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T
ři měsíce Tomáš Kužel
šéfuje moravskoslezské
policii. Kdysi v regionu
pracoval na různých mís-

tech jako řadový policista, v po-
sledních letech vedl jihomorav-
skou policii a dělal náměstka poli-
cejnímu prezidentovi.

Nyní chce zejména v Ostravě do-
stat policisty mnohem rychleji na
místo činu. „Mít akceschopnou
jednotku v ulicích je nyní prvořa-
dým cílem,“ říká.

Překvapilo vás po příchodu něco
na bezpečnostní situaci v kraji?

Rozdíly v jednotlivých regionech
bývají značné. A to se týká i Morav-
skoslezského kraje. Když jsem se
po několika letech práce v Brně
a v Praze vrátil, byl jsem překva-
pen, jak moc se region změnil. Na-
příklad Ostrava je sice čistší, dá se
říci, že i kulturnější, ale také je tady
vyšší nezaměstnanost a velmi těž-
ká sociální situace mnoha lidí, od
čehož se odvíjí míra trestné činnos-
ti. Věděl jsem, že je to špatné, ale
ta intenzita mě překvapila.

Co s tím lze z policejního hledis-
ka udělat?
Jednoznačně tady chybí oddělení
hlídkové služby, tedy uniformova-
ní policisté v ulicích, kteří okamži-
tě vyjedou na místo, odkud se ob-
čan ozval na tísňovou linku.

V Brně taková jednotka o sto dvace-
ti policistech funguje velmi dobře,
existuje také v Praze, ale tady chy-
bí. Kdysi se převedli policisté z to-
hoto oddělení do nově vznikající
speciální pořádkové jednotky, kte-
rá však není v ulicích, její náplň
práce je jiná.

A co se vlastně stane nyní, když
někdo zavolá na tísňovou linku?
Operační středisko dá pokyn pří-
slušnému obvodnímu oddělení
a na místo dojede hlídka klasic-
kých obvoďáků. A pak se situace
řeší dále. Ale policista zrovna
může vyřizovat něco jiného, může
vést výslech, zpracovávat spis a ne-
lze hned naskočit do auta a odjet.
Nejméně v padesáti procentech
případů v Ostravě jsou na místě
dříve městští policisté. Proč? No
protože jsou v ulicích. A já chci ak-
ceschopnou jednotku vycvičených
policistů s potřebným vybavením.

Kolik lidí by takovou jednotku
mělo tvořit a kde chcete vzít poli-
cisty? Seberete je obvodním oddě-
lením, kde by pak chyběli?
To jistě ne, to bychom udělali stej-
nou chybu jako kdysi. V první fázi
se musí najít úspory v nevýkon-
ných složkách krajské policie. Ně-
které činnosti přeci nemusí vyko-
návat uniformovaní policisté, ale
civilisté. Například jde o strážné,
informatiky nebo proč by se na ka-
merový sytém na dálnici měl dívat
jen policista? Stačí, když bude ve-
doucím směny. Tím se uvolní mís-
ta pro policisty sloužící v ulicích, je-
jichž počet stoupá.

Kolik by oddělení hlídkové služ-
by mělo tvořit policistů?
K současným asi čtyřiceti přibude

v červenci dalších dvacet hlídko-
vých policistů. Nechci říkat koneč-
né číslo, ale rád bych měl na konci
roku v ostravských ulicích mini-
málně osmdesát, ale nejlépe sto
policistů, a to plně vybavených
a vycvičených.

A ty všechny chcete získat jen pře-
rozdělením míst v rámci kraje?
Nebudou pak chybět třeba na
Bruntálsku?
Velmi intenzivně jednám s policej-
ním prezidentem i o přeskupení
policejních sil v rámci republiky.
Tam, kde je největší problém, by

také měla být největší koncentrace
policistů. Regiony, které tak moc
v počtu trestných činů vybočují z
řady, si, myslím, zaslouží, aby jim
zbytek republiky pomohl.

To myslíte tak, že by se snížil po-
čet policistů například v klidněj-
ších západních Čechách a přida-
lo Ostravsku?
Neříkám, odkud by se mělo brát,
to není moje pravomoc. Ale vezmě-
te si, že město Ostrava je v počtu
trestných činů na pátém místě ze
všech krajů v zemi, zdůrazňuji ce-
lých krajů, tedy například před Olo-
mouckým, Zlínským, Vysočinou,
Plzeňským krajem, Libereckým a
tak dále. Přitom v Ostravě slouží
necelá tisícovka policistů, kdežto v
těchto krajích je i přes nižší počet

trestných činů až o stovky policis-
tů více. Policejní prezident naštěs-
tí toto vnímá.

Čím novou jednotku vybavíte,
jaké dostanou automobily, bu-
dou mít na benzin?
Vše musí být, jinak by neměla smy-
sl. Musíme ušetřit jinde. Už jsem
vydal pokyn, aby tato jednotka do-
stala octavie se silnějším moto-
rem, budou mít i potřebné vybave-
ní. Sídlí tam, kde kdysi, tedy v poli-
cejní budově v centru Ostravy.

Oddělení hlídkové služby vznik-
ne jen v Ostravě?
Začínáme s Ostravou, ale chceme
taková oddělení rozšířit i do Karvi-
né a Havířova. Pak se uvidí.

Jak Ostravané poznají, že se už
něco změnilo?
Jednoznačně v tom, že na místě
činu budeme dříve a naše zásahy
budou účinnější. Dojezdové časy
sledujeme a já si v listopadu udě-
lám porovnání, jaké byly dojezdo-
vé časy před vznikem oddělení
a po něm. A jsem přesvědčen, že
rozdíl bude patrný.

V minulosti měl kraj podstav poli-
cistů. Platí to stále?
Bohužel ano, ale chceme to změ-
nit. V dubnu sloužilo v kraji 3 750
policistů, přitom předepsaný po-
čet je 3 826. Proto jsme také zaháji-
li intenzivní nábor. Ať se lidé nebo-
jí přijímacího řízení a pošlou při-
hlášku. Čím více žádostí, tím lépe.
Upozorňuji jen, že máme zájem
o lidi do základních policejních po-
zic, tedy službu v ulicích. Ale pro
mnoho lidí z našeho kraje to může
znamenat novou pracovní šanci.

Josef Gabzdyl

Začínáme sOstravou,
ale chceme oddělení
rozšířit doKarviné
aHavířova.

V těchto krajích je i přes
nižší počet trestných
činů až o stovky
policistů více.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů internetového serveru rajce.net, kam můžete fotografie ukládat i vy

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
události v Moravskoslezském kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.
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Vlaky i autobusy
Nejen příznivci kolejových
vozidel si přišli na své během
ostravského veletrhu Czech
Raildays. 3x foto: thomas25

KOUTY NAD DESNOU (ČTK) Nová
naučná stezka se v těchto dnech tu-
ristům otevřela v Koutech nad Des-
nou v Jeseníkách. Opírá se o pří-
běh zbloudilé rysice s mláďaty, kte-
rá nalezne úkryt na vrcholu Medvě-
dí hory. Stezku doplňují prolézač-
ky, hry i nová vyhlídka do okolí.
Lidé se na ni dostanou od horní
stanice lanovky areálu Kouty.

„Příběh, v němž se objeví lesní
skřítci, pohádkové bytosti i vládce
hor Praděd, je vyprávěn komikso-
vou formou na tabulích u každého
zastavení. Doplňují ho informace
o okolní přírodě. Naučnou stezku
lemují také dřevěné plastiky zvířat
i lesních bytostí, chýše Praděda,
doupě rysice a zejména interaktiv-
ní prvky prolézaček a her pro
děti,“ uvedl zástupce kouteckého
areálu Petr Marek.

Trasa naučné stezky vede oblas-
tí Medvědí hory v nadmořské výš-
ce 1 080 až 1 163 metrů nad mo-
řem a je dlouhá dva kilometry. Dě-
tem v Koutech nabídne rysici se
skluzavkou i lanový skluz přes Des-
nou, na palouku v lese na Medvědí
hoře pak čeká návštěvníky Pradě-

dova chýše a dřevěné plastiky Pra-
děda, zvířat i skřítků. Lákavá je i vy-
hlídka na Rysí skále se dvěma pří-
střešky, s doupětem rysice s mláďa-
ty, interaktivními prvky i s naučný-
mi tabulemi.

Stezka, na které zástupci areálu
spolupracovali s Lesy České repub-
liky a CHKO Jeseníky, bude volně
navazovat na dřevěný skanzen
Koutecký les. Jako hlavní průvod-
ce turistům poslouží lesní skřítek
Koutík, který bude klást dětem
otázky týkající se vědomostí, které
nasbírají na jednotlivých zastave-
ních. Malí návštěvníci pak budou
za správné odpovědi odměněni.

V Jeseníkách se nedávno otevře-
la také nová naučná stezka k velké-
mu mechovému jezírku na Rejví-
zu. Tvoří ji 14 informačních tabulí.
Návštěvníkům, kterých do této ob-
lasti každoročně podle vedoucí
Správy CHKO Jeseníky Michaely
Pruknerové přijede ročně na 60 ti-
síc, nabízí nově zpracované infor-
mace nejen o vlastním rašeliništi
a vzácné okolní přírodě, ale i o živo-
tě lidí na Rejvízu, historii a promě-
nách krajiny.

Nejen za stolem Tomáš Kužel sám začínal jako pochůzkář, a tak dobře
ví, co tato práce obnáší.

Potřebujeme více policistů „Zahájili jsem intenzivní nábor. Ať se lidé nebojí přijímacího řízení a pošlou přihlášku. Čím více žádostí, tím lépe,“ vyzývá případné zájemce krajský policejní ředitel. 4x foto: Adolf Horsinka, MAFRA

„Zasloužíme si, aby nám
zbytek republiky pomohl“

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,@mafra.cz

PROFIL

Kdo je Tomáš Kužel
Narodil se v roce 1965, policistou
se stal v roce 1984. V letech 2004
až 2007 vedl policisty na Jesenicku,
poté asi rok na Frýdecko-Místecku.
Tři roky šéfoval jihomoravské
policii a nakonec byl náměstkem
na policejním prezidiu.

Policejní ředitel Tomáš
Kužel chce do ulic vrátit
policisty. Proto obnovuje
téměř rozprášené
oddělení hlídkové služby.
Slibuje, že lidé změnu
brzy poznají.

V Koutech mají novou stezku,
stopuje zbloudilou rysici


