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V mnoha směrech důležitý a zajímavý zároveň byl rok 2017. Město Brno mimo 

jiné uspořádalo první ročník takzvaného participativního rozpočtu, spustilo re-

konstrukci hlavního vlakového nádraží, nová vyhláška zpřísnila pití alkoholu na 

veřejných prostranstvích a hokejová Kometa po jednapadesátiletém čekání získa-

la mistrovský titul. 

Podstatné změny se dotkly i městské policie. Strážníci pořádkové jednotky se na 

jaře získali moderní a důstojné působiště ve Starém Lískovci. Rozsáhlou rekon-

strukcí nevyužívaného objektu se této celoměstské jednotce dostalo nové základ-

ny disponující dvěma prostornými a se sprchami propojenými šatnami s velkými 

skříňkami, ale i moderně vybavenou zasedací místnost sloužící k taktickým in-

struktážím i poradám početného padesátičlenného útvaru.  

Jen o pár měsíců později pak dva strážníci právě z této jednotky prokázali svou 

statečnost, když zasahovali na nádvoří rektorátu Masarykovy univerzity, kde ex-

plodovala tlaková láhev uložené v dodávce. Událost se tak s jejich přičiněním 

obešla bez ztráty na životech. 

Kalendář roku 2017 měl ale samozřejmě i své pevné a předem jasné body, které si 
neobešly bez výrazného zapojení hlídek městské policie. Mezi ně se znovu zařadi-
la i srpnová Grand Prix České republiky silničních motocyklů, na níž i přes nepřízeň 
počasí podle sdělení pořadatelů dorazilo 193 834 diváků. 

Vysokou návštěvnost měl podle očekávání i další ročník oblíbeného festivalu Brno 
– město uprostřed Evropy. A zaměstnal více hlídek městské policie než v minulých 
letech. Přispěl k tomu i premiérově zařazený vícedenní hudební festival, který ve 
dnech ohňostrojných přehlídek probíhal u Brněnské přehrady. 

Městská policie Brno si připsala i jeden historický úspěch. Získala cenu ECPA  pro 
nejlepší evropský projekt prevence kriminality. European Crime Prevention Award 
zamířila do Česka vůbec poprvé od roku 2005, kdy soutěž spatřila světlo světa. 

Více o tom, ale i o mnohém dalším se dozvíte na následujících stranách. 

 

Městská policie Brno 
Vaše policie 
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První minuty nového roku byly v Brně mrazivé. Nízké teploty také ovlivnily množ-

ství lidí, kteří se za účelem oslav scházeli pod širým nebem. Na náměstí Svobody, 

které tradičně patří mezi nejvyhledávanější místa, tak před půlnocí přišly dvě 

stovky lidí, zhruba stejně se jich shromáždilo v Denisových sadech. Tyto počty 

pozvolna narůstaly a v součtu s nejbližšími ulicemi v okolí se dostaly až na několik 

tisíc. I tak se ale silvestrovské veselí z pohledu Městské policie Brno obešlo bez 

výraznějších problémů. 

Nejen příznivých informací se počátkem roku dočkali milovníci bruslení od stráž-

níků poříční jednotky, kteří při pravidelných kontrolách s vrtačkou a měřákem 

vyráželi k sedmi vodním plochám a zjišťovali sílící tloušťku ledu. Mezi ně samo-

zřejmě patřila i Brněnská přehrada, kterou na konci druhé lednové dekády pokry-

la dokonce až devětadvaceticentimetrová vrstva. Největší přírodní kluziště na 

území jihomoravské metropole však bylo i životu nebezpečné. Konkrétně v ob-

lasti mezi Sokolským koupalištěm a Roklí. Hlídky poříční jednotky městské policie 

tam opakovaně našly čtyři velké vzduchové kapsy.  Problematickou oblast proto 

strážníci vymezili bezpečnostními páskami a zároveň v denních i nočních hodi-

nách dbali na dodržování zákazu vstupu. 

Žebříky, lana, planžety i beranidla z výbavy brněnských strážníků znovu našly 

výrazné uplatnění při zákrocích. Zejména tam, kde bylo zapotřebí neodkladně se 

dostat k lidem v nouzi. V roce 2016 využili strážníci oprávnění ke vstupu do bytu 

osmačtyřicetkrát a zachránili tím jedenačtyřicet osob ve vážném ohrožení zdraví 

nebo života. Pouze ve dvou případech se volání ukázalo jako planý poplach, při 

pěti výjezdech už bohužel nebylo možné přes veškerou snahu uvězněným oso-

bám pomoci. 

Strážníci za uplynulý rok napočítali 66 ostrých zásahů u osob, které stiskly tísňové 

tlačítko na svém osobním alarmu, aby si přes operační středisko Městské policie 

Brno přivolaly pomoc. Ze zařízení Centra tísňového signálu bylo v roce 2016 vy-

sláno celkem 2133 impulzů. 

Městská policie Brno si připsala historický úspěch. Za Senior akademii získala 

prestižní ocenění pro nejlepší projekt prevence kriminality v Evropě. Cena ECPA 

(European Crime Prevention Award) zamířila do Česka vůbec poprvé od roku 

2005, kdy soutěž spatřila světlo světa. Cenu si v únoru na ministerstvu vnitra 
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převzali představitelé kraje, města i městské policie. Strážníci uspěli v konkurenci 

dvou desítek projektů z různých koutů Evropy a do svého rozpočtu si díky tomu 

připsali odměnu ve výši deseti tisíc eur. Bě-

hem uplynulých šesti let tak strážníci převzali 

již páté významné ocenění na mezistátní 

či národní úrovni. 

S výraznou změnou podmínek pro parkování 

okolí DRFG arény se od dubna museli vyrov-

nat i tábor fanoušků hokejové Komety. O 

uzavření velkokapacitního parkoviště ve Vojtově ulici, kde začal archeologický 

průzkum předcházející výstavbě bytových domů, věděli díky upozornění brněn-

ských strážníků v dostatečném předstihu. Mohli na něj adekvátně zareagovat a k 

hrozícímu dopravnímu kolapsu tak nedošlo. 

Navýšení náborového příspěvku na 50 tisíc korun schválené v březnu schválené 

brněnským zastupitelstvem ještě zatraktivnilo už tak zajímavou škálu benefitů 

pro nové uchazeče o práci strážníka Městské policie Brno. V době, kdy je v zemi 

rekordně nízká nezaměstnanost by mělo přispět k přilákání dalších zájemců. Do 

portfolia výhod pro strážníky už patří také hromadná doprava po Brně zdarma, 

dva dny indispozičního volna, nárok na pět týdnů dovolené nebo příspěvek 

na stravu a penzijní připojištění. 

Je lidským okem nepostřehnutelný, ale funguje na všechny mikroorganismy 

a dokáže nejméně na dva roky snížit bakteriální znečištění interiérů přibližně o 

osmdesát procent. Přesně tak účinkuje ochranný nástřik pomocí nanotechnolo-

gií, který specializovaná firma v dubnu nanesla do dvou desítek služebních vozi-

del městské policie. Směs z rozprašovací pistole ošetřila veškerý interiér auto-

mobilu, kde po odpaření vody zůstaly na površích nanokrystaly titanu. Ty jsou 

schopné likvidovat viry, bakterie i plísně. Hlídky brněnských strážníků díky tomu 

získaly hygienicky nezávadné zdravotní prostředí. 

Moderní a důstojné působiště začala v dubnu ve Starém Lískovci využívat pořád-

ková jednotka městské policie. Rozsáhlou rekonstrukcí nevyužívaného objektu 

bývalé školy v Labské ulici se této celoměstské jednotce dostalo nové základny 

disponující dvěma prostornými a se sprchami propojenými šatnami s velkými 
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skříňkami, posilovnou, předsálím s uzamykatelnými boxy na osobní minikamery a 

pokutové bloky i zasedací místnost s dataprojektorem. Ta poslouží k taktickým 

instruktážím, školením a poradám celého padesátičlenného útvaru. Posun oproti 

předchozímu stavu nastal i z hlediska úlož-

ných prostor: velkou místnost v patře zaplnily 

protiúderové komplety, ve sklepě se pohodl-

ně uskladnily štíty. Výhodou objektu je 

i rychlé napojení na velký městský okruh přes 

pražskou radiálu. S použitím majáků a sirén 

jsou strážníci pořádkové jednotky schopni 

přibližně během pěti minut dojet například až k hlavnímu nádraží a řešit tam 

nenadálé události. Budova má bezbariérový přístup a její důležitou součástí je i 

garáž. 

Se záměrem uchránit členy úklidových skupin před poraněními a infekcemi se 

Městská policie Brno rozhodla uspíšit každoroční jarní opatření Jehla. Při něm 

hlídky strážníků po celém městě sbíraly použité injekční stříkačky. Do ulic se vy-

dali už první dubnový čtvrtek, tedy dva dny před rozsáhlou dobrovolnickou akcí 

Ukliďme svět, ukliďme Česko.  

Do ní se Městská policie Brno zapojila už potřetí v řadě. Zhruba třicítka strážníků 

ve svém volném čase likvidovala spolu s dalšími registrovanými účastníky rozsáh-

lou skládku na Červeném kopci. Osm strážníků z královopolské služebny se připo-

jilo k čištění místní lokality Kotlůvek. 

Velikonoce – strážnici – hřbitovy. Pro svátky jara, které tentokrát připadly na 

duben, ustálené spojení. Strážníci prováděli v častých intervalech kontrolu na 

Ústředním hřbitově a byli přítomni i na dalších dvanácti hřbitovech v Brně, stejně 

jako v Lelekovicích a na Vranově.  

Padesátileté čekání ukončil 19. duben 2017, který se nesmazatelně zapsal do 

brněnské sportovní historie. A radost byla o to větší, že hokejisté Komety výhrou 

5:2 nad Libercem ukončili finálovou sérii v nejkratším možném čase. Bezpro-

středně po rozhodujícím čtvrtém zápase se slavilo nejen na vyprodaném stadio-

nu, ale i v ulicích. K hladkému průběhu bujarého veselí výrazně přispěly i hlídky 

městské policie, které dbaly na bezpečnost v ulicích. Následující ráno shrnula 
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uplynulé hodiny MP komentářem na svém facebookovém profilu: „Klobouk dolů 

před brněnskými fanoušky. Za celou noc jsme nezaznamenali žádný vážný pro-

blém související s oslavami titulu, nevzrostl obvyklý počet oznámení o rušení 

nočního klidu ani počet převozů na záchytku.“ Strážníci samozřejmě nechyběli 

ani o pár dní později na Zelném trhu, kde si tisíce příznivců nenechaly ujít další 

příležitost radovat se hromadně z kýženého titulu spolu s hráči. Kvůli očekáva-

nému náporu fandů se do dvoumetrových zábran zahalila kašna Parnas, jíž navíc 

střežila i soukromá bezpečnostní agentura. Kromě toho byly zakryté i okrasné 

prvky vodotrysků pod Moravským zemským muzeem a na historické náměstí 

intenzivně dohlížela obsluha kamerového systému městské policie. 

Jediná výzva stačila a Městská policie Brno našla ve svých řadách téměř sedmde-

sát dárců krve, kteří v květnu a červnu vyrazili k hromadnému odběru na trans-

fúzní stanici Fakultní nemocnice Brno. Celá akce byla přínosná i v tom, že v době, 

kdy řada nemocnic hlásí nedostatek krve, někteří ze strážníků darovali životodár-

nou tekutinu poprvé. A nemuselo by zů-

stat jen u hromadného odběru. Strážníci 

by se rádi pokusili i o společný zápis 

do národního registru dárců kostní dřeně. 

Oblíbený festival Brno – město uprostřed 

Evropy zaměstnal letos více hlídek měst-

ské policie než v minulých letech. Perso-

nální nasazení se přiblížilo šesti stovkám strážníků. Dohlédli na tradiční akce, jako 

byly dětské dny, vzpomínkové přehlídky historických vozidel, divadelní předsta-

vení či bezpečnostní veletrhy. Jádro festivalu tvořila znovu ohňostrojná přehlídka 

Ignis Brunensis, k níž se premiérově zařadil i několikadenní hudební festival Regi-

oJet Music Fest. Tisíce návštěvníků tak k Brněnské přehradě zamířily už 

v odpoledne, což si vyžádalo vyšší počty strážníků, kteří kontrolovali veřejný po-

řádek a byli na vytížených křižovatkách, podél silnic, v blízkosti odstavných par-

kovišť i odpočinkových ploch. Přímo na vodní hladině působily dva čluny 

s hlídkami poříční jednotky. Díky služebním plavidlům tak strážníci mohli pružně 

reagovat na nenadálé situace nejen během ohňostrojné produkce. 
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Městské policie z patnácti českých a moravských měst se prezentovaly na brněn-

ském výstavišti při červnovém bezpečnostním veletrhu IDET. K vidění byla tech-

nika, výbava i výstroj. Zajímavý exkurz od Rakouska-Uherska až po současnost 

čekal návštěvníky ve stánku brněnských strážníků. Mohli si tam prohlédnout 

historické uniformy, ale i současnou výstroj v několika provedeních a variantách. 

Mezi pavilony byl přistavený i autobus Mobidik, v němž se snoubí prevence i 

poradenství. 

Ke stále živému odkazu skautingu a spisovatele Jaroslava Foglara, který svým 

celoživotním dílem jeho ideje připomínal, se přihlásili brněnští strážníci. Vybrali si 

k tomu symbolicky 6. červenec, tedy den, kdy uplynulo přesně 110 let od naro-

zení tohoto šiřitele pozitivních hodnot a ideálu slušného a poctivého člověka. Na 

jeho počest zviditelnili strážníci na svém webu zbrusu novou rubriku Modrý život, 

kde dostaly prostor dobré skutky veřejnosti. V den, kdy strážníci při své práci 

takový pozitivní čin zaznamenali, zveřejnili ho na webu a modře probarvili políč-

ko ve speciálním kalendáři. Symbolická je i modrá barva, 

která tabulku Modrého života propojuje s uniformami br-

něnských strážníků. Autorská práva k užívání slovního spoje-

ní Modrý život brněnským strážníkům bezplatně poskytla 

Skautská nadace Jaroslava Foglara coby držitel spisovatelo-

vých autorských práv.  

Praxe ukázala, že smysluplné fungování domovníků, členů 

družstev i majitelů nemovitostí se neobejde bez kvalifikova-

né přípravy. Ke zlepšení soužití v obecních, soukromých a družstevních domech 

i ve společenství vlastníků jednotek přispělo Domovnické preventivní minimum, 

které se rozběhlo z iniciativy brněnských strážníků. Díky zkušeným lektorům si 

jednadvacet účastníků tříměsíčního kurzu vštípilo komunikační dovednosti, 

dozvěděli se, jak řešit konflikty, čím v krizových situacích usnadnit činnost složek 

integrovaného záchranného systému a odneslo si i mnoho dalších užitečných 

informací. Absolventi tak zvládnou problémy nejen účinně řešit, ale hlavně je 

předvídat. 

Pikantní náboj mělo úvodní kolo dalšího ročníku nejvyšší fotbalové soutěže pro 

Zbrojovku, která v závěru července přivítala ostravský Baník. Oba kluby jsou tra-
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dičními rivaly a atmosféra při jejich utkáních bývá velmi emotivní. Mezi příznivci 

severomoravského klubu zájem o kopanou nevyprchal ani během ročního půso-

bení o soutěž níž a návrat mezi elitu proto netrpělivě očekávali. Kromě policistů 

zasáhla do bezpečnostního opatření i stovka strážníků: štítová družstva, psovodi 

a desítky dalších pořádkových hlídek. Přispěli ke zvládnutí rizikového utkání. 

Sobotní horko, páteční a nedělní deštivo. Rozmary počasí ovlivnily zkraje srpna 

návštěvnost Grand Prix České republiky silničních motocyklů: Strážníci při ní us-

měrňovali dopravu a dohlíželi na dodržování veřejného pořádku. Nejznatelnější 

nasazení hlídek bylo v okolí Masarykova okruhu, v Bystrci a Žebětíně. Do služby 

během závodního víkendu zamířilo dvě stě strážníků, přičemž posílen byl 

i preventivní dohled v centru města. Policisté a strážníci se dle sdělení pořadatelů 

podíleli na bezpečnosti 193 834 diváků. Brněnští strážníci tradičně poskytli médi-

ím i široké veřejnosti informační on-line servis na svém webu i na sociálních sí-

tích. 

V noci na jedenáctého srpna se Brnem přehnaly bouřky a poměrně výrazně 

ovlivnily i práci městské policie. Strážníci přibližně dvacetkrát vyjížděli k poláma-

ným spadlým větvím nebo i vyvráceným stromům. Z hlediska škod na majetku 

patřil k nejzávažnějším případ z vnitrobloku mezi ulicemi Čápkovou a Jana Uhra, 

kde se větší strom zřítil na čtyři parkující automobily. 

Přítomnost svítivých uniforem brněnských strážníků připomněla motoristům u 

padesáti škol konec letních prázdnin. V blízkosti mnoha z nich se hlídky městské 

policie zaměřily hned na několik přechodů současně. Na bezpečnou cestu dětí do 

lavic dohlédlo v prvním týdnu výuky přes tři sta strážníků. 

Týmovou soudržnost i individuální kvality otestovali strážníci během desátého 

ročníku sportovního dne městské policie. V září při něm změřilo síly čtrnáct 

týmů z jednotlivých organizačních celků. Z vítězství se radovali strážníci revíru 

Střed. 

Celodenní populárně vzdělávací akce s řadou soutěží na téma odpady a jejich 

recyklace pod názvem Recykliště v září již podruhé proběhla v areálu Dopravního 

hřiště na Riviéře. Pořádající městská policie ve spolupráci s dalšími subjekty na-

bídla zajímavé aktivity jako například tvořivé recyklační dílničky a stezku za 
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správným tříděním odpadu. Novinkou letošního ročníku byl bezplatný jarmark, 

ve kterém návštěvníci dostali možnost vdechnout již nepoužívaným věcem nový 

život tím, jejich nabídnutím někomu dalšímu. 

Zážitkový den plný ukázek, zajímavých stanovišť připravila Městská policie Brno 

pro děti i dospělé na 28. září. Přírodní 

areál u dopravního hřiště na Riviéře ožil v 

den státního svátku desítkami lákadel. Do 

vzduchu se vznesl policejní dron, své útro-

by otevřela očím návštěvníků mobilní dro-

gová laboratoř Celní správy a záchranná 

služba umožnila zájemcům otestovat 

zdravotnické dovednosti na moderním 

trenažéru resuscitace. Laserovou střelnici 

nebo preventivní autobus Mobidik zpřístupnili strážníci. Nabitý program zpestřily 

atraktivní ukázky ze zákroků na suchu i ve vodě.  V replikách soudobých uniforem 

či kostýmech se předvedli rakousko-uherští četníci s celou svou stanicí, četníci 

z doby Československa a členové dalších již zaniklých sborů. Tehdejší atmosféru 

podpořila i historická služební vozidla včetně motocyklové spojky četnictva.  

Přispět preventivním dohledem v bezprostřední blízkosti volebních okrsků k po-

klidnému průběhu říjnových parlamentních voleb bylo úkolem přibližně stovky 

strážníků. S předsedy komisí byly hlídky Městské policie Brno v pravidelném kon-

taktu a u volebních místností se pohybovaly i v noci po jejich pátečním uzavření. 

K žádnému podstatnému incidentu za oba dny nedošlo. 

Podmanivá atmosféra Brněnské přehrady se stala v půli října kulisou ke slavnost-

nímu předání motorizované techniky, kterou strážníci nakoupili. Šlo o profesio-

nální záchranářský člun, automobil Škoda Kodiaq, čtyři Octavie poháněné 

na stlačený plyn a šest úsporných skútrů, která výrazně přispějí k bezpečí veřej-

nosti. Velké pozornosti se těšilo zejména plavidlo Pioner Multi, které poslouží 

poříční jednotce a je přímo uzpůsobené pro práci záchranných složek. Je vysoce 

stabilní jak během plavby, tak při nakládání poraněných osob či tonoucích. 

K výhodám patří sklopná příď, přes níž je možné zachraňovaného pohodlně vsu-

nout přímo do lodi. Odolný materiál lodi navíc umožňuje připlout až ke břehu. 
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Poříční jednotka získala i prostorný automobil Škoda Kodiaq, v němž strážníci 

pohodlně převezou veškerou potápěčskou i záchranářskou výstroj (lahve se 

stlačeným vzduchem, transportní lůžka 

pro raněné či teleskopický žebřík. Podle 

dostupných informací je to první vozidlo 

tohoto typu, které v České republice slou-

ží v barvách městské policie. 

Na jedenácti brněnských hřbitovech byly 

ve dne i v noci v období kolem Dušiček 

a svátku Všech svatých hlídky městské 

policie. Tím ještě výrazněji posílily celo-

roční intenzivní kontroly těchto pietních míst. Po setmění přispěli k bezpečí 

na hřbitovech i hlídky se služebními psy a dalekohledy pro noční vidění. 

Adventní trhy v centru města, které odstartovaly v pátek 24. listopadu slavnost-

ním rozsvícením Těsnohlídkova stromu, znovu přilákaly tisíce návštěvníků. Už 

několik hodin před tím se rozběhlo i bezpečnostní opatření městské policie, při 

kterém ne bezpečnost příchozích dohlédly tři stovky strážníků. Na náměstí Svo-

body byli v provozní době stánků přítomni prakticky nepřetržitě, svoji pozornost 

zaměřili i na Zelný trh a Dominikánské náměstí. Při tom využívali rovněž aktuál-

ních poznatků od kolegů z dohledového centra městské policie. Po celý měsíc 

strážníci úzce spolupracovali i s Policií České republiky. 

Brněnští strážníci si při slavnostním ceremoniálu k završení oslav 25. výročí no-

vodobé městské policie v pavilónu Rotunda na brněnském výstavišti v závěru 

listopadu převzali medaile za záchrany životů, statečnost i věrnost. Mezi vyzdvi-

ženými činy byly třeba zásah v hořícím panelovém domě na sídlišti Lesná nebo 

masáž srdce člověku, který náhle zkolaboval. 

Vícekrát ročně strážníci poskytují lidem s poruchou základních tělesných funkcí 

srdeční masáž. Naději na úspěšnou záchranu zvýšily i čtyři nové automatizované 

externí defibrilátory, které zástupcům městské policie v závěru listopadu předal 

primátor Petr Vokřál. Nepřímo tím zdůraznil skutečnost, že právě hlídky městské 

policie jsou díky své trvalé přítomnosti v ulicích často prvními svědky vážných 

zdravotních potíží kolemjdoucích. 
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Tradiční soutěž Empík naděluje, obeslaly výtvarnými a literárními díly stovky dětí 

z mateřských a prvního stupně základních škol. Autoři nejpovedenějších dílek k 

tématu „Strážník v ulicích aneb jak to vidím já“ převzali 23. prosince na brněnské 

radnici pěkné ceny z rukou primátora a ředitele městské policie. Ale nelíčená 

radost byla i jinde. Konkrétně mezi znevýhodněnými dětmi podporovanými 

obecně prospěšnou společností Velvet 

Smile. Napsaly dopisy a brněnští strážníci 

už pak zařídili vše potřebné, aby Ježíšek 

dětem ještě před Štědrým dnem nadělil 

přesně to, po čem toužily. 

K završení oslav 25 let městské policie 

v Brně vydali strážníci na sklonku roku 

2017 básnickou sbírku Hořící pařez a 

její rozšířenou podobu nabídli veřejnosti. Tato kniha měla zároveň užitečný pře-

sah. V tuzemsku a zřejmě i v cizině ojedinělý počin dokázal, že policejní případy 

mohou nejen informovat o zajímavých souvislostech, ale i bavit či varovat před 

nebezpečím a v neposlední řadě odrazovat od páchání kriminality. 
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Vy(s)loveno na sociálních sítích 

Strážníci v poledne zasahovali u požáru vozidla parkujícího před hlavní 
poštou v Nádražní ulici. Hlídky městské policie použily hasicí přístroj ze 
služebního vozidla, usměrňovaly dopravu, odvedly nejblíže stojící chodce 
do bezpečí a uvolnily prostor hasičům, kteří plameny během okamžiku 

dostali pod kontrolu. (11. ledna) » 

« Koho trápí zima? Tohoto cizince už ne, strážníci mu auto nastartovali 
kabely napojenými na autobaterii služebního vozidla. Mohl tak 
pokračovat na své cestě do hlavního města. (31. ledna) 

Zdravíme přímo z terénu, kde dnes skoro čtyřicet brněnských strážníků 
likviduje ve svém volnu hned několik černých skládek. (8. dubna) » 

« Vandalové ničili lavičky v Denisových sadech. Hlídce městské policie ale 
neutekli, a to i díky rychlé reakci obsluhy kamer. Kromě náhrady škody 
hrozí každému z mužů pokuta dvacet tisíc korun. (11. dubna) 

Devítiletá Terezka, která našla na ulici tři tisíce korun a přišla je 
vrátit na naši služebnu, dnes dostala od našeho pana ředitele před celou 
třídou dárkový balíček jako uznání a poděkování. (29. května) » 

 
« Na našem dopravním hřišti na Riviéře je ode dneška bezplatně k zapůj-
čení handbike pro hendikepované děti. Věnovala nám ho orga-
nizace Černí koně. Děkujeme! (2. června) 
 

Tohle není fotomontáž. Tohle je náš včerejší odchyt v Kníničkách. » 
(4. dubna) 
 

« Dostali jsme „Respekt týdne“ od Týdeníku Respekt. Děkujeme za něj 
redakci i všem ohleduplným Brňanům a návštěvníkům města, kteří plní 
naši rubriku dobrými skutky. Je to vaše ocenění! (27. červenec) 

Nějaký ten šrám ošetřují kolemjdoucím naše hlídky dnes a denně. 
O víkendu ale strážníci poskytli první pomoc psovi s tepenným krvácením 
přední končetiny poté, co u přehrady šlápl na střepy. Podle veterináře,  
k němuž ho převezli „na majáky“, zachránili zvířeti život. (31. červenec) » 
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« 213 692,- Tolik peněz odevzdala včera v poledne na řečkovické služeb-
ně městské policie šestašedesátiletá žena. Našla je v kožené tašce na 
ulici společně s různými dokumenty a platební kartou. Strážníci se ještě 
týž den spojili s majitelem a jeho věci mu vrátili. (17. srpen) • Další krásný 
nález. Pětačtyřicetiletá žena ztratila dnes dopoledne po odchodu z fit-

ness centra v Králově Poli peněženku s více než 12 000 korunami. Vypadla jí na 
parkovišti, kde ji později našel jiný klient a odnesl na recepci posilovny. Ani obslu-
ha neváhala a nález hned oznámila na linku 156. Majitelka si dnes ve 12.30 vy-
zvedla peněženku s hotovostí a třemi platebními kartami u nás na služebně.  
A pak že se k sobě lidé chovají čím dál hůř. (30. srpen)  

Brněnským strážníkům se podařilo zaznamenat explozi tlakové lahve 
uložené v dodávce na nádvoří rektorátu Masarykovy univerzity. Hlídka 
městské policie poskytla společně s hasiči první pomoc zraněnému  
a přivolala záchrannou službu. Muže převezla sanitka do nemocnice. » 

 (29. září) 
 

 

Proč se stát strážníkem? 

Chci se státi strážnicí  

co má úsměv na líci. 

Po přechodu děti vodit, 

po sprejeru pendrek hodit, 

pejskaře si ohlídat, 

pytlík na bobky jim dát. 

Kapsáře v mhd za ruku přichytit, 

ztracená zvířátka bezpečně odchytit. 

V zimě měřit na Prýglu led, 

piráta silnic zastavit hned 

(soutěžní příspěvek facebookové uživatelky )
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Městská policie Brno řečí čísel 

Hledané osoby a podezření z trestné činnosti 

Zvláštní skupinu evidovanou strážníky MPB tvoří údaje o zadržených pachatelích 

trestných činů a osobách zadržených, po kterých bylo vyhlášeno pátrání Policií 

České republiky. Strážníci MPB v roce 2017 oznámili republikovým policistům 

432 případů podezření na páchání trestné činnosti.  

Hlídky městské policie zadržely a předaly státní policii 88 osob, po kterých bylo 

vyhlášeno pátrání.  

V roce 2017 přijala MPB celkem 111 144 oznámení od občanů. Veškeré podněty 

veřejnosti strážníci prověřili tak, jak jim to ukládá zákon č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii, v platném znění. Hlídky městské policie se v průměru zabývaly 305 přija-

tými oznámeními denně. Z tohoto celkového počtu přijatých oznámení bylo 88 

392 evidováno na tísňové lince 156, jehož nepřetržitou činnost zajišťuje městské 

operační středisko. 

Právě na městském operačním středisku (dále jen MOS) jsou centrálně evidová-

ny a zpracovávány také informace z pultu centralizované ochrany objektů (dále 

jen PCO). Ten je zaměřen na ochranu objektů městského mobiliáře a v případech 

hlášení narušení objektu jsou na místo vysílány nejbližší hlídky MPB, především 

pak hlídka psovodů k provedení kontroly objektu.  

V roce 2017 bylo celkem na PCO přijato 1 669 signálů, tedy v průměru 5 signálů 

denně.   

MOS přijímá i signály z 183 centrálních tísňových stanic (dále jen CTS), které pou-

žívají především senioři se zvýšeným rizikem úrazu nebo náhlé změny zdravotní-

ho stavu. Mimo informace z PCO a CTS eviduje MPB i oznámení občanů spojená 

s obavou o zdraví a život blízké osoby nebo s žádostí o záchranu majetku. Počet 

těchto zásahů dokládá následující tabulka.    
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Výjezdy k otevření bytů v roce 2017 

výjezdů 
celkem 

ohrožení života a zdraví 
škoda na 
majetku 

oznámení  
nepotvrzeno 

asistence 
pro HZS* počet za-

chráněných  
počet 
úmrtí 

45 31 4 0 0 10 

*HZS – Hasičský záchranný sbor 

 

Jiné činnosti související s veřejným pořádkem představuje odstraňování použi-

tých injekčních stříkaček a jehel pohozených na veřejných prostranstvích. Stráž-

níci nejen v průběhu speciálně zaměřených akcí Jehla, ale i v rámci běžné služby 

nalezli a odvezli k bezpečné likvidaci 2 522 kusů potenciálně nebezpečného in-

fekčního materiálu. 

Značnou pozornost MPB soustředí na preventivní oblast. Během roku se usku-

tečnila 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 – Městský 

program prevence kriminality v Brně“. Počty osob, které se jednotlivých tematic-

kých okruhů účastnily, prozrazuje následující tabulka. 

 

Evidovaná účast osob na preventivních projektech  

Senior 
akademie 

Dopravní 
výchova  

Prevence 
kriminality – 

děti  

Prevence 
kriminality – 

občané 

 
celkem 

407 32 011 4 455 21 930  58 803 
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Napsali  o nás :  
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