


• 12 518 událostí, zjištěných nebo oznámených

Z toho:

• přestupků: 5 321

• trestných činů: 18

• bylo přijato 2 006 volání na tísňovou linku 156

Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR.

• řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 7

• zadržení hledaných osob: 9

• převoz na záchytku: 109



• krádeže v obchodních domech: 53
• ověřování totožnosti „černých pasažérů“: 67
• porušení vyhlášek města: 378
• porušení nařízení města 

(podomní prodej): 1

• řešených cyklistů: 197
• zjištěných komunikačních závad: 342
• znečištění veřejného prostranství: 17

• počet evidovaných černých skládek: 86
- v místech často vznikajících černých skládek se využívají „fotopasti“

• při stížnostech na hluk se používá přístroj na orientační měření 
hladiny hluku 



Ve druhém čtvrtletí 2017 požádalo na telefonních linkách městskou policii o 
pomoc 2 006 občanů.

Na strážníky se obracejí i občané, kteří jsou v ohrožení života či zdraví nebo v 
tíživé životní situaci. V této souvislosti strážníci pomohli 102 lidem. 

Rada či pomoc se rovněž týká dopravy, parkování, hledání adres, organizací či 
institucí.



• Doručování úředních písemností (za 2. čtvrtletí doručeno : 41 pro soud, 

10 pro obec)

• Zajištění bezpečnosti pracovníků MmHK při terénních úředních jednáních

• Na žádost PČR  - poskytnutí nezúčastněné osoby 

- nasazení TPZOV 

- spolupráce při řešení řidičů pod vlivem alkoholu nebo    

jiné návykové látky

- usměrňování dopravy  (např. při dopravní nehodě)

• Na žádost zdravotníků    - prověřování nahlášených událostí

- zajištění bezpečnosti zdravotníků při ošetření či        

převozu agresivních osob 



Téměř půl roku nebo šest tisíc kilometrů. Tak dlouho vypomůže v ostrém
provozu strážníkům Městské policie Hradec Králové vůz BMW poháněný
elektřinou. Hradecká městská policie se tak stala jedním ze sedmi měst v
České republice, které zapojí dočasně zcela zdarma do své vozové flotily
vypůjčený zkušební vůz. Zapůjčení do ostrého provozu je pro městskou policii
zcela zdarma a bude mimo jiné monitorovat v rámci případného přechodu na
částečnou elektromobilitu výkonu služby provozní náklady a provoz
elektrovozidel z organizačního hlediska.

Zapůjčený vůz poháněný elektřinou je
užíván a testován, s nulovými
náklady, městskou policií či městem.

Vozový park auto opustí buď po ujetí
šesti tisíc kilometrů, nebo po půl roce
služby, podle toho, co nastane dříve.



Po několika měsících se k nám do města opět vrací žebrající cizinci. Předstírají
zdravotní postižení a od kolemjdoucích, někdy i velmi nevybíravým způsobem,
požadují finanční příspěvek. Můžeme se s nimi setkat na parkovištích před
nákupními centry, zde nás, pod záminkou nějakého příspěvku (tentokrát
„prý“ na stavbu centra pro neslyšící děti), osloví hluchoněmá žena či muž. Od
kolemjdoucích žádají podpis na jakýsi petiční arch a příspěvek 400 Kč. Poté,
co někdo z oslovených přivolá hlídky městské či státní policie, tito lidé, jako
zázrakem, začnou slyšet i mluvit.

Městská policie by chtěla varovat občany před podobnými podvodníky, kteří se
pod různými záminkami snaží z lidí vylákat peníze a při odmítnutí bývají
mnohdy i agresivní. Obecně platí, že každá sbírka pořádaná na území města
musí být schválena magistrátem a zároveň je o ní informována i městská
policie. Všichni účastníci sbírek u sebe musí mít osobní jmenování s průkazem
totožnosti a alespoň kopii o povolení sbírky. Zároveň platí i nepsané pravidlo,
že sbírky jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých pořadatelů. Pokud
si občané nejsou jisti, zda je oslovil pracovník v rámci řádně schválené sbírky,
či se jedná o podvodníka, měli by se obrátit na městskou polici. Ta je
oprávněna, stejně jako Policie ČR, provést kontrolu „výběrčích“.



21. duben 2017 - Na frekventované křižovatce v centru města pobíhal
zmatený srnec. Pohyboval se mezi projíždějícími vozidly a hrozilo nebezpečí
srážky. Teprve po 30 minutách konečně vběhl do zahrady, kde byl relativně
v bezpečí. Ani zde však nebylo jednoduché vystresované zvíře chytit.
Strážníci nemohli použít odchytovou síť, protože srnec nedovolil přiblížit se
na kratší vzdálenost. Nakonec odchytář městské policie použil foukačku s
narkotizační střelou. Ta zvíře uspala. Strážníci srnce naložili do vozidla, a
protože nebyl zraněný, převezli ho do okrajové části města. Zde bylo zvíře
vypuštěno zpět do volné přírody.



25. dubna 2017 – ZZS: „V dopoledních hodinách spěchaly naše posádky
do jednoho z hradeckých supermarketů, kde došlo k náhlé zástavě oběhu u
44letého zákazníka. Náš dispečink požádal o pomoc i strážníky Městské
policie Hradec Králové, kteří byli poblíž a začali tak velmi rychle muže
resuscitovat. Díky této souhře jsme muže po 12 minutách klinické smrti
mohli předat při plném vědomí ve stabilizovaném stavu s diagnózou akutní
infarkt myokardu přímo na katetrizační sál královéhradecké nemocnice.
Skvělá práce všech zúčastněných, přejeme brzké uzdravení!“



Strážníci hradecké městské policie občas odchytávají ne zcela obvyklá
zvířata. Začátkem června například odchytávali medvídka mývala.
Medvídek se procházel po zahradě, vůbec se nebál a k odpočinku se uložil
pod přístřeškem na dřevo. Zde ho také hlídka bez problémů odchytila.
Dočasně je ubytován v ZOO Stěžery. O pár hodin později, ve stejný den,
navštívil jinou zahradu ochočený pestrobarevný papoušek. Muži, který se
procházel po trávě, přistál na rameni. Než se najde jeho majitel, nechá si
ho nálezce v péči.



09.06.2017 - Špatně zaparkované vozidlo upoutalo pozornost projíždějící hlídky
městské policie. Řidič se po spatření služebního vozidla rozjel jednosměrnou ulicí
v protisměru. Protože se dopustil dopravního přestupku, dali mu strážníci pokyn
k zastavení. Řidič však nereagoval, naopak začal zrychlovat. Nebezpečně
projížděl ulicemi, přejížděl obrubníky a dostával se do protisměru. Vysokou
rychlostí se řítil proti služebnímu vozidlu. Strážník musel strhnout volant, aby
zabránil čelnímu střetu. Při prudkém odbočení ujíždějící řidič narazil do, v
protisměru stojícího, zaparkovaného vozidla. To bylo nárazem vymrštěno až do
středu silnice. Jeho vozidlo se pak odmrštilo až na protější chodník, kde narazilo
do oplocení domu. Muž z nabouraného vozidla vyběhl a utíkal směrem do centra
města.

Strážníci jeho popis předali radioprovozem všem
hlídkám. Za pomoci kolemjdoucích občanů, kteří
hlídky upozorňovali na směr prchajícího muže,
se ho podařilo téměř okamžitě dostihnout. Mladý
muž přiznal, že před strážníky ujížděl proto, že
má vysloven zákaz řízení. Kontaktována byla
státní policie, která si událost převzala k
dořešení.



Strážníci se zaměřují na kontrolu dodržování vyhlášek města.

Zejména pak na vyhlášky:

• zakazující ve vybraných lokalitách požívání alkoholu na veřejnosti
(blokovou pokutou řešeno 90 osob)

• týkající se pohybu psů, uklízení psích exkrementů a dodržování povinnosti
mít psa řádně přihlášeného (za porušení této vyhlášky bylo v
přestupkovém řízení blokovou pokutou řešeno 236 osob)

• za první čtvrtletí bylo zkontrolováno 618 psů a 189 odchycených zvířat
bylo převezeno do útulku



Strážníci hradecké městské policie řeší denně více než 138 událostí. Jedná se
především o události související s dopravou a parkováním, přes pomoc
občanům, až po zásah proti opilým či násilnickým osobám. Stále častěji se
setkávají se stále se zvyšující agresivitou lidí, vůči kterým zasahují. V zájmu
ochrany života a zdraví osob a své vlastní, při ochraně majetku a veřejného
pořádku, jsou stále častěji nuceni použít donucovacích prostředků.

Není výjimkou, že řeší i velmi vyhrocené situace, na které musí být náležitě
připraveni. Všichni strážníci v přímém výkonu proto procházejí školením a
výcvikem. Mimo pravidelného výcviku v použití donucovacích prostředků
strážníci pod vedením instruktora přípravy nacvičují zvládnutí krizových
situací a učí se správně reagovat. Ve druhém čtvrtletí bylo nutno použít
donucovací prostředky při 14 událostech.

Výcviky jsou tematicky zaměřené například na:

• Aktivního střelce - útočník se pohybuje se zbraní v ruce v prostorách,
kde je větší počet osob (např. školy, kina, veřejné budovy).

• Agresivní osobu – agresivní, opilý nebo zfetovaný člověk obtěžuje,
ohrožuje nebo útočí v uzavřeném prostoru (např. v restauraci, kině, úřadu,
škole nebo prostředku hromadné dopravy).



• Fanoušky – při sportovních akcích skupiny agresivních fanoušků na
stadionu, či ve městě, narušují veřejný pořádek, ničí majetek, dopouští se
výtržností, či jiného protiprávního jednání.

Po absolvování těchto výcviků je strážník schopen v případě reálného
nebezpečí správně reagovat a odpovídajícím způsobem zasáhnout.



Strážníci se stále častěji setkávají se zvyšující se agresivitou lidí, vůči kterým
zasahují. V zájmu ochrany života a zdraví osob a své vlastní, při ochraně
majetku a veřejného pořádku, jsou stále častěji nuceni použít donucovacích
prostředků. Aby byl zároveň co nejlépe chráněn život a zdraví zasahujících
strážníků, jsou vybaveni balistickými vestami.



• Návštěva velvyslance Izraele

• ISSS 2017 – Internet ve státní správě a samosprávě

• Velikonoce 2017

• Vzkříšení Ježíše Krista

• Velikonoce na Šrámkově statku

• Nábřeží vysokých škol

• Majáles 2017

• Fotbalová utkání 

• Basketbalová utkání

• Hokejová utkání

• Dohled nad příjezdem a odjezdem fanoušků

• Nova Cup 2017

• Masopustní rej 

• Čarodějnice



• Night Run 2017

• Středoevropský jazzový most

• Oslavy 1. máje

• Návštěva ministryně školství 
Valachové

• Ostře sledovaná prsa – akce 
proti rakovině

• Rally show

• Helicopter show

• Hradubický běh

• Návštěva náčelníka generálního 
štábu

• ME v karate skief 2017

• Na jednom břehu

• Cyklomaraton Hradec Králové

• Folklórní festival Pc - HK

• Decathlon Streetball Hradec  Králové

• Den vody

• ME žen v basketbale 

• Open skies for handicapeded 2017

• Slavnosti božího těla 

• Mezinárodní festival Divadlo 

evropských  regionů

• 151. výročí bitvy u Hradce Králové 

• Street Food Rock



Oddělení prevence kriminality se v rámci svých přednášek zaměřuje na
sociálně-patologické jevy. Přednášky přizpůsobuje aktuálnosti a věku dané
cílové skupiny, od školáků v mateřských a základních školách, přes studenty
středních škol až po seniory.

Za druhé čtvrtletí roku 2017 bylo zrealizováno 161 přednášek pro 2 160
posluchačů všech věkových kategorií. V rámci kurzu sebeobrany pro ženy a
dívky bylo zrealizováno 48 kurzů pro 720 studentů.



Na dětském dopravním hřišti realizuje Oddělení prevence kriminality Městské
policie Hradec Králové dopravní výuku především pro děti z mateřských a
základních škol. Výuka probíhá na dvou úrovních, praktické výuce na dětském
dopravním hřišti předchází teoretická část, kterou realizují strážníci v zimních
měsících v učebnách DDH.
Za druhé čtvrtletí kalendářního roku absolvovalo teoretickou dopravní
výchovu na dopravním hřišti při 115 hodinách 1 366 dětí.



01.06.2017 - Jedenáctý ročník dětského dne pořádala
Městská policie Hradec Králové ve spolupráci s Magistrátem města Hradec
Králové, KMS Střed města a KMS Střed města – historické centrum.

Program je připraven především pro děti ze základních a mateřských škol a
tvoří ho ukázky policejní sebeobrany, výcviku služebních i záchranářských
psů, první pomoci a seskoku parašutistů. Pro všechny účastníky je připraven
zábavný program, jehož součástí jsou soutěže a hry, jízda zručnosti,
nafukovací klouzačky, trampolíny i skákací hrad. Cílem naší akce je seznámit
dětskou veřejnost s činností policistů, hasičů, zdravotníků i dalších
spolupodílejících se subjektů. Zároveň však chceme oslavit konec školního
roku a Mezinárodní den dětí.



Strážníci hradecké městské policie navštívili děti ve škole a školce
„V postýlce“. Jedná se o dlouhodobý projekt, který realizuje hradecká
městská policie ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové již šestým
rokem.

Po dohodě s učiteli bylo vybráno téma týkající se bezpečného chování.
Strážníci s malými pacienty strávili příjemné odpoledne, při kterém je
upozornili, na co si mají dávat pozor a jak se chovat bezpečně. Na závěr si
zahráli i na „malé kriminalisty. Zábavnou formou se naučili pravidla pro volání
na tísňové linky i popsat pachatele.

Hra pobavila nejen děti a učitele, ale i
rodiče, kteří je přišli do nemocnice
navštívit.

Na rozloučenou všichni přítomní dostali
od strážníků malé dárky v podobě
sladkostí, omalovánek a reflexních pásků.



Městská policie Hradec Králové v den
vysvědčení zvyšuje počet strážníků,
dohlížejících na bezpečnost dětí při
přecházení přes přechod pro chodce.

Během celého školního roku pak hlídky
městské policie stojí u 12 nejrizikovějších
přechodů, které jsou v blízkosti základních
škol. Jedná se především o lokality s velkým
provozem nebo nepřehledná místa.

V poslední den školního roku, kdy jsou již
školáci myslí na prázdninách, dohlíží u
přechodů, ve dvou časových úsecích - v době
příchodu dětí do školy a po vydání
vysvědčení, 9 strážníků a 6 asistentů
prevence kriminality.



Městská policie spolupracuje při řešení problematiky nálezů nebezpečného
injekčního materiálu po drogově závislých osobách s o.s. Laxus. Občanské
sdružení se zabývá poradenstvím i terénní sociální prací. Nalezený nebezpečný
materiál odborně likviduje.

Ve druhém čtvrtletí 2017 bylo nalezeno a předáno 232 kusů stříkaček.



Městská policie HK spolupracuje při řešení osob mladších 18 let s Oddělením   

sociálně právní ochrany dětí MmHK.

• Ve druhém čtvrtletí 2017 se předávalo OSPODu 11 událostí, které se týkaly

19 osob mladších 18ti let.

• 2 děti se „jako ohrožené“ předávaly kurátorům.

• MPHK vyhledala a předala Oddělení koncepcí
sociálních služeb MmHK v prvním čtvrtletí 9
ohrožených seniorů.

• OPK předalo 3 obětem trestného činu kontakt na
terapeuty a poradce.



Hradecká městská policie se aktivně podílí i na řešení problematiky domácího
násilí. V rámci této problematiky spolupracuje městská policie s Policií ČR,
soudy, Probační a mediační službou, Oddělením sociálně právní ochrany dětí
MmHK, Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím, Nomií a
odbornými psychologickými poradnami.

Ve druhém čtvrtletí 2017 byla 1 událost, týkající se podezření na domácí
násilí, postoupena Policii ČR.



Ve 2. čtvrtletí roku 2017 proběhlo na území našeho města 59 jednání Komisí
místních samospráv.

• Častější měření rychlosti ve vybraných lokalitách.
• Dohled nad parkováním - průjezdnost pro jednotky IZS, svoz odpadů a ostatní

vozidla.
• Kontrolovat parkování vozidel a motocyklů v křižovatkách, na chodnících,

cyklostezkách a trávě.
• Dohled nad dodržováním zákazu vjezdu a parkování nákladních vozidel ve

vybraných lokalitách.
• Do problémových lokalit umístit fotopasti.
• Kontrolovat dodržování nočního klidu.
• Navýšení hlídkové činnosti v okrajových částech města, na sídlištích, u

dětských hřišť, a to i v nočních hodinách.
• Monitorovat černé skládky.



• Žádost o dohled nad přechody u základních škol, monitorovat pohyb
nepřizpůsobivých osob v okolí škol, problém s parkujícími rodiči, kteří
parkují částečně na chodnících.

• Důsledně kontrolovat dodržování obecně závazné vyhlášky zakazující
požívání alkoholu ve vybraných lokalitách a OZV, která stanoví pravidla pro
spalování rostlinných materiálů.

• Přísněji postihovat majitele psů za nedodržování vyhlášky města o volném
pohybu psů a úklidu psích exkrementů.

• Kontrolovat veřejný pořádek v místech, kde se opakovaně schází osoby bez
domova a nepřizpůsobiví občané.

• Kontroly zahrádkářských a chatových kolonií.

• Kontroly vraků, kontaktování jejich majitelů, případně předání návrhu na
jejich odstranění.

• Kontrola cyklistů, zejména neukázněná jízda na chodnících, jízda přes
přechod a osvětlení za snížené viditelnosti.

• Zvýšená kontrola a dohled v dodržování pravidel silničního provozu na in-
line trase ulice Rybova- Lesní hřbitov.


