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Služby města Jihlavy (SMJ), které provozují pro-
tialkoholní záchytnou stanici v kraji Vysočina, 
provedly vyhodnocení provozu za období 1. ledna 
2009 až 30. června 2009. Ze statistiky vybíráme:

Sledované statistické prvky:

1. Počet zachycených osob  -    552 osob cel-
kem, z toho 480 osob mužského pohlaví a 72 
osob ženského pohlaví
2. Počet opakovaně zachycených: 163 osob (1 

osoba - 51x zadržená, 1 osoba - 45x zadržená, 1 
osoba - 39x zadržená), jedná se o osoby, které byly 
opakovaně zachyceny během provozování protial-
koholní záchytné stanice SMJ. Tento počet není 
jenom za I. pololetí roku 2009, ale od doby insta-
lace počítačového 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 Vysočina o umístění 
osob v PZS - 552 osob
4. Podíl zdravotnických zařízení při zachycení 

osob - 145 osob
(např. odděl. ARO, chirurgické, ortopedické, in-

terní, neurologie, psychiatrie,
traumatologie, oční, ORL, zdravotnická záchran-

ná služba kraje Vysočina a další)
5. Věková kategorie - zadržený musí dosáhnout 

minimálně 15 let (nižší věková kategorie se předá-
vá na dětské oddělení).
Nejmladší zachycený  za I. pololetí roku 2009 - 

16 let
Nejstarší  zachycený za I.  pololetí  roku  2009 - 

79 let
Nejvíce zachycených osob bylo ve věkové kate-

gorii 41-50 let - 126 osob
Průměrný věk zachycených osob 41 roků
6. Trvalé bydliště zachycených osob - kraj Vy-

sočina 
Jihlava - 144
Havlíčkův Brod - 57
Pelhřimov - 72
Třebíč - 63
Žďár nad Sázavou - 98
Trvalý pobyt zadržených osob z jiných krajů - 81
Cizí státní příslušníci - 37 (nejvíce Slovenská re-

publika - 26) 
Ostatní např. Bulharsko, Mongolsko, Moldavsko, 

Ukrajina, Litva, Bělorusko, Kazachstán, Polsko, 
Rumunsko, Německo, Rakousko, Holandsko atd.
7. Pracovní zařazení zachycených osob - 
uveden zaměstnavatel - 151
hlášen na ÚP dle trv. bydl. - 137
bez prac. poměru neevidován - 95
studující - 6

důchodce - 29
důchodce částečný - 6
invalidní důchodce - 51
soukromý podnikatel - 5 
živnostník - 26
neurčeno - 41
státní zaměstnanec - 0
mateřská dovolená - 2
chovanec - 3 
8. Délka zadržení PZS (v hodinách)
na základě změny v zákoně už neplatí, že doba zá-

chytu musí být minimálně 8 hodin, ale nově platí 
výklad: “Po odeznění klinických příznaků opilos-
ti“, to znamená, že tato doba může být kratší než 8 
hodin, pokud už zachycená osoba nejeví známky 
opilosti. Maximální délka záchytu 24 hodin nadá-
le zůstává.
Podle stupně opilosti - měří se v promile alkoho-

lu v krvi speciálním přístrojem - Alcotest DRÄ-
GER 7410 plus.: zkoušce podrobeno - 498 osob 
(u ostatních osob nebylo možné hodnoty změřit 
pro neschopnost, nebo nespolupracovali)
nejvyšší naměřená hodnota – 4,38 %.
nejkratší - 8 hodin, nejdelší - 23 hodin 40 minut
Průměrná doba zadržení osob v PZS byla 12 ho-

din 10 minut
9. Cena za nocleh: 4000,- Kč (stejná pro cizin-

ce)
pokud nezaplatí na místě, převezme takzvané 

„Uznání dluhu“ a má 14denní lhůtu na zaplacení.
Platby přímo na místě v hotovosti - 
62 osob  - 130.100,- Kč
490 osob zaplatilo - 0 ,- Kč
16 osob zaplatilo - 500,- Kč (8.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 600,- Kč (600,- Kč) 
11 osob zaplatilo - 1.000,- Kč (11.000,- Kč)
2 osoby zaplatily - 1.500,- Kč (3.000,- Kč) 
9 osob zaplatilo - 2.000,- Kč  (18.000,- Kč)
1 osoba zaplatila - 2.500,- Kč    (2.500,- Kč)
1 osoba zaplatila - 3.000,- Kč   (3.000,- Kč)
21 osob zaplatilo - 4.000,- Kč  (84.000,- Kč)

10. Kapacita protialkoholní záchytné 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 zdravotnická škola
4 pracovníci ve stálém pracovním poměru
1 pracovník na dohodu
12. Lékaři: 11 praktických lékařů na dohodu
1 garanční lékař - 2 atestace 
(1 – psychiatrie, 2 – alkoholismus, toxikologie)
13. Minulost a současnost:
 od 1. 1. 2006 protialkoholní záchytná stanice v 

Jihlavě rozšířila svou kapacitu ze stávajících čtyř 

na osm místností. Dvě místnosti jsou určené  pro 
zachycené ženy. Rozšířením záchytné stanice pro 
ženy se vyřešily dlouhodobé problémy s umísťo-
váním opilých žen, které musely být převáženy do 
měst jiných krajů. 
Díky nezbytným stavebním úpravám se rozšířily 

stávající prostory. Dalším krokem bylo zprovoz-
nění kamerového systému. Celkové náklady na 
stavební úpravy a vnitřní vybavení s pohybovaly 
kolem 1 milionu korun českých. 
 Jihlavská protialkoholní stanice byla vyhodnoce-

na v roce 2004 jako zařízení s nejnižšími náklady 
v ČR.
 SMJ provozují protialkoholní záchytnou 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 vyhrály, takže nyní provozují „sta-
ronově“ PZS v Jihlavě pro kraj Vysočina, a to od 1. 
4. 2009 do 31. 3. 2013. 
 Změnil se také nově systém vymáhání pohledá-

vek, který po zřizovateli, kraji Vysočina, převzal 
provozovatel SMJ. „Když nám zachycené osoby ne-
zaplatí přímo na místě a poté ani takzvané „Uzná-
ní dluhů“, vymáháme to od nich právní cestou,“ řekl 
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 
14. Přehled některých důvodů k přijetí do 

PZS Jihlava 
(období 1. 4. - 30. 6. 2009)
veřejné pohoršení - 50  
ohrožení vlastního života a zdraví - 57  
řidič pod vlivem alkoholu - 15 
násilí vůči jiným osobám - 20
násilí vůči rodinným příslušníkům - 20
trestná činnost - 12 
ohrožení BESIP - 5 
pokus nebo vyhrožování sebevraždou - 2
poškozování cizí věci - 10 
rušení nočního klidu - 1
agrese při ošetření - 3 
agrese proti zdrav. pracovníkům RZP - 1
agrese proti Městské policii - 1
přestupkové jednání - 13
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-

Statistiky záchytky za první pololetí

 Již tradiční a návštěvnicky oblíbené komentova-
né krmení zvířat nabízí jihlavská ZOO každý den 
v průběhu letních prázdnin u venkovních výběhů 
těchto zvířat:

ZOO o prázdninách nabízí 
komentované krmení zvířat

KOMENTOVANÁ krmení zvířat patří k oblíbené 
podívané dětí, které se mohou hodně naučit.

Foto:  Lubomír Maštera 

11.00     Surikaty
11.30     Lamy
12.00     Babirusy
12.30     Medvědi

13.00     Tapíři
13.30     Lemuři
14.00     Jeřábi
14.30     Tuleni

 Komentované krmení zvířat se koná pouze za 
příznivého počasí.
 „Pokračují také oblíbené ukázky výcviku dravců a 

sov - každý den kromě pondělí v 11.00 a v 15.00 ho-
din v prostoru sadu, jenž spojuje nový vstupní areál s 
expoziční částí ZOO. Po celou otevírací dobu ZOO 
(8.00 - 18.00) jsou všechny druhy k vidění v expo-
zici,“ řekla tisková mluvčí ZOO Kateřina Kosová.                                                                                    
-lm-

 Nová značka na Březinkách ne-
omezuje starousedlíky. Na novém 
propojení silnice Na Kopci je nově 
instalován zákaz vjezdu všech vozi-
del od 22 do 6 hodin. Značka je do-
plněna o dodatkovou tabulku E12 s 
nápisem „Mimo dopravní obsluhy“. 

 Tím se rozumí vozidla zajišťují-
cí zásobování nebo lékařské, opra-
várenské, údržbářské, komunální a 
podobné služby, pro vozidla s ozna-
čením O 1, vozidla taxislužby a vozi-
dla, jejichž řidiči, popřípadě provo-
zovatelé mají v místech za značkou 
bydliště, sídlo nebo garáž. „Kdo za 
touto značkou bydlí, neplatí pro něj a 
může tímto úsekem projíždět bez ome-
zení. Smyslem zákazu vjezdu je regula-
ce dopravy a tím snížení hluku na této 
komunikaci,“ uvedl I. náměstek pri-
mátora Radek Vovsík.                     -lm-

Zákaz vjezdu
neplatí pro 

obyvatele Březinek


