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Ú V O D E M 
 
 
Vážení občané města Svitavy, vážení zastupitelé, 
 
 předkládám vám pravidelnou roční zprávu s názvem „Struktura a analýza kriminality v rámci OOP 
Svitavy za rok 2019“, která informuje zejména o stavu kriminality ve městě Svitavy a jeho okolí  v roce 
2019, kdy jsem čerpal z podkladů  Obvodního oddělení Svitavy, Dopravního inspektorátu Svitavy a 
zpracovaných statistických údajů Policie ČR. V úvodu této zprávy najdete stručné pojednání o 
celkovém přehledu kriminality v ČR za rok 2019. Zpráva dále pojednává o otázkách spojených s 
bezpečností a veřejným pořádkem v rámci územní působnosti Obvodního oddělení Svitavy a podává 
stručnou informaci o základních ukazatelích vývoje kriminality, tedy spáchaných trestných činech a 
přestupcích, v roce 2019 na území města Svitavy. Její součástí jsou i informace o stavu dopravní 
situace a dopravní nehodovosti v rámci města Svitavy zaznamenané Dopravním inspektorátem 
Svitavy.  
  
 

O Obvodním oddělení Policie ČR Svitavy  
 
 Obvodní oddělení Svitavy je největší oddělení s územní odpovědností v rámci Územního odboru 
Svitavy. OOP Svitavy je z pohledu organizace a členění PČR oddělením II. typu. Rozloha služebního 
teritoria je cca 366 km2, kde žije kolem 32 200 obyvatel. Do jeho působnosti patří dvě města - Svitavy 
a Březová nad Svitavou a dalších 27 obcí.   
 
 Na Obvodním oddělení PČR Svitavy (dále jen OOP Svitavy) je nově tabulkový stav 39 policistů, 
přičemž v současné době vykonává službu 39 policistů. Jedním z našich  mnoha úkolů je chránit 
bezpečnost osob, majetek a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly dle trestního 
řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Z 39 policistů OOP Svitavy je 13 policistů 
rozčleněno do 6 okrsků – A, B, C, D, E a F, přičemž každá obec má přiřazeného svého policistu, který je 
zodpovědný za plnění úkolů policie v daném teritoriu. Na samotné město Svitavy je z tohoto počtu 
přiřazeno 6 policistů, kteří mají mezi sebe rozděleny jednotlivá teritoria města (A, B, C). Celkem 10 
policistů plní úkoly hlídkové služby a 10 policistů je zařazených na pozici zpracovatele, kteří 
zpracovávají zejména věci týkající se trestního řízení. Policisté OOP Svitavy posilují výkon služby i na 
jiných součástech, jako např. na Pražském hradě, středních Čechách apod. či vyjíždějí na zahraniční 
mise, kterých se policisté ČR účastní, případně jsou nově přijatí zařazeni ke studiu základní odborné 
přípravy. Všichni tito policisté jsou přímo podřízeni vedoucímu oddělení a jeho dvěma zástupcům. Na 
našem oddělení je zabezpečen provoz po celých 24 hodin denně prostřednictvím dozorčí služby. Pokud 
potřebujete naši pomoc či jinak využít našich služeb, obraťte se na nás osobně na adrese Purkyňova č. 
2, Svitavy, případně můžete zavolat na linku 158, 974 578 651 nebo napsat na e-mailovou 
adresu: sy.oop.svitavy@pcr.cz .  
 
 
 
 

mailto:sy.oop.svitavy@pcr.cz
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STATISTIKA KRIMINALITY V ČR v r. 2019 
 

V první části zprávy se můžete seznámit se statistickými údaji o trestné činnosti v ČR za rok 2019. 

Níže uvedenou statistiku uvádím zejména pro získání lepšího celkového přehledu a možnosti určitého 
srovnání s kriminalitou páchanou v rámci OOP Svitavy.   
 

     Za období od 1. ledna až do 31. prosince 2019 Policie ČR registrovala celkem 199221 trestných 
činů, což činí oproti roku 2018 nárůst o 6816 skutků ( 3,54%). Od roku 2013 do roku 2018 klesal 

nápad zjištěné trestné činnosti, který byl v roce 2019 přerušen, a zaznamenali jsme nárůst trestné 
činnosti. Objasněno bylo 93202 skutků. Objasněnost (poměr počtu zjištěných a objasněných 

trestných činů) činila v r. 2019 46,78%. Zde tedy zaznamenáváme mírný pokles oproti r. 2018 

(48,23%) o 1,45%. Pro názornost předkládám tabulku s názvem Kriminalita v ČR v r. 2019 (srovnání s 

r. 2018), ze které lze vyčíst typy trestné činnosti, u kterých byl zaznamenán pokles (pouze 

hospodářská kriminalita) či naopak nárůst  jejich páchání (zejména vraždy, krádeže vloupáním, ostatní 

kriminalita, zbývající kriminalita a vojenská kriminalita). Z druhé tabulky a grafu je patrný klesající 

trend registrované kriminality a naopak stoupající objasněnost případů, kdy však tyto trendy byly v r. 

2019 přerušeny. 

 

Kriminalita v ČR v r. 2019 (srovnání s r. 2018) 

Typ tr. činnosti 
Počet 
skutků 2019 

Počet skutků 
2018 

Stav r. 2018 
oproti r. 2017 

Nárůst 
v% 

Objasněno 
skutků 2019 

Objasněno 
v % 

vraždy 143 116 27 23,28% 128 89,51% 

násilné TČ 13606 13553 53 0,39% 9364 68,82% 

mravnostní TČ 2733 2655 78 2,94% 1853 67,80% 

krádeže vloupáním 22161 21151 1010 4,78% 5157 23,27% 

krádeže prosté 59850 59438 412 0,69% 17219 28,77% 

ost. majetková TČ 20125 18081 2044 11,30% 4687 23,29% 

ostatní kriminalita 27354 26703 651 2,44% 20389 74,54% 

zbývající kriminalita 28682 25974 2708 10,43% 22626 78,89% 

hosp. kriminalita 24589 24837 -248 -1,00% 11898 48,39% 

vojenská kriminalita 48 13 35 269,23% 9 18,75% 

Celková kriminalita 199221 192405 6816 3,54% 93202 46,78% 

 
 
 

Vývoj kriminality a objasněnosti v ČR za posledních 10 let 

rok počet skutků objasněno objasněnost 
2010 313387 117685 37,55% 

2011 317177 122238 38,54% 

2012 304528 120168 39,46% 

2013 325366 129181 39,70% 

2014 288660 126237 43,73% 

2015 247628 112139 45,29% 

2016 218162 101678 46,61% 

2017 202303 94890 46,90% 

2018 192405 92795 48,23% 

2019 199221 93202 46,78% 
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Graf vývoje kriminality a objasněnosti v ČR za posledních 10 let  

 
 
 

 
Stíhané a vyšetřované osoby  
 
     Za období od 1. ledna do 31. prosince 2019 bylo v ČR celkem stíháno a vyšetřováno 86209 osob. 

Meziročně oproti r. 2018 (84990 osob) došlo k nárůstu počtu stíhaných a vyšetřovaných osob o 1219 

osob ( 1,43%). Na páchání trestné činnosti se v r. 2019 z 82,22% podíleli muži, ženy z 17,23%, nezletilí 

a mladiství z necelých 5%, recidivisté z 38,97%. Co se týká struktury stíhaných a vyšetřovaných osob 
v roce 2019 vůči r. 2018, tak je víceméně totožná. Více se dočtete v přiložené tabulce. 
 

Stíhané osoby v r. 2019 

Stíhané osoby v r. 2019 v% 

muži 70877 82,22% 

ženy 14853 17,23% 

práv. osoby 479 0,56% 

nezletilí 1879 2,18% 

mladiství 2408 2,79% 

recidivisté 33597 38,97% 

cizinci 8122 9,42% 

celkem osob 86209   
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STRUKTURA KRIMINALITY NA OOP SVITAVY  
 

 V rámci OOP Svitavy, bylo v roce 2019 registrováno celkem 376 trestních věcí (-69 věcí oproti r. 
2018), de facto se dostáváme na úroveň roku 2017, kdy bylo registrováno 389 skutků. Z toho bylo 331 

případů objasněno, což činí objasněnost trestních věcí ve výši 88,03% (+2,64% oproti r. 2018). Jde o 

dosud nejvyšší objasněnost trestné činnosti v historii Obvodního oddělení Svitavy, počítáno od doby 
vzniku novodobé Policie ČR v roce 1991.  

     U všech typů trestné činnosti kromě krádeží prostých a ostatní majetkové trestné činnosti došlo 
k poklesu spáchaných skutků. Výrazný procentuální pokles byl zaznamenán u mravnostní kriminality, 

ostatní kriminality (kam spadají trestné činy jako výtržnictví, nedovolená výroba a držení 
psychotropních látek a jedů, maření výkonu úředního rozhodnutí) a hospodářské kriminality (podvod, 

zpronevěra, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, zkrácení daně a 
další).  
     Majetková trestná činnost (krádeže vloupáním, krádeže prosté a ostatní majetková trestná 
činnost), kterou se v roce 2018 s počtem 82 trestních věcí podařilo výrazně eliminovat oproti r. 2017, 

kdy bylo registrováno celkem 122 skutků, byla páchána v celkovém počtu 135 skutků. Z tohoto počtu 
bylo 109 případů objasněno, což činí 80,74%, je to o 12,45% více oproti roku 2018 a +23,37% oproti r. 

2017. U krádeží vloupáním s počtem 20 skutků (-3 skutky oproti r. 2018) můžeme konstatovat 
víceméně setrvalý stav. Došlo však k více než 100% nárůstu krádeží prostých, které byly páchány 
nejčastěji v jiných objektech (48 skutků) a které byly všechny objasněny. Ostatní majetková trestná 

činnost byla nejvíce zastoupena podvody (18 skutků – 13 objasněno) a poškozováním cizí věci (6 
skutků – 4 objasněny). 
     Nejpočetnější skupinu v r. 2019 tvořila zbývající kriminalita s počtem 105 skutků, kam spadají 

trestné činy v souvislosti s dopravními nehodami (18 případů, 17 objasněno), ohrožení pod vlivem 
návykové látky (46 případů, 46 objasněno), zanedbání povinné výživy (29 případů, 28 objasněno) i 1 

případ podněcování k národnostní a rasové nenávisti.  

 165 věcí (+65 oproti r. 2018) bylo zpracováno v tzv. zkráceném přípravném řízení, což je rychlejší a 
efektivnější forma trestního řízení, kdy je pachatel za splnění určitých podmínek odsouzen a 

potrestán. 

     Pro lepší orientaci přikládám tabulku. 
 

Kriminalita v rámci OOP Svitavy v r. 2019 

Typ tr. činnosti 
Počet skutků 

2019 

Počet skutků 
2018 

Stav r. 2019 

oproti r. 2018 v% 

Objasněno 
skutků 2019 

Objasněno 
v % 

vraždy 0 0 0       

násilné TČ 22 27 -5 -18,52% 21 95,45% 

mravnostní krim. 2 10 -8 -80,00% 2 100,00% 

krádeže vloupáním 20 23 -3 -13,04% 11 55,00% 

krádeže prosté 90 43 47 109,30% 81 90,00% 

ost. majetková TČ 25 16 9 56,25% 17 68,00% 

ostatní kriminalita 75 160 -85 -53,13% 71 94,67% 

zbývající kriminalita 105 113 -8 -7,08% 101 96,19% 

hosp. kriminalita 36 53 -17 -32,08% 27 75,00% 

vojenská kriminalita 0 0 0       

Celková kriminalita 376 445 -69 -15,51% 331 88,03% 
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 Za trestnou činnost bylo v roce 2019 stíháno 308 osob (v r. 2018 to bylo 281 osob), z toho bylo 9 

nezletilých (v r. 2018 3 nezletilí), 1 mladistvý (v r. 2018 11 mladistvých), 151 recidivistů (v r. 2017 95 

recidivistů), 12 cizinců (v r. 2018 25 cizinců) a 3 právnické osoby. Oproti roku 2018 jsme tedy 

zaznamenali vyšší počet stíhaných osob, což nekoresponduje se snížením nápadu trestné činnosti, je 

to však zapříčiněno vyšším počtem páchajících recidivistů, zde je nutné vyzdvihnout důslednou práci 
policistů, kteří s recidivisty pracují a v loňském roce se dařilo jejich opakovanou protiprávní činnost 
vyhledat,  zadokumentovat a objasnit. Evidovali jsme nárůst počtu nezletilých pachatelů a pokles 

počtu pachatelů mladistvých. V celkovém součtu je počet pachatelů mladších 18 let o 4 nižší než 
v roce 2018. Nezletilí se dopouštěli násilné trestné činnosti ve dvou případech (ublížení na zdraví a 
nebezpečné vyhrožování), majetkové trestné činnosti (krádeže na osobách, věcí z aut i motorového 

vozidla) a sprejerství. 1 mladistvý spáchal ublížení na zdraví. Recidivisté páchají trestnou činnost 
napříč všemi typy kriminality, jak je patrné z přiložené tabulky.  
 

 

Stíhané osoby v r. 2019 v rámci OOP Svitavy 

         stíhané osoby r. 2019 

Typ tr. činnosti Počet skutků 2019 nezl. ml. recidivisté celkem osob 

vraždy 0 0 0 0 0 

násilné TČ 22 2 1 14 24 

mravnostní krim. 2 0 0 1 2 

krádeže vloupáním 20 0 0 12 17 

krádeže prosté 90 5 0 50 68 

ost. majetková TČ 25 0 0 6 13 

ostatní kriminalita 75 5 0 49 78 

zbývající kriminalita 105 0 0 36 102 

hosp. kriminalita 36 0 0 8 34 

vojenská kriminalita 0 0 0 0 0 

Celková kriminalita 376 9 1 151 308 

 

 

     Musím konstatovat, že i přes mírný nárůst v oblasti delikvence nezletilých osob, je problematika 

týkající se trestné činnosti nezletilých a mladistvých dlouhodobě stabilizována. Na druhou stranu je 

na místě tuto oblast nadále průběžně sledovat a kontrolovat, jelikož již zde mohou být zárodky 
páchání trestné činnosti dotyčných v dospělosti. Chtěl bych říci, že velkou zásluhu na dobré práci 

v preventivní oblasti, zejména kolem mládeže, ale i jiných skupin osob, má celá řada organizací, jak ve 

městě Svitavy, tak i mimo město.  Bez funkčnosti programů, které jsou v této problematice 

uskutečňovány, samotné práce s různými rizikovými skupinami a řešení případných problémů ihned 
v jejich zárodku a to ze strany všech subjektů zapojených do těchto činností, by nemohlo být takových 

výsledků dosaženo.  

 

 

 

 K výše uvedenému přidávám i stručnou statistiku, co se týče počtu poškozených či lépe řečeno 
počtu obětí spáchané trestné činnosti v rámci OOP Svitavy za rok 2019, kdy uvádím zájmově 

sledované kategorie:  
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Kategorie oběti trestné činnosti – poškození: 
 

- děti 0-18 let: celkem 21 osob (11 v r. 2018, 20 v r. 2017) 

- ženy: celkem 102 osob (103  v r. 2018, 109 v r. 2017) 

- senioři 60 let a více: celkem 41 osob (54 v r. 2018, 58 v r. 2017)  

 

 

 

 

 

Kriminalita ve městě Svitavy 
 

 Jestliže se podíváme na kriminalitu přímo ve městě Svitavy, zjistíme, že v roce 2019 bylo 

zaevidováno 319 skutků (v roce 2018 253 skutků), kdy v 297 případech byly zahájeny úkony 
trestního řízení (v roce 2018 u 236 případů), z toho se podařilo 226 skutků objasnit (v roce 2018 170 

skutků), což činí 76,09 % (rok 2018 72,03%). Oproti roku 2018 došlo k nárůstu oznámených trestných 

činů ve městě Svitavy o 66 případů i zvýšení objasněnosti cca o 4% oproti r. 2018.  

 

 

Rozbor trestné činnosti podle lokalizace ulic ve městě Svitavy 
 

Ulice s více jak 5-ti evidovanými spáchanými trestnými činy v roce 2019 
(viz. vyznačení na mapě města - příloha zprávy) 

 

náměstí Míru a jeho blízké okolí 40 Bezručova 9 

Purkyňova 29 Kpt. Jaroše 9 

U Tří mostů 13 Větrná 8 

Ant. Slavíčka 12 Pražská 7 

Svitavská 10 Bří Čapků 6 

 
 
Co se týká těchto lokalit, na vysvětlenou je třeba uvést, že náměstí Míru je místo s vyšší koncentrací 
osob (zejména prodejna Albert) a obchodů, kdy tyto faktory lákají pachatele trestné činnosti. 
Většinou se jedná o majetkovou (krádeže, poškození cizí věci) či násilnou trestnou činnost (ublížení na 
zdraví) až po výtržnictví či trestné činy související s dopravou. Ulice Purkyňova vykazuje 29 záznamů 
trestné činnosti, kdy to však neznamená, že by zde došlo k tolika trestným činům, nýbrž zde převážná 
většina trestných činů vyšla administrativně najevo. Nápad trestné činnosti na ul. U Tří mostů a Ant. 

Slavíčka je opět spjat s nákupním centrem s několika obchody a vyšším počtem osob zde se 
pohybujících. Kromě majetkových trestných činů, zde evidujeme i trestné činy v dopravě. Ulice 

Bezručova je spjata se sídlem úřadu práce, kde je evidována trestná činnost – podvody na dávkách ke 

škodě úřadu práce. Ostatní ulice jsou průtahy městem, kde je páchána trestná činnost v dopravě 
(ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí, nedbalostní trestné činy 
související s dopravními nehodami apod.), případně jsou to ulice, kde se nacházejí svitavská sídliště. 

Kromě shora uvedených ulic věnují svitavští policisté pozornost i zahrádkářským či chatařským 
koloniím, kde může docházet a dochází k majetkovým protiprávním jednáním, které souvisejí 

s krádežemi vloupáním do rekreačních objektů.  
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Přílohy:          Graf vývoje trestné činnosti na území OOP Svitavy a města Svitavy 

 Porovnání vybraných druhů TČ v rámci OOP Svitavy 

 Porovnání vývoje kriminality dětí a mladistvých    

 Mapa kriminality ve městě Svitavy za r. 2019 TČ krádeže vloupáním, krádeže 

 Mapa kriminality ve městě Svitavy za r. 2019 TČ násilné, mravnostní, mládež 

 Mapa kriminality ve městě Svitavy za r. 2019 TČ podvody, jiná majetková tr. činnost 
  
 

 

 

 

Přehled významnějších bezpečnostních opatření, která byla provedena, a na kterých se podíleli 
policisté z OOP Svitavy v roce 2019 v rámci města Svitavy a okolí 

 

 

- hudební festival „Rosna Fest“ 

- punkový festival „Brněnec Fest“  

- hudební festival „Slunovrat Hřebeč“  

- fotbalový turnaj „Qanto Cup“ 

- různé další kulturní a sportovní akce pořádané ve městě Svitavy či shromáždění politických 
uskupení či osob s nimi propojených (akce na nám. Míru apod.) 
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DOMÁCÍ NÁSILÍ 
 

 Domácí násilí můžeme charakterizovat jako fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými 
osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, 
intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit 
a efektivně vyřešit narušený vztah. 
 

Klíčové znaky domácího násilí: 

 opakování a dlouhodobost, eskalace, jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby 
ohrožené a osoby násilné, neveřejnost 

Vykázání v ČR je upraveno s platností od 1. 1. 2009 v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, konkrétně v §§ 44 až 47 „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního 
okolí“. 

Z níže přiložené tabulky je patrné, že počet incidentů se znaky domácího násilí se v posledních 

letech stabilizoval, měl klesající tendenci, která však byla přerušena v roce 2019, kdy jsme 

zaznamenali 27 případů se znaky domácího násilí, přičemž pouze 2 násilné osoby (muži) byly vykázány 

a 4 osoby ohroženy (2 muži a 2 ženy z nich byla 1 osoba do 15 let). Nárůst těchto incidentů byl 
způsoben důslednější evidencí a vykazováním v policejních statistikách. Nelze si však nalhávat, že by 
ke konfliktům v rodinách nedocházelo či nedocházelo k případům domácího násilí, ať již v jakékoli 

formě. Samozřejmě, že vycházíme jen z incidentů, které jsou oznámeny, a o kterých se Policie ČR 
dozví. Určitá část podobných konfliktů zůstává zcela jistě skryta. Kdokoli by měl indicie, že v jeho okolí 

dochází k domácímu násilí, nechť nás kontaktuje nebo se může obrátit na krizová centra, kde mu jistě 
pomohou s řešením této záležitosti (např. KC J. J. Pestalozziho Svitavy, Intervenční centrum 

Pardubice, Bílý kruh bezpečí).  
 

Vykázání ze strany OOP Svitavy 
 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet incidentů se znaky DN 45 54 33 22 23 18 13 5 6 27 

Počet vykázaných osob 5 0 4 2 4 1 0 4 1 2 

Počet ohrožených osob 11 0 6 5 6 1 0 4 1 4 
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PŘESTUPKY 
 

 

  OOP Svitavy v roce 2019 zaevidovalo celkem 1405 přestupků (v roce 2018 celkem 1489 

přestupků), z toho bylo 766 přestupků vyřešeno příkazem na místě (678 v dopravě, 36 proti 
veřejnému pořádku a občanskému soužití, 49 proti majetku, 3 ostatní), 325 přestupků bylo oznámeno 
(60 na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií, 151 proti veř. pořádku a obč. soužití, 41 proti 
majetku, 41 v dopravě, 1 na úseku zbraní a střeliva, 31 ostatních), 235 přestupků bylo odloženo (4 na 
úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií, 37 proti veř. pořádku a obč. soužití, 189 proti 
majetku, 5 ostatních), 79 přestupků zůstalo v roce 2019 neukončeno, jejich šetření pokračuje v r. 

2020.  

     Celková struktura přestupků evidovaných OOP Svitavy v r. 2019 byla následující: 72 na úseku 

ochrany před alkoholismem a toxikomanií (57 x u řidičů z toho 39 x toxi), 242 proti veřejnému 

pořádku a občanskému soužití, 320 proti majetku, 724 v dopravě (mimo návykové látky), 1 na úseku 
zbraní a střeliva, 46 ostatních. Tento přehled i ve srovnání s r. 2018 je zpracován v tabulce. 

     Celkový počet osob, které se přestupků dopustily je 1496, z toho 1208 občanů ČR, 62 cizinců, 226 
ostatních (neznámý pachatel či jinak nespecifikováno). 
    V rámci územní působnosti OOP Svitavy kromě našeho oddělení ještě působí dopravní inspektorát 
Svitavy i další oddělení s krajskou působností jako krajské dopravní družstvo  a dálniční oddělení 
Vysoké Mýto zabývající se dohledem nad silničním provozem i pohotovostní a eskortní oddělení 
Pardubického kraje, která nám vypomáhají dohlížet nad bezpečností silničního provozu (zejména 
oddělení dopravní služby) i nad veřejným pořádkem (zejména pohotovostní a eskortní oddělení 
Pardubického kraje, které si zveme na pomoc v rámci zajištění pořádku ve městě a jeho okolí při 
pořádání různých rozsáhlejších sportovně kulturních akcí). Tato oddělení v rámci své kompetence 

rovněž řeší protiprávní jednání. Proto shora uvedené statistiky spáchaných přestupků v rámci územní 

působnosti OOP Svitavy nejsou konečné, ale jsou navýšeny o výsledky zmíněných oddělení.  
 

 

Stručný přehled evidovaných přestupků na OOP Svitavy 

Druh přestupkového jednání počet v r. 2018 počet v r. 2019 

majetkové PŘ 332 320 

veř. pořádek a občanské soužití 311 242 

bezpečnost a plynulost silničního provozu 697 724 

na úseku ochrany před alkoholismem a toxi 59 72 

ostatní 90 47 

celkem 1489 1405 
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DOPRAVNÍ SLUŽBA – 2019 
zpracováno z podkladů dodaných 
npor. Mgr. Drahomírou Zelenou 

vedoucí dopravního inspektorátu ÚO Svitavy 
 
Územní odbor Policie ČR ve Svitavách se rozkládá na teritoriu 1.345 km2 s počtem obyvatel 
104.934. Teritoriálně je rozdělen mezi Obvodní oddělení Svitavy (29 obcí na 365km2), 
Obvodní oddělení Moravská Třebová (33 obcí na 417km2), Obvodní oddělení Litomyšl (30 
obcí na 273km2) a Obvodní oddělení Polička (21 obcí na 290km2). Plánovaný tabulkový stav 
policistů na Územním odboru byl k 31.12.2019 186 policistů, skutečný stav byl 191 policistů 
(6 policistů v ZOP), 3 policistky na MD či RD. Na jednoho plánovaného policistu na Územním 
odboru ve Svitavách připadalo 550 obyvatel. Dopravní inspektorát v roce 2019 tvořilo 25 
policistů, z toho 20 pro přímý výkon.  
Dopravní inspektorát Svitavy (DI) jako součást Policie České republiky, Územního odboru 
Svitavy, v rámci celého uvedeného území, plní úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, jehož 
hlavním úkolem je vyhledávat a řešit přestupky v dopravě. Způsob provádění dohledu na 
silniční provoz je stanoven zejména na základě rozboru dopravně bezpečnostní situace, 
vývoje dopravní nehodovosti, jejich příčin a následků a dalších požadavků ve vztahu k 
provozu na pozemních komunikacích. Dohled je realizován základními, speciálními, 
průběžnými dlouhodobými kontrolami a dopravně bezpečnostními akcemi a opatřeními; dále 
v souvislosti s šetřením a dokumentováním dopravních nehod, plní i úkoly trestního 
řízení a to v souvislosti s trestnými činy spáchanými v dopravě a na úseku dopravního 
inženýrství, vyplývající z výkonu státní správy a prevence v oblasti bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích, kdy se vyjadřuje ke stavebně technickým podmínkám 
při budování a řešení sítě komunikací, jejich napojování, vyúsťování atd. V rámci výkonu této 
agendy dochází i k posuzování dopravní prostupnosti komunikací. 

Z dopravního hlediska je území města Svitavy specifické křížením silnic prvních tříd č. I/34, 
I/35 a I/43, související s velkou zatížeností komunikací nejen osobní a nákladní dopravou. V 
důsledku toho je na území města zvýšená hustoty dopravy, což s sebou nese i další negativa 
na vlastní infrastrukturu ve městě. 

V rámci plnění úkolů dopravního inspektorátu v roce 2019 byl prováděn výkon služby na 
území města Svitavy v denní i v noční době, byl zaměřen na kontrolu dodržování obecně 
platných zákonných norem v oblasti dopravy. K prioritám stanoveným ŘSDP PP  PČR pro 
rok 2019 patřil mj. viditelný dohled, zranitelní účastníci silničního provozu, bezpečný 
dopravní prostor, nepozornost za volantem… V rámci výkonu se policisté zaměřili na 
kontrolu dodržování rychlostních limitů, ustanovení o přednosti v jízdě, směru a způsobu 
jízdy, ale i na používání bezpečnostních pásů a používání telefonního přístroje nebo jiného 
hovorového zařízení za jízdy. Část výkonu služby v nočních hodinách byla zaměřena na 
dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a to jak řidiči 
motorových, tak i nemotorových vozidel. 

V roce 2019 se na zdejším teritoriu konalo několik dopravně bezpečnostních akcí (DBA), 
které jsou organizovány s cílem pozitivně ovlivnit dopravně bezpečnostní situaci na určitém 
teritoriu při nasazení maximálního počtu sil a prostředků. Zaměřené byly buď na všeobecný 
dohled na silniční provoz (X) a nebo na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a 
jiných návykových látek řidiči vozidel (Y). 13 DBA bylo celorepublikových (8x X, 5x Y), 14 
DBA bylo vyhlášených Krajským ředitelstvím pardubického kraje Pardubice (7x X, 7x Y) a 7x 
byla vyhlášena okresní DBA X. Do akcí byli zapojeni nejen policisté dopravního inspektorátu, 
ale i z ostatních útvarů. 
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V uplynulém roce byl také mj. s ohledem na vývoj dopravně bezpečnostní situace na územní 
města Svitavy prováděn dohled na vybrané automobilové silnice (VAS I) mající celostátní 
nebo mezinárodní význam (sil. I. třídy), které stanoví ředitel ředitelství služby dopravní policie 
Policejního prezidia ČR, probíhající výhradně na stacionárních a kontrolních stanovištích, o 
celkovém počtu min. 60 hodin v každém kalendářním měsíci. 

V rámci preventivní činnosti byly prováděny besedy, přednášky, byly zveřejněny články v 
tisku, na sociálních sítích. 

V roce 2019 došlo na území obce Svitavy celkem ke 131 dopravním nehodám podléhajícím 
oznamovací povinnosti, což představuje nárůst o 21 dopravních nehod v porovnání s rokem 
2018. Z celkového počtu došlo dle místa k 35 nehodám na silnicích první třídy (nárůst o 2), 
ke 4 nehodám na silnici 2. třídy, (pokles o 1 DN) a zbytek nehod v celkovém počtu 91 se udál 
na místních komunikacích, což je nárůst o 19 dopravních nehod v porovnání s předchozím 
rokem. 

Hlavními příčinami dopravních nehod byl ve 100 (+18) případech způsob jízdy, v 16-ti 
případech přednost stejně jako v předchozím roce, v 6 případech rychlost, zbylé jsou 
nezaviněné řidičem a to v 5 - ti případech a předjíždění ve 4. Alkohol byl zaznamenán v 9 
případech, což je o 4 méně v porovnání s rokem předchozím. Za minulý rok nedošlo 
k žádnému úmrtí v souvislosti s DN na území města Svitavy.  

Pokud jde o zavinění dopravních nehod, tak na území města Svitavy došlo v roce 2019 ke 
119 DN, které byly zaviněny řidičem motorového vozidla, 7 neřidičem, 3 chodcem, 1 
domácím zvířetem, 1 jiné zavinění.  

Z pohledu dopravní nehodovosti, co do četnosti dopravních nehod, lze za nejrizikovější místa 
s ohledem na uvedenou statistiku označit místní komunikace na území města, stejně jako i 
v předchozích letech, následují silnice prvních tříd. 

 

Z Á V Ě R E M  
V roce 2019 byla zrealizována výstavba okružní křižovatky sil. I/34 a II/366, byly 
zrekonstruované některé chodníky na místních komunikacích, dokončena výstavba smíšené 
stezky pro chodce a cyklisty na ul. U tří mostů, dokončena modernizace ulice 5. května u 
vlakového nádraží. Dále došlo ke zřízení odbočovacích pruhů k DLC Quanto s rozšířením 
komunikace sil. II/366 ul. Pražská, k rekonstrukci dalších etap inženýrských sítí na místních 
komunikacích a sil. I/43 Kpt. Jaroše.  
Jedním z hlavních témat k řešení by měla být problematika parkování na území města 
Svitavy. Výstavbou centrálních parkovišť v různých částech města by došlo k odlehčení 
dopravy v ulicích, které jsou již přeplněny parkováním vozidel. Stále není dořešeno téma 
týkající se nedostatku parkovacích míst pro nákladní vozidla na území Svitav. 
Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se jeví jako vhodná oprava povrchů 
poškozených místních komunikací včetně rekonstrukce chodníků v dalších částech 
města s úpravou dle vyhlášky MDS č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Dalším tématem k řešení je i nadále problematika křižovatky sil. I/34 ul. U tří mostů s místní 
komunikací A. Slavíčka, konkrétně výjezd na sil. I/34. 
Doporučujeme kompletní kvalitní rekonstrukci schodiště vedoucího z náměstí do 
podchodu pod sil. I/34 Máchova alej, které se přes pokusy oprav (a nebo díky těmto 
pokusům o opravu) stává pro chodce nebezpečným.  
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ÚKOLY DI pro rok 2020: 

 Zvýšit a stabilizovat personální situaci DI 
 Zaměřit se na zvýšenou vyhledávací činnost přestupkového jednání a při odhalování 

pachatelů trestné činnosti v dopravě (alkohol, jiné návykové látky a další) 
 Viditelný dohled nad silničním provozem s vyšší intenzitou provozu a úsecích s vyšším 

rizikem vzniku závažných dopravních nehod, vyvážený poměr mezi viditelným a 
skrytým dohledem 

 Zranitelní účastníci – zajištění dohledu nad chodci, cyklisty a motorkáři, zvyšování 
právního vědomí a odpovědnosti za život, zdraví a majetek svůj i ostatních; 
preventivní akce ve vztahu ke zviditelňování zranitelných účastníků silničního provozu 

 Bezpečný dopravní prostor – posuzování míst tragických a závažných dopravních 
nehod, navrhování dopravně – inženýrských opatření ke zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu, kontrola stavu, správnosti a opodstatnění dopravního značení 

 Kontrola užitkových vozidel 
 

Přílohy: 
Č.1 – Rozbor dopravní nehodovosti na území města Svitavy za rok 2019 
Č.2 – Mapa dopravní nehodovosti ve městě 
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Z Á V Ě R  
 

Domnívám se, že bezpečnostní situace ve městě Svitavy a jeho okolí je stabilizovaná, je na 
uspokojivé úrovni a pevně doufám, že se občané ve Svitavách a okolí cítí bezpečně. V roce 2019 jsme 
zaznamenali pokles nápadu trestné činnosti, vzrostla i objasněnost, rovněž došlo i k poklesu 
přestupkových jednání. Rok 2019 byl pro OOP Svitavy z našeho policejního pohledu opět rokem 
úspěšným. 

Neodpustím si připomínku, že tak jak se občané starají o svoji bezpečnost a svůj majetek navenek, 
aby byli obdobně obezřetní i v internetovém prostředí, neboť část páchání protiprávního jednání je 
prováděna právě touto anonymní formou. Rozhodně si nemyslím, že by pachatelé tuto formu přestali 
využívat, ba právě naopak. 

Rovněž bych chtěl sdělit, že jsme tu pro občany, snažíme se a budeme se snažit, aby občané byli 
s naší prací spokojeni. Kdokoli se na nás může obrátit, pevně doufám, že naše jednání bude vstřícné a 
profesionální. Jsme institucí, která má působit preventivně, ale na druhou stranu i represivně, což se 
nemusí každému, vždy líbit. My, policisté se rozhodně neobejdeme bez spolupráce s občany, apeluji na 
každého, aby si všímal svého okolí, když by byl svědkem či měl podezření na páchání protiprávní 
činnosti, nechť nám toto neprodleně oznámí. Při šetření protiprávních jednání jsme rádi za každou 
informaci, která nás může přivést na stopu pachatele, k vypátrání odcizených věcí či v neposlední řadě 
nalezení pohřešovaných osob. Snažíme se přistupovat k výkonu svého povolání aktivně. Zaměřujeme 
výkon služby do všech lokalit v rámci města Svitavy a jeho okolí, na druhou stranu není v našich silách 
být vždy všude.  

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, s kterými jsme nejen v loňském roce spolupracovali, od 

strážníků MP Svitavy v čele s bývalým kolegou R. Bednářem počínaje, přes pracovníky  odborů MěÚ 
Svitavy, zástupce města vč. koordinátora prevence kriminality E. Stűndla, další organizace státní 
správy (OSZ, OS, PaMS …) či samosprávy ve Svitavách, až po občany Svitav, stabilizovaná bezpečnostní 
situace na území města Svitavy a jeho okolí je totiž zásluhou všech, kteří se na ní aktivně podílejí.  

Pevné zdraví a poděkování všem za přístup a chování ve stávající nelehké situaci způsobené 
koronavirem.  

 

 

npor. Martin Zehnálek 

vedoucí OOP Svitavy   
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