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V policejních statistikách se obje-
vuje v rozdûlení trestn˘ch ãinností od-
vûtví „zb˘vající trestná ãinnost”. Jaké
trestné ãiny spadají do této skupiny?

Tak pfiedev‰ím se jedná o kategorii
trestn˘ch ãinÛ, které nelze zafiadit do
Ïádné z pfiedchozích kategorií a tuto ob-
last nám tvofií i trestné ãiny spáchané
v dopravû, aÈ jiÏ silniãní, letecké, Ïelez-
niãní ãi vodní. Nejvût‰í procento, co se
t˘ká zastoupení, mají zejména nehody
silniãní, pfii kter˘ch dojde k následku na
zdraví (zpravidla tûÏké újmy na zdraví)
ãi úmrtí osob. Z celkového poãtu 355
trestn˘ch ãinÛ z roku 2011, tvofiily tyto
dopravní nehody celkem 16,9 % (60 do-
pravních nehod). Dále velkou kategorii
v této zb˘vající trestné ãinnosti tvofií fii-

diãi, ktefií fiídí pod vlivem
návykové látky ãi alkoholu
(zde je hranice obsahu al-
koholu v krvi vy‰‰í jak 1
promile), pfiiãemÏ v roce
2011 to bylo celkem 95 ta-
kov˘chto fiidiãÛ, coÏ pfied-
stavuje 26,76 % z uvede-
ného nápadu. Ale vÛbec
nejvût‰í ãást a to 49,85 %
tvofií trestné ãiny Zane-
dbání povinné v˘Ïivy, kte-
r˘ch jsme v loÀském roce zaznamenali
na 177. Jedná se o pfiípady, kdy je dítû
svûfieno do v˘chovy jednomu z rodiãÛ,
pfiiãemÏ druhému je stanovena vyÏivo-
vací povinnost, kterou si tento ãlovûk
neplní, ãímÏ se právû dopou‰tí této
trestné ãinnosti. Pak sem je‰tû mÛÏeme

zahrnout pracovní úrazy, kdy dojde k
ublíÏení na zdraví z nedbalosti, ‰ífiení
popla‰né zprávy a rasovû motivované
trestné ãiny, nadrÏování ãi t˘rání zvífiat.
V rámci na‰eho územního odboru se
v‰ak tyto trestné ãiny vyskytují jen
v jednotliv˘ch pfiípadech ãi dokonce ne-
byl evidován Ïádn˘ takov˘to pfiípad
(napfi. t˘rání zvífiat).

V okrese Blansko do‰lo v roce 2011
oproti roku 2010 k nárÛstu poãtu do-
pravních nehod. Jaká skupina fiidiãÛ
nejãastûji bourá? Bude na to policie
nûjak reagovat? Chystají se ve zv˘‰ené
mífie dopravní kontroly ãi jiné akce?

Charakter a v˘‰e dopravní nehodo-
vosti na teritoriu územního odboru
Blansko je dána zejména stavem silniãní
sítû, geografickou polohou na‰eho terito-
ria a pfiedev‰ím v dne‰ní dobû nevyho-
vujícím stavem pátefiní komunikace I/43.
Pokud se t˘ká nárÛstu dopravních nehod
ve srovnání s rokem 2010, zv˘‰ila se ne-
hodovost o 33 dopravních nehod.

V posledním období nás trápí pfiede-
v‰ím dopravní nehody, které byly zavi-
nûny ze strany mlad˘ch fiidiãÛ a mûly

vût‰inou velmi váÏné následky. Za
zmínku tak stojí napfiíklad smrtelné do-
pravní nehody u Letovic nebo
u Jedovnic, kdy umírali velmi mladí li-
dé. Podepisuje se na tom skuteãnost, Ïe
mladí lidé je‰tû nemají velkou praxi s fií-
zením osobního auta, které potom v dÛ-
sledku rychlosti nezvládnou. Stále roste
také poãet fiidiãÛ, ktefií usedají za volant
pod vlivem alkoholu nebo drog. Na sil-
nicích Blanenska se také pfii policejních
kontrolách dafií odhalovat takzvané pirá-
ty silnic, tedy fiidiãe, ktefií svojí bezo-
hlednou jízdou ohroÏují ostatní úãastní-
ky silniãního provozu. Napfiíklad pfied-
jíÏdûním v místech, kde je to zakázáno.
Jejich riskantní chování nám pomáhá
pravidelnû dokumentovat policejní 
vrtulník na dopravnû bezpeãnostních
akcích, v loÀském roce jsme pro kontro-
ly fiidiãÛ vyuÏili nûkolikrát také dálniãní
VW Passat, a to zejména na hlavním ta-
hu Brno - Svitavy.  

Kromû pravideln˘ch kontrol na sil-
nicích a dopravnû bezpeãnostních akcí
kaÏdoroãnû policisté na Blanensku pfii-
pravují i mnoÏství preventivních akcí.
Patfiím k nim napfiíklad akce Kdo je vi-
dût, vyhrává, kdy na dvou místech okre-
su – v Blansku a v Boskovicích, upo-
zorÀujeme na v˘znam reflexních prvkÛ
v dopravû. 
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Plk. Mgr. Zdenûk Grénar.

Územní odbor Policie âR Blansko vydal statistickou
zprávu dokumentující v˘voj kriminality v na‰em okrese
v roce 2011. Rozhodli jsme se oslovit plk. Mgr. ZdeÀka
Grénara, zda by nám policejní statistiky okomentoval.
NíÏe pfiiná‰íme vybrané odpovûdi, cel˘ rozhovor mÛÏe-
te shlédnout spoleãnû se statistikami na na‰ich webo-
v˘ch stránkách.


