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Tradičními událostmi i novinkami v kulturním a sportovním dění žilo Brno v roce 
2016. Ačkoli motocyklovou Grand Prix silničních motocyklů tentokrát sužovala 
nepřízeň počasí, nic to nezměnilo na skutečnosti, že spolu s ohňostrojným 
festivalem Ignis Brunensis se tato akce znovu těšila ze statisícové návštěvnosti. 
Velkým tahákem byly i lednové Hokejové hry, kvůli nimž vyrostly pod širým 
nebem čtyři rozměrné mobilní tribuny, na které se vměstnalo přes dvacet tisíc 
diváků.  

Nejen tyto akce znamenaly výrazné zapojení hlídek městské policie. Na 
rozsáhlých dopravně-bezpečnostních opatřeních, jejichž počet se rok od roku 
zvyšuje, se preventivními kontrolami i zvýšeným dohledem tradičně podílejí 
desítky i stovky strážníků ze všech revírů i celoměstských jednotek. I díky nim se 
tak prakticky všechny akce obešly bez větších problémů. 

Přibližně pětistovka brněnských strážníků může uplynulé měsíce hodnotit jako 
úspěšné, a to i díky velmi úzké spolupráci se složkami integrovaného záchranného 
systému. K nesporným úspěchům hlídek městské policie patří například 
skutečnost, že v roce 2016 při běžné hlídkové činnosti odhalili a dopadli 132 osob, 
po kterých republiková policie vyhlásila pátrání. Tedy o 35 osob víc než o rok 
dříve.  

Jak dokazují i následující stránky této zprávy Městská policie Brno se znovu 
výrazně prosadila také v oblasti prevence. O úspěšnosti jejich projektů ostatně 
svědčí také fakt, že se jimi již vícekrát inspirovali také strážníci z jiných obecních a 
městských policií v tuzemsku i za hranicemi. 

V závěru roku došlo ke změně na postu šéfa brněnských strážníků. Z rozhodnutí 
zastupitelstva se jím stal Luboš Oprchal. A šlo o historický milník. Nejen v 
novodobých dějinách, ale i po roce 1992 i po prvním zřízení městské policie 
v roce 1866, tak v čele této instituce vůbec poprvé stanul strážník, který celým 
kariérním žebříčkem prošel z nejnižších pozic postupně až na vrchol. 
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Až o pět desítek strážníků se od ledna začaly postupně rozšiřovat řady městské 
policie. Radou města Brna schválená změna organizační struktury se odrazila 
v možnosti znatelného navýšení počtu hlídek zejména v sídlištní zástavbě a v 
okrajových částech jihomoravské metropole. Díky tomu mohou být personálně 
lépe pokryty bezpečnostně problematické časy, jimiž jsou třeba noci před 
nepracovními dny. Na řadě míst tak došlo k posílení jednoho z nejúčinnějších 
nástrojů prevence kriminality, a to pěší hlídkové služby. 

Zatěžkávací zkoušku pro množství zainteresovaných subjektů představovaly 
lednové Hokejové hry. Při nich se na ledové ploše mezi čtyřmi rozměrnými 
mobilními tribunami utkala s domácí Kometou extraligová Plzeň a pražská 
Sparta. Na soupeře z hlavního města se přitom přišlo podívat rekordních 21 500 
návštěvníků. Na bezpečnost všech fanoušků u dočasné arény v Lužánkách 
dohlédlo i sedm desítek strážníků. Kromě 
psovodů a pořádkové jednotky městské policie, 
byla v záloze připravena i štítová družstva.  

Městská policie Brno počátkem roku zatraktivnila 
svou náborovou kampaň o nový benefit. Uchazeči 
o práci, kteří se úspěšně začlenili do týmu 
strážníků, získali takzvaný stabilizační příspěvek 
v celkové výši třiceti tisíc korun. Ten tak rozšířil dosavadní balíček benefitů, který 
už zahrnoval příspěvek na stravování i dopravu, pětitýdenní dovolenou či 
podporu penzijního spoření. 

O důvod víc proč navštívit areál dopravního hřiště na Riviéře mají od ledna nejen 
Brňané, ale i další návštěvníci jihomoravské metropole. Brněnští strážníci se totiž 
připojili k celosvětově populárnímu geocachingu a v tzv. kešce nabídli hledačům 
těchto specifických schránek různé předměty propagující Městskou policii Brno. 
Jen za první dva dny přišlo téměř čtyřicet „lovců“, kteří kromě pochvalných 
komentářů nešetřili ani chválou krásného prostředí. 

Praktické rady k eliminaci nebezpečí přímé konfrontace s krutou realitou přinesl 
odborné i laické veřejnosti únorový názorný seminář s příznačným názvem 
Webzávislák pořádaný brněnskými strážníky, jehož dějištěm se stal Areál 
dopravní výchovy na brněnské Rivéře. 

Stejné prostory ožily i počátkem dubna. Při akci Inline rozjezd si vyznavači inlajnů 
zajezdili nejen na osmisetmetrové asfaltové dráze, ale i na dopravním hřišti. Od 
zkušených lektorů navíc pochytili některé pokročilejší jízdní prvky. 
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Celým balíčkem opatření přispěli ke zvýšení bezpečnosti dětí i dospělých brněnští 
strážníci. Bezprostředně před velikonočními 
prázdninami se hlídky po celém městě 
zaměřily na sběr injekčních stříkaček. 
Tentokrát z ulic během jediného dne odklidily 
290 odhozených aplikačních pomůcek. 
Rozsáhlým sběrem stříkaček městská policie 
výrazně přispěla k bezpečí dobrovolníků 
odklízejících odpadky při akci Ukliďme Česko. 
V polovině dubna se do ní ve svém volném 
čase zapojily tři desítky strážníků. Ti uklízeli 
podél břehů Svratky, v takzvaném Jižním 
centru a v lokalitě označované jako 
Žabovřeské louky a zaplnili odpadem čtyři 
velkokapacitní kontejnery. 

Hlídky městské policie v období velikonočních 
svátků výrazně posílily svou přítomnost 
na hřbitovech. Svoje preventivní působení strážníci kromě toho zintenzivnili 
v centru města a nejbližším okolí, a to kvůli očekávanému čilému ruchu.  

Signál o lidské poctivosti vyslala v závěru dubnu servírka z restaurace na jihu 
Brna, která kontaktovala brněnské strážníky, aby jim předala nevšední nález ve 
výši 3 400 euro. Šlo tedy o bezmála 100 tisíc korun, které v podniku zapomněl 
slovenský host. S přičiněním strážníků se mu celá hotovost záhy vrátila a zkrátka 
nepřišla ani poctivá nálezkyně. 

Co dělat na ulici v nepříjemných zátěžových situacích a třeba také jak postupovat 
u malých dětí, když jsou zasaženy závažnými poraněními ohrožujícími život.  
I takové poznatky předali strážníci stovkám účastníků akcí, které pořádali v rámci 
kampaně Brněnské dny bez úrazů. 

Květnový termín byl jako tradičně vyhrazen k přihlašování do nového ročníku 
Senior akademie. I díky tomu, že zájemci o absolvování tohoto populárního 
programu ve formátu U3V mohli vůbec poprvé k tomuto účelu využít on-line 
formulář, se veškerá kapacita pro další ročník naplnila přibližně za deset minut. 
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Atraktivní podívanou a zajímavé zážitky nabídla už dvanáctá Brněnská muzejní 
noc, při které v květnu na bezpečnost a pořádek v ulicích, ale i na plynulost 
silničního provozu dohlédli brněnští strážníci. Při kontrolách se během sobotní 

akce zaměřili na muzejní a galerijní 
expozice, kam se v netradičním čase 
za rozmanitým programem vydaly 
tisíce návštěvníků. 

Lužánecký park patřil v květnu znovu 
dětem z mateřských škol a prvního 
stupně základních škol. Při tradiční 
soutěži Empík hledá Foxíka si ověřily 
svoji mrštnost, dovednost, výtvarné 
schopnosti, prostorovou orientaci 

a pohybovou koordinaci, ale třeba i týmového ducha. V jejím závěru mezi ně 
vůbec poprvé přišel maskot MP Brno – Foxík. Děti ho až dosud znaly jen jako 
virtuálního průvodce preventivními příběhy brněnských strážníků. 

Z bezstarostného cestování za interaktivní výukou na dopravním hřišti se  
od května mohly radovat stovky školáků. Dlouhodobá spolupráce mezi 
brněnským dopravním podnikem a městskou policií totiž vedla ke zřízení 
speciálních autobusových linek, které začaly žáky s pedagogickým doprovodem 
přepravovat na Riviéru k výuce správného pohybu v silničním provozu přímo od 
jejich škol. 

Vozový park městské policie se v první polovině 
roku 2016 rozrostl o další tři vozidla na stlačený 
zemní plyn. Strážníci díky tomu mohou jezdit už  
v 15 služebních vozidlech na CNG, z nichž je 
třináct automobilů vybaveno výstražnými majáky. 
Ty jsou celkem na 42 vozech využívaných hlídkami 
ve službě. Převážně jde o Škody Octavia druhé  
a třetí modelové řady. Kromě zřetelného 
ekologického aspektu má jízda na CNG i výraznou 
ekonomickou výhodu. Ujetý kilometr se u těchto 
vozidel pohybuje okolo 1,50 Kč. 

Hostitelem krajského kola Dopravní soutěže 
mladých cyklistů se v závěru května stalo dopravní 
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hřiště na brněnské Riviéře. Každoročně ji vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP 
i další subjekty a letos se do ní v Jihomoravském kraji zapojilo 110 základních 
škol. V mladší kategorii vybojovala prvenství ZŠ Morávkova z Vyškova, mezi 
staršími dětmi vyhrálo družstvo ZŠ Oslavany. 

Parkujete správně? Jednoduchý dotaz na adresu řidičů se stal stěžejním prvkem 
červnové kampaně, kterou Městská policie Brno uskutečnila ve spolupráci  
s Brněnskými komunikacemi a za podpory BESIPu. Jejím prostřednictvím se řidiči 
dozvěděli o nejčastějších chybách v parkování. Na tři desítky šťastlivců, kteří  
v požadovaném období využili některé z placených parkovišť ve městě, čekal 
balíček s autolékárničkou, clonou na sklo a dalšími užitečnými pomůckami. 

Spojit oblíbenou zábavu s bezpečností chodců se rozhodli brněnští strážníci. 
Návštěvníkům ohňostrojného festivalu Ignis Brunensis, kteří ve večerních 
hodinách odstavili své vozidlo na dočasné parkovací ploše na Staré dálnici, 
rozdaly hlídky městské policie reflexní pásky. Strážníci zároveň tisíce příchozích 
upozorňovali na rizika spojená s nedostatečně označenými či osvětlenými 
účastníky silničního provozu. 

Kurzem Motoškoly na dráze Masarykova okruhu během července prošlo patnáct 
strážníků. Jejich školitelem byl zkušený motocyklový závodník Karel Abraham 

a testovací jezdec Karel Táborský. Kurz se 
konal na „malé“ dráze Masarykova okruhu 
primárně určené pro motokáry a minibiky. 
Toto prostranství bylo ideálním místem  
k nácviku ovládání motorky v nižších 
rychlostech a k simulaci pohybu  
v městském provozu. Právě v něm jsou 
skútry ideálním řešením a díky jejich 
rychlému přesunu je možné pružně 
reagovat na požadavky veřejnosti. 

Atraktivním hostem klubového večera, 
jimiž se strážníkům daří udržovat neustálý kontakt s absolventy populární Senior 
akademie, byl v červenci emeritní ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného 
zločinu, plukovník Robert Šlachta. Důchodcům při besedě v prostorách Zámečku 
na brněnské Riviéře kromě jiného vysvětlil základní principy fungování útvaru, 
vyjádřil se k připravované policejní reformě a odpovídal i na dotazy týkající se 
osobního života. 
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Jak z bytového domu vytvořit bezpečné a klidné prostředí poradil tříměsíční 
bezplatný vzdělávací program Domovnické preventivní minimum, který připravili 
brněnští strážníci. Třicítka přihlášených majitelů budov, členů společenství 
vlastníků i správci soukromých či veřejných objektů se v něm od září dozvěděla 
o nejdůležitějších zákonech a dalších normách. Účastníci se rovněž seznámili s 
hlavními preventivními postupy pro předcházení kriminalitě i neshodám v domě 
a učili se zvládat vyhrocenou komunikaci či nenadálé krizové situace. Program 
volně navázal na úspěšný projekt Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení, jenž se 
v roce 2014 probojoval do finále v prestižní mezinárodní soutěži inovativních 
projektů Mayors Challenge někdejšího newyorského starosty a filantropa 
Michaela Bloomberga. 

Prokazatelné výsledky přinesly intenzivní kontroly dodržování veřejného 
pořádku, které strážníci provedli v letním období v centru města. Během tří 
měsíců tak odhalili 510 porušení 
alkoholové vyhlášky, řešili 
85 případů znečištění veřejného 
prostranství a 60x pokutovali 
žebrání. Nekompromisní postup 
strážníků vedl prostřednictvím 
správního orgánu u notorických 
přestupců až k vyslovení zákazu 
pobytu. 

Ve znamení prosluněné soboty  
a hustě propršené neděle se nesla 
srpnová GP České republiky 
silničních motocyklů, na kterou 
během tří dnů dorazilo podle sdělení pořadatelů 181 000 diváků. Do rozsáhlého 
opatření se zapojily dvě stovky strážníků, jejichž stěžejním úkolem bylo zajistit 
plynulý příjezd a příchod návštěvníků a následné usměrnění odjezdu stovek 
motocyklů a automobilů od brněnského automotodromu. Mokrou variantu 
opatření se ve spolupráci s Policií České republiky podařilo navzdory dílčím 
komplikacím zvládnout. Městská policie Brno již popáté v řadě poskytla médiím 
i široké veřejnosti průběžný informační servis formou on-line zpravodajství 
na svém webu i na oficiálním profilu na facebookovém profilu. 

Srpnovému branně-vzdělávacímu semináři městské policie pro absolventy Senior 
akademie vévodily pohybové aktivity. Díky spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno 
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se účastníkům od profesionálních fyzioterapeutů rehabilitačního oddělení 
dostalo lekce správného praktikování tzv. „severské chůze“ neboli Nordic 
Walkingu, měření tlaku spojené s radami o kvalitní životosprávě a připraveno 
bylo také stanoviště jógy. 

Reflexní uniformy brněnské městské policie se na začátku školního roku vrátily 
na čtyři desítky přechodů u škol a školek. Jejich přítomnost je pro projíždějící 
řidiče vítaným mementem zvýšeného pohybu účastníků silničního provozu. 
Strážníci tak k bezpečnosti dětí směřujících do lavic takto přispěli nejen 
bezprostředně po dvouměsíčních prázdninách, ale prakticky i po celý zbytek 
školního roku. 

Rostoucí počty turistů a zahraničních studentů, kteří každoročně míří do Brna, se 
promítají do změny atmosféry v ulicích a stále větší mezinárodní otevřenosti 
jihomoravské metropole. Brněnská městská policie proto během léta spustila pro 
své zaměstnance školení, jehož výstup by měl hlídkám pomoci předcházet 
nedorozuměním a zvýšit tak komfort návštěvníků města i obyvatel pocházejících 
z odlišného prostředí. Ve styku s nimi tak strážníci mohli lépe zohlednit 
individualitu každého jednotlivce a lépe porozumět jeho potřebám. Významná 
role byla v kurzu přisouzena komunikaci a volbě konkrétních slov. 
Po vyhodnocení plánuje městská policie rozvíjet získané vědomosti strážníků 
pomocí navazujících školení. 

Na ožehavou problematiku černých skládek, ale i na běžný odpad a dopady 
nesprávného nakládání s ním, se zaměřila akce s příznačným názvem Recykliště, 
která na dopravním hřišti Riviéra proběhla v září. V celodenním programu se vše 
točilo kolem zajímavostí o odpadech a jejich „druhém životě“. Stanoviště 
s osvětou této ožehavé problematiky měli kromě strážníků připravené i další 
pořádající subjekty, které se o co nejčistější město svými aktivitami zasazují. 
Jejich společné úsilí akce netradičním způsobem provázala.  

Nelichotivé prvenství v detailním statistickém přehledu míst, kde se brněnští 
strážníci zabývali nejvíce protiprávními jednáními, připadlo v polovině roku okolí 
hlavního nádraží. Městská policie také proto ještě během léta navýšila počet 
kontrol u hlavního nádraží až na maximum svých personálních kapacit. V období 
od počátku června do konce srpna letošního roku se strážníci jen ve zmíněné 
oblasti zabývali 584 závažnějšími případy souvisejícími s porušováním pořádku. 
Nejčastějším nešvarem bylo nerespektování městských vyhlášek. Ve 258 
případech strážníci postihovali pití alkoholu na veřejnosti a dvaatřicetkrát 
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přistihli žebrající osoby. Strážníkům v tom výrazně napomáhá i intenzivní dohled 
kamerovým systémem v podchodu a prostoru tzv. přednádraží. 

Do mezinárodní kampaně na podporu ekologicky šetrných způsobů dopravy se 
v září v rámci Evropského týdne mobility zapojili také brněnští strážníci. Připravili 
akce z oblasti propagace veřejné dopravy, chůze či zásad bezpečné jízdy na kole 
včetně informování o významu používání reflexních prvků v dopravě.  

Velkému zájmu veřejnosti se znovu těšil zářijový Festival vědy, který proběhl 
u brněnské hvězdárny a planetária 
na Kraví hoře. Návštěvníci si během něj 
vedle ukázek vysokých škol a vědecko-
výzkumných ústavů mohli díky 
strážníkům prohlédnout například tzv. 
štábní vozidlo, ve kterém na monitorech 
probíhal v reálném čase přenos z kamer, 
umístěných k tomuto účelu na budově 
planetária. K otestování střeleckých 
schopností posloužila provizorní laserová 
střelnice a značné pozornosti se těšilo 

také stanoviště městské policie s praktickou ukázkou měření rychlosti vozidel 
projíždějících náměstím Míru. 

Dosud největší akci s nejrozsáhlejším programem uspořádali brněnští strážníci 
28. září v areálu dopravního hřiště na Riviéře. I díky dvěma desítkám 
spolupořádajících subjektů bylo možností k vyžití tolik, že program přesáhl 
až do prostor městského koupaliště. Oslavy 150. výročí od zřízení městské policie 
v Brně zahájil slavnostní nástup příslušníků četnictva, ostrostřelců i strážníků 
v historických uniformách za doprovodu vlajkonošů. V duchu vzpomínání 
na minulost se nesla i prezentace dopravního podniku, jenž pustil zájemce 
do historického autobusu a druhým historickým vozidlem bezplatně vozil 
návštěvníky mezi Mendlovým náměstím a Riviérou. Moderní zásahovou techniku 
představili jihomoravští policisté, hasiči i záchranáři, kteří zajímavé součásti 
vybavení a jejich fungování ochotně přiblížili dětem i dospělým. Akce RETRO – 
NERETRO přilákala rekordní návštěvu více než tři tisíce lidí, z nichž prvních 
padesát šťastlivců obdrželo drobný tematický dárek. 

Téměř dvě stovky strážníků napříč celou zemí spojily síly v rámci opatření Jehla. 
Hlídky městských a obecních policií se ve stejný říjnový den vydaly do ulic, kde 
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sběrem odhozeným injekčních stříkaček nejen snižovaly riziko šíření nakažlivých 
onemocnění, ale pomáhaly také k hlubšímu povědomí o správném chování při 
nálezu injekční stříkačky. Zatímco z Prahy hlásili klesající trend počtu pohozených 
stříkaček, brněnští strážníci pozitivní trend bohužel nezaznamenali. Pro 
porovnání: třeba v roce 2013 odstranili dohromady 585 aplikačních pomůcek, za 
prvních devět měsíců roku 2016 ale už šlo o 1741 jehel. Při celorepublikové Jehle 
k tomu přibylo dalších 562 kusů nebezpečného materiálu, které putovaly 

k likvidaci. 

Říjnové krajské volby konané na mnoha místech 
v souběhu s volbami do Senátu přivedly 
do brněnských ulic sto osmdesát strážníků. 
Speciálně vyčleněné hlídky se zaměřily 
na dodržování pořádku, zákonem stanovených 
pravidel a na místech, kde nastala složitější 
dopravní situace, se staraly také o usměrnění 
provozu.  

Na jaké nešvary si lidé žijící ve městě v letošním 
roce stěžovali nejčastěji, ukázalo strážníkům 
vyhodnocení obsahu přijatých oznámení, dotazů 
z elektronických formulářů a komunikace přes 
sociální sítě. Přední příčky pomyslné černé listiny 

patří veřejnému pití alkoholu, zanedbávání úklidu po psech a porušování 
dopravních předpisů cyklisty. Pravidelných i namátkových kontrol strážníků 
zaměřených na tyto neblahé jevy tak i na základě těchto poznatků od podzimu 
výrazně přibylo. 

Třináct hřbitovů, desítky kontrol ve dne i v noci a dvě stovky strážníků – tak je 
možné charakterizovat intenzivní dohled hlídek městské policie nad pietou 
dušičkového období, kdy lidé v hojné míře přicházeli vzpomínat na zesnulé. 
Především preventivní přítomností se četným hlídkám městské policie dařilo 
předcházet okrádání návštěvníků o osobní věci a odcizování vzpomínkových 
předmětů. Pozornosti strážníků přitom neušli ani prodejci smutečního zboží. K 
poklidnějšímu rázu dopravní situace u Ústředního hřbitova výrazně přispělo také 
znovuotevření velkokapacitního parkoviště mezi Vídeňskou a Heršpickou ulicí, 
které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí.  
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Medaile za záchrany životů i dlouholetou 
věrnost si brněnští strážníci převzali 
počátkem listopadu při slavnostním 
ceremoniálu v Městském divadle Brno. 
Zaměstnanci i dlouholetí významní 
partneři městské policie obdrželi z rukou 
primátora Petra Vokřála a ředitele 
strážníků Bohumila Šimka i pamětní 
plakety a ocenění za zásluhy. Během 
oficiálního aktu, jenž byl završením 
letošních oslav 150 let od zřízení městské 

policie v Brně, obdrželo vyznamenání za záchranu šesti lidských životů třináct 
strážníků. Pohotově zasáhli při náhlých zdravotních indispozicích, dopravních 
nehodách i pokusech o sebevraždu. Prokázali dokonalou znalost technik první 
pomoci a připravenost v nečekaných a náročných situacích. 

Cenu pro nejlepší preventivní projekt na místní úrovni si na listopadové 
mezinárodní vědecké konferenci k 20. výročí prevence kriminality v ČR převzali 
v Praze brněnští strážníci. Tímto oceněním v 
soutěži ministerstva vnitra Městská policie 
Brno tak jen potvrdila svoji výjimečnost: 
během pouhých pěti let se totiž v České 
republice i na mezinárodním poli dočkala 
za své aktivity čtyř významných ocenění. 

Tradiční vánoční trhy se rozrostly 
až na Dominikánské náměstí, což se promítlo i 
do rozšíření kontrol městské policie. Intenzivní 
dohled nad čtveřicí náměstí začal už několik 
hodin před oficiálním listopadovým rozsvícením Těsnohlídkova stromu 
na centrálním brněnském náměstí a trval celý advent a zeslábl až o Štědrém dnu. 

Výsledky podzimních krajských voleb vedly ke změně na postu šéfa brněnských 
strážníků. Bohumila Šimka, který se stal jihomoravským hejtmanem, na pozici 
ředitele Městské policie Brno z rozhodnutí zastupitelstva od 14. prosince 
vystřídal Luboš Oprchal. A šlo o historický milník. Ještě nikdy v novodobých 
dějinách po roce 1992 ani po prvním zřízení městské policie v roce 1866 totiž 
v čele této instituce nestál člověk, který by celým kariérním žebříčkem postupně 
prošel až na vrchol. 
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Již sedmnáctému charitativnímu adventnímu koncertu Hudby Hradní stráže  
a Policie České republiky a pěveckého sboru Ars Brunensis Chorus, který se letos 
konal v sále pavilónu Rotunda, předcházel slavnostní ceremoniál na Nové radnici. 
Oceněni při něm byli strážníci i civilní zaměstnanci městské policie. Strážníkem 
roku se stal Bohumil Šimek, který svým zodpovědným přístupem výrazně přispěl 
k budování dobrého jména městské policie,  
a to nejen jako její ředitel. Čin roku odborná 
komise bez váhání přiřkla strážníku Marcelu 
Rajtšlégrovi, který v červenci prokázal velkou 
míru empatie a obdivuhodné komunikační 
dovednosti v situaci, kdy jiného člověka dělily 
vteřiny od rozhodnutí ukončit svůj život. 
Týmem roku se stala pracovní skupina 
strážníků z revíru Střed a z pořádkové 
jednotky, která se systematicky a intenzivně 
zabývala oblastí v okolí brněnského hlavního 
vlakového nádraží a na zklidnění situace spolupracovala s dalšími hlídkami 
městské i státní policie. Nováčky roku se stali Barbora Lapešová z revíru Východ a 
Martin Kořínek z jednotky dopravní, kteří se navzdory krátké praxi stali velmi 
rychle mimořádně platnými členy svých útvarů. 
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Městská policie Brno řečí čísel 
 

Přestupky řešené městskou policií v roce 2016 

úsek dopravy místní záležitosti veřejného pořádku 

p
o

d
ez

ře
n

í z
 

p
ác

h
án

í T
Č

* 

za
d

rž
en

í h
le

d
an

é 
o

so
b

y 

n
ed

o
vo

le
n

é 

p
ar

ko
vá

n
í 

n
ed

o
d

rž
en

í 
ry

ch
lo

st
i 

ch
o

d
ci

 

§ 
4

7
 v

eř
ej

n
ý 

p
o

řá
d

ek
 

§ 
4

9
 o

b
ča

n
sk

é 

so
u

ži
tí

 

§ 
5

0
 p

ro
ti

 

m
aj

et
ku

 

o
st

at
n

í 
p

ře
st

u
p

ky
 

89 965 6 659 321 1 561 368 1 957 5 522 
551 132 

96 945 9 408 

*TČ – trestného činu 

Nejvyšší četnost mají dlouhodobě přestupky, jimiž se strážníci zabývají na úseku 

dopravy.  

Z celkového počtu 106 353 zjištěných přestupků se 91 % týkalo dopravní 

problematiky. Mezi nejčastěji evidované přestupky patří zejména nerespektování 

dopravního značení a nedovolené stání na chodníku.  

Další kategorii přestupkového jednání tvoří oblast zajištění místních záležitostí 

veřejného pořádku, kam lze zahrnout veškerou činnost strážníků, která není 

spojena s dopravou.  

K nejčastěji evidovaným přestupkům patří především drobné krádeže, 

porušování vyhlášek a nařízení obce, rušení nočního klidu, nepovolené zábory 

veřejného prostranství nebo neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Při zajišťování 

místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zjistili a řešili v roce 2016 celkem 

9 408 přestupků. V tomto počtu jsou nejvýrazněji zastoupeny přestupky proti 

majetku, a to zejména drobné krádeže v obchodech a obchodních centrech. U 

ostatních zjištěných přestupků jsou nejvýrazněji zastoupeny přestupky na úseku 

nedodržování vyhlášek a nařízení obce. 
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Přestupky podle § 46 přestupkového zákona tvoří specifickou kategorii. Jedná se 

o přestupky proti vyhláškám a nařízením obce, kterých strážníci odhalili a řešili 

celkem 4 041. Velkou část z nich tvoří přestupky proti vyhlášce upravující chov a 

venčení psů, jichž strážníci zaregistrovali 1 878. Zbylých 2 163 pak tvoří 

především přestupky plynoucí z městských vyhlášek o žebrání, popíjení alkoholu 

na veřejnosti a porušování Tržního řádu.  

Zvláštní skupinu evidovanou strážníky MPB tvoří údaje o zadržených pachatelích 

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

ČR. Strážníci MPB v roce 2016 oznámili republikovým policistům 551 případů 

podezření na páchání trestné činnosti. Hlídky městské policie zadržely a předaly 

státní policii 132 osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání.  

V roce 2016 přijala MPB celkem 113 304 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 310 

přijatými oznámeními denně. Z tohoto celkového počtu přijatých oznámení bylo 

86 870 evidováno na tísňové lince 156, jehož nepřetržitou činnost zajišťuje 

městské operační středisko. 

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

evidovány 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 2016 bylo 

celkem na PCO přijato 1 471 signálů, tedy v průměru 4 signály denně.  MOS 

přijímá i signály ze zhruba 90 centrálních tísňových stanic (dále jen CTS), které 

používají především senioři se zvýšeným rizikem úrazu nebo náhlé změny 

zdravotního 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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  Evidované výjezdy k otevření bytů v roce 2016 

výjezdů 
celkem 

ohrožení života a zdraví 
škoda na 
majetku 

oznámení  
nepotvrzeno 

asistence 
pro HZS* počet zachráněných  počet úmrtí 

48 43 5 2 0 1 

*HZS – Hasičský záchranný sbor 

Jiné činnosti související s veřejným pořádkem představuje odstraňování 

použitých injekčních stříkaček a jehel pohozených na veřejných prostranstvích. 

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

služby nalezli a odvezli k bezpečné likvidaci  

2 085 kusů potenciálně nebezpečného infekčního materiálu. 

Značnou pozornost MPB soustředila na preventivní oblast. Během roku se 

uskutečnila 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“. Počty osob, které 

se jednotlivých tematických okruhů účastnily, prozrazuje následující tabulka. 

 

Evidovaná účast osob na preventivních projektech v roce 2016 

Senior 
akademie 

Dopravní 
výchova – děti 

Prevence 
kriminality – 

děti  

Prevence 
kriminality – 

občané 
celkem 

7 723 36 258 5 787 8 678 58 446 
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