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1. ÚVOD
Zpráva o činnosti Městské policie Trutnov (dále jen „městská policie“) zahrnuje informace o aktuálním vývoji veřejného pořádku a činnostech, které byly zaměřeny v roce
2018 na udržení pořádku a bezpečnosti ve městě Trutnově. V roce 2018 městská policie stejně jako v minulých letech zabezpečovala místní záležitosti veřejného pořádku
a plnila další úkoly dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Nedílnou součástí práce strážníků bylo i aktivní zapojení do primární prevence kriminality.
Strážníci rovněž v roce 2018 přispívali k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíželi na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení
obce, podíleli se v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, podíleli se na dodržování právních předpisů a ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním
zákonem činili opatření k jeho obnovení, podíleli se na prevenci kriminality v obci, prováděli dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhalovali
přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.
V předkládané zprávě o činnosti je prezentován souhrn nejpodstatnějších a nejdůležitějších výsledků a činností městské policie za rok 2018. Vzhledem k tomu, že
činnost Městské policie Trutnov je velmi rozličná, není tedy v možnostech této zprávy
vystihnout úplně vše.

2. PERSONÁLNÍ STAV MĚSTSKÉ POLICIE
Činnost městské policie v roce 2018 personálně zajišťovalo 40 strážníků a jedna civilní
pracovnice. Oproti roku 2017 došlo k poklesu o 4 strážníky, 2 strážníci v roce 2018
pokračovali v čerpání mateřské dovolené. Všichni strážníci nadále splňují veškeré
podmínky vyplývající ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění týkající se jak vzdělání, tak i odborné způsobilosti, bezúhonnosti a spolehlivosti. Strážníci
se pravidelně zúčastňují školení k novelám zákonů souvisejících s jejich činností.
I v roce 2018 strážníci prováděli fyzickou přípravu a střelecký výcvik jako v předchozích
letech. Fyzická příprava je uskutečňována 2x za jeden měsíc a střelecká příprava se
koná každé tři měsíce.
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V roce 2018 ukončilo pracovní poměr u městské policie 5 strážníků. V roce 2018 se
podařilo náborem přijmout 2 nové strážníky, kteří nastoupili do pracovního poměru
v druhé polovině roku 2018.
Výkon činnosti městské policie je zabezpečován nepřetržitým 24hodinovým provozem
z hlavní služebny umístěné v budově Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov.
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Graf č. 1 – Věková struktura strážníků městské policie v roce 2018
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Graf č. 2 – Nejvyšší dosažené vzdělání strážníků městské policie v roce 2018

Z pohledu nároku na vzdělání strážníků dle ust. § 4 odst. 1 písm. e) a f) zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění splňují strážníci městské policie
všechny požadované podmínky.
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3. TECHNICKÉ A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
K zabezpečení přímého výkonu služby používala městská policie v roce 2018 – 7 motorových vozidel: 3 vozy Škoda Octavia, 2 vozy Škoda Yeti, 1 vůz Škoda Roomster,
1 vůz Toyota Hilux. Každé z uvedených vozidel je vybaveno kamerou pro snímání čelního pohledu ze služebního vozidla. Městská policie využívá ke své činnosti 2 přístroje
k detekci alkoholu v dechu ALCOTEST DRÄGER.
Strážníci využívají osobní kamery CEL-TEC, noctovizor pro noční vidění, vybavení pro
odchyt toulavých a synantropních zvířat, narkotizační zbraň, která umožňuje bezpečné
odchycení zdivočelých zvířat, 3 fotoaparáty a 34 digitálních radiostanic, z tohoto počtu
jsou nadále 2 radiostanice v zápůjčce Policie České republiky, územní odbor Trutnov,
z důvodu součinnosti obou složek. Proškolení strážníci dále využívají 1 ks detektor
kovů ke sběru injekčních stříkaček a 1 ks AED – Automatický externí defibrilátor.
Technické a materiální vybavení je průběžně obměňováno, dle funkčnosti, opotřebení
a modernizace z důvodu zabezpečení kvalitního výkonu činnosti naší městské policie.
Městská policie je po stránce technického a materiálního vybavení na velmi dobré
úrovni a nadále zůstává srovnatelná s vybavením moderních městských policií větších
měst.
3.1 Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“)

Tab. č. 1 – Výslednost MKDS Trutnov 2014-2018

Rok

Celkem
událostí

Trestné
činy

Přestupky

Závadné
jednání

2014

119

7

32

14

2015

101

4

47

23

2016

240

7

57

47

2017

217

3

65

66

2018

227

4

47

46

V současné době disponuje městská policie 29 kamerovými body, které jsou umístěny
na území města. Pouze 6 kamer je pevných stacionárních, ostatní disponují otočnou
mechanikou, čímž zvětšují rozsah monitorované oblasti. Kamery jsou rozmístěny pře-
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devším na exponovaných místech, kde se pohybuje vyšší počet osob nebo na místech,
kde dle provedených analýz docházelo k většímu počtu závadového, ať už protiprávního či protispolečenského jednání. Díky stálému monitorování je možné téměř okamžitě
reagovat na možná rizika a případně usvědčit pachatele z protiprávního jednání. Objasněnost událostí (kriminality a přestupků) zjištěných přímo obsluhou kamerového
systému je téměř stoprocentní.
Za rok 2018 bylo prostřednictvím MKDS řešeno celkem 227 událostí. Kromě 4 zjištěných trestných činů a 47 přestupků bylo řešeno dalších 46 událostí, které především
díky včasnému zásahu hlídek strážníků nepřerostly v protiprávní jednání.
Dále bylo kamerovým systémem města zjištěno v roce 2018 17 závad, především
v souvislosti s čistotou veřejných prostranství, 8 dopravních přestupků a 20 dalších
událostí; kam lze zařadit: 3x první pomoc či nález jedné pohřešované osoby. Policii
České republiky bylo poskytnuto celkem 86 záznamů (57 pro obvodní oddělení, 11 pro
dopravní policii a 11 pro kriminální policii).

4. PŮSOBNOST MĚSTSKÉ POLICIE TRUTNOV V OBCÍCH
S UZAVŘENOU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU DLE UST.
§ 3a ZÁKONA Č. 553/1991 Sb., O OBECNÍ POLICII
V roce 2018 městská policie plnila své úkoly i v rámci smluvních vztahů na území těchto místních samospráv: Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Černý Důl, Svoboda nad
Úpou, Malá Úpa, Mladé Buky, Chotěvice, Rtyně v Podkrkonoší, Úpice, Suchovršice,
Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Žacléř, Královec, Lampertice, Bernartice, Zlatá
Olešnice, Vlčice, Staré Buky a Adršpach.
V souladu s požadavky vedení smluvních samospráv byla působnost městské policie
zaměřena na problematiku zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
území jednotlivých správních celků. Svou činností se městská policie podílela na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Konkrétně na úseku silničního
provozu podíl činností městské policie vykazoval stálý nárůst. Tento stoupající trend
zvláště v turisticky vytěžovaných destinacích potvrzovala vyjádření, jak smluvních obcí,
tak Policie České republiky. V oblasti obcí s výskytem narušování veřejného pořádku
ze strany nepřizpůsobivých osob městská policie svou přítomností přispěla k ochraně
a bezpečnosti osob i majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití či
se podílela na prevenci kriminality.
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Na území obcí s veřejnoprávní smlouvou bylo městskou policií v roce 2018 zjištěno
a řešeno 3 027 přestupků v oblasti zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Skutečná fakturační úhrada za výkon činností městské policie v těchto obcích za
rok 2018 činila celkem 2.209.523,00 Kč. V průběhu roku 2018 došlo k navýšení úhrady
za plnění úkolů městské policie, kdy hodinová sazba se změnila z 280,00 Kč na
296,00 Kč a sazba z 8,50 Kč/km na 9,00 Kč/km. Celková výše uložených blokových pokut na území obcí s veřejnoprávní smlouvou byla v roce 2018 ve výši
1.536.500,00 Kč.

Tab. č. 2 – Výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky v roce 2018
Způsob
řešení
přestupků
Rok

Domluvy,
projednání,
napomenutí,
počet

Pokuty
počet

Celkem

Průměrná
částka na
pokutu
v příkazu
na místě
(v Kč)

Vybraná částka na pokutách
(v Kč)
Obce s uzavřenou smlouvou

Trutnov

2015

1 930

5 975

1.074.200,00

703.600,00

1.777.800,00

297,54

2016

1 864

4 689

1.142.000,00

1.016.500,00

2.158.100,00

460,00

2017

1 617

3 420

792.550,00

503.280,00

1.295.830,00

379,00

2018

926

5 965

1.148.850,00

1.536.500,00

2.685.350,00

450,00

5. VÝSLEDNICE ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
V roce 2018 bylo městskou policií uloženo 5 965 pokut v příkaze na místě. Oproti roku
2017 došlo k navýšení o 2 545 uložených pokut. Navýšení bylo zapříčiněno nákupem
nového měřiče rychlosti TruCAM, čímž byla ze strany strážníků navýšena činnost zaměřená na měření rychlosti vozidel, zejména dle požadavků některých obcí
s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Příkazem na místě za rok 2018 byly uloženy
pouty v celkové výši 2.685.350,00 Kč, což je o 1.389.520,00 Kč více než v roce 2017.
Výsledky činnosti strážníků městské policie v oblasti zjištěných přestupků, tedy jejich
skladby a způsobu řešení, jsou uvedeny v následujících grafech.
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Tab. č. 3 – Porovnání událostí a činností v letech 2017–2018

Rok 2017

Rok 2018

Rozdíl
(2017-2018)

21 227

23 450

+10,5 %

Dopravní přestupky

4 667

6 606

+41,6 %

Oznámení občanů

4 549

3 924

-13,7 %

Přestupky mimo DP

549

628

+14,4 %

Výjezdy PCO

630

605

-4,0 %

Odchyt

196

202

+3,1 %

Spolupráce IZS

679

574

-15,5 %

Závady

1 157

1 046

-9,6 %

Nálezy

181

183

+1,1 %

22

31

+40,1 %

Kontroly sektorů

4 912

5 185

+5,6 %

Kontroly totožností

2 342

1 965

-16,1 %

Doručení písemnosti

192

99

-51,6 %

Hledaní, pohřešovaní

27

21

-22,2 %

Záchytná protialkoholní stanice

25

35

+40,0 %

1 099

2 346

+113,5 %

Události
Celkem

Trestné činy

Ostatní události
(asistence, lustrace, administrativa,
besedy, dopravní nehody)

Dle údajů uvedených v tabulce došlo v roce 2018 k nárůstu počtu událostí řešených
městskou policií o 2 223.
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6. PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÉ POLICIE
V roce 2018 bylo kromě prováděných kontrol zaměřených na bezpečnost a veřejný
pořádek zrealizováno téměř třicet akcí v rámci prevence kriminality.
Největší podíl tvořily besedy a přednášky v rámci primární prevence s dětmi ve školách. Mezi základní témata patřila představení práce městské policie, základní informace o právech a povinnostech, doprava, jednání při mimořádných událostech, předcházení osobních hrozeb, způsoby jednání při vlastní ochraně. V poslední době vzrostla
potřeba přednášek na téma internetových hrozeb, kyberšikany, stalkingu a dalších hrozeb spojených se sociálními sítěmi.
Dále se strážníci účastnili akcí pro mládež v rámci integrovaného záchranného systému a sportovních dní základních škol. Za všechny další akce uvádíme např. přednášku
pro Svaz postižených civilními chorobami na téma hrozby a obrany s praktickými ukázkami, beseda na Střední zdravotnické škole v Trutnově s tématem rizika prázdnin pro
dospívající, přednáška pro Základní školu v Úpici na téma nelátkové závislosti, dopravní den v Janských Lázních.
Mezi největší akce, ke kterým se městská policie v roce 2018 připojila, patří:


„Akce Jehla“ – celonárodní akce zaměřená na čistění a sběr biologicky závadného
materiálu



„Na kole jen s přilbou“ – celonárodní akce zaměřená na bezpečnost v cyklistické
dopravě



„Forenzní identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek“ (dále
jen „FIZ“) – mezinárodní akce prevence



„Používání Automatického externího defibrilátoru„ (dále jen „AED“) – zapojení
do Záchranného zdravotnického systému Královéhradeckého kraje



výcvik sebeobrany pro zaměstnance Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.

6.1 Projekt Forenzní identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek
Plánované aktivity projektu byly v roce 2018 realizovány a termín realizace akce stanovený rozhodnutím o poskytnutí dotace byl splněn. Cenová výše projektu byla
75.000,00 Kč, na tento projekt se nám podařilo získat dotační titul ve výši
56.000,00 Kč. Realizace projektu zajistila pocit bezpečí, zvýšila informovanost o možnostech prevence a snižování kriminality, což dokazují přiložená statistická data
a dotazníkové šetření (viz měření efektivity).
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1)

Zvýšila se ochrana majetku u značených předmětů.

2)

Viditelně označené předměty a místa zvyšují bezpečnost a odrazují potencionální
pachatele.

3)

Označené předměty znesnadňují páchání trestné činnosti nejen při krádeži, ale
i při následném protiprávním prodeji či užívání předmětu.

4)

V oblasti, kde jsou věci označovány, se snižuje míra trestné činnosti.

5)

Díky medializaci při realizaci tohoto projektu, ale také dalších projektů prevence
kriminality, se zvyšuje informovanost veřejnosti o možnostech efektivního předcházení a snižování trestné činnosti a zvyšuje pocit bezpečí.

V rámci projektu došlo k propojení s prodejci kol a se zájmovými cyklistickými organizacemi, čímž se obecně zvýšila informovanost i distribuce letáků s informacemi o projektu FIZ. Vzhledem k úspěšnosti akce předpokládáme s pokračováním značení prostřednictvím městské policie i v dalším období.
Cílovou skupinou akce projektu FIZ byli především majitelé jízdních kol a kompenzačních pomůcek. Především díky konkrétní aktivitě při ochraně jejich osobního majetku
byla odezva velmi pozitivní. Obecně byla cílovou skupinou i široká veřejnost, která měla možnost se při předváděcích akcích a mediální publicitě podrobně seznámit
s informacemi nejen o efektivním zabezpečení majetku, ale i o dalších možnostech
zvyšování bezpečnosti a snižování kriminality na území města. Tímto projektem tedy
došlo i ke zvyšování pocitu bezpečí našich občanů. Konkrétně bylo realizací projektu
dotčeno 180 osob.
V roce 2018 bylo označeno v rámci projektu FIZ 180 předmětů a nebyla zaznamenána
žádná krádež ani ztráta označených předmětů.
Tab. č. 4 – Počet a krádeží a objasněnosti jízdních kol OO PČR Trutnov
(2015-2018)
Rok
Počet krádeží
Počet objasněno
Objasněno %

2015

2016

2017*

2018**

23

29

18

6

9

14

13

0

39

48

72

0

*data k 30.11.2017, **data 30.09.2018
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Dotazníkové šetření FIZ 2018
Otázky byly stanoveny škálou s hodnocením známek v rozpětí 1-5, hodnocení stejné jako ve škole, tj. 1 – výborné, 5 – nedostatečné.
Na otázky odpovědělo 74 respondentů z 96 oslovených osob, tj. 77 % dotázaných.
Otázka č. 1 Přispívá značení (FIZ) k lepšímu zabezpečení majetku?
Známka
Počet odpovědí

1
21

2
30

3
4
5
11
9
3
Průměrná známka: 2,2

Otázka č. 2 Odradí takto označené předměty případné pachatele?
Známka
Počet odpovědí

1
4

2
19

3
4
5
25
19
7
Průměrná známka: 3,1

Otázka č. 3 Věděli jste o projektu FIZ a byli jste o něm dostatečně informováni?
Známka
Počet odpovědí

1
9

2
14

3
4
5
18
12
21
Průměrná známka: 3,3

Otázka č. 4 Přispívají projekty prevence kriminality jako je FIZ, MKDS ke zvýšení
bezpečnosti a pocitu bezpečí?
Známka
Počet odpovědí

1
17

2
33

3
4
5
14
8
2
Průměrná známka: 2,3

Poměrně dobře dopadlo hodnocení ve vztahu zvýšení zabezpečení majetku značením
FIZ a kladně byly také hodnoceny projekty prevence kriminality města.
Hodnocení k odrazení případného pachatele bylo hodnoceno průměrně, často
s tvrzením, že pokud bude někdo opravdu chtít označený předmět ukrást, tak to stejně
udělá, ale snad si to alespoň někdo rozmyslí.
Průměrně byla také zhodnocena informovanost, i když proběhla poměrně rozsáhlá
kampaň, především v regionálních mediích. Kromě obvyklého internetu a tiskovin také
v rozhlase a televizi.
Projekt se setkal se značným zájmem veřejnosti a vzhledem k téměř každodennímu
styku s občany při realizaci projektu byla akce přínosná i v rámci těchto diskuzí
s občany. Akce přinesla i mnoho podnětů od občanů a přiblížila práci policie blíže veřejnosti
Celkově lze říci, že projekt je úspěšný, jelikož se do jeho realizace zapojila široká veřejnost a celkově přispěl ke zlepšení informovanosti o problematice v oblasti prevence
kriminality u našich občanů.
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6.2 Používání Automatického externího defibrilátoru

V roce 2018 se městská policie zapojila do Záchranného zdravotnického systému Královéhradeckého kraje (dále jen „ZZS KHK“) jako first responder pro zajištění první pomoci při záchraně života pomocí automatického externího defibrilátoru (AED). Strážníci byli odborně proškoleni zástupci ZZS KHK nejen ve zdravotnické první pomoci, ale
i v použití AED jako účinného nástroje při záchraně života.
AED je přístroj, který je schopen analyzovat srdeční aktivitu (křivku EKG) a laického
zachránce vede v případě potřeby hlasovými pokyny k provedení bezpečné defibrilace.
Skupiny first responderů v kraji jsou vybaveny automatickým externím defibrilátorem
kompatibilním s přístroji používanými výjezdovými skupinami ZZS KHK.
Specifikace AED
- schopnost automaticky analyzovat srdeční aktivitu (křivku EKG)
- vedení i laické obsluhy grafickými pokyny na displeji a hlasovými pokyny v českém
jazyce k provedení bezpečné defibrilace
- možnost změny a nastavení pro odbornou manuální obsluhu
- celková bezpečnost, odolnost proti nárazům, vibracím a elektomagnetickému rušení
- kompatibilita s přístroji požívanými výjezdovými skupinami ZZS KHK, především při
napojení a požití elektrod
- zajištění záručního i pozáručního servisu, včetně případných aktualizací softwaru
- displej s textem a pokyny v českém jazyce
- dokumentace a možnost ukládání dat událostí
- baterie s minimální výdrží v pohotovostním režimu 6 měsíců
V roce 2018 bylo na základě výzvy ZZS KHK zajištěno několik výjezdů, při nichž strážníci spolupracovali se zdravotníky a s dalšími složkami integrovaného záchranného
systému.

Obr. č. 1 – Automatický externí defibrilátor
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7. ZÁVĚR
Městská

policie

vznikla

v Trutnově proto,

aby byla

nástrojem města

k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které náleží do jeho
samostatné působnosti a aby plnila další úkoly podle zákona nebo pokud tak
stanoví zvláštní zákon.
Oblast veřejného pořádku podstoupila v posledních letech mnoho zásadních
změn. Právní předpisy, které se týkají městských policií, povinností a oprávnění
strážníků při výkonu služby a ostatních subjektů, které se podílí na ochraně
veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku nejsou pevné, ale v pohybu,
mění se a doplňují, tak jak je v pohybu celá společnost. Městská policie byla
schopna i v roce 2018 na takové změny reagovat.
Jako hlavní náplní strážníků městské policie i nadále zůstává zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku. Toto ustanovení přesně vymezuje
úkoly, které městská policie v Trutnově realizuje.
Musím konstatovat, že městská policie patří nadále k moderně vybaveným.
Technické a materiální vybavení je průběžně obměňováno, dle funkčnosti, opotřebení a modernizace z důvodu zabezpečení kvalitního výkonu činnosti naší
městské policie.
V roce 2018 nedošlo z pohledu městské policie k závažnějším událostem narušujícím občanské soužití nebo veřejný pořádek, které by naznačovaly zhoršení
bezpečnosti ve městě. Strážníkům se naopak v mnoha případech podařilo svojí
preventivní činností předcházet závadovému jednání.
Závěrem bych chtěl poděkovat za profesionální spolupráci při plnění úkolů
městské policie všem složkám, které svým postojem k potřebám městské policie pomáhaly a pomáhají zajistit bezpečnost a veřejný pořádek v našem městě.
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