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Generál Vorálek odešel, protože situace byla již neúnosná, plukovník Lansfeld musí šetřit  
Představujeme  
 
Ústí nad Labem – Nový ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje nastoupil 1. června do 
funkce. Stal se jím Tomáš Lansfeld z Ostravy. Představil se veřejnosti v pátek dopoledne na tiskové 
konferenci v sídle krajského policejního ředitelství v Ústí na Lidickém náměstí.  
Nový policejní ředitel nastupuje v době, kdy policii nečeká nic dobrého. Rozpočet policie je omezený, 
úspory znamenají problémy se zajištěním akceschopnosti. Další šetření policii ještě čeká.  
 
Problémů bude mít více než dost  
 
Deník se Lansfelda zeptal, jak vnímá skutečnost, že jako nový krajský policejní ředitel se bohužel 
nezavděčí nikomu, čekají ho především škrty, kvůli kterým jeho předchůdce generál Vorálek raději 
skončil, Lansfeld odvětil, že se s tím musí vyrovnat.  
"Musíme se vyrovnat s každou okolností a najít místa, kam obrazně řečeno nalít olej, a promazat 
soukolí tak, aby policie byla za všech okolností akceschopná. Musíme být akceschopní za všech 
okolnosti," zdůraznil Lansfeld.  
Pokud jde o srovnání kriminality na severu Moravy a na severu Čech, nový krajský policejní ředitel 
uvedl, že v Moravskoslezském kraji se kriminalita koncentruje především do oblasti Ostravska a 
Karviné. "V Ústeckém kraji je úroveň kriminality podobná, ale je rozložena do řady oblastí po celém 
kraji," zdůraznil Lansfeld.  
Plukovník Lansfeld v průběhu policejní kariéry působil v několika funkcích v rámci policejní Správy 
Severomoravského kraje a Městského ředitelství v Ostravě. Od 1. února 2008 zastává funkci ředitele 
Městského ředitelství v Ostravě. Skončit v této funkci má koncem května a od počátku června začíná 
působit v Ústí nad Labem.  
Po odchodu brigádního generála Jiřího Vorálka z funkce krajského ředitele do výslužby, působil v 
zastoupení plukovník Jiří Šenkýř z ústeckého krajského ředitelství.  
 
Vzpomínka na generála  
 
Předchozí ředitel brigádní generál Jiří Vorálek pro Deník v prosinci minulého roku, v poslední den, kdy 
byl ve funkci, uvedl:  
"Jsou připravovány změny v policii,o kterých nevíme,jak dopadnou. Vzhledem ke svému věku jsem, v 
souvislosti s přicházejícími změnami, již neviděl světlo na konci tunelu. Přišel okamžik, kdy začnete 
uvažovat, zda má ještě smysl pokračovat dál. Jde především o výhled policie na léta 2013 a 2014. 
Škoda, že se o tom nehovoří. Nejhorší scénář počítá ne s poklesem policistů ze 40 tisíc o několik tisíc, 
ale až na pouhých 30 tisíc." Tyto problémy bude muset zvládnout nový policejní ředitel.  
 
Plukovník Tomáš Landsfeld Narodil se 11. listopadu 1966 Nejvyšší dosažené vzdělání: Pedagogická 
fakulta Ostravské univerzity, magisterské studium Jazykové znalosti: anglický jazyk – zkouška 
Ministerstva vnitra I. stupeň Policejní praxe: – ve služebním poměru od roku 1986 – ředitel Městského 
ředitelství policie Ostrava (únor 2008 až květen 2012) – různé řídící úrovně v uniformované policii i ve 
službě kriminální policie a vyšetřování (od prosince 2001 do února 2008) – kriminalista ostravského 
městského ředitelství (odbor hospodářské kriminality) i Správy Severomoravského kraje (oddělení 
specializující se k prověřování tzv. násilné trestné činnosti), celkově v době duben 1995 až prosinec 
2001 – policista obvodního oddělení policie (tzv. hlídková služba, vyhledávání a zpracování trestné 
činnosti, dozorčí útvaru) Zdroj: Policie ČR  
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