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Ú v o d e m  
 
Rok 2013 přinesl městské policii znovu pestrou směsici řádných i mimořádných úkolů. V uplynulém období 

strážníci odsloužili v ulicích statutárního města Brna tisíce hodin, a to jak v historickém centru, tak 

v okrajových lokalitách. Dohlíželi na dodržování veřejného pořádku, a výrazně tak přispěli k bezpečí občanů, 

ochraně zdraví osob i jejich majetku. Díky nepřetržité činnosti klasické hlídkové služby se strážníkům 

s územní odpovědností, ale i jednotkám s celoměstskou působností v mnoha případech i s přičiněním 

veřejnosti podařilo dopadnout osoby podezřelé z protiprávního jednání přímo při činu nebo jim jejich záměr 

případně zcela překazit. Klíčovou roli v takových případech hrálo nejen včasné, ale i dostatečně přesné 

oznámení na tísňovou linku. Právě strážníci operačního střediska v uplynulém roce přijali od občanů více než 

81 000 telefonátů, tedy v průměru více než dvě stovky denně. Ke spokojenosti Brňanů a zvýšení jejich pocitu 

bezpečí přispěl také druhým rokem fungující projekt Poznej svého strážníka, díky kterému se občané 

s podněty ze svého okolí mohli obracet přímo na konkrétního strážníka. Ve všech částech Brna této možnosti 

také v hojné míře využívali. Zcela zásadní roli při řešení podnětů přitom často hrálo praktické využití osobní  

a místní znalosti, která je jedním z nejdůležitějších aspektů projektu.  

Plné ruce práce ovšem měli brněnští strážníci nejen ve svém městě, ale také ve středních Čechách, kam se 

část z nich v létě přesunula na pravidelný výcvik, který operativně proměnila v nezištnou pomoc lidem, jimž 

do života znenadání vstoupily povodně. 

Jen obtížně představitelnou pozici při prováděných zákrocích by strážníci měli bez vydatné spolupráce 

a sehranosti s pracovníky jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. I jim patří poděkování 

a zároveň obdiv za náročnou a zodpovědně vykonávanou práci. 

 

Kromě řady čísel a statistických ukazatelů se na následujících stranách seznámíte s nejdůležitějšími 

událostmi a případy, které jednou provždy zůstanou nerozlučně spjaty právě s rokem 2013. 

 

 

 

Jsme TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO - jsme VAŠE POLICIE. 
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R o k  2 0 1 3  p o h l e d e m  b r n ě n s k ý c h  s t r á ž n í k ů  
 

Velká pozornost se v úvodu roku 2013 soustředila na prezidentské volby. O hlavě státu se poprvé v historii České 

republiky rozhodovalo mezi jedenácti kandidáty v přímé volbě. Dlouho očekáváná událost, která vzbudila značný 

zájem veřejnosti, zaměstnala o dvou lednových víkendech také hlídky Městské policie Brno. Strážníci při pořádkově-

bezpečnostním opatření v blízkosti volebních místností zajišťovali zvýšený dohled nad veřejným pořádkem a dohlíželi 

na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Žádnou mimořádnou událost ani jiné incidenty strážníci nezaznamenali. 

Z řady oznámení přijatých na tísňové lince městské policie patřila znovu k nejnaléhavějším informace o osobách 

uvězněných ve vlastních bytech. Jen v uplynulém roce strážníci včasným vstupem do zabezpečených bytů zachránili 

životy 51 osobám. 

Statutární město Brno i městská policie každoročně vyvíjejí společné úsilí při předcházení případům zbytečných 

úmrtí lidí bez přístřeší. Právě strážníci v zimních měsících ve zvýšené míře oslovovali rizikové skupiny osob 

pohybujících se v ulicích a předávali jim kartičky obsahující kromě dalších údajů také adresy zařízení nabízejících jídlo 

zdarma nebo možnost přenocovat. Materiál sestavený Oddělením sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče 

brněnského magistrátu hlídky rozdaly desítkám ohrožených osob ve všech městských částech. Navzdory vynaložené 

snaze si lednové mrazy vyžádaly jeden lidský život. 

Zimní období ale přineslo především pozitivní zprávy. Ministerstvo vnitra České republiky už druhý rok v řadě 

udělilo městu Brnu ocenění za preventivní činnost strážníků. Prestižní cenu pro „Nejlepší preventivní projekt krajů, 

měst a obcí“ od odborné poroty po loňském úspěchu Senior akademie tentokrát získal 22. února projekt Bezpečná 

lokalita – bezpečné bydlení. Nájemní dům v Koniklecové 5 se delší dobu potýkal s mnoha potížemi včetně 

problematického soužití nájemníků. Až zavedením funkce domovníka a dalšími účinnými opatřeními přijatými 

městskou policií za intenzivní spolupráce s MČ Nový Lískovec, se z domu stalo bezpečné a čisté místo. V rámci 

rozvíjení projektu od července minulého roku v domě v pravidelných konzultačních hodinách působí i Občanská 

poradna Brno. 

Významný životní úspěch strážníka Tomáše Horáka, který na mistrovství světa juniorů a masters v kulturistice, 

fitness a bodyfitness vybojoval zlatou medaili v klasické kulturistice v kategorii juniorů, ocenil brněnský primátor 

Roman Onderka, který v březnu kulturistu přijal na Nové radnici. 

Při dubnovém slavnostním zakončení Senior akademie pořádané MPB převzalo v sále Zastupitelstva města Brna 

z rukou ředitele MPB osvědčení o jejím absolvování rekordních 275 seniorů ze základního i pokročilého kurzu. Že 

tento šestiměsíční vzdělávací program, nabízející řadu praktických informací z mnoha oblastí života, láká i ve vyšším 

věku, dokazuje fakt, že dvěma nejstarším účastnicím bylo 80 a 81 let. 

Slavnosti Majálesu v květnu odstartoval studentský průvod čítající kromě sedmi set účastníků také několik 

alegorických vozů. O zajištění bezpečného doprovodu na trase vedoucí z náměstí Svobody na brněnské výstaviště, se 

spolu s organizátory a republikovými kolegy postaraly také pěší a motorizované hlídky městské policie. Zvýšený 

dohled v souvislosti s konáním Majálesu trval až do rozchodu účastníků. 

Mezi méně známé služby, které strážníci poskytovali veřejnosti, patřil i každodenní dohled nad městskými parky 

a areály určenými k odpočinku. Strážníci disponují klíči a ve stanovených dnech a časech tyto plochy zpřístupňují 

i zavírají, a lidé mohou parky k odpočinku či průchodu využívat již od brzkých ranních hodin, zpravidla až do 23 hodin. 

Důkladnými kontrolami, nejen při odemykání a zamykání parků, strážníci výrazně přispívali k bezpečnosti osob 

i městského mobiliáře a v případě zjištění protiprávního jednání mohli v kteroukoli denní i noční dobu rychle zakročit. 

Od podvečerního začátku až do pozdních nočních hodin strážníci ve zvýšené míře dohlíželi na kultivovaný 

a po všech stránkách klidný průběh Brněnské muzejní noci, která se v sobotu 18. května konala již podeváté. Ani 

poprvé zavedené dvacetikorunové vstupné návštěvníky neodradilo a jednotlivé expozice zaznamenaly okolo čtyřiceti 
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tisíc vstupů. Hlídky městské policie kontrolovaly průběh akce na mnoha místech, mj. u Dietrichsteinského paláce, 

Biskupského dvora, Diecézního muzea nebo u Červeného kostela. 

MPB se znovu výrazně zapojila do rozsáhlého preventivního programu Jihomoravského kraje Sportem proti 

kriminalitě. Prostřednictvím projektu Street dance se strážníci Odboru prevence zaměřili na dívky ze znevýhodněného 

prostředí, které učili smysluplnému, zdravému a společensky přijatelnému trávení volného času. Ze čtyřicítky děvčat 

ve věku 9 až 15 let zapojených do Street dance strážníci společně s lektory taneční školy Danza vybrali dvacet 

nejusilovněji trénujících dívek, které své nabyté dovednosti dovedly k ještě větší dokonalosti při květnovém týdenním 

tanečním soustředění. 

Ve zbrusu nových a ještě lépe viditelných fosforově zeleně zbarvených cyklodresech, v pase i na rukávech 

vybavených reflexními pruhy a modrými rukávy, vyrazily v květnu do terénu cyklohlídky MPB. Při kontrolách najely 

desítky kilometrů a zaměřily se nejen na obtížněji přístupný terén v chatových oblastech v okolí Brněnské přehrady, 

na Mariánské údolí nebo Akátky, ale třeba i na městské parky a další odpočinkové zóny. 

Mimořádné počiny strážníků, jako jsou záchrana lidského života či velká míra osobní statečnosti, ocenilo ve středu 

22. května v sále pavilonu Rotunda na brněnském výstavišti vedení MPB v čele s jejím vrchním velitelem, primátorem 

statutárního města Brna Bc. Romanem Onderkou, MBA a ředitelem městské policie JUDr. Ing. Jaroslavem Přikrylem, 

BA. Pamětní plaketu městské policie při této příležitosti převzal například také ředitel KŘ Policie Jihomoravského kraje 

plk. Ing. Leoš Tržil, a to zejména za spolupráci při rozvoji bezpečnosti v dopravě i veřejného pořádku. 

Závěr května se v moravské metropoli nesl již tradičně i ve znamení Mezinárodního Policejního mistrovství ČR 

v jezdectví. V pátečním odpoledním programu na náměstí Svobody své umění divákům předvedli strážníci ze 

specializovaných jednotek MPB, kteří demonstrovali zneškodnění dvou pachatelů-figurantů, kteří se pokusili odcizit 

zaparkované auto, a ukázali také dokonalou poslušnost služebních psů. 

V měsíci červnu MPB spolu s dalšími subjekty vstoupila do celostátně ojedinělého projektu automatizovaných 

externích defibrilátorů iniciovaného Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity a Zdravotnickou záchrannou 

službou Jihomoravského kraje. Jeden z těchto chytrých přístrojů schopných zachránit život při poruchách srdečního 

rytmu byl umístěn na služebně strážníků Jednotky poříční v Přístavní ulici na Brněnské přehradě. 

Vlna povodní se České republice bohužel nevyhnula ani v roce 2013, přímo na jižní Moravě ale ničivý živel neřádil. 

Brněnští strážníci nabídli své síly na Berounsku, kam se původně vydali na kurz instruktorů záchranných prací a prací 

ve výškách. Plánovaný výcvik strážníci operativně změnili na pomoc lidem, jimž velká voda předvedla svoji ničivou sílu. 

V obci Srbsko, částečně zasažené povodní, odčerpávala trojice členů Jednotky operativního zásahu vodu ze 

zatopených sklepů, garáží i zahrad. Zapojila se také do odklízení nečistot ze silnic a chodníků, jež na mnoha místech 

pokryla silná vrstva bahna. Strážníci asistovali i při natahování norné stěny proti uvolněným ropným produktům. 

V červnu byla uzavřena tříletá veřejná finanční sbírka ve prospěch útulku městské policie. Za dobu jejího konání na 

ni veřejnost poslala 554 495,49 korun, jež výrazně přispěly ke skutečnosti, že péče o opuštěná zvířata je v Brně 

špičková a bez nadsázky nadstandardní. 

V rámci červnového slavnostního zahájení Mezinárodních her handicapované mládeže na brněnském náměstí 

Svobody proběhlo exhibiční zápolení ve slalomové jízdě na elektrickém vozíku. Obdiv k handicapovaným sportovcům 

touto formou vyjádřilo osm institucí včetně družstva MPB. 

Každodenní činnost na přechodech pro chodce u základních škol strážníci jako obvykle zesílili na začátku i v závěru 

školního roku. Hlídky usměrňovaly provoz na čtyřiceti přechodech po celém městě. 

Informace o boji brněnských strážníků i městských částí s nelegálními skládkami pronikla do vysílání zahraniční 

televize. Reportáž o tzv. fotopastech odvysílala ve zpravodajské relaci přední ruská stanice Channel One Russia. 

Městská policie také pokračovala ve spolupráci s brněnskou ZOO, která v roce 2013 oslavila 60. výročí svého 

založení. Do zábavné soutěže Se strážníky za zvířátky se tentokrát zapojilo rekordních 350 dětí. 
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Ve znamení rekonstrukce bitev, dobového jarmarku, slavnostního ohňostroje a dalších doprovodných akcí se nesly 

Dny Brna, jimiž si Brno tradičně připomnělo výročí úspěšné obrany proti Švédům během třicetileté války. Po celou 

dobu na bezpečnost návštěvníků i pořádek v centru města dohlížely hlídky MPB. 

Jedním ze způsobů, jakým se strážníkům Odboru prevence daří být v neustálém kontaktu s absolventy populární 

Senior akademie, bývá letní branně vzdělávací seminář. Výborné zkušenosti z let minulých, zajímavý program, ale i 

možnost dozvědět se od strážníků čerstvé informace z oblasti osobní bezpečnosti a účinného předcházení trestné 

činnosti na jeho další pokračování přilákaly přes dvě stovky seniorů. 

V závěru prázdnin se pozornost sportovních příznivců upřela do Brna, kam desetitisíce diváků zamířily na závody 

mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky 2013. Hlídky MPB v nejbližším okolí Masarykova 

okruhu při rozsáhlém dopravně-bezpečnostním opatření dohlížely na dodržování veřejného pořádku, na plynulý 

příjezd návštěvníků, hladký průběh samotných závodů, ale i na usměrňování odjezdů na přilehlých komunikacích po 

skončení závodů. 

MPB se při své činnosti zaměřuje také na projevy vandalismu. I proto se rozhodla v srpnu připojit do nové 

kampaně dopravního podniku vybízející neotřelou formou veřejnost, aby k poškozování vozidel MHD nebyla lhostejná 

a s konkrétními podněty se bezprostředně obracela na tísňové linky městské či státní policie. 

Vývoj technologií jde nezadržitelně dopředu a neklamný důkaz přinesla i MPB na zářijovém Festivalu vědy, který se 

konal v prostorách Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře. MPB veřejnosti představila nejen nejmodernější prvky 

technického zázemí, jímž strážníci v současnosti disponují, ale také prostředky využívané dříve. Návštěvníci si přímo 

na místě mohli vyzkoušet svoji přesnou mušku na před lety používaném střeleckém simulátoru a následně si jeho 

možnosti porovnat s moderním a v současnosti strážníky využívaným střeleckým trenažerem, zachyceným ve 

videoprojekci. 

S upozorněním na význam reflexních prvků a zásady bezpečného pohybu na komunikacích zejména v období 

snížené viditelnosti přišla kampaň nazvaná Být vidět – správná volba, kterou v Poradenském centru pro širokou 

veřejnost připravili na měsíce září a říjen strážníci odboru prevence.  

Nezbytným předpokladem úspěšného zákroku v hraničních situacích, u nichž se často ocitají strážníci městské 

policie, je umění krizové komunikace. Specializovaným kurzem pod vedením zkušeného lektora zaměřeným na to, jak 

jednat s osobami, které se rozhodly skoncovat s vlastním životem, ale i jak komunikovat s ozbrojenými skupinami či 

únosci, kteří si vzali rukojmí, prošlo v září dvanáct zkušených instruktorů, kteří následně proškolili další strážníky. 

Podobně jako strážníci pracují na svém zdokonalování také asistenti prevence kriminality, kteří u městské policie 

působí. Díky školení ze základů finanční gramotnosti jsou nyní lidem v sociálně vyloučených lokalitách schopni 

nabídnout ještě kvalifikovanější rady, aby mohli činit uvážlivá a odpovědná rozhodnutí a dařilo se jim předcházet 

upadnutí do dluhové spirály či odvrátit hrozící exekuci. 

Skvělou vizitkou práce brněnských strážníků je ocenění, které MPB obdržela v závěru roku při slavnostním 

vyhlášení výsledků 11. ročníku prestižní ankety Brno TOP 100. Lidé žijící a profesně působící v Brně Městskou policii 

Brno zařadili do společnosti stovky nejlepších organizací. 

V plném proudu byla v roce 2013 výstavba plně digitálního radiokomunikačního systému TETRA, která MPB zajistí 

kvalitní hlasovou i datovou komunikaci a operativní řízení výkonných složek. K poslednímu dni roku byly ukončeny 

čtyři z osmi plánovaných etap výstavby systému. Ke kompletnímu pokrytí města Brna má dojít do poloviny roku 2014. 
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1. Souhrnné rozdělení činností 

 

d
o

p
ra

va
 

Základní rozdělení dle typu  2011 2012 2013 

činnost  počet celkem počet celkem počet celkem 

blokové čištění 4 399 

88 577 

5 500 

95 884 

5 440 

89 006 

dopravní značky 23 882 25 119 23 372 

přestupky chodců 544 998 758 

neuhrazení poplatku za 
parkování 

4 429 4 345 3 985 

obytná zóna - stání 2 541 2 824 2 770 

ostatní přestupky 793 934 651 

pěší zóna  3 658 4 001 3 677 

rychlost 3 660 3 672 4 115 

stání (§ 25) 4 152 5 994 5 627 

stání na chodníku 13 861 15 923 12 514 

vyhrazené parkoviště 1 626 1 297 1 847 

zábor vozidlem 7 311 8 632 7 834 

zákaz stání (§ 27) 16 981 16 294 16 293 

zeleň - nedovolené parkování  740 351 123 

ve
ře

jn
ý 

p
o

řá
d

ek
 

alkohol dle §30/200 Sb. 323 

12 987 

419 

14 015 

522 

13 330 

kouření na místech zákonem 
zakázaných 

210 316 358 

krádež, zpronevěra,  
podvod, zničení 

4 668 4 142 3 571 

neuposlechnutí výzvy úřední 
osoby 

104 107 106 

noční klid  694 560 395 

ostatní přestupky 1 530 2 253 3 823 

psi 1 675 2 329 1 493 

skládka  802 334 251 

občanské soužití 270 299 316 

zábor veřejného prostranství 366 691 629 

znečištění veřejného 
prostranství 

1 301 1 513 936 

podezření z páchání TČ 903 958 865 

zadržení hledané osoby 141 94 75 

ú
ko

n
y 

asistence součinnost 2 402 

171 111 

2 038 

176 653 

2 556 

177 168 

doručení písemností 1 030 1 734 1 297 

nález věci 3 324 3 521 3 447 

opatření místního charakteru  409 510 391 

prověření oznámení 20 450 21 028 21 287 

PCO-kontrola objektu - alarm 1 476 1 539 1 623 

preventivní plánované kontroly  142 020 146 283 146 567 

celkový součet 272 675 286 552 279 514 
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1.1 Souhrnné rozdělení činností (2011 – 2013) 
 

 
 
 
 
 
 

1.2 Srovnání základního rozdělení činností (2011 – 2013) 
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Hlídka MP zadržela trojici zlodějů,  

kteří kradli železné předměty ze stavby 
V dopoledních hodinách dne 3. ledna vyslalo operační 

středisko hlídku MPB do Franzovy ulice v Maloměřicích k 

případu odehrávajícímu se na stavbě rodinného domu. Tam 

měli být údajně tři podezřelí muži, kteří odcizili železo z 

objektu. Když strážníci dorazili na místo, podařilo se jim 

zajistit muže ve věku 22, 31 a 43 let, kteří vynášeli ze stavby 

železné roxory a ukládali je na káru. Strážníkům ale trojice 

mužů shodně tvrdila, že roxory jim prý dal pracovník stavby. 

Hlídka se však od stavbyvedoucího dozvěděla, že podezřelým 

rozhodně nikdo žádný materiál nevěnoval. Pachatelé krádeže 

proto museli ihned odcizené železo vrátit zpět na stavbu 

a jejich přestupek proti majetku měl následně dohru 

u přestupkové komise.  

 

Strážníci díky výborné místní 
znalosti předali policii čtyři 

osoby podezřelé ze spáchání 
trestného činu 

Čtyř mužů vynášejících železo a nářadí 

ze stavební buňky si 6. dubna 

odpoledne všimla autohlídka městské 

policie v Mlýnské ulici. Z místní znalosti 

strážníci téměř s jistotou věděli, že tři 

slovensky hovořící muži a jeden Brňan 

ve věku 49, 52, 54 a 60 let na stavbě 

nejsou zaměstnáni, a tak se rozhodli 

podezřelé okolnosti prověřit. Při 

kontrole zjistili, že stavební kontejner 

měl upilovaný a vypáčený zámek na 

vstupních dveřích a dvaapadesátiletý 

muž u sebe měl pilku na železo 

a páčidlo. Strážníci vyzvali celou 

skupinku, aby setrvala na místě, a pro 

důvodné podezření ze spáchání 

trestného činu přivolali hlídku Policie 

České republiky. Policisté si případ i se 

čtyřmi podezřelými od hlídky strážníků 

převzali. 

 

Strážníci JOZ zpacifikovali útočníka,  

který ohrožoval v bytě ženu 

V poledne 3. února byla vyslána hlídka Jednotky operativního 

zásahu k případu v nájemním domě v Sevastopolské ulici  

ve Starém Lískovci, kde se měl z jednoho bytu ozývat křik  

o pomoc a volání „hoří“. Když se strážníci dostavili do domu, 

bylo volání o pomoc a hádka mezi mužem a ženou stále ještě 

slyšet. Nájemníci se navíc obávali, že jejich nezvladatelný 

soused dům podpálí, čímž údajně několikrát hrozil.  

Strážníkům muž přes dveře tvrdil, že ho sledují USA a StB.  

Ti následně zaslechli podezřelé údery a ránu připomínající 

výstřel, a vzhledem k tomu, že konflikt evidentně eskaloval, 

rozhodli se pro vstup do bytu. V předsíni uviděli strážníci kusy 

rozbitého nábytku a interiérových dveří. Při vstupu hlídky  

po ní agresivní muž hodil skleněnou stolní lampou, dřevěnou 

policí a v amoku na ni nebezpečně zaútočil lyží. Strážníkům  

se podařilo útočníka zpacifikovat a přes operační středisko 

přivolali záchrannou službu. Lékařka rozhodla o jeho  

převozu do nemocnice a vyšetřila také jeho známou, která 

z celého incidentu i díky včasnému zákroku hlídky vyvázla  

bez zranění. 

 

Strážníci předali mamince 
dvouletého chlapečka, který se 

ztratil v Masarykově ulici 

V odpoledních hodinách dne 1. března 

kontaktoval hlídku strážníků v Nádražní 

ulici pětačtyřicetiletý muž, který uvedl, 

že v Masarykově ulici našel dvouletého 

chlapečka, který se patrně ztratil 

rodičům. Pohotový muž nalezené dítě 

proto strážníkům předal. Hlídka se 

ihned vydala do Masarykovy ulice, kde 

vzápětí našla sedmatřicetiletou matku, 

která právě postrádala své dítě. 

Nalezený chlapeček tak byl okamžitě v 

pořádku a bez zranění předán své 

mamince. 
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2. Úsek dopravy 

 

Základní rozdělení dle typu 2011 2012 2013 

blokové čištění 4 399 5 500 5 440 

dopravní značky 23 882 25 119 23 372 

přestupky chodců 544 998 758 

neuhrazení poplatku za parkování 4 429 4 345 3 985 

obytná zóna  2 541 2 824 2 770 

ostatní přestupky 793 934 651 

pěší zóna  3 658 4 001 3 677 

rychlost 3 660 3 672 4 115 

stání (§ 25) 4 152 5 994 5 627 

stání na chodníku 13 861 15 923 12 514 

vyhrazené parkoviště 1 626 1 297 1 847 

zábor vozidlem 7 311 8 632 7 834 

zákaz stání (§ 27) 16 981 16 294 16 293 

zeleň - nedovolené parkování na vegetaci 740 351 123 

celkový součet 88 577 95 884 89 006 
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2.2 Srovnání podle typu 

 

 
 
 

3. Úsek veřejného pořádku 

 

Základní rozdělení dle typu 2011 2012 2013 

alkohol dle §30/200 Sb. 323 419 522 

kouří na místech zákonem zakázaných 210 316 358 

krádež, zpronevěra, podvod, zničení 4 668 4 142 3 571 

neuposlechnutí výzvy úřední osoby 104 109 106 

noční klid  694 562 395 

ostatní přestupky 1 530 2 253 3 823 

psi 1 675 2 329 1 493 

skládka  802 334 251 

občanské soužití 270 299 316 

zábor veřejného prostranství 366 691 629 

znečištění veřejného prostranství 1 301 1 513 936 

podezření z páchání trestné činnosti 903 958 865 

zadržení hledané osoby 141 94 75 

celkový součet 12 987 14 019 13 340 
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3.1 Celkové srovnání 

 

 
 

 

3.2 Srovnání podle typu 
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Strážník odchytu v bouřce 
vyzvedl šest opuštěných štěňat 

Strážníci v noci na pondělí 20. května 

vyjížděli do Viniční ulice, kde někdo údajně 

úmyslně opustil několik psů. Odchytář 

městské policie tam skutečně v době silné 

bouřky objevil šest pětiměsíčních štěňat 

přivázaných ke sloupu prádelní šňůrou a 

sedících jen na roztrhaných prostěradlech. 

Všechna zvířata převzal do bezpečí 

odchytového vozidla a odvezl do útulku. 

Tam se čtyř psích kluků a dvou fenek ihned 

ujaly ošetřovatelky. Zdánlivě zcela zdravá a 

teď už i veselá zvířata pracovníci útulku 

naučili přivyknout si na lidskou přítomnost. 

Všechna štěňata během několika málo dnů 

našla nové opatrovníky. 

 

Nezvykle agresivní žena údajně chtěla 
zavraždit svého nápadníka 

Schůzka naslepo v noci na neděli 14. července téměř 

skončila tragicky pro dvacetiletého muže. Na tísňovou linku 

zavolal, že o tři roky mladší dívka mu kope do auta a 

opakovaně ho škrtí. Vyslaná hlídka už při příjezdu k 

Rakovecké ulici viděla, jak mladá žena s nezvyklou 

agresivitou na mladíka útočí. Skutečně ho urputně držela 

pod krkem a následně ho svalila na zem. Strážníci 

přispěchali k dvojici a ženu odtrhli. Chovala se ovšem 

naprosto nekontrolovaně a dostala doslova záchvat 

agresivity. Strážníci proti ní použili donucovací prostředky, 

dotyčná se ovšem unavila a zklidnila asi až po třech 

minutách. Hlídka jí nasadila pouta a neustále ji uklidňovala. 

Napadený muž byl rozrušený, měl odřené ruce, bradu i krk, 

na němž měl viditelné otlaky od rukou útočnice. Strážníkům 

řekl, že s dívkou si domluvil schůzku přes Facebook a nic 

konkrétního o ní neví. Ta jako vysvětlení svého útoku řekla 

jen to, že mladík je bezcenný a údajně ho chtěla zabít. 

Strážníci přivolali republikové policisty pro důvodné 

podezření ze spáchání trestného činu. Státní kolegové ženě 

zjistili 1,81 promile alkoholu v dechu. Hlídka městské policie 

pak ženu musela zklidňovat jak při převozu na záchytku, tak 

i přímo ve zdravotnickém zařízení, protože se podezřelá 

nejprve pokusila napadnout osádku sanitky, a pak i další 

pacientku. Skončila proto přikurtovaná na lůžku. 

 

Ztracené tříleté holčičce  
strážníci našli dojatou maminku 

Tříletou dívenku 13. června odpoledne 

přivedla na služebnu městské policie ve 

Velkopavlovické ulici všímavá mladá žena, 

která ji bez přítomnosti dospělé osoby 

zaregistrovala před jednou z židenických 

prodejen. Strážníci smutnou holčičku, 

která jim řekla, že se při nákupu ztratila 

mamince, uklidnili, dali jí napít a poté 

začali zjišťovat indicie potřebné k nalezení 

matky. Holčička znala své jméno, příjmení i 

adresu bydliště, a přestože artikulace 

nebyla s ohledem na věk úplně 

rozpoznatelná, strážníci zanedlouho zjistili 

přesnou podobu jejího příjmení. Dítě 

dokázalo správně uvést i mateřskou 

školku, do níž chodí, a tak se podařilo brzy 

kontaktovat maminku, která okamžiky 

šťastného shledání zažila na služebně. 

Dojatá maminka si oddechla, dcerku si 

převzala a strážníkům poděkovala za 

skvěle odvedenou práci. 

 

 

Hlídky zachránily život muži, krvácel a ležel 
úplně nahý mezi střepy 

Tříštění skla uslyšela v pátek 9. srpna před devátou hodinou 

večer žena v ulici Heleny Malířové a zavolala proto na linku 

156. Strážníci společně s policisty pátrali po okolí a zjistili, že 

u nedaleké polikliniky jsou rozbité skleněné vstupní dveře. 

Za nimi ležel zcela nahý muž s masivním tepenným 

krvácením. Státní policisté proto přivolali záchrannou službu 

a strážníci přispěchali s autolékárničkou, aby neznámému 

muži ihned poskytli první pomoc. Ve spolupráci s hlídkou 

PČR udržovali muže při životě až do příjezdu sanitky, což jim 

značně ztěžovaly všudypřítomné střepy. Strážníci psychicky 

nemocnému muži ucpali rány vlastníma rukama a vyrobili 

improvizované kolíky na účinné zaškrcení končetin. 

Zdravotníci muže odvezli na urgentní příjem do nemocnice.  
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3.3 Podezření z páchání trestné činnosti 

 

 
 

 

3.4 Zadržení hledané osoby 
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3.5 Srovnání zjištěných porušení Nařízení č.1/2002 - Tržní řád 
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3.7 Srovnání zjištěných porušení vyhlášky SMB č. 5/2010 – alkohol na veřejnosti 

 
 

 
 

 

3.8 Srovnání porušení vyhlášky SMB č. 21/2009 – psi 
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3.9 Srovnání zjištěných porušení zákona č. 200/1990 Sb.,  §47 – rušení nočního klidu 

 

 
 
 
 

4. Srovnání provedených úkonů 

 
 

 
2011 2012 2013 

úkony 

reagující na 
podnět 

asistence součinnost 2 402 

29 091 

2 038 

30 370 

2 556 

30 601 

doručení písemností 1 030 1 734 1 297 

nález věci 3 324 3 521 3 447 

opatření místního charakteru  409 510 391 

prověření oznámení 20 450 21 028 21 287 

PCO-kontrola objektu - alarm 1 476 1 539 1 623 

preventivního 
charakteru 

preventivní plánované kontroly  142 020 146 283 146 567 

 
úkony celkem 171 111 176 653 177 168 
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4.1 Celkové srovnání provedených úkonů 
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Činnost revírů a jednotek MPB v roce 2013 

 

Zjištěné přestupky 

Velmi důležitý podíl na činnosti MPB, která není primárně represivní složkou, mělo také v uplynulém roce 

preventivní působení. Při zajišťování veřejného pořádku strážníci MPB v uplynulém roce řešili 106 069 

přestupků. 

Níže je detailně rozepsán přehled zjištěných a řešených přestupků ve všech osmi revírech (územní 

členění v rámci jednotlivých městských částí) a čtyřech jednotkách, které mají celoměstskou působnost.  

 

 
5. Zjištěné přestupky - revíry a jednotky 

 

R
O

K
 2

0
1

3
 

Revír, 
jednotka 

Přestupky 
Přestupky 

celkem 
Dopravní VP Čistota Psi Alkohol Ostatní 

Střed 14 731 2 905 1 130 181 209 27 19 183 

Sever 4 833 511 89 45 1 5 5 484 

Jih 6 627 567 456 288 44 6 7 988 

Východ 5 126 811 165 303 97 13 6 517 

Pole 10 060 857 325 123 10 7 11 382 

Tábor 8 691 200 367 171 60 9 9 498 

Západ 4 777 440 416 138 19 2 5 792 

Bystrc 5 189 335 311 199 13 13 6 060 

Poříční 1 383 229 89 80 36 5 1 822 

JOZ 30 182 10 6 0 2 230 

Psovod 61 43 19 8 4 1 136 

Dopravní 31 949 16 8 4 0 0 31 977 

MP CELKEM 93 457 7 096 3 385 1 546 493 90 106 069 
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Muže vylekal hroznýš v předzahrádce, 
strážníci hadovi zajistili odbornou péči 

Výrazná rána připomínající pád ze střechy vylekala  

6. září kolem půlnoci devětadvacetiletého muže ve 

Slepé ulici. Když se vyšel před dům podívat, co se stalo, 

naskytl se mu nečekaný pohled. V předzahrádce se 

nacházel bezmála dvoumetrový had. Bez váhání proto 

vytočil tísňovou linku městské policie a sdělil, že se 

jedná zřejmě o krajtu. Na místo se rychle vydali 

strážníci, kteří zároveň vyrozuměli odborníka, jehož 

požádali o spolupráci. K hlídce se po příjezdu přihlásil 

muž, který jí sdělil, že had se mezitím odplazil do křoví. 

Strážníci tedy monitorovali jeho pohyb až do příjezdu 

specialisty, který konstatoval, že se jedná o hroznýše 

královského, hada z čeledi škrtičů. Protože se v danou 

chvíli nepodařilo zjistit, komu nebezpečné zvíře patří, 

odchyceného hada si převzal specialista do své péče. 

Hlídka dopadla dva muže  
podezřelé ze sprejerství 

Modrofialová barva na fasádách domů v 

Žabovřeskách, zcela stejný odstín spreje i na 

rukou dvou mladíků. K těmto zjištěním 

dospěla 5. listopadu před 21. hodinou hlídka 

městské policie po prověření oznámení od 

náhodné svědkyně. V ulici Tábor si prý všimla 

dvou mužů ve věku 26 a 29 let, kteří 

sprejovali na zeď. Strážníci je v sousední ulici 

Pod kaštany uviděli jít prostředkem silnice a 

zjevně pod vlivem alkoholu. Zatímco 

ověřovali jejich totožnost, jiná hlídka našla 

několik dalších domů čerstvě posprejovaných 

stejnou barvou. Strážníci pro podezření ze 

spáchání trestného činu předali případ státní 

policii. 

 

Osmnáctiletý chlapec byl odhodlaný 
ukončit svůj život, strážníci mu to 

rozmluvili 

Ke strážníkům kontrolujícím Zahradníkovu ulici 

přispěchala 2. října dopoledne šestadvacetiletá žena, 

která prý v Björnsenově sadu viděla mladíka, jenž chtěl 

spáchat sebevraždu. Hlídka proto běžela uvedeným 

směrem a uviděla osmnáctiletého chlapce stojícího na 

soše zhruba ve dvoumetrové výšce. Kolem krku měl 

omotaný kabel uvázaný k dílu ještě asi o metr výš. 

Mladík byl odhodlaný ukončit svůj život. V okamžiku, 

kdy ho strážníci našli, už měl pokrčené nohy a chystal se 

ke skoku. Hlídka se proto hned pokusila začít s chlapcem 

komunikovat, ten však jen hleděl do prázdna a vůbec 

nereagoval. Po chvíli se ho strážníkům podařilo 

rozmluvit a svěřil se jim, že je vyhořelý a nebaví ho žít.  

Po několika předchozích pokusech se prý odhodlal 

tentokrát sebevraždu dokončit. Hlídka pak ještě 

přibližně deset minut chlapce přesvědčovala, že určitě 

najde řešení své situace a vše se nakonec zlepší. Mladík 

naštěstí na slova strážníků dal, smyčku si sundal z krku a 

ze sochy slezl. Hlídka přivolala záchrannou službu, která 

mladíka odvezla na vyšetření do nemocnice. 

 

 

Žena se chtěla očistit v plamenech, 
hlídka ji s popáleninami předala 

zdravotníkům 

Strážníci přijali 18. prosince odpoledne 

neobvyklý telefonát z brněnských Černovic, 

kam je přivolali majitelé jednoho z rodinných 

domů. Při pálení listí jim totiž neznámá žena 

údajně přeskočila plot, vrhla se do ohně, a 

přitom zakřičela „Ježíš je náš pán“. Vlastníci 

pozemku rozrušenou šestadvacetiletou 

cizinku duchapřítomně vytáhli z plamenů. 

Hlídka byla na místě během několika 

okamžiků a ihned se zajímala o její zdravotní 

stav. Žena měla popáleniny na nohou, boty 

byly téměř spálené. Strážníci přivolali 

záchrannou službu, ženu uklidňovali a snažili 

se od ní zjistit, proč se tak zachovala. Hovořila 

však zmateně a uvedla jen, že se chtěla 

skokem do ohně očistit, protože nepoznala 

Svatého otce. Strážníci upozornili zdravotníky 

na její zranění i na špatný psychický stav a 

sanitka ženu převezla na popáleninové 

centrum. 
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5.1 Srovnání počtu preventivně provedených kontrol 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.2 Nasazení při mimořádných akcích a opatřeních, včetně zajištěných aplikačních pomůcek 
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5.3 Pokuty uložené v blokovém řízení 

 

BP hotovost BPN celkem 
Ø pokuta 

počet Kč počet Kč počet Kč 

2011 55 950 20 961 700 17 345 10 546 100 73 295 31 507 800 429,88 

2012 57 949 23 756 800 17 561 10 024 600 75 510 33 781 400 447,38 

2013 57 833 23 236 800 14 983 8 772 900 72 816 32 009 700 439,60 

 

5.1 Celkové srovnání počtu uložených pokut v blokovém řízení 

 

 

5.4 Celkové srovnání výše uložených pokut v blokovém řízení 

 

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2011 2012 2013

73 295 75 510 72 816

0,-

5 000 000,-

10 000 000,-

15 000 000,-

20 000 000,-

25 000 000,-

30 000 000,-

35 000 000,-

2011 2012 2013

31 507 800,-
33 781 400,-

32 009 700,-



 
23 

ročenka I mpb I 2013 

5.5 Průměrná výše udělené pokuty v blokovém řízení 
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Přijatá oznámení 

V průběhu roku 2013 přijala MPB od občanů 135 085 oznámení, z toho 130 787 na tísňové lince 156. 

Jednalo se v průměru o 370 přijatých oznámení denně. Všechna přijatá oznámení museli strážníci prověřit 

tak, jak vyplývá ze zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.  

Na pracovišti Městského operačního střediska MPB jsou centrálně evidovány a zpracovávány také 

informace z pultu centrální ochrany objektů (PCO). Těchto objektů bylo v roce 2013 napojeno celkem 250. 

Dále jsou zde přijímány signály ze zařízení napojených na centrum tísňového signálu (CTS), kterých je necelá 

stovka. V případech hlášení narušení objektu jsou na místo vysílány nejbližší hlídky MPB, především pak 

hlídka psovodů k provedení kontroly objektu. V období roku 2013 bylo přijato celkem 2 276 signálů, což je 

průměrně 6 přijatých signálů za den. 

 

 

6. Volání na tísňovou linku městské policie v roce 2013 

 

Tísňové volání na linku 156 Oznámení na PCO / CTS 

CELKEM CELKEM Plané Ostré 

81 242 2 276 2 190 86 

 
 
 

MPB eviduje během celého roku i oznámení osob, která jsou spojená s obavou o zdraví a život blízkého 

človšěka nebo žádající záchranu majetku. V těchto vypjatých situacích je vždy prioritou strážníků zajistit 

včasný přístup záchranářů k takto postižené osobě a zachránit její život. Evidované výjezdy k těmto 

zákrokům jsou uvedeny dále.  

Tabulka vykazuje 65 výjezdů strážníků k otevření bytů. Z celkového počtu výjezdů mělo 51 výjezdů 

k otevření bytu šťastný konec a osoby se podařilo včas kontaktovat, zachránit jejich život, nebo předejít 

vážné újmě na zdraví. 6 oznámení se nakonec neukázalo jako pravdivá. 

Nedošlo k větším škodám na majetku. Bohužel ve dvou případech, kdy strážníci otevřeli byt, bylo již úsilí 

zdravotníků marné.   

 

 
7. Výjezdy strážníků k otevření bytu (§ 16 odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb.) v roce 2013 

 

Výjezdů 
celkem 

Ohrožení života  
a zdraví 

Škoda na 
majetku 

Asistence Oznámení 
nepotvrzeno 

počet z toho úmrtí pro HZS pro PČR 

65 53 2 0 6 0 6 
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P r e v e n t i v n í  č i n n o s t  

Značnou pozornost MPB soustředí na preventivní oblast. Během roku se uskutečňuje celá řada projektů 

se zaměřením zejména na kriminalitu, rizikové chování a dopravu. Veškeré projekty jsou realizovány na 

základě usnesení Zastupitelstva města Brna a přijaté „Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 

2013-2016 – Městský program prevence kriminality v Brně“. Kolik osob se jednotlivých tematických okruhů 

zúčastnilo, prozrazuje následující tabulka. 

8. Evidovaná účast občanů na projektech Odboru prevence 

 

 

 

 

 

M i m o ř á d n é  p r o j e k t y  M P B  

 
Projekt poznej svého strážníka 

Projekt, který byl v celoměstském měřítku spuštěn v lednu 2012, má za sebou dvouleté období 

úspěšného fungování. Veřejnost začala v hojné míře využívat vyhledávací aplikaci na webu městské policie 

„Poznej svého strážníka“. Lidé se prostřednictvím kontaktního formuláře obraceli na svého územáře  

a předávali mu konkrétní poznatky ze svého okolí. Pokud nebylo možné jeho okamžité řešení, zajímali se  

o kroky, které v dané záležitosti strážník podnikl. V několika případech se díky cenným podnětům od občanů 

podařilo odhalit důležité skutečnosti a v krátké době je vyřešit. Projekt se osvědčil, což do značné míry 

prokázala i zpětná vazba, která přinesla pozitivní hodnocení. Projekt vychází z předpokladu, že ideálem k 

efektivnímu nasazení strážníků je prohloubení spolupráce s širokou veřejností, které vyústí ve zlepšení 

situace v oblasti kriminality, veřejného pořádku a dopravy. 

 

„Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení“ získala prestižní cenu 

Ministerstvo vnitra ČR už druhý rok po sobě udělilo prestižní ocenění městu Brnu a ocenilo tak i práci 

strážníků. Jako „Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí“ byl odbornou porotou označen projekt 

Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení. Hodnotitelé vyzdvihli systematickou sérii opatření, která v nájemním 

domě v Koniklecové 5 vedla k razantnímu úbytku potíží, jimž dlouho předtím neúspěšně čelili nájemníci. 

Teprve se zavedením funkce domovníka a díky dalším účinným opatřením přijatým městskou policií za 

intenzivní spolupráce s MČ Nový Lískovec, se z domu stalo bezpečné a čisté místo. 

 

Poradenské centrum nabídlo veřejnosti zajímavá témata  

Přispívat k bezpečnosti obyvatel upozorněním na důležitá témata a zprostředkováním bohatého spektra 

informací široké veřejnosti, to byl i v roce 2013 jeden ze zásadních aspektů fungování Poradenského centra 

městské policie na Křenové 4. Zajímavě zvolená témata se strážníkům dařilo vhodně doplňovat vystavenými 

exponáty, což se odrazilo ve vysoké návštěvnosti. Městská policie v průběhu dvanácti měsíců přiblížila 

Senior  
akademie 

Dopravní 
výchova  

(děti) 

Prevence 
kriminality 

(děti) 

Prevence 
kriminality 
(občané) 

Poradenské 
centrum 

celkem 

550 10 100 9 136 6 251 1 700 27 737 
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problematiku zabezpečení majetku, nahlédla do světa nevidomých a slabozrakých a zaměřila se i na dětské 

autosedačky. Bezpečné léto vystřídalo téma zdůrazňující základní pravidlo účastníků silničního provozu Být 

vidět a rok uzavřela spotřebitelská prevence, v jejímž rámci proběhly také speciálně připravené přednášky. 

 

Tisíc absolventů Senior akademie 

V roce 2013 byl zahájen v pořadí již 8. ročník „Senior akademie“ - vzdělávacího programu ve formátu 

univerzity třetího věku, který pořádá MPB s podporou města Brna a Jihomoravského kraje. Za dobu jejího 

fungování prošlo tímto vzdělávacím programem přes tisíc seniorů. 

 

Asistenti prevence kriminality 

V rámci projektu Ministerstva vnitra ČR, realizovaného MPB, se asistenti prevence kriminality již druhým 

rokem pohybují po boku strážníků a pomáhají jim zejména při komunikaci s občany v sociálně vyloučených 

lokalitách. S využitím znalosti místní komunity dbají na udržování veřejného pořádku. K práci asistentů 

prevence kriminality patří kromě dalšího i vhodná nerepresivní forma usměrňující chování žáků při cestě do 

školy nebo domů. Na základě pozitivních zkušeností počítá městská policie v roce 2014 s navýšením počtu 

asistentů na osm. Aby trojice asistentů prevence kriminality mohla být při své činnosti co nejefektivnější, 

rozšiřuje svůj informační potencionál. V uplynulém roce tak mimo jiné prošli školením finanční gramotnosti, 

díky němuž jsou schopni čelit otázkám týkajícím se problematiky dluhů, kumulace půjček a eliminovat rizika 

s nimi související. 

 

Dopravní prevencí prošlo přes deset tisíc školáků 

Zaměření na dopravní výchovu dětí je dalším velmi důležitým preventivním prvkem, kterým MPB reaguje 

na problematiku vysoké nehodovosti v ČR. V rámci dopravní výchovy pořádané Odborem prevence MP 

prošlo v roce 2013 výcvikem celkem 10 100 dětí. 

 

S dopravníkem podnikem proti projevům vandalismu 

Městská policie se při své činnosti zaměřuje také na projevy vandalismu. I proto se rozhodla v srpnu 

připojit do nové kampaně dopravního podniku vybízející neotřelou formou veřejnost, aby k poškozování 

vozidel MHD nebyla lhostejná a s konkrétními podněty se bezprostředně obracela na tísňové linky městské 

či státní policie. 

 

Městská policie podpořila externí defibrilátory 

Mnohde ve světě běžný, v republikovém měřítku však ojedinělý je projekt automatických externích 

defibrilátorů, do něhož se v červnu spolu s dalšími subjekty zapojila městská policie. Z iniciativy FSS MU a 

ZZS JmK se podařilo rozběhnout iniciativu, díky níž byl na třinácti místech statutárního města Brna 

rozmístěn stejný počet moderních defibrilátorů schopných zachránit při poruchách srdečního rytmu lidský 

život. Jeden z defibrilátorů je situován na Brněnské přehradě, konkrétně na služebně strážníků Jednotky 

poříční v Přístavní ulici. Stejným zařízením je vybaven autobus Mobilního poradenského centra, v němž je 
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přístroj využíván pro praktickou ukázku příchozím návštěvníkům. Protože je plně funkční, v případě potřeby 

jím lze třeba i při výjezdech do odlehlejších destinací přispět k záchraně života. 

 

 

8.1 Činnost Odboru prevence - počty účastníků a návštěvníků 

 

 

Senior 
akademie 

Dopravní 
výchova 

- děti 

Prevence 
kriminality 

- děti 

Prevence 
kriminality 

- občané 

Poradenské 
centrum 

celkem 

2011 443 17 095 15 397 6 559 1 565 41 059 

2012 509 18 984 13 197 5 374 1 445 39 509 

2013 550 10 100 9 136 6 251 1 700 27 737 
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Ú t u l e k  p r o  o p u š t ě n á  z v í ř a t a  

Péči o zvířata v Útulku pro opuštěná zvířata při MPB zajišťují v průběhu celého roku ošetřovatelé, kteří se 

v pracovní i mimopracovní dny, stejně jako o svátcích, po dobu 12 hodin denně starají zejména o hygienu 

chovu zvířat, jejich pitný i krmný režim, venčení apod., a veterinární techničky, které v rámci své odborné 

činnosti zajišťují veterinární zdravotnickou péči o zvířata v době, kdy není přítomen veterinární lékař. 

Součástí práce veterinárních techniček je i styk s klienty útulku při příjmu a výdeji zvířat. Odchytovou  

a asanační službu zajišťují celoročně po dobu 24 hodin denně strážníci – provozní technici útulku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
V průběhu roku 2013 bylo do Útulku pro opuštěná zvířata MPB přijato 899 psů a 638 koček. Z tabulky 

vyplývá, že bezmála čtyřicet procent fyzicky přijatých psů (346) bylo svěřeno do péče opatrovníka. Ve více 

než pěti stovkách případů (525) se podařilo zaměstnancům útulku zjistit majitele zvířete a vrátit mu jej zpět. 

Nového opatrovníka našlo přes dvě stě do útulku fyzicky přijatých koček (223), 41 jich bylo vráceno 

původnímu majiteli. 

V roce 2013 se u 379 odchycených psů podařilo s využitím databáze zvířat ihned na místě odchytu 

identifikovat vlastníka zvířete a bezprostředně poté mu jej vrátit. Tato oblast není v tabulce početně 

zachycena. 

Položka „vypuštěno“ u koček se týká koček volně žijících, které byly po kastraci v souladu s metodikou 

SVS ČR vypuštěny zpět na místo odchytu.   

 

PSI 2013 poč. stav přijato opatrovník vráceno konečný stav 

Leden 115 69 17 34 131 

Únor 131 56 33 37 114 

Březen 114 86 29 47 121 

Duben 121 67 37 40 109 

Květen 109 83 30 53 106 

Červen 106 79 18 43 124 

Červenec 124 70 22 57 111 

Srpen 111 91 21 58 119 

Září 119 73 30 35 122 

Říjen 122 71 34 40 116 

Listopad 116 78 32 38 124 

Prosinec 124 76 43 43 113 

Celkem: 899 346 525  

KOČKY 2013 poč. stav přijato opatrovník vráceno vypuštěno konečný stav 

Leden 32 12 13 2 2 24 

Únor 24 15 14 4 0 17 

Březen 17 39 10 3 20 11 

Duben 11 57 8 2 29 12 

Květen 12 55 13 0 14 37 

Červen 37 82 20 6 0 46 

Červenec 46 57 26 4 0 31 

Srpen 31 93 22 6 23 38 

Září 38 78 19 3 22 32 

Říjen 32 72 23 4 27 34 

Listopad 34 49 29 1 14 27 

Prosinec 27 29 26 6 0 18 

Celkem: 638 223 41 151 327 
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Hromadné odchyty toulavých koček - statistika a náklady 2013 

V zájmu regulace populací toulavých koček prováděla odchytová služba útulku MPB na území SmB  

i v loňském roce hromadné odchyty volně žijících koček. Tyto odchyty se realizují po celý rok s výjimkou 

zimního období, kdy se s ohledem na sníženou imunitu zvířat tato činnost neprovádí. Na základě požadavků 

vznesených jednotlivými MČ prováděli pracovníci odchytové a asanační služby MPB loni v konkrétních 

lokalitách hromadné odchyty toulavých koček ve 26 případech. Při nich bylo s použitím návnady  

a odchytových sklopců odchyceno 152 toulavých zvířat (80 koček ♀, 72 kocourů ♂). Všechna tato zvířata 

byla následně vyšetřena veterinárním lékařem útulku, kde rovněž prošla kastrací a potřebnými 

karanténními opatřeními. Na tuto činnost (prováděnou v souladu s metodikou Ústřední komise pro ochranu 

zvířat a Ministerstva zemědělství ČR) bylo v průběhu roku 2013 vynaloženo 360 293 Kč. 

 

Statistika hromadných odchytů koček s datem jeho realizace, místem daného odchytu (lokalita MČ, ulice) 

a počty odchycených koček shrnuje následující tabulka. 
 

Poř. 
č. 

Datum 
Městská 

část 
Lokalita Počet ♀ ♂ 

 

Náklady ♀ (Kč) Náklady ♂ (Kč) 

1 17. - 18. 3. 2013 Střed Příční 20 - 22 14 10 4 
 

24 160,00 8 676,00 

2 19. - 21. 3. 2013 Jundrov Jedlová 1 4 2 2 
 

4 832,00 4 338,00 

3 31. 3. 2013 Jundrov Juranka 4 3 1 
 

7 248,00 2 169,00 

4 2. - 3. 4. 2013 Sever Hájenka Soběšice 4 1 3 
 

2 416,00 6 507,00 

5 14. - 15. 4. 2013 Kohoutovice Bellova 9 5 4 
 

12 080,00 8 676,00 

6 16. - 17. 4. 2013 Medlánky Turistická 3 1 2 
 

2 416,00 4 338,00 

7 28. - 29. 4. 2013 Žebětín U Křivé borovice 11 8 3 
 

19 328,00 17 352,00 

8 30. 4. - 1. 5. 2013 Žabovřesky Žabovřeské louky 3 1 2 
 

2 416,00 4 338,00 

9 12. - 15. 5. 2013 Bystrc Smyčka Opálkova 9 3 6 
 

7 248,00 13 014,00 

10 26. - 29. 5. 2013 Líšeň Podolská 32 8 4 4 
 

9 664,00 8 676,00 

11 28. - 29. 7. 2013 Střed Cejl 86 4 2 2 
 

4 832,00 4 338,00 

12 30. - 31. 7. 2013 Střed Hybešova-Křídlovická-Leit. 3 1 2 
 

2 416,00 4 338,00 

13 11. - 12. 8. 2013 Střed Vnitroblok Mášova 8 - 20 12 4 8 
 

9 664,00 17 352,00 

14 13. - 14. 8. 2013 Střed ZO ČZS Kraví Hora 2 4 2 2 
 

4 832,00 4 338,00 

15 25. - 26. 8. 2013 Žabovřesky Mozolky - Luční 3 0 3 
 

0,00 6 507,00 

16 27. - 28. 8. 2013 Střed Křížkovského - Rybářská 7 6 1 
 

14 496,00 2 169,00 

17 8. - 9. 9. 2013 Střed Štefánikova - Dřevařská 8 5 3 
 

12 080,00 6 507,00 

18 10. - 11. 9. 2013 Bohunice MŠ Amerlingova 4 3 2 1 
 

4 832,00 2 169,00 

19 22. - 25. 9. 2013 Střed DPMB, vozovna Pisárky 3 2 1 
 

4 832,00 2 169,00 

20 6. - 7. 10. 2013 Bystrc Rakovecká - u ATC Obora 5 3 2 
 

7 248,00 4 338,00 

21 7. - 9. 10. 2013 Bystrc Zahrady Foltýnova 2 1 1 
 

2 416,00 2 169,00 

22 20. - 23. 10. 2013 Střed MOÚ Žlutý kopec 12 3 9 
 

7 248,00 19 521,00 

23 3. - 4. 11. 2013 Královo Pole DPS Purkyňova 91a 9 6 3 
 

14 496,00 6 507,00 

24 5. - 6. 11. 2013 Žabovřesky Parkoviště Záhřebská 33 0 0 0 
 

0,00 0,00 

25 17. - 18. 11. 2013 Chrlice Pod Hejdou 2 - 4 4 2 2 
 

4 832,00 4 338,00 

26 19. - 20. 11. 2013 Vinohrady DPS Pálavské náměstí 1 4 3 1 
 

7 248,00 2 169,00 

Náklady 2013 - ♀ : 2.416 Kč 
Náklady 2013 - ♂ : 2.169 Kč 

Celkem 152 80 72 
 

193 280,00 167 013,00 

Průměrný počet / 1 odchyt 5,85 3,08 2,77 
 

360 293,00 
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9.  Činnost útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby 

 

9.1 Statistický přehled provedených odchytů psů 

 

 
 

 

Méně obvyklé odchyty 

Krom psů a koček odchytová a asanační služba v roce 2013 odchytila a do jiných zařízení umístila celkem 

53 jiných zvířat. Konkrétně se jednalo o netopýry, kachny, poštolky, papoušky, holuby, pavouky, králíky, 

užovky a potkany. V jednotlivých případech to pak byli například krkavec, ježek, čáp, kuna, drozd, kavka či 

morče. 
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P o d ě k o v á n í  

 

Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat 

strážníkovi, o kterém ani nevím, jak se jmenuje. 

Dvacátého února mi na Osové pomohl vyřešit 

problém, který byl pro mě dost obtížný. Před 

třemi lety jsem následkem těžkého úrazu přišel  

o nohu a celý svět se mi zhroutil. Změnil se  

i vztah lidí ke mně a o to více sleduji povahy lidí, 

zvláště pak projevy jejich lidskosti.  

Pokud budou ve službách policie takoví lidé 

jako tento strážník, nám občanům bude dobře  

a nic lepšího si neumím představit.  

Chtěla bych jménem svým i dalších členů naší 

zahrádkářské osady poděkovat městské policii za 

provedené kontroly, a to zejména strážníkům - 

psovodům. 

Jsem už dost stará a zapomnětlivá. Minulý 

týden jsem chtěla vynést koš se smetím. Ani 

nevím, jak se mi to mohlo stát, ale zapomněla 

jsem si klíče a dveře od bytu jsem si zabouchla. 

Dostala jsem šok, začala jsem se třást a plakat. 

Zazvonila jsem na souseda a poprosila ho, aby 

zavolal na policii, že mi snad pomůžou. Přišli dva 

velice sympatičtí strážníci a utěšovali mě, že se 

nic neděje. Bála jsem se, že budou muset dveře 

rozbít, ale dokázali je otevřít bez poškození. Jsem 

jim neskonale vděčná, že mi tak ochotně 

pomohli. 

Dovoluji si vám vyslovit veliké poděkování za 

to, jak se v poslední době staráte o pořádek na 

ulici Pellicova. Konečně můžeme volně procházet 

po chodníku a dokonce držet za ruku dítě  

a v druhé ruce tašku. Dříve jsme museli auta 

zaparkovaná na chodnících obcházet buď po silnici, 

nebo procházet bokem a vzájemně čekat 

v protisměru, protože si dva chodci proti sobě 

jdoucí nevyhnuli.  

Doufám, že se tento stav udrží. 

Je mi 83 let a mám praktickou slepotu. Po delší 

hospitalizaci jsem se vrátila domů a u mých dveří 

zazvonil člověk. Uvěřila jsem mu, že jde 

zkontrolovat roční vyúčtování a něco mu bez 

uvážení podepsala. Když odešel, rozleželo se mi 

všechno v hlavě a zašla jsem na služebnu v Bystrci, 

kde jsem vylíčila, co se mi stalo. Jsem moc vděčná 

policistce, která mi pomohla. Její přítomnost  

a důslednost při sledování úředního jednání byla 

pro mě nepostradatelná. Jsem moc ráda, že existují 

slušní lidé, kteří jsou ochotni pomoci. 

Přijměte náš vřelý dík za profesionální zákrok při 

nalezení našeho rodinného miláčka Happyho 

(yorkšírský teriér), který se nám znenadání rozhodl 

jít na procházku bez nás. Je na naší zahradě 

v Králově Poli u babičky a dědečka, kteří z jeho 

výletu utrpěli málem infarkt. Ještě jednou Vás i 

všechny toho dne sloužící zdravíme a moc a moc 

děkujeme za nalezení našeho miláčka. 

Dovoluji si poděkovat za brilantní zvládnutí 

parkování u Ústředního hřbitova, a to konkrétně  

o Štědrém dni. Ten patří k nejfrekventovanějším 

dnům a vždy to byl obrovský problém a strašák pro 

řidiče. Letos dopadl na jedničku díky hlídkám 

městské policie. Přijeli jsme z Ochozu u Brna 

odpoledne a naše čekací doba byla minimální. Patří 

jim naše veliké poděkování. 

 



 
32 

ročenka I mpb I 2013 

Z á v ě r e m  
 

Novodobé dějiny Městské policie Brno datujeme od roku 1992, kdy byla instituce zřízena, a to za účelem 

zkvalitnění služeb pro obyvatele i návštěvníky jihomoravské metropole. Od té doby uplynulo již více než 

dvacet let, organizace prošla dynamickým rozvojem a každý z uplynulých roků přinesl něco nového. 

Podíváme-li se na rok 2013 obrazným hodnocením, přibyl další významný kamínek do mozaiky 

představující podobu města z hlediska jeho bezpečí. Pro význam tohoto stavu je potřeba si uvědomit, že míra 

bezpečí ovlivňuje řadu dalších oblastí: dopravní situaci, kulturní, sportovní i jiné volnočasové aktivity, 

možnosti vzdělávacích programů, služby, stav veřejného prostředí atd. 

Obsah ročenky ukazuje na konkrétních oblastech, že podíl městské policie na udržování bezpečí a pořádku 

je skutečně významný. Nicméně dosažení tohoto stavu i konkrétních výsledků vyžaduje trpělivou, chvílemi 

velmi fyzicky i psychicky náročnou, a hlavně nikdy nekončící práci strážníků i dalších zaměstnanců. Strážníci 

při své práci překonávají náročné podmínky: nelehká a neustále se měnící legislativa, ve které je třeba 

udržovat přehled, každodenní setkávání s negativně laděnými lidmi nebo například služba v nepříznivém 

počasí. Navzdory tomu zvládají ženy i muži v uniformě svoje povinnosti s vysokou mírou profesionality. Proto 

nejen jim, ale i pracovníkům zajišťujícím různé technické a administrativní záležitosti patří za uplynulý rok 

poděkování. Všichni tito lidé pracují v duchu hesla „Jsme tým pro bezpečné město“. 

A když je na místě poděkování, pak nemůže chybět i směrem k dalším institucím, které se na činnosti 

podílejí. Zejména složkám integrovaného záchranného systému, dále zdravotnickým zařízením, Dopravnímu 

podniku města Brna, úřadu JmK, úřadu Veřejného ochránce práv a mnoha dalším. Slova uznání zaslouží i 

jednotlivci, jimž není osud města lhostejný, a kteří se dle svých možností a schopností podílejí na tom, aby byl 

život v Brně co možná nejpříjemnější. 

Pevně věříme, že rok 2014 naváže v uvedené činnosti na léta předchozí a napomůže příjemnému 

sociálnímu klimatu ve městě Brně. 
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Ú T U L E K  P R O  Z V Í Ř A T A  

Zajišťuje odchytovou a asanační činnost na území Statutárního města Brna (přijímá výhradně bezprizorní 

opuštěná a toulavá zvířata nalezená na území statutárního města Brna). Byl vybudován statutárním městem 

Brnem a je provozován MPB. V útulku může být umístěno až 205 psů (z toho 52 v karanténě) a 78 koček  

(z toho 42 v karanténě). Součástí útulku je i veterinární ordinace (slouží pouze k zajištění péče o zvířata 

umístěná v útulku).  

 

Chcete najít čtyřnohého miláčka právě v našem útulku? 

Přehled zvířat umístěných v útulku naleznete na www.mpb.cz/utulek-pro-zvirata/. V sekcích nalezených 

zvířat jsou zvířata umístěná v karanténě. Po dobu jejich umístění v karanténě nemohou být tato zvířata 

svěřena do úschovy; mohou být vydána pouze vlastníkům po předložení všech potřebných dokladů. Po vyřazení 

z karantény jsou prezentovaná zvířata převedena do sekce „k adopci“ a mohou být svěřena do úschovy. 

Přehled zvířat je denně aktualizován. 

Údaje týkající se stáří zvířat jsou orientační. Věk vychází z odhadu při veterinární prohlídce, nemusí proto 

přesně souhlasit se skutečností. 

Budete-li mít o některého z našich svěřenců zájem, rádi Vám poskytneme bližší informace telefonicky (viz 

telefony), či při Vaší osobní návštěvě (viz výdej zvířat schovatelům). Přejeme vám při výběru nového společníka 

šťastnou ruku a zvířatům hezký nový domov. 
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M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B R N O  

- kontaktní údaje - 
 

Ředitelství 
Brno-Ponava, Štefánikova 112/43 

Spojovatelka: 541 124 111 
Centrální e-mail: podatelna@mpb.cz 

Fax: 541 124 311 
ID datové schránky:     scedv36 
IČ: 44992785, DIČ CZ44992785 

 
SMS pro neslyšící: 724 002 156 

 
Preventivně informační oddělení 

Brno, Zelný trh 331/13 
tel.: 548 210 035, 548 533 712 

Brno-Ponava, Štefánikova 112/43 
tel.: 541 124 361, 541, 124 364 

 

Poradenské centrum MP Brno 
Brno, Křenová 4        544 252 617 
Senior linka bezpečí  541 248 844 

 
Útulek pro opuštěná zvířata MP Brno 

Palcary 1186/50 
informace (ústředna) 

tel.: 541 420 111 
 

Veterinární ambulance, příjem a výdej zvířat 
tel.: 541 420 120 

 
Jednotka projednávání přestupků 

Brno-Trnitá, Křenová 288/4 
tel.: 543 566 111 (spojovatelka)

 

w w w . m p b . c z  
 

 
Připravili: Preventivně informační oddělení, Jednotka kontroly, analýzy a dokumentace, Útulek pro opuštěná zvířata. 

Vyšlo v nákladu 1200 ks; 1. vydání 2014.
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