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CCeessttaa  ddoo  šškkoollyy  
 

Začátek září je kaţdoročně 
významným datem pro všechny děti, 
které zahajují povinnou školní 
docházku nebo se po prázdninách 
znovu vracejí do školy. Cesta do školy 
s sebou přináší i některá úskalí, na 
která je při této příleţitosti nutné 
upozornit. Jedním z nich je i nebezpečí 
plynoucí z pohybu dítěte v dopravním 
prostředí. Pokud si uvědomíme, ţe 
z celkového počtu všech úrazů dětí 
tvoří dopravní úrazy více jak 40% a 
úmrtí 31%, vyplyne nám závaţnost této 
problematiky. V následující informaci 
jsou stručně shrnuta všechna základní 
pravidla bezpečného chování. Celá 
problematika je v ČR jiţ delší dobu podrobně řešena v projektech  Bezpečné cesty do 
školy (informace pro zájemce z Prahy) a Na zelenou (informace pro zájemce z ČR).   
  
 
Odpovědnost je na rodičích 
 

Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu v první řadě odpovídají jeho rodiče – 
škola můţe dítěti dát v rámci dopravní výchovy pouze základy, praxi v reálném dopravním 
prostředí musí zajistit rodiče, včetně toho, aby dětem šli příkladem. Co by tedy rodiče měli 
pro bezpečnost svých dětí v silničním provozu udělat? 
  
Pravidla bezpečné cesty 
 

Před začátkem školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu do 
školy, ukázali mu bezpečná místa pro přecházení, a vysvětlili dítěti zásady bezpečného 
přecházení, a to zejména: 

 Najít bezpečné místo k přecházení (tj. tam kde má dostatečný rozhled a je tam 
vyznačený přechod pro chodce),  

 Vţdy se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle, ale nikoli zbrkle přejít,  

 Nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly nebo zpoza rozměrných předmětů 
(kontejner, reklamní poutač, apod.) 

(tyto zásady jsou velice osvědčené britské pravidlo „The Green Cross Code“ pro děti, které 
propaguje i Ministerstvo dopravy ČR) 
 
Nejkratší cesta nemusí být ta nejbezpečnější 
 

Vhodné je, aby rodiče doprovázeli mladší děti na cestě do školy raději několik dnů, 
aby získali jistotu, ţe se dítě v dopravním prostředí pohybuje bezpečně; je nutné dítě 
upozornit na nebezpečí vyplývající z jeho pohybu v dopravním prostředí – realitou je, ţe dítě 
není ničím chráněno, případný střet s vozidlem vţdy „prohraje“ dítě. Doporučujeme 
samostatnou cestu dítěte bez doprovodu tajně zkontrolovat a zjistit, jestli si i bez doprovodu 
opravdu samostatně poradí v dopravních situacích. 
Také nezapomínejte na to, ţe nejkratší a nejrychlejší cesta do školy nemusí být ta 
nejbezpečnější. Odpovědně zvolte vhodnou cestu a sniţte tak riziko zranění svého dítěte. 
  

http://www.prazskematky.cz/bezpecne_cesty.php
http://www.prazskematky.cz/bezpecne_cesty.php
http://www.prazskematky.cz/bezpecne_cesty.php
http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-12833&amp;exp=male15_


Viditelnost 
 

Důleţitým prvkem pro bezpečnost dětí je jejich viditelnost. Na cestu do a ze školy by 
mělo být dítě oblečeno v pestrém oblečení, případně pouţívat retroreflexivní nebo 
fluorescenční prvky na oblečení nebo na školních brašnách. Pokud děti jezdí do školy 
veřejnou dopravou, musí jim být vysvětleny zásady bezpečného chování v dopravních 
prostředcích – nutnost se za jízdy drţet, nepřecházet vozovku před nebo za autobusem 
stojícím v zastávce – vţdy vyčkat jeho odjezdu tak, aby při přechodu neměly zakrytý výhled. 
 

 
 
Do školy autem 
 

Pokud rodiče přepravují dítě do školy v osobním automobilu, vţdy v dětské 
autosedačce. V případě dopravní nehody můţe sedačka dítěti zachránit ţivot. V této 
souvislosti je zajímavé,  ţe ve většině motoristicky  vyspělých státech je propagováno,  aby 
rodiče do školy děti nevozili v osobních automobilech; doporučováno je pouţívání veřejné 
hromadné dopravy, pěší chůze, případně cyklistika. Pouţití osobního automobilu komplikuje 
dopravní situaci u škol, kdy zaparkovaná vozidla často tvoří překáţku komplikující například 
přechod ostatních dětí přes silnici v blízkosti školy. 
  

V neposlední řadě by si rodiče – řidiči měli uvědomit, ţe začátkem školního roku se 
v ranních a odpoledních hodinách (cca 7:30 – 8:00 hod., 12:00 – 14:00 hod.) na ulicích 
vyskytuje více dětí a tomu přizpůsobit své chování – zejména rychlost jízdy. Uvědomte si, ţe 
i sebelépe vychované a vycvičené dítě je omezeno ve svém chování v silničním provozu 
svými mentálními i fyzickými předpoklady, proto jeho reakce jsou velice často 
nevyzpytatelné. Zásada ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu by měla 
platit po celý rok, nejenom začátkem školního roku, který je vhodnou dobou si tuto zásadu 
připomenout. 
 
 

Zdroj: www.ibesip.cz 
 

http://www.ibesip.cz/


SSttaattiissttiikkaa  ddoopprraavvnníícchh  nneehhoodd  ddoo  kkoonnccee  ssrrppnnaa  22001111  

 

Oproti loňskému roku přibylo na silnicích Novojičínska dopravních nehod o jedenáct 

procent, ubylo však lidí při nich usmrcených. Do konce srpna letošního roku bylo 

novojičínským policistům nahlášeno celkem pět set devadesát sedm dopravních nehod, při 

kterých přišly o ţivot tři osoby, třicet šest účastníků utrpělo těţká zranění a sto třicet devět 

lehká. 

 
Dopravní nehody šetřené policií 

 2011 2010 +/- % 

Počet nehod 597 538 59 11 

Usmrceno 3 10 -7 -60 

Těžká zranění 36 38 -2 -5 
Lehká zranění 139 136 3 2 

 
Příčiny dopravních nehod 
 

 2011 2010 +/- % 

způsob jízdy 323 300 23 8 
rychlost 104 98 6 6 
přednost 51 39 12 31 
předjíždění 11 16 -5 -31 
alkohol 50 51 -1 -2 

 

Činnost dopravních policistů za prvních osm měsíců letošního roku a porovnání 

s rokem předešlým: 

 2011 2010 

Alkohol 228 145 

Zadrženo řidičských průkazů 93 82 

Řízení bez řidičského průkazu 28 29 

Odebrání vozidla 0 2 

 
 
 
 
 

Zdroj: DI Nový Jičín do 31.8.2011 
 



ŘŘiiddiiččii  ppřřii  ddoopprraavvnníí  kkoonnttrroollee  ddoossttáávvaallii  nneeaallkkoo  ppiivvoo 

 
Policejní hlídky na vybraných stanovištích po celém Moravskoslezském kraji 

v průběhu srpna zastavovali řidiče a dávali jim dýchnout, zda před jízdou či během ní 
nepoţili alkoholický nápoj. 

Kontrolou policistů prošla v pátek 19. srpna řada řidičů projíţdějících Kunínem. V 
době od 11 do 14 hodin se tam uskutečnil preventivní projekt s názvem „Řídím – piji nealko 
pivo“.  

 

 

Cílem projektu bylo upozornit řidiče, ţe se nemusí vzdát svého oblíbeného nápoje, 
ale aby raději sáhli po pivu nealkoholickém. 

Dopravně bezpečnostní akce, zaměřená na záchranu lidských ţivotů v souvislosti s 
opilými řidiči, má příjemnější podobu, neţ běţné dopravní akce. Hlavně pro ty řidiče, kteří 
projdou policejní kontrolou bez pozitivní dechové zkoušky na alkohol. 

 

 
 

Kaţdý řidič, který nenadýchá alkohol, dostal od hostesky pivovaru plechovku 
nealkoholického piva. 

A skutečně. Ti řidiči, kteří prošli kontrolou „bez ztráty desítky“ obdrţeli od sličné dívky 
z agentury plechovku nealkoholického piva Staropramen a alkoholtester. Policisté mohli 
spokojeně konstatovat, ţe se nenašel ani jeden řidič, který by před jízdou pil alkohol. 



NNoovviinnkkyy  uu  ddoopprraavvnníí  ppoolliicciiee 

 
Moravskoslezští dopravní policisté opět krok před ostatními! Mají nové přístroje.   
 

Začnou jako první v republice pouţívat přístroje na měření propustnosti skel a sady 
k distančnímu monitorování a dokumentaci rizikového chování účastníků silničního provozu.  
  
Úpravy zasklení vozidel patří mezi rizikové faktory ohroţující bezpečnost na silnicích.  
Nadměrné zatemnění navíc ztěţuje pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách, a 
dokazování dopravních přestupků. Druhá oblast je charakterizována oblastí příčin 
dopravních nehod – dominuje nesprávný způsob jízdy. Zejména k preventivním účelům 
(represi však nevyjímaje) a tudíţ zlepšení bezpečnosti na silnicích začnou moravskoslezští 
policisté jako první v republice pouţívat mobilní přístroje na měření propustnosti skel a 
sady k distančnímu monitorování a dokumentaci rizikového chování účastníků silničního 
provozu. 
 

 
 

Tyto novinky jsou zahrnuty v preventivním projektu Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje „Bezpečně na silnicích v příhraničí – podpora prevence a 
společné řešení problémů“, který je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, fondů mikroprojektů  
Euroregionu Silesia.  
 
 
1. Měření propustnosti skel 
  

Moravskoslezští policisté zjistili při analýzách dopravně bezpečnostní situace a 
dopravní nehodovosti v kraji, ţe mezi nezanedbatelné rizikové faktory technického 
charakteru ohroţující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích patří úpravy zasklení 
vozidel, které mají za následek nadměrné sníţení jeho světelné propustnosti. Jako příklad 
lze uvést nutnost interakce mezi chodcem přecházejícím silnici po přechodu a řidičem 
vozidla. Bez očního kontaktu chodec nerozpozná, zda ho řidiče registruje. Řidič musí naopak 
mít co nejlepší výhled z auta, aby mohl chodce včas zpozorovat a umoţnit mu bezpečné 
přejití vozovky.  



 
  

Porušení legislativních předpisů při zatemnění nejenţe negativně ovlivňuje 
bezpečnost silničního provozu, ale v případě nemoţnosti osádku vizuálně registrovat ztěţuje 
práci Policie ČR například při pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, dokazování 
dopravních přestupků a odhalování pachatelů trestné činnosti.  
  

Policisté z odboru sluţby dopravní policie krajského ředitelství na situaci zareagovali 
a výsledkem jejich snahy jednoznačně podporované vedením krajského ředitelství je 
zmíněný projekt („Bezpečně na silnicích v příhraničí – podpora prevence a společné řešení 
problémů“), díky němuţ disponují dopravní policisté v kraji (konkrétně 7 dopravních 
inspektorátů a 1 dálniční oddělení) 8 přístroji na měření propustnosti skel. Přístroje, jejichţ 
nákup a pouţívání nesporně přispěje ke zlepšení moţností dopravní policie k pozitivnímu 
moderování dopravně bezpečnostní situace v příhraničí (zvýšení bezpečnosti chodců a 
dalších účastníků silničního provozu), jiţ prošly testováním. 
 
Mezi výhody přístroje patří: 
  

   malá velikost, nízká hmotnost 

   snadné pouţívání, nízká spotřeba 

   měření propustnosti a odrazivosti viditelného světla na všech oknech automobilu 

   zobrazení výsledku měření přímo v procentech 
 

Proč jsou do projektu zainteresování polští policisté, konkrétně z Opole a Katovic? Za 
prvé, po vstupu do Schengenského prostoru jiţ nelze dopravně bezpečností situaci 
v příhraničí efektivně moderovat bez spolupráce se zahraničními partnery na bázi společné 
akce. A zda druhé, kolegové z Polska jiţ odpovídající technické vybavení mají k dispozici a 
tedy disponují praktickými zkušenostmi, které čeští dopravní policisté od nich v rámci prvních 
společných dopravně bezpečnostních akcí získají.  Projekt je především preventivní, a proto 
budou policisté při akcích řidičům také rozdávat různé předměty a propagační materiály 
upozorňující nejen na danou problematiku, ale připomínající rovněţ základní předpisy a 
pravidla řízení vozidla v České a Polské republice.   

 



 
 

2. Sada k distančnímu monitorování a dokumentaci rizikového chování účastníků 
silničního provozu 

Díky projektu krajského ředitelství jiţ mají moravskoslezští dopravní policisté také – 
jako první v republice – 8 sad pro distanční monitorování a dokumentaci rizikového chování 
účastníků silničního provozu. Pro zakoupení speciálních sad se policisté rozhodli na základě 
analýz dopravní nehodovosti, které jednoznačně dokazují, ţe dominantní příčinou nehod je 
„způsob jízdy“. Jedná se například o jízdu po nesprávné straně vozovky, chyby při udání 
směru jízdy, anebo o vysoce rizikové jednání hrozící nehodou s usmrcením – řeč je o vjetí 
do protisměru nebo nesprávné otáčení.   
  
 
Sada obsahuje tyto základní komponenty: 
  

 výkonný digitální fotoaparát 

 notebook, měnič napětí 

 mobilní inkoustovou tiskárnu 

K základním výhodám sady patří: 
  

 plná mobilita 

 snadná manipulovatelnost a sestavitelnost 

 univerzálnost pouţití 

Univerzálnost sad umoţňuje jejich souběţné a následné vyuţití k efektivním cíleným 
preventivním aktivitám při dopravně bezpečnostních akcích. A dále, umoţňuje vyuţití při 
monitorování, hloubkových analýzách rizikového chování účastníků silničního provozu a 
navrţení odpovídajících opatření (jedná se například o zjištění příčiny zvýšené dopravní 
nehodovosti v nehodovém úseku, technickou úpravu komunikace a jejích součástí, změnu 
dopravního značení…). Přístroje je moţné pouţít také k zajištění kvalitního důkazního 
materiálu u řidičů vozidel.  
  

V souhrnu je moţné konstatovat, ţe nákup a pouţívání těchto přístrojů nesporně 
přispěje ke zlepšení moţností dopravní policie pozitivně moderovat dopravně bezpečnostní 
situaci v příhraničí v uvedené oblasti.  
  

Zdroj: www.policie.cz 

http://www.policie.cz/


 

ZZeebbrraa  nnaa  NNoovvoojjiiččíínnsskkuu 

 

Policisté dohlíželi na správné přecházení 

Celý týden ve dnech od 5. do 9. září na vybraných přechodech Novojičínska 

probíhala dopravně preventivní akce "Zebra se za tebe nerozhlédne". Jednalo se o projekt, 

který probíhá dvakrát ročně po celém území České republiky. Jeho smyslem je odbourání 

mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech a také připomenutí práv a povinností 

chodců.  

Novojičínští dopravní policisté a jejich kolegové z jednotlivých obvodních odděleních 

oslovovali chodce několik hodin denně, převáţně v době od sedmé do osmé hodiny ranní a v 

době od jedné do druhé hodiny odpoledne. Zaměřovali se převáţně na děti, kterým poté 

předávali malé dárky. Akce na některých místech okresu podporovali policisté z Preventivně 

informační skupiny Nový Jičín. 

"Zebra se za tebe nerozhlédne" je společným projektem Policie ČR a Zdravotní 

pojišťovny Ministerstva vnitra. 

 

 



ZZaaččíínnaa  AAjjaaxx  

 
Ve čtvrtek 15. září 2011 navštívili policisté z Preventivně informační skupiny Nový 

Jičín ţáky z 2.A, 2.B a 2.C na novojičínské základní škole Komenského 68. Kaţdý školák i 
paní učitelky dostali z rukou policistů Ajaxův zápisník, se kterým budou celý školní rok 
pracovat.  

 

 
 
Ajaxův zápisník“ je projekt, u jehoţ vzniku stála policistka preventivně informační 

skupiny Policie ČR OŘ Sokolov, a který byl v roce 2002 rozšířen do celé Policie ČR. Jeho 
cílem je zvyšovat právní vědomí dětí mladšího školního věku.  
 

Ţáci druhých tříd základních škol se učí pomocí Ajaxova zápisníku předcházet 
různým sociálně patologickým jevům např. šikaně, alkoholu a nealkoholovým drogám, 
hazardním hrám apod. Seznamují se také s běţnými kaţdodenními záleţitostmi jako je 
pohyb v silničním provozu a vlastní bezpečnost. Ţáci dostávají od policistů zápisník (pracují 
s ním po celý rok) a policisté rovněţ pro ně připravují různé soutěţe a testy. Přitom zjišťují, 
co se všechno naučili od policejního psa Ajaxe.  

 

 
 

Při první hodině s Ajaxem si děti vyslechly, jak se zápisníkem pracovat, byly 
upozorněny na důleţité kapitoly a témata. 
 

V letošním školním roce se kromě druháků z Komenského 68 do projektů zapojí 
základní školy Dlouhá 56, Komenského 66, Šenov u Nového Jičína, Ţivotice u Nového 
Jičína, Bernartice nad Odrou, Libhošť, Sedlnice a Kunín. 

 



KKrraajjsskkýý  ppřřeebboorr  sslluužžeebbnníícchh  ppssůů  

 

Na konci srpna byl pro některé 
moravskoslezské psovody a jejich čtyřnohé 
svěřence přece jen trochu výjimečný. V 
Bartošovicích na Novojičínsku se totiţ konal krajský 
přebor sluţebních psů. Pořadatelem bylo naše 
krajské ředitelství a o umístění bojovali nejen 
psovodi ze severu Moravy, ale také kolegové z jiţní 
Moravy (jednalo se rovněţ o jejich krajský přebor) a 
Slovenska. Tato prestiţní soutěţ je vţdy pro 
policisty a zejména jejich psy náročná. Navíc, 
soustředit se a podat co nejlepší výkony ve vedrech, 
která celý týden panovala, stálo všechny mnoho sil. 

Cílem přeboru bylo prověřit a vzájemně 
porovnat schopnosti a úroveň připravenosti 
psovodů a jejich sluţebních psů a posoudit kvalitu 
výcviku psovodů a jejich svěřenců z hlediska 
praktického pouţití ve sluţbě. Do Bartošovic se 
letos sjelo 23 kynologů, přičemţ se jednalo o 
opravdové „špičky“. Na startovní listině byla i jedna 
ţena - policistka z Krajského ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, která obsadila v konečném 
pořadí vynikající 4. místo v kategorii psovodů s 
pátracími psy. 

Čtyřdenní soutěţ odstartovala v pondělí (22. 
srpna). Součástí slavnostního zahájení bylo také představení speciálních psů. Za prvé, 
moravskoslezští psovodi (a jeden sluţební pes) procházejí v současné době speciálním 
výcvikem zaměřeným na vyhledávání a sledování starých stop (lidských pachových stop). 
Jedná se celorepublikový projekt odboru sluţební kynologie a hipologie, jehoţ cílem je ověřit 
vhodnost plemene Bloodhound právě na sledování 
starých pachových stop po osobách. Projekt vznikl v 
souvislosti s vysokým počtem pátraní po 
pohřešovaných osobách. Policisté si od projektu 
slibují zefektivnění pátrání po těchto osobách, 
zejména s ohledem na zvýšení pravděpodobnosti 
rychlého nalezení pohřešovaných osob. Za druhé se 
jedná o sluţebního psa, který prochází výcvikem na 
vyhledávání lidských ostatků a původního místa 
jejich uloţení. Třetí sluţební pes by zase měl po 
úspěšném absolvování výcviku dokázat odhalit 
ukryté zbraně, střelivo nebo falešné bankovky. 

Ale zpět k samotnému přeboru. Soutěţilo se ve dvou kategoriích – pátracích a 
hlídkových psů. Psi byli hodnoceni v disciplínách poslušnosti (například cviky přivolání psa, 
aport či chůze po ţebříku), obraně (cviky průzkum terénu, osobní obrana psovoda nebo 
doprovod zadrţené osoby) a pachových disciplínách (například vyhledávání nábojnic, stop a 
osob v terénu). Pro kaţdý cvik byl stanovený maximální počet bodů. Nad regulérností 
soutěţe dbali předem stanovení rozhodčí disciplín.  



Výsledky – absolutní pořadí 

Kategorie psů pátracích (označována jako 
nejprestižnější kategorie): 

1. místo: nprap. R. Mlotek, pes Fredy, 
Karviná  

2. místo: ppor. J. Ševčík, pes Brutus, Krajské 
ředitelství policie Jihomoravského kraje  

3. místo: pprap. J. Daniš, pes Chaggy, 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského 
kraje  

Kategorie psů hlídkových 

1. místo: nprap. O. Calík, pes Lasco, Slovensko - Ţilina  
2. místo: prap. B. Valenta, fena Arana, Nový Jičín  
3. místo: pprap. R. Klieštik, pes Nico, Slovensko - Ţilina  

Výsledky – soutěž Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje: 

Kategorie psů pátracích 

1. místo: nprap. R. Mlotek, pes Fredy, 
Karviná  

2. místo: nprap. P. Klohna, pes Yago, Bruntál  
3. místo: pprap. P. Niemczyk, pes Ir, Frýdek-

Místek  

Kategorie psů hlídkových 

1. místo: prap. B. Valenta, fena Arana, 
Nový Jičín  

2. místo: pprap. P. Haník, pes Gas, Bruntál  
3. místo: pprap. R. Houdek, pes Adir, 

Nový Jičín  

Výsledky – soutěž Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje:  

Kategorie psů pátracích: 

1. místo: ppor. J. Ševčík, pes Brutus, Brno-město  
2. místo: pprap. J. Daniš, pes Chaggy, Brno-město  
3. místo: ppprap. J. Hřebačková, pes Chito, Břeclav   

Kategorie psů hlídkových: 

1.  místo: pprap. J. Brňák, pes Dustyn, Znojmo  
2.  místo: pprap. R. Hofman, pes Brit, Blansko  
3.  místo: prap. R. Klepáč, pes Indiana Jones, Břeclav  

 
 



Všem, kteří se umístili na stupních vítězů, patří samozřejmě gratulace. Jistě není od věci 
zmínit se například o úspěchu psovoda Valenty s fenou Aranou, protoţe policista obhájil 
loňské vítězství z přeboru, které se konalo ve Frýdku-Místku. Na druhém místě v kategorii 
pátracích psů se umístil nprap. Klohna se psem Yagem. Tento pes má 10 let, takţe je 
potřeba opravdu smeknout před tak vynikajícím výkonem. 

Vítěz v kategorii psů hlídkových, nprap. Calík ze Slovenska, si účast na přeborech 
velmi pochvaloval. „Panovala zde dobrá nálada. Všichni kolegové předvedli profesionální 
výkony a obstát v takové konkurenci nebylo jednoduché. Kaţdopádně, rádi jsme pozvání 
přijali, protoţe to pro nás všechny byla skvělá příleţitost vyměnit si zkušenosti a porovnat 
například metody a formy výcviku.“ 

 

Nad regulérností celé soutěţe dbali rozhodčí, kterým patří poděkování za 
profesionální „dohled“. Přebor by se neobešel ani bez technického druţstva. Policisté z 
druţstva zajišťovali celkově hladký průběh soutěţe - připravovali prostory, kladeči měli 
náročný úkol vytvářet stopy a tak dále. Konání přeboru v obci Bratošovice na Novojičínsku 
má jiţ svou tradici a kynologové v ní mohou pokračovat díky vstřícnému přístupu paní 
starostky. Policisté a jejich čtyřnozí svěřenci tak měli ve dnech pro ně bezesporu velmi 
náročných vynikající zázemí.  

 
  

 

Zdroj: www.policie.cz 

Autor: por. Mgr. Soňa Štětínská 

  

  

http://www.policie.cz/


DDoo  CChhoorrvvaattsskkaa  llzzee  llééttaatt  ii  nnaa  oobbččaannsskkýý  pprrůůkkaazz 

  

Počínaje 19. srpnem 2011 nebude 
cizinecká policie na jediné české vnější hranici 
Schengenského prostoru - mezinárodních 
letištích - poţadovat po českých občanech 
cestujících do Chorvatska cestovní doklady 
(pasy) a cesty do Chorvatska budou moţné s 
občanským průkazem i letecky.  

   

Ministerstvo vnitra tak bezprostředně 
reaguje na odpovědní nótu Ministerstva  zahraničních věcí, která byla dnes 19.8.2011 
předána chorvatské straně spolu se vzory platných českých občanských průkazů jako 
akceptace předchozí chorvatské nóty. Ta informovala o jednostranném opatření umoţňující 
vstup na území Chorvatska na občanský průkaz. Tímto aktem se změnily podmínky, které 
umoţňují občanům České republiky překračovat vnější hranici s Chorvatskem. To znamená, 
ţe policisté cizinecké policie na letištích mohou od dnešního dne odbavovat české občany 
k cestě do Chorvatska i na platný občanský průkaz. 

 

VVýýzzvvaa  oobbččaannůůmm  

 V souvislosti s velkým mnoţstvím 
případů výzev k zaplacení dluţné částky, které 
byly pod jménem smyšleného soudního 
exekutora JUDr. Marka Holečka doručeny 
fyzickým a právnickým osobám v celé České 
republice, apeluje Policie České republiky na 
občany, aby:   

 

 v případě doručení této výzvy v ţádném 
případě neplatili uvedenou částku 

 a věc neprodleně oznámili na nejbliţší obvodní (místní) oddělení Policie ČR. 
 

 

 Celý případ si převzal Útvar odhalování korupce a finanční kriminality sluţby 
kriminální policie a vyšetřování. Věc je prošetřována pro podezření ze spáchání trestného 
činu podvodu. Zároveň jsou, v těsné součinnosti s Finančně analytickým útvarem 
Ministerstva financí, činěny veškeré kroky k zajištění finančních prostředků na účtech, které 
jsou uvedeny na doručených výzvách. 

 

 

 Zdroje: www.mvcr.cz  a www.policie.cz 

http://www.mvcr.cz/
http://www.policie.cz/


SSttaalloo  ssee  nnaa  NNoovvoojjiiččíínnsskkuu  ……  
  

 
Falešný elektrikář 

V pátek 16. září krátce před devátou hodinou dopoledne zazvonil u bytu ţeny z 
Kopřivnice neznámý muţ. Majitelce bytu z ulice Alšova uvedl, ţe v domě provádí opravy 
elektroinstalací. Pod touto záminkou následně vnikl do bytu poškozené. Údajný elektrikář 
ţeně sdělil, ţe potřebuje v jejím bytě provést kontrolu elektrických rozvodů. Do bytu však 
vešel bez brašny či nářadí. V bytě rozsvítil všechna světla a poţádal důchodkyní, aby 
zapnula v kuchyni ţehličku. Následně vyuţil chvilkové nepozornosti a zmocnil se její kabelky. 
Poté byt s odcizenou kabelkou, ve které se nacházela peněţenka, peníze, platební karta a 
další věci, opustil. Majitelce způsobil škodu přes sedm set korun. Téhoţ dne byla kabelka, ve 
které scházely peníze, nalezena v travnatém porostu na ulici Záhumenní v Kopřivnici. 

Kopřivničtí policisté případ prošetřují pro přečiny krádeţe, porušování domovní 
svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. 

K popisu pachatele se policistům podařilo zjistit, ţe se jednalo o muţe ve věku kolem 
50 let, výšky 165 centimetrů, štíhlé postavy, vlasy krátké rovné hnědé, vousy měl takzvané 
strniště. Zvláštním znakem byl hubený propadlý obličej, pravděpodobně mu scházely některé 
zuby. Oblečený byl v ošuntělém oděvu, nejednalo se však o montérky. Muţ mluvil plynule 
česky, bez přízvuku.  

Jakékoliv informace k pachateli lze sdělit na kterékoliv policejní sluţebně nebo na 
lince 158. Občané mohou volat i přímo kopřivnickým policistům na telefonní číslo 974 735 
731. 

Za zatajení nálezu hrozí vězení 

Zatajení nálezu peněţenky šetří v těchto dnech policisté v Novém Jičíně. Neznámý 
nepoctivý nálezce našel zkraje tohoto týdne na trase od zadní brány novojičínské nemocnice 
na ulice Purkyňova, Slovanská a Gen. Hlaďo v Novém Jičíně ztracenou pánskou látkovou 
peněţenku, kterou neodevzdal. 

O téměř deset tisíc korun přišel mladý muţ z Frýdku-Místku, který v pondělí 12. září 
dopoledne vytratil peněţenku v Novém Jičíně. To, ţe peněţenku s penězi, doklady a dalšími 
věci nemá, zjistil aţ u prodejně CK Čedok na ulici Gen. Hlaďo. Začal ji okamţitě hledat, ale 
na uvedené trase uţ nebyla. Neznámý nálezce, který si ji ponechal, se dopustil trestného 
činu zatajení věci, za který mu můţe hrozit aţ rok vězení. 

Vandal se vyřádil na zaparkovaném vozidle 

Předběţnou škodu za osmdesát tisíc korun způsobil doposud neznámý vandal 
v Novém Jičíně. Vandal krátce po půlnoci dne 11. září poškodil v Novém Jičíně na ulici Za 
Korunou zaparkované vozidlo BMW. Majiteli vozidla rozbil přední čelní a zadní sklo, dále 
způsobil nepravidelnou rýhu o šíři 1 milimetrů do spodní vrstvy laku, a to po celém obvodu 
vozidla. Novojičínští policisté případ prošetřují pro přečin poškození cizí věci. 

Podvody  přes telefon – upozornění pro veřejnost !!! 

Pod legendou vylákal podvodník od důvěřivých lidí téměř 100 tisíc korun. Své oběti 
kontaktuje pod smyšleným jménem a identitou, prostřednictvím sociálních sítí a na 
internetových serverech – poptávce po zaměstnání. „Jedná se o akci od společnosti 
Optimstav. Obsahem práce bude třídění emailu a vyplňování dotazníků z místa bydliště 
zájemců, s týdenní odměnou 1tísíce korun. Jednou z podmínek získání práce je vlastnictví 
paušálního telefonu mobilního operátora T mobile a následná registrace na stránkách T-



zones“, kterou provede podvodník. Důvěřiví lidé mu s vidinou výdělku posílají své osobní 
údaje, paušální telefonní čísla, a následně autorizační kódy, prostřednictvím kterých 
odčerpává finanční prostředky z účtu u telefonního operátora. Tyto prostředky pak převádí 
na internetové hráčské účty v různých sázkových kancelářích. Majitelům účtů pak přichází 
faktury od operátora s odčerpanou částkou v řádu stovek aţ tisíců korun, které musí klienti 
uhradit. 

V tuto chvíli prověřují novojičínští policisté jiţ několik poškozených lidí z celé české 
republiky s celkovou škodou téměř 100tisíc korun. Předpokladem je, ţe poškozených bude 
daleko více. Jednotlivé případy, prověřujeme s podezřením ze spáchání přečinu podvod. Pro 
toto jednání je v trestním zákoníku uvedena trestní sazba odnětí svobody v délce jednoho aţ 
pěti let. V případě, ţe se vám podobná událost stala, kontaktujte nejbliţší policejní oddělení. 

Během jednoho dne se vloupali do tří restaurací 

Dva devatenáctiletí mladíci z Kopřivnice byli noční můrou pro majitele komerčních 
objektů na Novojičínsku. Vloupávali se do objektů, kde předpokládali, ţe se dá něco odcizit. 
Restaurace, posilovny, kiosky, ale také krádeţe v bytech.  Policisté je středečního rána 1. 
září zadrţeli v Kopřivnici krátce po jejich posledním vloupání. Zajistili u nich několik 
odcizených věcí. Následně je umístili do policejních cel. Jejich jednání prověřují s 
podezřením ze spáchání přečinu krádeţe. K většině případům se policistům doznali. Způsob 
provedení jakým se vloupávali do jednotlivých objektů je shodný i s dalšími případy které se 
staly na Novojičínsku. To, zda se jich dopustili, je předmětem dalšího vyšetřování. Škodu, 
kterou poškozeným způsobili je v řádu desítek tisíc korun. O výši trestu rozhodne soud, dle 
trestního zákoníku však mohou dostat aţ dva roky trestu odnětí svobody. 

Řidič automobilu chytl policistu za košili a ujížděl s ním 

Z dopravního přestupku a snaze policisty věc s řidičem projednat se stala málem 
nešťastná událost. V pondělí 29. srpna krátce po 20 hodině večerní v Příboře zastavil 
policista ve sluţební uniformě v obchůzkové sluţbě, řidiče osobního vozidla, který se dopustil 
přestupku v dopravě. Vyzval jej k prokázání své totoţnosti a předloţení dokladů k řízení 
vozidla.  Řidič odmítl s policistou spolupracovat s tím, ţe se nejedná o pravého policistu. 
Ačkoli byl policista řádně ustrojen ve sluţební uniformě s povinnými doplňky a prokázal se 
mu také sluţebním číslem na odznaku, řidič trval na svém a z místa se snaţil odjed.  Začal s 
vozidlem pomalu couvat. Ani přes další výzvy policisty k zastavení vozidla nereagoval. Po 
otevření levých předních dveří vozidla policistou jej uchopil pod krkem za košili a řemen 
brašny a současně se rozjel vpřed. Po odejetí cca 5 m se podařilo policistovi vytrhnout ze 
sevření. Řidič pak pokračoval v jízdě a z místa činu rychle odejel směrem na Frýdek-Místek. 
Následujícího dne 23letý řidič policistům uvedl, ţe v danou chvíli jednal zkratovitě, za coţ se 
policistovi velice omlouvá. Své jednání zdůvodnil problémy v podnikání a vypjatou situací v 
osobním ţivotě.  Policisté jednání řidiče prověřují s podezřením ze spáchání přečinu násilí 
proti úřední osobě. Za uvedené jednání můţe být řidič potrestán odnětím svobody aţ na čtyři 
léta. 

Zaslal peníze, ale vozidla se nedočkal 

Internetoví podvodníci s prodejem ojetých vozidel mají stále nové oběti. Přestoţe se v 
médiích objevuje řada článků o nebezpečí nákupu ojetých vozů přes internet, falešní prodejci 
stále nacházejí další a další oběti. I přes mnohá varování zájemci zasílají na bankovní účty v 
zahraničí vysoké zálohy a pak se třeba vysněných vozů nikdy nedočkají. Na začátku 
zájemce o vůz narazí v internetové inzerci na nádherný a opravdu levný vůz. Cílem je 
vylákaní peněz z kupujícího, formy jsou opět různé. Podobný případ nyní šetří novojičínští 
policisté. V těchto dnech se na policii obrátil šestačtyřicetiletý muţ z Novojičínska. Policistům 
uvedl, ţe neznámý pachatel prostřednictvím jednoho internetového portálu nabízel k prodeji 
osobní motorové vozidlo VW Sharan 2,0 TDI rok výroby 2007. Tato nabídka zaujala 



poškozeného, který za uvedené vozidlo po dohodě vedené prostřednictvím e-mailu na 
počátku srpna letošního roku zaplatil převodem na účet vedený u banky v Londýně částku ve 
výši tři tisíce čtyři sta euro. O tři dny později na tentýţ účet zaslal stejnou částku. Do 
současné doby poškozený objednané vozidlo neobdrţel a zaslaná finanční hotovost i přes 
opakované e-mailové výzvy mu nebyla vrácena zpět. Způsobena škoda přesáhla částku sto 
šedesát tisíc korun. Novojičínští policisté tento případ prošetřují pro podezření z podvodu. 

 Z nákupního vozíku ukradl peněženku 

Stačila chvilka nepozornosti a peněţenka s finanční hotovostí z košíku zmizela. 
Odkládání kabelek, peněţenek či osobních věcí do nákupních vozíků se nevyplácí. 
Přesvědčila se o tom šestašedesátiletá ţena v novojičínském Kauflandu. V nestřeţeném 
okamţiku z nákupního vozíku, který měla při sobě, jí neznámý lapka odcizil spolu s 
peněţenkou i osobní doklady, finanční hotovost a platební katru, vše v celkové hodnotě tisíc 
tři sta korun. Krádeţ se stala ve čtvrtek 25. srpna v odpoledních hodinách. Policisté 
opakovaně upozorňují občany, aby si při nákupech dávali na své věci dobrý pozor. Ţeny 
kabelky neodkládaly do nákupních vozíků, ale měly je u sebe a stále pod kontrolou. 

Připomeňme si několik rad, jak se chránit před okradením. Jak zabránit krádeži? 

 Při nákupech a cestách v dopravních prostředcích věnujte zvýšenou pozornost svým 
kabelkám a taškám. 

 Mějte je vţdy uzavřené. 

 Peněţenky nenechávejte navrchu kabelky nebo nákupní tašky. 

 Neodkládejte je do nákupního vozíku nebo košíku, stačí chvíle nepozornosti a jsou 
pryč. 

 Kabelku zavěšenou přes rameno noste vţdy uzavřenou těsně u těla a chraňte ji 
rukama na boku nebo břiše. 

 Peníze, doklady i klíče noste v uzavřené tašce nebo kabelce vţdy odděleně. Berte si 
jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. 

 Nenoste peněţenku či doklady v zadní kapse kalhot. 
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení můţe 
proběhnout bez povšimnutí. 

 

 
 
 

     

        por. Mgr. Petr Gřes  

                                                                                                      nprap. Zbyněk Tomšík 

                         pracovníci  

                                                                                                    Prevetivně informační skupiny 

                     Nový Jičín  


