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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR TRUTNOV

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za rok 2018 v
porovnání s rokem 2017
Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2018 ve srovnání s rokem 2017
V roce 2018 bylo zjištěno celkem 1.611 (-98, -5, 96 %) trestných činů. Objasněno bylo
celkem 1.157 (- 45) trestných činů, objasněnost 71,8% (70,3 %, +1,5%). Ve
zkráceném přípravném řízení bylo v roce 2018 zpracováno 411 (-3) trestných činů.
V roce 2018 opětovně došlo k poklesu zjištěných trestných činů o 5,96% ve srovnání
s rokem předchozím a zvýšení objasněnosti o 1, 5 %.
Kriminogenní faktory v okrese
Hlavní kriminogenní faktory zůstávají ve své podstatě stejné s předchozím obdobím:
 Rekreační a turistická oblast Krkonoše, kdy v průběhu kalendářního roku
navštíví turistické destinace přes 8 milionů návštěvníků (jen Janské Lázně
navštívilo v roce 2018 nejméně 900 000 tisíc návštěvníků – Stezka korunami
stromů – 600 000 návštěvníků)
 Umístění 5 výchovných ústavů, což je spojeno se zvýšenou kriminalitou
mládeže
 Věznice Odolov
 Teritoriální umístění okresu na hranici s Polskou republikou a s tím spojená
přeshraniční kriminalita
V návaznosti na vývoj majetkové trestné činnosti a krádeže motorových vozidel
jsou opakovaně především v zimní rekreační sezóně organizovány preventivní
bezpečnostní akce zaměřené na kontroly vozidel a osob v horských příhraničních
oblastech našeho regionu za spolupráce všech služeb, SKPV, základních útvarů,
dopravního inspektorátu, Odboru cizinecké policie Hradec Králové a Pohotovostního a
eskortního oddělení.
Pátrání po osobách a věcech
Za rok 2018 bylo vyhlášeno pátrání po 352 osobách (-32 osob), žádné pátrání nebylo
vyhlášeno s příznakem „dítě v ohrožení“.
Dopravní prostředky: celkem bylo vyhlášeno pátrání po 71 vozidlech a registračních
značkách.
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Přestupky
V roce 2018 bylo zjištěno a zpracováno 11 272 přestupků.
Majetková kriminalita
V roce 2018 byla jako již každoročně majetková kriminalita nejčetnějším druhem
páchané trestné činnosti, a to i přes mírný pokles nápadu trestné činnosti, který ve své
podstatě koresponduje se snižováním celkového nápadu trestné činnosti v rámci celé
ČR.
Z pohledu autokriminality je již od roku 2013 zaznamenáván nižší počet odcizených
motorových vozidel. Trend poklesu krádeží motorových vozidel je dán především
snížením celkového nápadu na tomto úseku kriminality. Na rozdíl od předchozích let
nebyla dokumentována žádná krádež motocyklu, kdy na tomto má velký podíl
zavedení opatření na motocyklových závodech v Petříkovicích a Radči, kde v
minulosti ke krádežím docházelo.
Na úseku tohoto druhu kriminality jsou v současné době největším problémem
krádeže volně postavených či uzamčených čtyřkolek v horských oblastech Krkonoš. V
letošním roce byly takto odcizeny čtyři čtyřkolky. Na ÚO Trutnov byly zaznamenány
případy, kdy se okres stává průjezdním místem pro odcizená vozidla ze zahraničí,
směrem do Polské republiky.
Z pohledu krádeží vloupáním došlo meziročně k poměrně významnému poklesu z 201
skutků v roce 2017 na 169 skutků v roce 2018. U tohoto druhu trestné činnosti
dosahujeme již tradičně velmi vysoké objasněnosti na úrovni 50,89 %.
Zajímavé případy:
Objasněné krádeže vloupáním do garážových komplexů na území celé ČR – celkem
sděleno obvinění za 126 napadených objektů s celkovou škodou 3.201.905,- Kč.
Dva pachatelé opakovaně odcizili z objektů ve Špindlerově Mlýně a ze stavebních
strojů v Bernarticích věci v podobě nářadí a měděných plechů se škodou převyšující
500.000,- Kč.
Hospodářská kriminalita
V roce 2018 bylo v rámci ÚO Trutnov evidováno 194 trestných činů hospodářského
charakteru (o 31 méně oproti roku 2017), z nichž bylo objasněno 126 skutků (o 27
méně oproti roku 2017), což představuje objasněnost 64,95 % (v roce 2017 bylo
dosaženo objasněnosti 68,00%).
Informační kriminalita
V roce 2018 nedošlo k výraznější změně v počtu trestných činů v oblasti počítačové
kriminality, zejména u případů porušování autorského práva (nelegální SW, filmy,
hudba) a podvodů na bazarových portálech.
Počet těchto podvodů se meziročně zvýšil (+2). Podobně jako v roce 2017 byly
zaznamenány pokusy o podvodné vylákání finančních prostředků z účtů firem, kdy byl
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neznámým pachatelem osloven ekonomický útvar dané firmy (email, SMS), ve kterém
NP předstírá, že je jednatelem firmy a dává pokyn k provedení platby. V některých
případech se podařilo odchozí finanční prostředky zablokovat v domovské bance.
V jiných případech, kde byly platby zadány jako expresní, nebo byl případ oznámen
až s několikadenním zpožděním, se finanční prostředky nepodařilo zajistit a platby
byly poukázány na zahraniční účty (např. Turecko, Kypr, Rumunsko a následně byly
převedeny na účty v dalších zemích).
Násilná kriminalita
U násilné kriminality byl jako u jediné problematiky oproti roku 2017 zaznamenán
patrný nárůst o 3 případy na celkových 161 registrovaných skutků. Objasněnost je na
tomto odvětví tradičně vysoká a převyšuje 86,96%.
Nejpočetnějšími případy jsou úmyslné ublížení na zdraví (39), porušování domovní
svobody (26), nebezpečné vyhrožování (25) a vydírání (16). Meziročně došlo k
poklesu loupeží z 16 případů v roce 2017 na 11 v roce 2018.
Mravnostní kriminalita
Na úseku mravnostní kriminality došlo v roce 2018 k mírnému nárůstu ze 24 skutků v
roce 2017 na 29 skutků v roce 2018, přičemž došlo k poklesu objasněnosti na 72,41
% z 87,50 % v roce 2017.
V rámci Územního odboru Trutnov bylo v roce 2018 prošetřováno obdobné množství
oznámení jako v roce 2017. Z těch závažnějších policie šetřila 12x pohlavní zneužití
(2017 – 7x), 9x znásilnění (2017 – 6x), 1x výtržnictví (2017 – 1x), 1x šíření dětské
pornografie (2017 – 0x). V roce 2018 nebylo šetřeno žádné pohlavní zneužití v
závislosti (2017 – 2x), obchodování s lidmi (2017 – 0x), ale ani žádný sexuální nátlak
(2017 – 1x). Je zcela zřejmé, že ubývá závažná mravnostní trestná činnost, přičemž
se ta běžná mírně zvýšila (dobrovolný pohlavní styk s věkem poškozeného do 15-ti
let). Rozhodně se nejedná o alarmující čísla, která byla běžná ještě do roku 2016 (72
skutků).
Zajímavostí je, že OOK v roce 2018 nešetřilo žádný skutek směřující do oblasti
mravnostní kriminality na sociálních sítích, neboť tento fenomén je stále velice
rozšířený. V rámci celé České republiky došlo k mnoha případům zaslání intimních
fotografií mladých dívek a chlapců neznámým osobám, které následně pod pohrůžkou
zveřejnění fotografií požadovali další obdobné materiály.
Bezpečnost silničního provozu
V roce 2018 bylo zaznamenáno celkem 1.137 dopravních nehod (-28, -2,5%) a 108
dopravních nehod na tzv. Euroformulář. Počet osob usmrcených vzrostl na 9 (+4),
počet těžce zraněných byl 62 (+16) a lehce zraněných 236 (-8). Odhadovaná hmotná
škoda (58.259.500 Kč) se snížila o cca 807 tisíc Kč. Nejčastějšími příčinami
dopravních nehod: způsob jízdy (628, -23) a rychlost jízdy (187, +4). Počet DN pod
vlivem alkoholu byl téměř stejný, tedy 71 (+1) a dopravní nehody pod vlivem
omamných a psychotropních látek byly řešeny 4. Počet řidičů, u kterých byl zjištěn
alkohol během řízení vozidla, se zvýšil o 50 % na 144 (+72). Policisté dopravního
inspektorátu uložili celkem 26 kaucí (+7) v částce 379.000 Kč (-64.000 Kč).
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Oblast veřejného pořádku
V roce 2018 bylo vyhlášeno několik bezpečnostních opatření k zajištění klidu,
bezpečnosti a veřejného pořádku.
Zejména se jednalo o zvýšená bezpečnostní opatření v návaznosti na bezpečnostní
situaci v Evropě (1. stupeň ohrožení terorismem). Dále se jednalo se o opatření,
jejichž cílem bylo zajištění klidu a veřejného pořádku v souvislosti s konáním
kulturních a sportovních akcí. Mezi tyto patřily zejména letní hudební festival Obscene
Extreme, dále potom tradiční každoroční slavnost Porcikule v Hostinném. Mezi
zajímavé patří vyhlášení bezpečnostního opatření souvisejícího se svoláním
technopárty na Královédvorsku, která proběhla bez jakéhokoli narušení veřejného
pořádku (soukromý pozemek v lesním porostu se svolením majitele).
V souvislosti s diváckým násilím byly v rámci Územního odboru Trutnov za rizikové
vyhodnoceny hokejové zápasy mezi HC Trutnov, HC Vrchlabí a HC Dvůr Králové nad
Labem. Na tato utkání byla realizována vlastní policejní opatření s výpomocí členů
AKT.
Oblast personální práce
V roce 2018 byl počet plánovaných systemizovaných pracovních míst v rámci ÚO TU
294 policistů. Fyzický stav policistů poklesl na 270 (-24). Z uvedených údajů vyplývá,
že je i nadále se třeba intenzivně věnovat doplnění početních stavů policistů na
Územním odboru PČR Trutnov. Zahraničních misí se v tomto roce zůčastnili 2
policisté.

Prevence
Preventivní činnost ze strany pracovníka OTP KŘ KHK je zaměřena na všechny
věkové kategorie. Jedná se o děti předškolního a školního věku, dále potom o
studenty středních škol, dospělé i seniory. Pro děti do 15-ti let se jedná o přednášky
týkající se osobní bezpečnosti, středoškoláci jsou seznamováni s otázkami základního
právního povědomí. Jedná se o témata spojená s trestní odpovědností, problematikou
omamných a psychotropních látek, domácího násilí a internetové kriminality. Na
osoby v produktivním věku jsou zaměřeny akce v souvislosti s bezpečností a
plynulostí silničního provozu, domácím násilím a podvody. Senioři se zúčastňují
setkání, na kterých jsou upozorňováni na nebezpečí podvodů, kterých se na této
věkové skupině pachatelé nejčastěji dopouštějí.

plk. Mgr. Pavel Škandera v.r.
vedoucí ÚO Trutnov
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