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 Služby města Jihlavy, které provozu-
jí protialkoholní záchytnou stanici v 
kraji Vysočina, provedly vyhodnocení 
provozu za období 1. 1. 2009 – 30. 9. 
2009. Z hodnocení uvádíme:

Sledované statistické prvky:

1. Počet zachycených osob  - 798 
osob celkem 

697 osob mužského pohlaví 
101 osob ženského pohlaví

2. Počet opakovaně zachyce-
ných: 244 osob (1 osoba - 45 x zadr-
žená, 1 osoba - 32 x zadržená), jedná 
se o osoby, které byly opakovaně za-
chyceny během provozování protial-
koholní záchytné stanice SMJ. Tento 
počet není jenom za III. čtvrtletí roku 
2009, ale od doby instalace počítačo-
vého programu, který tuto statistiku 
zaznamenává, a to je od roku 2004.

 3. Žádost Policie ČR a nově od 1. 
1. 2009 Městských policií v kraji Vy-
sočina o umístění osob v PZS - 798 
osob

 4. Podíl zdravotnických zařízení 
při zachycení osob - 198 osob

(např. odděl. ARO, chirurgické, or-
topedické, interní, neurologie, psy-
chiatrie, traumatologie, oční, ORL, 
zdravotnická záchranná služba kraje 
Vysočina a další)

 5. Věková kategorie - zadržený 
musí dosáhnout minimálně 15 let 
(nižší věková kategorie se předává na 
dětské oddělení).

 Nejmladší zachycený za III. čtvrtle-
tí roku 2009 - 16 let

 Nejstarší zachycený za III. čtvrtletí 
roku 2009 - 81 let

 Nejvíce zachycených osob bylo ve 
věkové kategorii 41-50 let- 192 osob

 Průměrný věk zachycených osob 
41 roků

 6. Trvalé bydliště zachycených 
osob - kraj Vysočina

 Jihlava - 203
 Havlíčkův Brod - 83
 Pelhřimov - 101
 Třebíč - 100
 Žďár nad Sázavou - 138

 Trvalý pobyt zadržených osob z ji-
ných krajů - 119

 Cizí státní příslušníci - 54 (nejvíce 
Slovenská republika - 34) 

 Ostatní např. Bulharsko, Mongol-
sko, Moldavsko, Ukrajina, Litva, Bě-
lorusko,

Kazachstán, Polsko, Rumunsko, Ně-
mecko, Rakousko, Holandsko atd.

 7. Pracovní zařazení zachyce-
ných osob - 

 uveden zaměstnavatel - 205
 hlášen na ÚP dle trv. bydl.- 203
 bez prac. poměru neevidován - 137
 studující - 13
 důchodce - 46
 důchodce částečný - 10
 invalidní důchodce - 70
 soukromý podnikatel - 6
 živnostník - 43
 neurčeno - 59
 státní zaměstnanec - 0
 mateřská dovolená - 3
 chovanec - 3 

Ze statistiky SMJ: Rok 2009 na záchytce
 8. Délka zadržení PZS (v hodi-

nách)
 na základě změny v zákoně už ne-

platí, že doba záchytu musí být mini-
málně 8 hodin, ale nově platí výklad: 
„Po odeznění klinických příznaků 
opilosti“. To znamená, že tato doba 
může být kratší než 8 hodin, pokud 
už zachycená osoba nejeví známky 
opilosti. Maximální délka záchytu 24 
hodin nadále zůstává.

 Podle stupně opilosti - měří se v 
promile alkoholu v krvi speciálním 
přístrojem - Alcotest DRÄGER 7410 
plus.:

 zkoušce podrobeno - 722 osob
 (u ostatních osob nebylo možné 

hodnoty změřit pro neschopnost ne-
bo nespolupracovaly)

 nejvyšší naměřená hodnota – 4,53 
promile

 nejkratší - 8 hodin, nejdelší - 23 ho-
din 50 minut

 Průměrná doba zadržení osob v 
PZS byla 12 hodin 35 minut

 9. Cena za nocleh: 4000,- Kč 
(stejná pro cizince)

 pokud nezaplatí na místě, převezme 
takzvané „Uznání dluhu“ a má 14den-
ní lhůtu na zaplacení.

 Platby přímo na místě v hotovosti - 
62 osob  - 130.100,- Kč

686 osob zaplatilo - 0 ,- Kč
1 osoba zaplatila - 300,- Kč (300,-

Kč)
1 osoba zaplatila - 400,- Kč (400,- 

Kč)
24 osob zaplatilo - 500,- Kč  12.000,- 

Kč)
4 osoby zaplatily - 600,- Kč (2.400,- 

Kč)
2 osoby zaplatily - 700,- Kč    

(1.400,- Kč)
2 osoby zaplatily - 900,- Kč    

(1.800,- Kč)
19 osob zaplatilo - 1.000,- Kč  

(19.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 1.300,- Kč    

(1.300,-Kč)
3 osoby zaplatily - 1.500,- Kč    

(4.500,- Kč)
1 osoba zaplatila - 1.600,- Kč    

(1.600,- Kč)
13 osob zaplatilo - 2.000,- Kč   

(26.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 2.400,- Kč    

(2.400,- Kč)
2 osoby zaplatily - 2.500,- Kč    

(5.000,- Kč)
1 osoba zaplatila -   3.000,- Kč     

(3.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 3.500,- Kč     

(3.500,- Kč)
36 osob zaplatilo - 4.000,- Kč  

(144.000,- Kč)

10. Kapacita protialkoholní zá-
chytné stanice: 8 místností

z toho: 2 místnosti - 1x pevné lůžko
6 místnosti - v každé 2-3 mobilní 

lůžka

 11. Počet zaměstnanců PZS:  
5 lidí - odbornost Střední zdravot-

nická škola
4 pracovníci ve stálém pracovním 

poměru
1 pracovník na dohodu

 12. Lékaři: 
12 praktických lékařů na dohodu
1 garanční lékař - 2 atestace 

(1-psychiatrie, 2-alkoholismus,toxi-
kologie)

 13. Minulost a současnost:
 od 1. 1. 2006 protialkoholní záchyt-

ná stanice v Jihlavě rozšířila svou ka-
pacitu ze stávajících čtyř na osm míst-
ností. Dvě místnosti jsou určené  pro 
zachycené ženy. Rozšířením záchytné 
stanice pro ženy se vyřešily dlouho-
dobé problémy s umísťováním opi-
lých žen, které musely být převáženy 
do měst jiných krajů. 

Díky nezbytným stavebním úpra-
vám se rozšířily stávající prostory.

Dalším krokem bylo zprovoznění 
kamerového systému. Celkové nákla-
dy na stavební úpravy a vnitřní vyba-
vení se pohybovaly kolem jednoho 
miliónu korun českých. 

Jihlavská protialkoholní stanice byla 
vyhodnocena v roce 2004 jako zaříze-
ní s nejnižšími náklady v ČR.

 SMJ provozují protialkoholní zá-
chytnou stanici od konce roku 1999. 
SMJ končila k 31. 3. 2009 smlouva o 
provozování PZS pro kraj Vysočina, 
který vyhlásil nové výběrové řízení. 
SMJ se do něj opět přihlásily a vyhrá-
ly, takže nyní provozují „staronově“ 
PZS v Jihlavě pro kraj Vysočina, a to 
od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2013. Změnil 
se také nově systém vymáhání po-
hledávek, který po zřizovateli kraji 
Vysočina převzal provozovatel SMJ. 
Když nám zachycené osoby nezapla-
tí přímo na místě a poté ani takzvané 
„Uznání dluhů“, vymáháme to od nich 
právní cestou. 

14. Přehled některých důvodů k 
přijetí do PZS Jihlava 

(období 1. 4.- 30. 9. 2009)

 veřejné pohoršení - 107  
 ohrožení vlastního života a zdraví - 

134
 ohrožení života a zdraví jiných osob 

- 4  
 řidič pod vlivem alkoholu - 34 
 násilí vůči jiným osobám fyzické i 

slovní napadení - 45
 násilí vůči rodinným příslušníkům 

fyzické i slovní napadení - 33
 trestná činnost - 12 
 ohrožení BESIP - 11
 pokus nebo vyhrožování sebevraž-

dou - 4
 poškozování cizí věci - 10 
 přestupek proti občanskému sou-

žití 
 rušení nočního klidu - 5
 agrese při ošetření - 5 
 agrese proti zdrav. pracovníkům 

RZP - 1
 agrese proti Policii ČR 
 ohrožování veřejného pořádku 
 zneužití tísňového volání  
 agrese proti Městské policii - 1
 přestupkové jednání - 26
 ničení majetku - 13
 trestná činnost - 12

 15. Statistika:
 rok 2006 - celkem 923 osob
                                     854 - muži
                                        69 - ženy

 rok 2007 - celkem 1083 osob
                                        976 - muži
                                         107 - ženy 

 Rok 2008 - celkem 1086 osob
                                         957 - mužů
                                         128 - ženy
1 - osoba během záchytu zemřela 
(muž).                                                 -lm-

 V měsíci září proběhlo fi nále letoš-
ního ročníku tradiční soutěže Cyklis-
ta Vysočiny. Akce, do které se zapoji-
lo téměř 250 soutěžících, vyvrcholila 
v Nové Říši a jejím okolí. Na zabez-
pečení soutěže se mimo naší městské 
policie podílela také Městská policie 
Havlíčkův Brod a Vyšší policejní ško-
la Ministerstva vnitra v Jihlavě. 

 Městská policie se zúčastnila Dne 
s policií, který proběhl na letišti 
Henčov a na Masarykově náměstí 
v Jihlavě. Strážníci předváděli obča-
nům vybavení a výstroj, kterou jsou 
vybaveni. 

 V uplynulém období bylo prove-
deno ve spolupráci s Policií ČR ně-
kolik kontrol restaurací a diskoték 
se zaměřením na podávání alkoho-
lu. Na základě oznámení byl zadržen 
muž, který řídil vozidlo pod vlivem 
alkoholu. Strážníci zajišťovali otevře-
ní bytu, ve kterém byla osoba vyšší-
ho věku se závažnými zdravotními 
problémy. Byla zadržena žena, která 
se dopustila vloupání do několika 
zaparkovaných vozidel. Byly zadrže-
ny dvě osoby, po kterých bylo vyhlá-
šeno celostátní pátrání. 

 V říjnu se strážníci zaměřili na cho-
vatele psů. Na jihlavských sídlištích 
byly prováděny kontroly, při kterých 
strážníci kontrolovali znečišťování 

Mladiství vandalové opět škodili
veřejného prostranství a placení po-
platků ze psů. 

 Ve spolupráci s policisty byli za-
drženi zloději, kteří kradli železný 
šrot z areálu sběrny na Bedřichově. 
Strážníci řešili fyzické napadení re-
vizora dopravního podniku černým 
pasažérem. Byly nalezeny dvě osoby, 
po kterých bylo vyhlášeno policií pá-
trání. 

 Na náměstí Svobody se podařilo 
zadržet cizího státního příslušníka, 
který řídil vozidlo pod vlivem alko-
holu. Svojí jízdou způsobil poškoze-
ní lampy veřejného osvětlení v ulici 
Divadelní a z místa se pokusil odjet. 
Strážníci ho zadrželi a při dechové 
kontrole bylo zjištěno, že muž má 
v krvi 3,9 promile alkoholu. 

 Na dopravním hřišti byla zadržena 
trojice mladistvých, kteří zde vyvra-
celi instalované dopravní značky. Při 
následně provedené dechové kon-
trole bylo zjištěno, že mladíci ma-
jí v krvi až 1,68 promile alkoholu. 
Vzhledem k jejich věku a způsobené 
škodě byli zadržení předáni k další-
mu šetření Policii ČR.   

Městská policie asistovala při za-
jištění bezpečnosti dopravy na Hav-
líčkově ulici, kde došlo k propadnutí 
vozovky.                                                 -lm-


