za domácí servis ošetřovatelek,“ uvedla Dana 
Strmisková z likvidace škod na zdraví Allianz. 

 
Zdroj: www.novinky.cz, Jindřich Ginter, Právo - října 2011 



VV  ČČeesskkuu  ssee  oobbjjeevviill  nnoovvýý  zzaabbiijjáákk::  

DDrrooggaa  ččttyyřřiicceettkkrráátt  ssiillnněějjššíí  nneežž  hheerrooiinn  

  
 

Na český drogový trh se z východu dostává nový syntetický opiát, který s sebou 
podle policie nese smrtící hrozbu. Proti heroinu je totiž až čtyřicetkrát silnější a uživatelům 
tak hrozí nebezpečné předávkování. Úřady už v souvislosti s fentanylem, jak se extrémně 
účinná droga jmenuje, evidují tři úmrtí. 

Podle detektivů z Národní protidrogové centrály se fentanyl zatím distribuuje zejména 
na severní Moravě. „Poprvé jsme tam tuto drogu zaznamenali před dvěma lety, ale nyní již 
nejde o náhodný výskyt,“ řekl k tomu Právu šéf protidrogové jednotky Jakub Frydrych. 

Podle něj se k nám fentanyl dováží z pobaltských zemí, zejména z Estonska. Kvůli 
nové droze už před dvěma měsíci Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 
závislosti rozeslalo varování všem nízkoprahovým organizacím a kontaktním centrům, které 
pracují s dlouhodobě závislými uživateli drog. 
 
Riziko je obrovské 

„Nastavení dávky je totiž velmi obtížné, proti heroinu totiž stačí jen nepatrné 
množství. Riziko předávkování je skutečně velmi vysoké,“ poznamenal šéf střediska Viktor 
Mravčík. 

„Zatím nemáme informace o tom, že by se tato látka na černém trhu masivně 
vyskytovala, ale ostražitost je určitě na místě,“ uvedl Mravčík s tím, že právě v Estonsku 
představuje fentanyl na drogové scéně velký problém, ve větší míře se začíná šířit i na 
sousedním Slovensku. 

Podle Frydrycha se fentanyl na černém trhu prodává v podobné formě jako heroin, 
tedy jako hnědý prášek, a to za cenu jen o málo vyšší. „Vzniká tak nebezpečí záměny. 
Pokud je někdo zvyklý na nekvalitní a ředěný pouliční heroin z klasického trhu a dá si stejnou 
dávku fentanylu, tak je taková dávka smrtelná,“ vysvětlil šéf protidrogové centrály. 

Zatím jedinou organizovanou pětičlennou skupinu distribuující na Ostravsku fentanyl 
zadrželi detektivové z protidrogovky začátkem srpna. Při razii zadrželi 250 gramů fentanylu v 
hodnotě zhruba půl miliónu korun. 
 
Fentanyl 

Fentanyl patří do skupiny syntetických opiátů, ve zdravotnictví se používá jako silné 
analgetikum. Rozvoj psychické a následně i fyzické závislosti je přitom u fentanylu ještě 
intenzivnější než u heroinu. 

 
Zdroj: www.novinky.cz  Jakub Troníček, Právo, 

http://www.novinky.cz/


PPrreevveennccee  ppřřeedd  VVáánnoocceemmii  

Několik pravidel ochrany před zloději nejen o Vánocích 

 

Právě uplynulý čas vánočního nadělování bývá, bohužel, také rájem pro zloděje. 
Můžeme být okradeni při nákupu v nabitých obchodech, ukryté vánoční dárky i další věci 
mohou zmizet z bytu, balkonu či sklepa či jiných nebytových prostor. Budeme-li si vědomi 
nebezpečí a budeme-li se chovat podle určitých pravidel bezpečného chování, můžeme 
riziko okradení významně snížit. Přinášíme několik rad, které by měly přispět k pohodové, 
nejenom vánoční atmosféře. 

 

Opatrnost je také prevence 

 Majetek občanů často představuje byt, jeho vybavení, drobné úspory, případně 
rekreační chata anebo auto. 

 Ke snížení nebezpečí vykradení někdy stačí jen vzájemná všímavost a výpomoc 
mezi sousedy nebo dodržování domluvených opatření (včasné nahlášení události, vybírání 
schránky a pravidelné kontroly bytu nepřítomného souseda, uzamykání domovních dveří). 

 Další opatření, která nic nestojí a mohou ovlivnit bezpečnost vašeho majetku, jsou 
např.: 

· Nechlubit se svými majetkovými poměry, zvláště před neznámými osobami. 

· Při odjezdu z místa bydliště nezatahovat rolety a žaluzie, nevypínat přívod elektřiny. 

· Na záznamník či na sociální sítě na internetu neuvádějte, že nebudete doma. 

· Není-li k dispozici spolehlivá osoba, která by vám na byt dohlédla, můžete využít 
elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový 
přijímač, televizi apod. Jde o vytvoření zdání, že v bytě je přítomen majitel. 

· Poraďte se s odborníky, zda je váš byt či rodinný domek vhodně zabezpečený. 

· Nikdy neotvírejte dveře vašeho bytu automaticky, nevíte-li, kdo je za nimi. Dobré je využívat 
panoramatické kukátko. Další možností je využití bezpečnostního řetízku nebo dveřního 
zastavovače. Do bytu dovolte vstoupit pouze osobám, kterým důvěřujete. 

· Nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti. Cenné věci uschovávejte v bezpečnostních 
schránkách nejbližší banky. 

· Doklady, klíče od bytu a další cennosti nenechávejte nikdy bez dozoru. Neodkládejte je s 
oděvem v šatně, u lékaře, na úřadech apod. 

· Pro případ, že bude váš byt přesto vykraden, je vhodné mít zadokumentovány cenné věci, 
sepsána výrobní čísla. Tyto informace pomohou policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci 
pojistné události. 

· Zejména ve vánočním období zachovávejte bezpečnostní pravidla při používání adventních 
či jiných svíček, ať nakonec nemusíte hasit hořící vánoční stromeček! 

 



Neznámý je za dveřmi 

 Do zabezpečeného bytu nesmíte pouštět každého, kdo zazvoní. Může jít o různé 
podivné existence nabízející pochybné zboží a služby, ale i o tzv. „tipaře" převlečené či 
vydávající se za montéry nebo jiné pracovníky provádějící odečty plynu nebo elektřiny nebo 
pracovníky sociálních či finančních služeb. Mohou to být i různí prodejci elektropřístrojů, 
povlečení či kuchyňského nádobí, kteří pod záminkou blížících se Vánoc zvyšují nabídku 
zboží (často i nevalné kvality). Razantně je odmítněte! Většinou nic z toho, co nabízejí, doma 
nepotřebujete a nedávejte jim příležitost „obhlédnout terén“. 

Předvánoční období je časem kapsářských žní na ulici či v dopravních prostředcích  

 Občané jsou vystavení velkému nebezpečí nejenom při předvánočních nákupech. 
Nebezpečí hrozí, i když si vyřizují potřebné věci na úřadech, při návštěvách zdravotnických 
zařízení, na poštách, při cestování v dopravních prostředcích nebo při pravidelných 
procházkách v parku. Někdy se jedná „pouze" o kapesní krádeže, jindy dochází k použití 
násilí při loupežných přepadeních. 

Zabezpečovací technika pamatuje i na tato úskalí. Je možné využít různé druhy 
uzamykatelných kabelek, náprsní tašky s řetízkem na upevnění. Při přímém kontaktu se lze 
jen těžko bránit hrubé fyzické přesile. Vhodnou možností ochrany jsou proto prostředky 
individuální ochrany jednotlivce. 

K jednoduchým radám patří například: 

· Nechoďte po městě sami. 

· Vyhýbejte se tmavým, neosvětleným zákoutím a rizikovým místům. 

· Po chodníku nechoďte přímo u domů, udržujte bezpečnou vzdálenost od vchodů, kam by 
vás mohl případný útočník vtáhnout. 

· Vyhýbejte se tlačenicím v obchodních domech, v dopravních prostředcích, apod. 

· Nenoste sebou zbytečně větší hotovost, než potřebujete. Peněženku uložte na dno pokud 
možno uzavíratelné kabelky nebo nákupní tašky. 

· Při zjištění krádeže platební karty okamžitě vše oznamte policii a ihned si nechte kartu 
zablokovat. 

 Velké problémy s kriminalitou vykazují u nás především panelová sídliště. Bydlí zde 
statisíce občanů. Vysoká anonymita prostředí je patrná na každém kroku a odráží se jak v 
nepořádku v domech a na ulicích, tak v nevšímavosti občanů.  

 I když se zabezpečení sídlištních bytů zlepšuje, občané si pořizují kvalitnější dveře, 
bezpečnostní uzamykací systémy a někdy dokonce i elektrické zabezpečovací systémy, pro 
zajištění bezpečnosti to nestačí. 

 Problémy jsou s ochranou společných prostor domů: chodeb, výtahů a nebytových 
částí. Často zde obyvatelé nedodržují základní pravidla bezpečného chování (zamykání i 
přes den). 

 Cílem útoku různých individuí nemusí být jen byt, balkon či sklep, ale i osoby - děti, 
ženy a senioři. Ochrana společných prostor v domě a aktivní jednání obyvatel domu zvyšuje 
i bezpečí v jejich bytech. Dodržování stanoveného režimu v domě a přátelské vztahy se 
spolunájemníky k tomu jednoznačně přispívají. 



 Smutné je, když ani neštěstí jiných nájemníků (např. několikrát ”vybílené” byty, sklepy 
v jednom patře), nepřesvědčí ostatní o této nutnosti. 

Sklepy 

 Ve sklepích na sídlištích se během roku a zvláště před Vánocemi lidé uskladňují 
nejrůznější věci (dárky) – kola, lyže či windsurfing; tedy sezónní sportovní předměty, ale i 
různé elektrické nářadí – např. vrtačky a pily, které často představují velké finanční investice 
a tedy i hodnoty pro zloděje. U těch, které máme vedle bytu na patře, stačí již zmiňované 
důsledné uzamykání na dva západy a sousedská vzájemná ostražitost a sounáležitost. Horší 
situace nastává u standardních dřevěných sklepních kójí, které jsou budovány co nejlevněji, 
pouze z dřevěných latí a jsou většinou umístěny v přízemí, častěji v suterénu domu. Ovšem i 
zde existuje několik možností ochrany majetku. 

 Jedno ze snadných a nenákladných opatření je i to, že zbytečně nedáme na odiv 
uskladněné věci ve sklepě. Mnohdy stačí pokrýt dřevěné příčky nějakým lepenkovým 
papírem, deskou či textilií. 

 Na bezpečnost ve všech domovních prostorách má vliv i dodržování pořádku, plnění 
požárních a stavebních předpisů a samozřejmě dobrá přehlednost prostorů a dostatečné, 
vhodné osvětlení. 

 Při výběru zabezpečovací techniky dávejte přednost certifikovaným výrobkům. 
Pečlivě vybírejte i firmu, která techniku namontuje. Ne každá je seriozní; žádejte předložení 
certifikátu (koncesní listinu) a firemní zkušenosti, domluvte si řádně záruční a pozáruční 
servis. Všechno važte na pojistné podmínky příslušné pojišťovny tak, aby případné riziko 
překonání zabezpečení bylo vyváženo vhodnou výší pojistného plnění. 

Závěrečné doporučující desatero 

1. Vlastník domu musí stanovit jasný režim vstupu do domu. 

2. Vhodně zabezpečit vstupní domovní dveře – bezpečnostní dveře s protipožárním atestem, 
případně samozamykací zámek. 

3. Sklepní okénka a společné lodžie především v přízemí je třeba opatřit mříží. 

4. U balkonů a lodžií v poschodí instalovat např. uzamykatelné kliky oken, vyměnit obyčejné 
petlice za kvalitnější (odolnější materiál, nesmí být přístup ke šroubům) a pořídit odolnější 
visací zámek atd. 

5. Všem obyvatelům domu se vyplatí zvýšená všímavost, sousedská ostražitost a 
dodržování pořádku v domě i v jeho nejbližším okolí. 

6. Vést také děti k pořádku i při uzamykání domu, sklepních či společných prostor. 

7. Drahé věci jako jsou lyže, kočárky, horská kola, sekačky a pily přivezené z chat ukládat do 
prostor vhodněji zabezpečených. 

8. K ochraně majetku aplikovat všechny technické novinky včetně protipožárních opatření. 

9. Využívat služeb renomovaných zabezpečovacích firem s odpovídající licencí. 

10. Je vhodné mít řádně jištěny příslušnou pojistnou smlouvou i sklepní prostory. 

 

Zdroj: Odbor prevence kriminality MV, Autor: JUDr. Tomáš Koníček  



IIZZSS  CCUUPP  vv  nnoohheejjbbaalluu  
 
 

Na počátku října letošního roku uspořádal Sportovní klub policie Nový Jičín tradiční, 
již 10. ročník nohejbalového turnaje IZS CUP 2011. Letošního ročníku se zúčastnilo 11 
družstev z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Mezi účastníky turnaje jsme 
mohli potkat vojáky, městské policisty, profesionální nebo dobrovolné hasiče a samozřejmě 
policisty. Naše KŘP bylo zastoupeno družstvy Integrovaného operačního střediska, OOP 
Slezská Ostrava, SKPV MŘ Ostrava a policisty - členy SKP Nový Jičín.  
 
Výsledky turnaje – 1. kategorie do 39 let: 
 
1. VÚ 4428 Hranice na Moravě  

2. SKP Nový Jičín  

3. HZS Frýdek-Místek  
 
Výsledky turnaje – 2. kategorie 40 let a starší:  
 
1. SKP Nový Jičín  

2. Integrované operační středisko Ostrava  

3. SKPV MŘ Ostrava  
 
 

      
Celkový pohled     OOP Slezská Ostrava  

 

 
 Integrované operační středisko Ostrava  

 
                                                                                                                               Zdroj: www.skpnj.cz autor: Ing. Karel Mikunda 

http://www.skpnj.cz/


MMiissttrroovvssttvvíí  UUNNIITTOOPP  vv  lleeddnníímm  hhookkeejjii  22001111  

Ve dnech 3. - 5. listopadu 2011 se konalo pod záštitou Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě republikové 
Mistrovství UNITOP ČR v ledním hokeji. Pořadateli šampionátu byli kromě UNITOP ČR - 
Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, Sportovní klub Policie Ostrava, Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje a HC PČR Ostrava. Na soupisce bylo devět 
českých týmů a jeden z Polské republiky. 

                   

Utkání se hrála 3x12 minut v základní skupině a 3x15 minut ve vyřazovacích bojích. 
Zajímavým zpestřením pro diváky bylo páteční exhibiční utkání týmu HC Olymp Praha. Tým 
vznikl díky televiznímu seriálu Poslední sezona. Diváci tak měli možnost vidět na ledě 
Martina Dejdara, zakladatele týmu, Dominika Haška, Jiřího Hrdinu a další osobnosti. Olymp 
se utkal s SK Elvac Ostrava – mistrem Městského hokejového přeboru Ostrava 2011 – 
2012.    

Všechny týmy bojovaly s plným nasazením, až do poslední minuty zápasu. Stupně 
vítězů jsou však jen tři. O 3. a 4. místo bojovali hokejisté KŘP Východočeského kraje a KŘP 
Zlínského kraje – výsledek zápasu byl 5:3. Do finále nastoupily týmy KŘP Hlavního města 
Prahy a KŘP Ústeckého kraje, přičemž do výsledkové listiny byl jako poslední připsán 
výsledek 2:1. O vítězi bylo rozhodnuto.      

                 

Konečné pořadí je tedy následující: 1. místo KŘP Hlavního města Prahy, 2. místo KŘP Ústeckého 
kraje KŘP Východočeského kraje, 3. místo KŘP Zlínského kraje, a v dalším pořadí HZS 
Moravskoslezského kraje, Ředitelství sl. cizinecké policie, KŘP Moravskoslezského kraje, KŘP 
Jihočeského kraje, IPA Hawks, Městská policie Ostrava – Bohumín.  

Zdroj: pprap. Roman Fučík a por. Mgr. Soňa Štětínská, PIO 



SSttaalloo  ssee  nnaa  NNoovvoojjiiččíínnsskkuu  ……  
  

 
 

Násilí na stadionu v Novém Jičíně 

Řádění havířovských fanoušků na novojičínském zimním stadionu, které probíhalo při 
utkání domácích hráč a havířovského týmu, má svou dohru. V sobotu 22. října dosáhly 
výtržnosti diváků takové úrovně, že před 18 hodinou již pořadatelská služba nebyla schopna 
vzniklou situaci vyvolanou havířovskými fanoušky zvládnout, a proto přivolala na pomoc 
policii. Na místě jsme zadrželi 3 agresivní osoby, které jsme umístili v policejních celách, s 
podezřením ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě, a výtržnictví. Další 2 osoby byly 
předvedeny s podezřením ze spáchání přestupků proti veřejnému pořádku. Jeden ze 
zadržených, 27letý fanoušek z Orlové, již má sděleno obvinění za své protiprávní jednání, za 
které mu soud může uložit až 4letý trest odnětí svobody.  

Aby k podobným situacím již více nedocházelo, či spíše aby se jim předcházelo, 
vyvolali novojičínští policisté společné jednání s Hokejovým klubem Nový Jičín. Při 
takzvaných rizikových utkáních, při kterých lze předpokládat narušení veřejného pořádku 
budou obě zúčastněné strany vzájemně spolupracovat už při samotné přípravě utkání. 
Oddělené vstupy fanoušku hostů do haly, vyhraněné prostory, zajištění pořadatelské služby 
v početní síle odpovídající možným rizikům a další opatření před i při utkání, jak uvnitř 
stadionu tak i venku, jsou samotným výčtem z ujednání. Policisté s opatřeními tohoto typu 
mají zkušenosti i z jiných sportovních podniků. Proto poskytli partnerům nezbytné informace 
a také součinnost při pořádání těchto sportovních akcí. Samotné nasazení policejních 
prostředků bude odpovídat případným rizikům. Policisté v případě narušení veřejného 
pořádku jsou připraveni použít všech prostředků k zákroku proti jejich narušitelům. 

 

Další případ napadení ostrahy v prodejně nyní šetří policisté v Příboře 

Na konci října letošního roku v odpoledních hodinách v jedné příborské prodejně byl 
zadržen pachatel krádeže. Osmadvacetiletý muž byl přistižen při krádeži zboží v hodnotě do 
200 korun. V prodejně odcizil láhev Fernet citrus a několik kusů oříškových čokolád, které 
pronesl přes pokladnu bez zaplacení. V prostoru za pokladnou byl zadržen všímavým 
pracovníkem prodejny, který jej požádal, aby odcizené věci vrátí.  

Podezřelý, když zjistil, že na místo přijede policie, fyzicky napadl ostrahu prodejny. 
Pracovníka ostrahy následně strhl na zem, kde jej kopl do hlavy a snažil se z prodejny utéct. 
Při pokusu o útěk mu z oděvu vypadly další tři čokolády. Na místě byl však zadržen hlídkou 
Městské policie Příbor. Vzhledem k podnapilému stavu jej policisté převezli na Protialkoholní 
záchytnou stanici Frýdek Místek k vystřízlivění.  

Muž se nyní zodpovídá z přečinů krádeže a výtržnictví. Při napadení způsobil o 
jedenáct let staršímu muži škrábance pod nosem, oděrky a hematom na čele, s doposud 
neupřesněnou dobou léčení. Podezřelý nebyl pro policisty nijak neznámým, jelikož se 
výtržnosti dopustil v posledních pěti letech opětovně. 

 

Z garáže si zloděj odnesl demižón slivovice 

Dalším vloupáním do garáže se zabývají policisté ve Studénce. V noci na čtvrtek 27. 
října se do jedné garáže na ulici Poštovní ve Studénce vloupal neznámý pachatel. Z garáže, 



do které se vloupal přes zámek vstupních dveří, si odcizil dvaceti litrový demižón slivovice. 
Celková škoda, která vznikla nejen odcizením slivovice, ale také poškozením zámku 
garážových vrat, přesáhla částku pět tisíc korun. 

 

Silně opilý mladý muž demoloval hroby na hřbitově v Novém Jičíně 

Silně opilý pětadvacetiletý muž demoloval v pondělí 31. října 2011 večer hroby na 
hřbitově v Novém Jičíně. Policisté jej dopadli díky upozornění od náhodného svědka krátce 
po činu. Podle dechové zkoušky měl vandal v krvi přibližně tři promile alkoholu. 

Mladík na hřbitově řádil okolo 23:00 hodiny. Policii na něj upozornil náhodný svědek, 
který jej viděl, jak se svícnem v ruce přelézá plot. Podle získaného popisu policisté 
podezřelého v okolí vyhledali a zadrželi. 

Na hřbitově pak policisté našli spoušť. Několik hrobů bylo poničeno. Květiny byly 
rozházené, svícny rozbité. Také hlína z některých hrobů byla rozházená. Vandal putoval na 
záchytku. V nejbližších dnech bude pravděpodobně obviněn z výtržnictví. 

 

Korbou vozidla poškodil elektrické vodiče 

Ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.  Příborští policisté 
prošetřují okolnosti přečinu ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. Z 
přečinu je podezřelý pětatřicetiletý muž, který v úterý 8. listopadu v odpoledních hodinách, 
jako řidič nákladního vozidla Man, provedl na staveništi v obci Sedlnice, vykládku asfaltové 
směsi.  Při provádění stavebních prací na nově vzniklé silnice vedoucí z obce Mošnov do 
obce Sedlnice zavadil korbou nákladního vozidla o dva vodiče elektrického proudu.  Jednalo 
se o vodiče napnuté mezi sloupy. Následně došlo k jejich přetržení a výpadku elektrické 
energie v celé obci Nová Horka a části obce Sedlnice. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. 
Dodávka elektrického proudu byla téhož dne obnovena. Poškozením vodičů elektrického 
proudu došlo k předběžné škodě ve výši 25 tisíc korun. 

 

Fiktivně zaměstnaná pobírala nemocenskou 

Téměř 100tisíc korun si nechala neoprávněně vyplatit 21letá žena, za pracovní 
neschopnost. Jako fiktivní zaměstnanec firmy nastoupila do pracovní neschopnosti v délce 
osmi měsíců. Oznámením o nástupu do zaměstnání u Okresní správy sociálního 
zabezpečení, s vystaveným potvrzením o výši příjmu pak neoprávněně čerpala finanční 
prostředky. Novojičínští policisté zjistili, že tímto úmyslným jednáním se společně s dalším 
podezřelým dopustila protiprávního jednání, které prověřují s podezřením ze spáchání 
trestného činu podvodu. 

 

Rval se pro sýr 

Tvrdý sýr za devětašedesát korun a čokoládu za šestnáct korun odcizil opilý muž v 
příborské prodejně. V sobotu 12. listopadu, krátce po 16 hodině po odhalení krádeže napadl 
ostrahu prodejny.  Opilý 35letý muž skončil s více jak dvěma promile alkoholu v 
protialkoholní záchytné stanici. Po vystřízlivění pachatele prováděli příborští policisté 
prověřování okolností případu s podezřením ze spáchání přečinu krádeže a výtržnictví. 

 



Náruživý kuřák 

Větracím otvorem vnikl do restaurace v Kopřivnici zřejmě náruživý kuřák.  Z baru 
restaurace pak odcizil více jak 100 ks. krabiček cigaret.  Během páteční noci 11. 11. 2011 
tak způsobil majiteli restaurace škodu ve výši 7tisíc korun. Policisté prověřují okolnosti s 
podezřením ze spáchání přečinu krádeže. 

 

Na zimu bez kol 

Nově přezuté osobní auto na zimní pneumatiky si vyhlédl zloděj v obci Lichnov. 
Během víkendu demontoval a následně odcizil z vozidla zn. Renault, všechny čtyři kola se 
zimními pneumatikami zn. Polaris. Vozidlo nechal stát na dřevěných špalcích a jedné staré 
pneumatice. Majiteli vozidla tak způsobil škodu ve výši více jak 10 tisíc korun. 

 

Vybouchl kotel 

Podle předběžného vyjádření vyšetřovatele hasičů, došlo vlivem přetlaku k výbuchu 
elektrického kotle.  Událost nastala v neděli 13. 11. 2011krátce po 5 hodině ranní v obytném 
domě ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ke zranění osob nedošlo.  Přivolaný statik předběžně 
vyčíslil vzniklou škodu ve výši 500 tisíc korun. Věc je v šetření hasičů. 
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