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Anotace 

MARTYNEK, Rostislav. Modernizace systému situační prevence kriminality vybrané 

lokality. Ostrava, 2017. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Věra Holubová, 

Ph.D. 

Náplní této diplomové práce je modernizace systému situační prevence kriminality 

ve vybrané lokalitě. Cílem práce je zpracovat návrh modernizace stávajících opatření 

technické povahy za účelem minimalizace situačních kriminogenních podmínek ve 

vybrané lokalitě. První část práce se zabývá teorií prevence kriminality, na kterou navazuje 

popis lokality a zhodnocení její bezpečnosti. V další části jsou pomocí výzkumného šetření 

a analýzy rizik identifikována, analyzována a zhodnocena kritická místa v oblasti situační 

prevence. Na základě výsledků jsou následně navržena účinná technická opatření, která 

povedou k minimalizaci kriminogenních podmínek v lokalitě, společně s vyjádřením 

investiční náročnosti. Obsah a výsledky jsou shrnuty v závěru diplomové práce.  
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The aim of this thesis is to modernize the system of situational crime prevention in 

the selected location. The aim is to prepare a proposal for the modernization of the existing 

technical measures in order to minimize situational criminogenic conditions in the selected 

location. The first part deals with the theory of crime prevention, which is followed by 

a description of the site and evaluating its safety. In the next part are through research and 

analysis of the risks identified, analyzed and evaluated critical points in situational 

prevention. Based on the results are proposed effective technical measures that lead to 

minimization of criminogenic conditions in the area, together with a statement of 

investment cost. The content and the results are summarized at the end of the thesis. 
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1 Úvod 

Kriminalita se v lidské společnosti vyskytuje odnepaměti a její existence vybízí 

společnost ve snaze a tendencích chránit své svobody, zdraví, životy, svůj majetek a také 

ostatní osoby. Bezpečí je pro společnost a člověka jednou ze základních a nejdůležitějších 

potřeb, která musí být uspokojena, aby společnost mohla sledovat své zájmy a rozvíjet se 

beze strachu. V dnešní době se ve společnosti vyskytuje řada trestných činů, které tuto 

potřebu ohrožují, a tudíž je důležité se na boj s kriminalitou zaměřit. 

Dochází-li ve společnosti k porušování a oslabování základních pravidel a svobod, 

jakými jsou například právo na život, svobodu a právo vlastnit majetek je důležité, aby 

zasáhly k tomu specializované orgány, mezi které patří především orgány činné v trestním 

řízení. Aby byl boj s kriminalitou co nejúspěšnější a nejefektivnější, je potřeba poznat 

a analyzovat její příčiny, které je následně možné ošetřit pomocí trestních a preventivních 

opatření. V minulosti docházelo především k realizaci trestních opatření, u kterých se 

ukázalo, že mají své hranice. Pro účinný boj s kriminalitou se ukázala jako efektivní cesta 

uplatňování prevence před represí. Jinými slovy, aplikace preventivních programů 

a opatření. S rozvojem společnosti a technologií, se rozvíjí také možnosti realizace 

preventivních opatření, které musejí naopak reagovat na rozvoj kriminality. Z toho důvodu 

je nutná provázanost a efektivní sladění celého systému prevence kriminality.  

Tato diplomová práce je zaměřena na modernizaci systému situační prevence 

kriminality v lokalitě Karviná – Ráj. Pro toto téma jsem se rozhodl, jelikož v dané lokalitě 

žiji a vnímám změnu kriminogenních faktorů a také možný rozvoj kriminality. Ten je 

spojen s přesunem kriminality z okolních lokalit a měst, ke kterému může přispět také 

postup městského fotbalového klubu do nejvyšší soutěže díky diváckému násilí. 

Cílem mé diplomové práce je zpracovat návrh modernizace stávajících opatření 

technické povahy za účelem minimalizace situačních kriminogenních podmínek v lokalitě 

Karviná – Ráj. Náplň mé práce spočívá ve zhodnocení aktuálního stavu bezpečnosti v dané 

lokalitě a na základě výzkumného šetření identifikovat, analyzovat a zhodnotit kritická 

místa v oblasti situační prevence kriminality. Na základě výzkumného šetření a výsledků 

analýzy následně navrhnout účinná technická opatření, která povedou k minimalizaci 
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kriminogenních podmínek lokalitě, společně s vyjádřením investiční náročnosti 

navržených opatření. 

Tato diplomová práce je rozčleněna do osmi kapitol. Po úvodní kapitole následuje 

teoretický úvod do problematiky prevence kriminality. Zde jsou popsány základní 

informace týkající se prevence kriminality, včetně jejího rozdělení. Následující třetí 

kapitola se zabývá popisem lokality Karviná – Ráj, na kterou navazuje čtvrtá kapitola, 

která obsahuje subjektivní zhodnocení bezpečnosti lokality. V páté kapitole je popsán 

současný stav bezpečnosti z hlediska práce Policie České republiky a Městské policie 

Karviná. V této kapitole popisuji městský kamerový dohlížecí systém, aktivity a programy 

policie zaměřené na prevenci kriminality. Šestá kapitola je zaměřena analýzu a hodnocení 

rizik spolu s výzkumným šetřením. Následně na základě výsledků předchozí části je 

v sedmé kapitole popsán návrh modernizace opatření systému situační prevence. V závěru 

své diplomové práce shrnu její obsah, výsledky a přínosy. 
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2 Teoretický úvod prevence kriminality 

V této kapitole bude popsán teoretický úvod do problematiky prevence kriminality, 

který je potřebný pro návaznost dalších částí diplomové práce. Lidé se denně setkávají 

s jevy jak pozitivními, tak i negativními a to vyvolává otázky o příčinách a souvislostech 

těchto jevů. Díky poznávání příčin takových jevů je společnost schopna předcházet, 

omezovat a ztěžovat možný výskyt jevů, které se pro ni zdají být negativní. V boji 

s kriminalitou jsou tyto procesy uskutečňovány v podobě represe a prevence. [1] 

2.1 Kriminalita a kriminologie 

Obecně lze kriminalitu definovat jako soubor trestných činů, které byly spáchány 

na určitém území za určitý čas. Kriminalitou se zabývá věda zvaná kriminologie. Její 

název pochází z latinského slova crimen (zločin) a řeckého slova logos (rozum/učení). 

Mezi předměty kriminologie patří: 

• Kriminalita  

• Pachatel  

• Oběti (viktimologie) 

• Kontrola kriminality (represe a prevence) [2] 

Kriminologie patří mezi multidisciplinární nauky, jelikož své poznatky nachází 

v oblastech, jako jsou kriminalistika, psychologie, trestní právo, sociologie, pedagogika 

a další. Hlavním úkolem kriminologie je díky poznatkům z těchto oblastí získat informace 

o kriminalitě. [2]  

2.2 Prevence kriminality 

Preventivní politika vyjadřuje strategii vedoucí ke kontrole kriminality, přičemž se 

zaměřuje hlavně na nerepresivní prostředky. Jejím cílem je snižování pravděpodobnosti 

výskytu, motivů a příležitostí podněcující trestnou činnost, dále jen TČ. Mezi subjekty 

preventivní politiky patří zejména orgány činné v trestním řízení, ale také další subjekty 

jako jsou například sdružení občanů, podnikatelské subjekty i samotní občané. [3] 

Prevenci kriminality lze označit jako ochranu a předcházení negativním jevům. 

Jedná se o souhrn nerepresivních opatření, která mají za cíl snížení míry a závažnosti 
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kriminality a možných následků. Těchto cílů se dosahuje zejména omezením 

kriminogenních faktorů, působením na oběti a pachatele trestných činů. Patří zde 

prostředky sociální a situační prevence kriminality spolu s informováním veřejnosti 

o existujících způsobech ochrany před trestnými činy. [3] 

Mezi objekty prevence kriminality patří: 

• Kriminogenní faktory – příčiny a podmínky vzniku kriminality, sociální 

prostředí 

• Osoba pachatele trestné činnosti, ať už potenciální nebo skutečná 

• Osoba oběti trestné činnosti, ať už potenciální nebo skutečná [4] 

2.3 Struktura prevence kriminality 

Systém prevence kriminality lze podle jejího obsahového zaměření rozdělit na 

sociální, situační a prevenci viktimizace. Pro přehlednost je rozdělení prevence kriminality 

zobrazeno na obrázku č. 1. 

 

Obrázek 1. Schéma struktury prevence kriminality. [Autor] 
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2.3.1 Sociální prevence 

Sociální prevenci můžeme vyjádřit jako obecnou prevenci všech sociálně 

patologických jevů. Jedná se o aktivity, které jsou zaměřeny na hlavní důvody páchání TČ. 

Patří zde zejména aktivity vedoucí ke změně negativních společenských i ekonomických 

podmínek a také postupy socializace a sociální integrace. Sociální prevence tvoří součást 

sociální politiky, jejíž podstatou je vybudování příznivých společenských podmínek. [1] 

2.3.2 Situační prevence 

Situační prevence vychází ze skutečností, že specifické druhy kriminality se 

vyskytují v určitém období, na specifických místech a za daných okolností. Za pomoci 

opatření spadajících do kategorie režimové, fyzické a také technické ochrany je jejím cílem 

snížit kriminogenní podmínky. Její úspěšnost je vysoká, avšak závisí na vhodně zvolených 

opatřeních a personálních prostředcích do ní vložených spolu s financemi. Podrobněji bude 

situační prevence popsána v další kapitole 1. 5. [1] 

2.3.3 Prevence viktimizace 

Jedná se o prevenci viktimizace a pomoc obětem trestné činnosti. Zahrnuje aktivity, 

které mají zabránit tomu, aby se člověk stal obětí trestného činu. Patří zde informování 

a poradenství v oblastech bezpečného chování v různých nebezpečných situacích, 

psychologická poradenství, právní poradenství a například seznámení se s technickými 

prostředky ochrany. Jsou zde využívány poznatky sociální a situační prevence. [1, 4] 

2.4 Stupně preventivních aktivit 

Sociální a situační prevence kriminality se navzájem prolínají na úrovni primární, 

sekundární a terciální prevence kriminality. [3] 

2.4.1 Primární stupeň prevence kriminality 

Primární prevence zahrnuje všeobecné preventivní vlivy na společnost. Jedná se 

zejména o programy zaměřené na volnočasové, výchovné, a vzdělávací poradenství 

a aktivity pro širokou veřejnost. Velký důraz je zde kladen na pozitivní působení na děti 

a mládež, například využívání volného času a výchova. Těžištěm uplatnění primární 

prevence jsou především rodiny a školy. [1, 4] 
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Základní znaky primární prevence: 

• Je zaměřena na veškeré obyvatelstvo, části území, města a skupiny osob 

(děti, mládež, etnické menšiny, osoby přestárlé) 

• Je zaměřena na všechny bez ohledu na míru ohrožení 

• Působí na původ kriminality využíváním sociální, kulturní a právní politiky 

Rozlišujeme 

• Sociální - výchova a vzdělání 

• Situační - urbanistická řešení a využití fyzické, režimové a technické 

ochrany 

• Viktimologická - informování občanů o možných negativních jevech [1] 

2.4.2 Sekundární prevence kriminality 

Sekundární prevence se zaměřuje na rizikové skupiny obyvatelstva a jedince, 

u kterých je vyšší pravděpodobnost, že se mohou projevit jako pachatelé trestných činů 

nebo se mohou stát oběťmi trestných činu, dále také na příčiny vzniku kriminogenních 

jevů a situací. Důležitým tématem sekundární prevence jsou sociálně patologické jevy, 

které přispívají k rizikovému chování některých supin obyvatel a jedinců. Jde o jevy jako 

nezaměstnanost, prostituce, vandalismus, drogové závislosti, alkoholismus, gamblerství 

atd. [1, 4] 

Sekundární prevence se zaměřuje na: 

• Možné pachatele – mládež, osoby ze sociálně slabších poměrů, alkoholici, 

drogově závislí, osoby bez domova aj. 

• Možné oběti – děti a osoby přestárlé aj. 

• Kriminogenní situace – místa s vysokou koncentrací osob aj.[1] 

Rozlišujeme: 

• Sociální – například nezaměstnanost v dané lokalitě 

• Situační – zajištění veřejného osvětlení rizikových míst, použití kamerového 

systému aj. 

• Viktimologická – Informování konkrétních skupin občanu v dané lokalitě 

(osoby přestárlé, žáci škol) o zvýšeném výskytu nebezpečí [1] 
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2.4.3 Terciální prevence kriminality 

Terciální prevence kriminality je zaměřena na socializaci kriminálně „narušených“ 

jedinců. Aktivity terciální prevence se týkají pomoci a poradenství v oblasti pracovního 

uplatnění, rodinného poradenství, poradenství v oblasti bydlení, rekvalifikace aj.[1] 

Terciální prevence se zaměřuje na: 

• Předcházení recidivy pachatele trestné činnosti – probační a mediační 

služba, hrozba trestu, uložení ochranných opatření aj. 

• Zabránění recidivy u oběti – poradenská činnost k zabránění tomu, aby se 

oběť trestné činnosti nestávala opakovanou. [1] 

2.5 Situační prevence kriminality 

Situační prevence se obecně rozšířila v sedmdesátých letech 20. století. Jednalo se 

zejména o to, dát najevo potenciálním pachatelům a obyvatelstvu v určité lokalitě, že daná 

oblast je vlastnictví někoho, udržuje se a potenciálním pachatelům může způsobit 

překážky. V minulosti bývala situační prevence označována jako technická prevence a byla 

spojena se známým rčením „příležitost dělá zloděje“, které je platné i dnes.  Existují 

lokality, ve kterých se na rozdíl od jiných vyskytuje kriminalita  daleko častěji. Podmínky, 

které vedou potenciální pachatele k páchání trestné činnosti, jsou nám známy poměrně 

dlouho a v reakci na dnešní dobu se oblast prevence kriminality těmito podmínkami 

zabývá mnohem systematičtěji a je na ni kladen velký důraz. [1] 

Situační prevence je zaměřena na trestný čin, příležitosti k jeho páchání 

a kriminogenní situace. Jedná se o: 

• Omezování a kontrolu podnětů k páchání trestné činnosti 

• Zvětšení pravděpodobnosti dopadení pachatele 

• Omezování kriminogenních situací [1] 

Charakter opatření situační prevence je především technický, organizační a bývá 

doplněn o administrativní opatření. Jedná se opatření zajišťující ochranu majetku, zvýšení 

bezpečnosti určité lokality, zefektivnění hlídkové a obchůzkové činnosti a realizaci 

propagačních kampaní a projektů.  Výhodou situační prevence jsou zejména poměrně 

nízké nároky na personální zajištění, rychlost realizace a její účinnost lze přibližně měřit. 
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Nevýhodou tohoto druhu prevence však je její většinou krátkodobá účinnost, s čímž 

souvisí i přesunový efekt kriminality. Situační prevence vychází ze skutečností, že 

specifické druhy kriminality se vyskytují v určitém období, na specifických místech a za 

daných okolností. Například kapesní krádeže jsou typické pro místa s velkou koncentrací 

osob, jako jsou obchodní domy či společenské akce. Vandalismus je společně s rušením 

veřejného pořádku spojen hlavně s ukončením sportovních utkání nebo návštěvou barů 

a heren v nočních hodinách. [4] 

2.5.1 Opatření situační prevence 

V dnešní době lze mezi nejčastější opatření v rámci situační prevence zahrnout: 

Ztížení dosažení potenciálních cílů útoku 

Do této kategorie lze zahrnout ztížení dosažení prostředků vhodných k páchání 

trestné činnosti a ztížení přístupu k cíli útoku. Jedná se zejména o zajištění potenciálního 

cíle pomocí mechanických zábranných prostředků (zámky, ploty, trezory, mříže aj.). Dále 

zde patří kontroly vstupu do významných budov (soudy, úřady aj.), vstupu na sportovní 

a kulturní akce, letiště a další. [1, 4] 

Snížení prospěchu a výnosu z trestné činnosti 

Do této kategorie lze zahrnou odstranění cíle útoku, značení majetku a stanovení 

jasných pravidel spojených s režimovými opatřeními. Cíl útoku nelze vždy zcela odstranit, 

ale je možné ho v některých případech skrýt. K tomu napomáhá systém bezhotovostních 

plateb, platby šeky, uložení peněžní hotovosti do bank, neponechávání drahých kovů 

a šperků ve výlohách po zavírací době, umístění uměleckých děl do galerií nebo využívání 

replik. Značení majetku představuje zejména označování předmětů výrobními čísly, série 

identifikačních VIN čísel nebo forenzní značení majetku pomocí syntetické DNA. 

Stanovení jasných pravidel znamená především využívání systémů pro kontrolu vstupu, 

použití poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a například postupy při 

převozu cenin. [1, 4] 
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Zvýšení možnosti dopadení pachatele 

Tato kategorie zahrnuje především dozor příslušníků PČR, dozor ze strany 

strážníků obecní a městské police, ze strany pracovníku ostrahy a občanů. Dále také 

instalací dohledových poplachových a přijímacích center a kamerových systémů. [1] 

Opatření spadající do kategorie situační prevence je mnoho a neustále se vyvíjejí 

s dobou. Mezi další lze zařadit například: 

• Architektonické a stavební opatření – osvětlení, výstavba neuzavřených 

sídlišť aj. 

• Policejní hlídky – přizpůsobení způsobu hlídkování dané lokalitě 

a dosáhnutí vyšší interakce s občany 

• Občanské hlídky – monitorování svého okolí občany [4] 

Opatření situační prevence jsou shrnuta v tabulce č. 1. 

Tabulka 1. Opatření situační prevence. [Autor] 

Strategie Opatření 

Ztížení dosažení potenciálních cílů útoku 
• Ztížení přístupu k cíli 

• Kontrola přístupu k cíli 

• Ztížení dosažení prostředků k páchání TČ 

Snížení prospěchu a výnosu z trestné 

činnosti 

• Odstranění cíle TČ 

• Značení majetku 

• Zavedení pravidel 

Zvýšení možnosti dopadení pachatele 
• Dohled PČR, obecní a městské policie 

• Kamerové systémy 

• Dohled občanů 

2.6 Přesun kriminality 

Při popisu systému prevence kriminality nesmí být opomenut tzv. přesun 

kriminality, který je nutné vzít v úvahu při vyhodnocování aktivit v rámci situační 

prevence. Přesunem kriminality se rozumí nechtěný následek aktivit v rámci strategií 

situační prevence, který tkví v tom, že působením aktivit a strategií dojde ke spáchání TČ 

v oblastech a v době, kde tyto aktivity a strategie nepůsobí. Pokud není tento jev brán 

v úvahu při vyhodnocování účinnosti systému prevence kriminality, může dojít k jejímu 

nadhodnocování z hlediska efektivity. [1] 
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Rozlišujeme tyto druhy přesunu kriminality: 

• Teritoriální – jedná se o přesun kriminality do jiného města, části, oblasti 

nebo lokality 

• Časový – jedná se o změnu doby, kdy dochází k páchání TČ, například 

výstavbou osvětlení může dojít k přesunu doby páchání TČ do pozdních 

hodin 

• Přesun taktiky páchání TČ – jedná se o změnu způsobu provedení páchání 

TČ, například při použití mechanických zábranných prostředků si pachatel 

snaží najít jinou cestu jak dosáhnout cíle 

• Přesun na další objekt – jedná se o přesun pachatelů k jinému cílovému 

objektu, například pokud budou zabezpečeny čerpací stanice kamerovým 

systémem po opětovných loupežích, může se pachatel přesunout 

k objektům, které takto zabezpečeny nejsou 

• Přesun funkční – jedná se o přechod na jiný druh TČ, například při 

efektivním zabezpečení bank se pachatelé mohou zaměřit na transport cenin 

[1] 

Na tento jev přesunu kriminality je důležité nenahlížet zcela negativně, jelikož 

nepředstavuje selhání situačních preventivních opatření. Je velmi pravděpodobné, že se 

neuskuteční přesun veškeré TČ, která by byla za jiných okolností spáchána a také že část 

pachatelů své TČ zanechají. Přesun kriminality také nemusí být zcela záporný, je-li jeho 

následek spáchání TČ, který je pro společnost méně nebezpečný. Přesun kriminality nelze 

nikdy zcela vyloučit, k tomu by mohlo do určité míry dojít, jen pokud by byla preventivní 

opatření rozšířena celoplošně.  Avšak ani to nezaručí vyloučení funkčního přesunu. [5] 
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2.7 Systém prevence kriminality v České republice 

Systém prevence kriminality je v České republice uskutečňován na třech úrovních. 

1. Meziresortní úroveň 

Hlavním úkolem meziresortní spolupráce je budování preventivní politiky státu ve 

vztahu k aktuálnímu stavu kriminality. To zahrnuje také řízení aktivit jednotlivých resortů, 

které spadají pod Republikový výbor pro prevenci kriminality. Tento výbor má 25 členů 

a jeho úkolem je tvořit a integrovat koncepci preventivní politiky ČR. Situační prevenci 

kriminality má na starost Poradní sbor pro situační prevenci kriminality. [3] 

2. Resortní úroveň 

Resortní úroveň představuje činnost jednotlivých ministerstev, z jejichž působnosti 

vycházejí preventivní programy. Ty jsou obohaceny o aktuální přístupy a poznatky. [3] 

3. Místní úroveň 

Místní úroveň představují orgány veřejné správy, dále potom policie, organizace 

a instituce obcí. Hlavním úkolem na místní úrovni je správné a efektivní rozdělení aktivit 

a programů sociální a situační prevence kriminality tak, aby odpovídaly aktuálním 

potřebám a kriminální situaci v daném území. [3] 

Preventivní programy místní úrovně jsou z pohledu jejich účinnost považovány za 

nejefektivnější. Zahrnují finanční a metodickou oporu od jednotlivých ministerstev 

a orgánů samosprávy a představují tvorbu a realizaci preventivních programů ve městech, 

obcích a místech, kde se vyskytuje kriminalita ve vysoké míře. Těžištěm těchto 

preventivních programů je spolupráce jednotlivých ministerstev, orgánů samosprávy, 

policie a ostatních organizací. [3] 
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3 Město Karviná 

Karviná je statutární město ležící na severovýchodě České republiky 

v Moravskoslezském kraji, 18 km východně od města Ostravy. Část území města je 

současně hranicí se sousedním státem Polskem. Z historického hlediska je město situováno 

na území Těšínského Slezska. K 1. 1. 2016 byl počet obyvatel 55 342 se značnou polskou 

a slovenskou menšinou. Znak města je vyobrazen na obrázku č. 2. Pro město a jeho okolí 

je typická vysoká koncentrace těžebního průmyslu. Dále je Karviná také univerzitním 

a lázeňským městem, což má velký vliv na počet osob zdržujících se ve městě 

a turismus.[6] 

 

Obrázek 2. Znak města Karviná.[6] 

Město se skládá ze šesti katastrálních území, ve kterých se nachází devět místních 

částí (viz obrázek č. 3), kterými jsou: 

• Karviná 1 – Fryštát 

• Karviná 2 – Doly 

• Karviná 3 – Darkov 

• Karviná 4 – Ráj  

• Karviná 5 – Staré Město 

• Karviná 6 – Nové Město 

• Karviná 7 – Mizerov 

• Karviná 8 – Hranice 

• Karviná 9 – Louky [6] 
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Obrázek 3.  Městské části Karviné s vyznačením části Ráj. [7] 

3.1 Popis městské lokality Karviná - Ráj 

Pro modernizaci systému situační prevence kriminality mi byla přidělena lokalita 

městské části Karviná – Ráj (viz obrázek č. 2.). Výběr této lokality vyplynul po konzultaci 

nad obsahem tématu této diplomové práce se strážníky městské policie Karviná 

a příslušníky PČR. Právě v této lokalitě se očekávají změny kriminální situace, jelikož zde 

došlo k modernizaci fotbalového stadionu pro nejvyšší soutěž, s čímž souvisí vyšší 

návštěvnost utkání spojená i s příjezdem razantnějších fanoušků jiných týmů. V neposlední 

řadě strážníci registrují začínající přechod kriminality z okolních částí město do této 

lokality. 

Městskou část tvoří sídlištní zástavba spolu se zástavbou rodinných domů. Lokalita 

je ohraničena státní hranicí s Polskem, kde se nachází dva hraniční přechody, řekou Olší 

a silnicemi č. 67 a č. 472. Tyto silnice jsou používány obyvateli města a slouží také jako 

hlavní průjezdové cesty městem. Velice frekventovanou cestou je silnice č. 67 na ulici 

tř. 17. listopadu, která spojuje města Český Těšín, Karviná, Dětmarovice a Bohumín. Tato 

silnice je zároveň jedinou příjezdovou cestou k obchodnímu domu Tesco, který se v řešené 

lokalitě nachází. Z těchto důvodů lze silnici č. 67 označit jako hlavní dopravní tepnu ve 

městě. Další možností jak se do lokality dostat jsou cyklistické a turistické trasy. Ty však 

vhledem ke své nízké frekventovanosti nelze považovat za hlavní příjezdové cesty.  
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Pro lepší přehlednost jsem lokalitu a její popis rozdělil do několika hlavních 

kategorií, viz podkapitoly níže. Rozdělení lokality a důležité prvky jsou vyznačeny v mapě 

na obrázku č. 4. 

 

3.1.1 Obydlí 

V rámci obydlí uvažuji rodinné, panelové domy a jejich přilehlá veřejná parkoviště. 

V popisované lokalitě se nachází zástavba jak rodinných i panelových domů. V dnešní 

době je většina panelových domů po rekonstrukci a vchodové dveře spolu s uzamykacím 

systémem vykazují vyšší odolnost. Často jsou doplněny o elektronický systém otevírání 

dveří pomocí čipu nebo číselného kódu. Panelové domy jsou v popisované lokalitě 

vystavěny v řadách nedaleko od sebe. Rodinné domy se v lokalitě nacházejí v okrajových 

částech s menší koncentrací obyvatel a v okolí lesů. Jedná se především o starší stavby po 

Obrázek 4. Lokalita Karviná - Ráj. [Autor] 
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rekonstrukci s oploceným pozemkem. Přilehlá veřejná parkoviště jsou po většinu dne plná 

a jejich viditelnost v noci je zajišťována veřejným pouličním osvětlením. 

3.1.2 Budovy významného charakteru 

Do této skupiny jsem zařadil mateřské školy, základní školy, nemocnici a také 

hřbitov.  Tyto budovy mají pro město a občany velký význam. 

V lokalitě Karviná – Ráj je situováno celkem pět mateřských a čtyři základní školy. 

Jejich budovy se nacházejí v oploceném areálu uvnitř městské zástavby, pouze jediná 

mateřská škola se nachází v okrajové části uvnitř zástavby rodinných domů. Nemocnice se 

nachází v blízkosti hlavní dopravní tepny silnice č. 67, z druhé strany je lemována 

lázeňským parkem. Její areál je oplocen a vstup a vjezd do areálu je občanům umožněn 

skrze stanoviště vrátné služby. Městský hřbitov v Karviné – Ráji je situován v okrajové 

části v oblasti rodinných domů. Hřbitov je z  části obklopen lesoparkem a hlavní silnicí 

č. 472.  Vstup do areálů podléhá otevírací době. 

3.1.3 Drobné obchody, prodejny a služby 

Do této kategorie jsem zahrnul obchody a prodejny, které nedosahují statutu 

obchodní dům a jsou provozovány ve většině případů soukromníky. Jedná se především 

o potraviny a večerky, prodejny domácích potřeb, elektroniky a jiné. Do kategorie služeb 

jsem zahrnul především poštu, ta se v této městské části nachází na dvou místech. Některé 

z těchto subjektů disponují vlastním zabezpečovacím systémem, většina však stále spoléhá 

na klasické mechanické zabezpečení. Na všech těchto místech se nachází finanční hotovost 

a zboží nemalé hodnoty. 

3.1.4 Obchodní dům Tesco a Lidl 

Tyto dva obchodní domy se nacházejí v těsné blízkosti a jsou situovány na okraji 

města. Jako příjezdová cesta slouží již zmíněná dopravní tepna č. 67. Další možností jak se 

k obchodním domům dostat je cesta pro pěší z přilehlého lázeňského parku. Ostraha je zde 

zajištěna smluvně za pomoci soukromé bezpečnostní služby. Parkoviště obou obchodních 

domů jsou osvětlena, avšak část parkoviště v blízkosti lázeňského parku obchodního domu 

je zákazníky málo využívána a často se zde scházejí skupinky mladistvých a lidé bez 

domova. 
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3.1.5 Pohostinství, bary a herny 

V lokalitě Karviná – Ráj se nachází velké množství nočních barů, hospod a také 

heren. Tyto podniky jsou provozovány většinou v nočních hodinách a zdržuje se zde velký 

počet osob. Podniky se nacházejí na celém území lokality, jak v jejím centru ve 

frekventované zástavbě, tak i v okrajových částech. Jejich zabezpečení je řešeno jako 

u drobných obchodů a prodejen. Na všech těchto místech se nachází finanční hotovost 

a zboží nemalé hodnoty. 

3.1.6 Veřejné prostranství 

Do této kategorie jsem zařadil hřiště, autobusové zastávky a zejména lesopark, 

jelikož se na těchto místech často a početně pohybují obyvatelé města. Na území lokality 

se nachází několik veřejných hřišť pro děti, která jsou přístupná po celý den i v nočních 

hodinách, ostatní hřiště jsou součástí jiných objektů a zpravidla oplocena. Autobusové 

zastávky se zde nacházejí jak mezi frekventovanou zástavbou, tak i v okrajových částech 

lokality. Jejich konstrukce je dvojího typu: průhledná se skleněnou výplní a neprůhledná 

s dřevěnou výplní. Ve městě je autobusová doprava hojně využívána a proto se na 

zastávkách a v jejich okolí pohybuje velký počet osob. Lesopark v dané lokalitě plynně 

navazuje na okolí městského fotbalového stadionu. Na jeho ploše se nachází dvě dětská 

hřiště, tréninkové fotbalové hřiště, a zahrádkářská osada. Lesopark je zalesněn a hlavní 

cesty lesoparkem jsou osvětleny veřejným osvětlením. 

3.1.7 Inženýrské sítě 

V celé popisované lokalitě je zavedeno plynové, elektrické, rozhlasové, internetové 

vedení a vodovod. V městské části Karviná – Ráj se nachází vodojem Ráj, díky kterému je 

celá lokalita, spolu s některými dalšími, zásobována pitnou vodou.  

Veřejné osvětlení (VO) je ve městě Karviná tvořeno celkem 5500 světelnými body. 

Správu VO májí na starosti Technické služby Karviná (TSK), které zajišťují výstavbu 

a údržbu VO. Hlášení závad je možné přímo srze webové stránky TSK. V lokalitě je 

k osvětlení pozemních komunikací pro chodce a vozidla využíváno VO na nosné 

konstrukci sloupu o výšce 4-12 m. 
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3.1.8 Městský fotbalový stadion 

Městský fotbalový stadion se nachází v blízkosti obchodního domu Tesco a Lidl, na 

rozhraní zástavby panelových a rodinných domů. Z další strany jej lemuje lesopark spolu 

se zahrádkářskou osadou. V letošním roce došlo k dokončení modernizace fotbalového 

stadionu klubu MFK Karviná (viz obrázek č. 5), která souvisela s postupem klubu do 

nejvyšší soutěže. S postupem do nejvyšší soutěže souvisí i nárust rizikových utkání, 

množství fanoušků a větší kumulace lidí.  

Stadion i jeho okolí prošlo značnou úpravou. Kapacita stadionu je 4833 diváků. 

Důležitými prvky modernizace jsou zrekonstruované a zastřešené tribuny, osvětlení, nové 

terminály pro vstup fanoušků a kamerový systém. Stadion je vybaven terminály, které 

umožňují vstup po jednotlivcích na základě naskenování platné vstupenky. Při úpravě 

okolí došlo k výstavbě nových parkovacích míst a pouličního osvětlení. Bezpečnost na 

stadionu při utkáních zajišťuje pořadatelská služba, soukromá bezpečnostní agentura 

a PČR ve spolupráci s městskou policií a dalšími subjekty. 

 

Obrázek 5. Zrekonstruovaný fotbalový stadion. [8] 
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4 Zhodnocení bezpečnosti jednotlivých kategorií 

V této kapitole subjektivně zhodnotím bezpečnost a možná ohrožení v jednotlivých 

kategoriích vybrané lokality na základě osobních zkušeností a rozhovorů se strážníky 

Městské policie Karviná (MPK) a příslušníky PČR.  

Většina trestné činnosti jak v celém městě, tak ve vybrané lokalitě je spojena 

s krádežemi. Důvodem jsou zejména drogy, jejichž uživatelé se snaží zaopatřit se 

finančními prostředky pro jejich nákup. Jelikož Karviná leží na hranici s Polskem, je často 

scénář krádeží spojen s prodejem kradené věci v Polskou a naopak. Také drogová 

problematika se přelévá mezi oblastmi Polska a města Karviná. Dalším důvodem krádeží 

je také snaha získat finanční prostředky ze strany osob bez domova, nepřizpůsobivých 

a s nízkým sociálním statusem.[9] 

4.1.1 Obydlí 

. Kladně hodnotím bezpečnostní prvky použité při rekonstrukci bytových domů, 

jako jsou bezpečnější vchodové dveře, uzamykací systém a otevírání dveří pomocí čipu 

nebo číselného kódu, který znají jen nájemníci a majitelé bytů. V přízemních bytech je 

často využíváno i zasklení balkónů, které může potencionálního pachatele odradit. 

Problémem však bývá nedostatečné zabezpečení oken sklepů, zejména pokud se jedná 

o plastová ona s možností otevření do polohy ventilace. V takovém případě je možné 

překonat okno např. pomocí šroubováku a z toho důvodu v lokalitě mnohokrát došlo 

k vykradení sklepních prostor. Další častou zjištěnou činností je vandalismus v podobě 

sprejerství. 

Rodinné domy v lokalitě nejsou většinou zabezpečeny pomocí PZTS a oplocení 

pozemku lze označit za lehce překonatelné. V rámci lokality jsou evidovány vloupání do 

obydlí a krádeže majetku. 

4.1.2 Budovy významného charakteru 

MŠ a ZŠ jsou zabezpečeny PZTS a napojeny na dohledové poplachové a přijímací 

centrum MPK, díky čemuž jsou neustále monitorovány a jakékoliv narušení bezpečnosti je 

ihned zaznamenáno. Nemocnice je také zabezpečena pomocí PZTS avšak není napojena na 

DPPC provozovaný MPK. Oplocení objektu je dostatečně vysoké s pevnou konstrukcí. 
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Mezi trestnou činností vztahující se k této budově jsou evidovány zejména krádeže 

osobních předmětů a také krádeže peněžní hotovosti z prodejních automatů. 

4.1.3 Drobné obchody, prodejny a služby 

Potraviny, večerky, trafiky, prodejny domácích potřeb, elektroniky a jiné jsou 

nejvíce ohroženy především krádežemi finanční hotovosti a sortimentu. Z hlediska 

vybavenosti těchto objektů bezpečnostními prvky lze říci, že většina není dostatečně 

zajištěna a spoléhá na to, „že zrovna jim se nic nestane“.  Obě budovy pošty v dané lokalitě 

disponují kvalitním kamerovým systémem a bezpečnostními prvky, což výrazně přispívá 

k ochraně osob a majetku. 

4.1.4 Obchodní dům Tesco a Lidl 

Kladně hodnotím kamerový systém uvnitř prodejen a práci nasmlouvané 

bezpečnostní služby v rámci těchto dvou prodejen, která se stará o bezpečnost osob 

a majetku. Prodejny mají svůj vlastní PZTS a kamerový systém, avšak záběr kamer je 

mimo prodejnu omezen pouze na malou část vchodu, což neumožňuje dostatečné 

monitorování možné trestné činnosti v blízkém okolí vchodu. Částečně je oblast parkoviště 

monitorováno i kamerovým systémem města, avšak snímána je pouze část parkoviště. 

Z hlediska kriminality se zde často objevují problémy s drogami a narkomany, kteří 

využívají veřejných toalet k aplikaci omamných látek. Dále zde velice často dochází ke 

krádežím zboží, osobních věcí nakupujících a jízdních kol. Důvodem je zejména to, že se 

k těmto objektům stahují osoby nezaměstnané, sociálně slabé a narkomani, pro které je to 

možnost získat finanční prostředky. 

4.1.5 Pohostinství, bary a herny 

Noční bary, hospody a herny jsou z velké části vybaveny alespoň kamerovým 

systémem. Nejčastějšími případy bývá fyzické napadení v podnapilém stavu, krádeže na 

osobách, krádeže kabelek a drogy. 

4.1.6 Veřejné prostranství 

Veřejné prostranství je monitorováno pomocí MKDS. Často však dochází 

k výpadkům některé z kamer a s tím, jak se život a činnosti lidí v lokalitě mění, dochází 

k tomu, že záběr a pozorovací úhel kamer není dostatečný.  Dětská hřiště jsou ve večerních 
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hodinách často navštěvována mladistvými a osobami, které zde občas konzumují alkohol, 

omamné látky, nebo narušují veřejný pořádek. Veřejné osvětlení lokality je dostatečné, 

avšak v oblasti lesoparku, který z části obklopuje fotbalový stadion, jsou osvětleny jen 

hlavní trasy v blízkosti stadionu. Ve zbylé části parku osvětlení chybí, což může 

poskytovat prostor k páchání trestné činnosti a skryté konzumaci alkoholu, či omamných 

látek.  

4.1.7 Inženýrské sítě 

Zavedené plynové, elektrické, rozhlasové, internetové vedení a vodovod v městské 

části Karviná – Ráj je vhodně zajištěno. Počet světelných bodů v lokalitě na místech 

a v okolí pozemních komunikací je dle mého názoru dostačující. Místa s větším pohybem 

osob jsou veřejným osvětlením dobře pokryta, a tudíž je pro potenciálního pachatele 

trestné činnosti takové místo více riskantní. V některých místech lesoparku poblíž 

fotbalového stadionu však osvětlení chybí, což může mít dopad na vznik podmínek 

vhodných k páchání trestné činnosti. 

4.1.8 Městský fotbalový stadion 

Velice kladně hodnotím provedení potřebné rekonstrukce stadionu z hlediska 

bezpečnostních prvků. Zejména jeho vnitřní kamerový systém, který je nyní jeden 

z nejmodernějších v ČR. Stadion je vybaven kamerami, které dokáží velmi efektivně 

přiblížit a identifikovat osoby na tribunách. Kladně také hodnotím kamery typu Dome 

snímající okolí vstupu fanoušků v úhlu 360°. Přilehlé okolí stadionu však dle mého úsudku 

není dostatečně monitorováno pro případ výtržností mimo stadion, kde by měl svou roli 

sehrát MKDS.  

Bezpečnost při utkáních zajišťuje pořadatelská služba. Pokud však nedokáže 

vzniklou situaci na stadionu udržet, spolupracuje na vyžádání s PČR. Do zajištění 

bezpečnosti při utkáních je dále zapojena dle potřeby, městská policie, dopravní policie, 

ostatní obvodní oddělení okolních měst, antikonfliktní tým a speciální pořádková jednotka 

z Frýdku Místku. S postupem do nejvyšší fotbalové soutěže dojde k tomu, že se na 

stadionu odehrají i riziková utkání, která budou spojena s příjezdem agresivnějších 

fanoušků, což může mít za následek zvýšení trestné činnosti v dané lokalitě. Kladně 

hodnotím přípravu PČR, kdy pro každé rizikové utkání je vypracován zvlášť rizikový plán, 
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podle kterého jednotlivé objekty postupují.  Mezi možná ohrožení zde lze zařadit krádeže, 

fyzické napadení a ničení jak veřejného, tak soukromého majetku. 

Pro přehlednost uvádím v tabulce č. 2 přehled možných ohrožení jednotlivých 

kategorií popsaných výše. 

Tabulka 2. Přehled možných ohrožení jednotlivých částí lokality. [Autor] 

Kategorie Název 
Objekty a 

stavby 
Možná ohrožení 

1 Obydlí 

Panelové domy 

Rodinné domy 

Přilehlá parkoviště 

Vloupání, krádeže, vandalismus 

2 
Budovy významného 

charakteru 

Mateřské školy 

Základní školy 

Nemocnice 

Hřbitov 

Vloupání, krádeže majetku, vandalismus 

3 
Drobné obchody, 

prodejny a služby 

Prodejny zboží 

Pošta 
Krádeže finanční hotovosti a sortimentu 

4 
Obchodní dům Tesco a 

Lidl 

Tesco 

Lidl 

Parkoviště 

Krádeže zboží, osobních věcí, jízdních 

kol, drogy 

5 
Pohostinství, bary 

a  herny 

Bary 

Herny 

Hospody 

Restaurace 

Fyzické napadení, krádeže na osobách, 

drogy 

6 Veřejné prostranství 

Hřiště 

Autobusové 

zastávky 

Lesopark 

Ničení veřejného majetku, krádeže, 

drogy, narušení veřejného pořádku 

7 Inženýrské sítě 

Elektrické vedení, 

veřejné osvětlení 

Plyn, voda, rozhlas, 

internet 

Poškození vedení, vandalismus 

8 
Městský fotbalový 

stadion 

Areál stadionu a 

jeho okolí 

Ničení majetku, vandalismus, krádeže, 

fyzické napadení 
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4.1.9 Shrnutí 

Z výše uvedeného lze konstatovat, že bezpečnost městské lokality Karviná – Ráj je 

potenciálně ohrožována zejména krádežemi, narušováním veřejného pořádku a drogovou 

problematikou. Tyto jevy velkou měrou vyplývají z vysoké koncentrace obyvatel, které lze 

označit za sociálně nepřizpůsobivé. Tím je myšlena především bezohlednost ke svému 

okolí a nerespektování morálních norem a platných zákonů. Tyto osoby patří spolu 

s bezdomovci ke skupině, která značně narušuje veřejný pořádek. Jedná se zejména 

o trestnou činnost majetkového charakteru a narušování veřejného pořádku. Drogová 

problematika má ve městě, tak i v lokalitě stoupající tendenci a je typická především pro 

osoby mladistvé a „mladé dospělé“, kdy vlivem užívání drog dochází k páchání trestné 

majetkové činnosti a narušování veřejného pořádku. 

Důležitým milníkem v oblasti bezpečnosti lokality, je dle mého názoru, postup 

městského fotbalového klubu do nejvyšší soutěže, s čím souvisí i rekonstrukce stadionu 

a jeho okolí. Lokalita se nyní začne potýkat se zvýšeným počtem fanoušků, rizikovými 

zápasy a rizikovými fanoušky ostatních fotbalových týmů. To můžu souviset s nápadem 

trestné činnosti a na tuto skutečnost bude potřeba reagovat vhodnými bezpečnostní 

opatřeními.  
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5 Současný stav bezpečnosti městské části Karviná – Ráj 

Bezpečnost města Karviná je udržována v rámci působnosti a spolupráce PČR 

a Městské policie Karviná. Na obrázku č. 6 jsou zobrazeny údaje z webu 

mapakriminality.cz, který přehledně uvádí policejní statistiky v jednoduchém grafickém 

náhledu. Na obrázku je vyobrazen index kriminality v obvodním oddělení PČR Karviná 7 

za rok 2016. [11] 

 

Obrázek 6. Index kriminality obvodního oddělení PČR Karviná [10] 

5.1 Policie České republiky 

Na území města se nachází dvě obvodní oddělení PČR, dále jen OOP. Městská část 

Karviná - Ráj spadá pod OOP Karviná – Mizerov (OOP 7). Pro přehled uvádím v tabulce 

č. 3, počet přečinů a zločinů spáchaných v rámci OOP 7 a v tabulce č. 4. vývoj trestné 

činnosti v daném obvodním oddělení.[12]  

Tabulka 3. Kriminalita OOP 7 [12] 

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

2013 1114 105 14 728 

2014 1038 102 5 661 

2015 789 105 5 414 
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Tabulka 4. Vývoj trestné činnosti OOP 7.[12] 

Druh trestné činnosti 2011 2012 2013 2014 2015 

Násilná trestná činnost 158 119 105 102 105 

Mravnostní činy 4 17 14 5 5 

Krádeže vloupáním 257 251 247 284 122 

Krádeže prosté 543 407 407 335 243 

Majetkové činy celkem 87 64 92 81 80 

Zbývající kriminalita 108 139 113 121 122 

Hospodářské trestné činy 51 68 62 68 63 

Celková kriminalita 1262 1123 1114 1038 789 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že v rámci působnosti obvodního oddělení PČR 

Karviná 7 došlo k poklesu počtu trestných činů. Při srovnání posledních dvou let 2014 

a 2015 došlo k poklesu o více než 200 trestných činů.  

5.2 Zapojení PČR do prevence kriminality 

Skupina tisku a prevence se zaměřuje aktuálně v rámci svých projektů na cílové 

skupiny možných obětí v oblasti sociální a situační prevence. Mezi tyto projekty patří: 

• (Ne)bezpečný internet – prevence zaměřená na počítačovou kriminalitu 

• Bezpečí ve stáří – prevence zaměřená na seniory k předcházení trestné 

činnosti 

• Rozhodnutí je na tobě – prevence zaměřená na užívání drog 

• Trestní odpovědnost mladistvých a nezletilých 

• Šikana  

• BESIP – bezpečnost silničního provozu 

• Kdo z koho – prevence zaměřená na kapesní krádeže 
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 V roce 2015 proběhlo 67 preventivních akcí a opatření v součinnosti s OOP, 

Městskou policií, kriminální službou, dopravní policií, kynologickou službou 

a pořádkovou jednotkou. [13] 

5.3 Městská policie 

Městská policie Karviná, dále jen (MPK) je orgánem statutárního města Karviná. 

Jejím úkolem je zejména zajištění veřejného pořádku v rámci obecní působnosti. Při 

zajištění svých úkolů spolupracuje zejména s OOP. V tabulce č. 5 je uveden počet 

zjištěných přestupků MPK v období 2011 – 2015. 

Tabulka 5. Počet zjištěných přestupků 2001 - 2015. [12] 

Přestupky dle zák.  

č. 200/1990 Sb. 

2011 2012 2013 2014 2015 

§ 30 132 121 146 118 193 

§ 46 2363 2070 2012 1636 2351 

§ 47, 48 1012 913 794 660 918 

§ 49 104 55 80 32 62 

§ 50 537 455 480 406 339 

§ 125c 2860 2571 2813 3412 3201 

 
Přestupky dle zák. č. 200/1990 Sb.: 

• § 30 (přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi) 

• § 46 (ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní 

samosprávě) 

• § 47,48 (přestupky proti veřejnému pořádku) 

• § 49 (přestupky proti občanskému soužití) 

• § 50 (přestupky proti majetku) 

Přestupky dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: 

• § 125c (přestupky v dopravě) [12] 

5.4 Zapojení MPK do prevence kriminality 

Jednou z hlavních činností MPK je prevence kriminality. Ta je zaměřena především 

na oblast bezpečnosti občanů v rámci silničního provozu, ochrany zdraví osob a majetku 

a kriminality obecně. Cílem je zejména snížit četnost, závažnost trestné činnosti 
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a minimalizovat rizikové společenské jevy.  V následujících podkapitolách budou uvedeny 

hlavní projekty MPK, které přispívají k situační prevenci lokality. 

5.4.1 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) 

MKDS je v provozu od roku 1998. Stávající kamery jsou převážně v analogové 

provedení a zbývající malá část v IP. Tato zařízení jsou dnes již zastaralá, jejich 

technologie vykazuje značnou poruchovost a jsou těžko opravitelné. MPK jej využívá 

k dohledu nad veřejným pořádkem, k odhalování přestupků, majetkové trestné činnosti 

a porušování ostatních právních předpisů. Dohled nad MKDS vykonává operační 

středisko, které obstarává 24 hodinový provoz. Aktuálně je v rámci MKDS provozováno 

27 pohyblivých a stacionárních kamer. Operační středisko uchovává záznam z MKDS ve 

smyčce po dobu 26 dní. Záznam z kamer se v současnosti provádí na hybridní 

videorekordér typu  DS RealVue XPress a je zálohován na diskovém poli o kapacitě 9 TB. 

Použité kamery jsou značky Pelco by Schneider Electric. [9, 13, 14] 

 V řešené lokalitě Karviná – Ráj se nacházejí 3 kamerové body (KB) MKDS. 

Základní informace o KB jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

 

Tabulka 6. Přehled kamer v lokalitě Karviná – Ráj. [Autor] 

Kamerový bod Umístění Typ Směr záběru 

1 Borovského 814 PTZ Borovského, tř. 17. Listopadu, Univerzitní náměstí 

2 Ciolkovského 625 DOME Restaurace Brno, Kosmonautů 

3 
Parkoviště Tesco 

(reklamní sloup) 
PTZ Parkoviště u Tesca 

 

Kamerový bod č. 1. 

Kamera č. 1 se je umístěna strategicky na adrese Borovského 814, Karviná - Ráj, na 

vysoké budově, odkud je dobrý výhled na okolí, viz směr záběru na obrázku č. 7. Kamera 

je typu PTZ, což znamená, že je možné její otáčení a zoomování. 
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Obrázek 7. Umístění a záběr kamery č. 1. [Autor] 

 

Kamerový bod č. 2. 

Kamera č. 2 je umístěna na adrese Ciolkovského 626, Karviná - Ráj, a stejně jako 

kamera č. 1 je umístěna na vysoké budově, což umožňuje efektivní výhled, viz směr 

záběru na obrázku č. 8. Kamera je typu DOME, která dokáže sledovat nastavené trasy 

a automaticky se natočit na zvolené body. 

 

Obrázek 8. Umístění a záběr kamery č. 2. [Autor] 
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Kamerový bod č. 3 

Kamera č. 3 je typu PTZ a je umístěna na parkovišti obchodního domu Tesco, na 

vysokém reklamním sloupu. Směr záběru a umístění kamery je patrné z obrázku č. 9.  

 

Obrázek 9. Umístění a záběr kamery č. 3. [Autor] 

5.4.2 Dohledové poplachové a přijímací centrum (DPPC) 

DPPC je v rámci MPK v provozu od roku 1992. Účelem je dálkové střežení objektů 

zabezpečených PZTS na území města. Na DPPC jsou připojeny jen objekty v majetku 

města Karviná. Jedná se o mateřské školy, základní školy a organizace, jejichž 

zřizovatelem je město Karviná. K roku 2015 bylo na DPPC napojeno 142 objektů 

a zaznamenáno 802 signálů o narušení těchto objektů. [9, 13] 

5.4.3 Forenzní značení jízdních kol 

Jedná se o metodu značení majetku, především jízdních kol a invalidních vozíků, 

pomocí syntetické DNA, která je okem neviditelná. Tuto metodu využívá MPK od 2014. 

Počet označených jízdních kok je uveden v tabulce č. 7. V minulosti bylo značení 

prováděno pomocí čipů a čárových kódů. Tato nová metoda však umožňuje 

nezpochybnitelnou identifikaci jízdního kola. Cílem této metody je zejména odradit 

pachatele, zvýšit možnost dopadení a nálezu a také omezit prodej odcizených kol. 
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Metoda spočívá v aplikaci mikroteček obsahující syntetický kód DNA na povrch 

jízdního kola na jedno z deseti doporučených míst. Tento kód je pouhým oken neviditelný. 

Následně je na rám nalepena výstražná samolepka a jízdní kolo je evidováno v registru 

Refiz a MPK. Následná identifikace se provádí za pomocí UV lampy, k nálezu přesného 

místa označení a mikroskopem, který přečte jedinečný kód. Značení jízdních kol se 

provádí pomocí označovací sady, viz obrázek č. 10 a 11. [9, 13] 

 

  Obrázek 11. Mikroskop pro čtení kódu. [Autor] 

  

Tabulka 7.  Označená jízdní kola 204 - 2015. [13] 

Rok 2014 2015 

Počet značení 17 20 

Počet označených kol 322 271 

 

5.4.4 Projekt kolo v bezpečí 

Tento projekt spočívá v instalaci bezpečnostních stojanů na jízdní kola, která 

umožňují majitelům kola jeho uzamčení cylindrickou vložkou FAB o bezpečnostní třídě 3, 

viz obrázek č. 12. Tuto vložku si mohou občané zakoupit za cenu 75 Kč v městském 

informačním centru. Tento systém umožňuje zamknout rám kola pevnou konzolí a jeho 

uzamčení bez možnosti vylomení zámku.  Tyto stojany jsou instalovány zejména v oblasti 

obchodních center, stadionů, úřadů a míst s vysokou návštěvností. [9, 12] 

Obrázek 10.  Sada značení syntetickým DNA. [Autor] 
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Obrázek 12. Vložka FAB pro bezpečnostní stojany. [Autor] 

5.4.5 Detektory kovu  

V roce 2016 zakoupila MPK do své výbavy také ruční detektory kovu, které budou sloužit 

k posílení situační prevence. Jedná se o detektor kovu XP Deus V3.2 WS4 viz obrázek 

č. 13 a 14, který bude používán zejména v oblasti vyhledávání použitých injekčních jehel 

na veřejném prostranství a dětských hřištích. Dále byly zakoupeny dva malé detektory 

kovu Fisher CW – 20 viz obrázek č. 15, které se budou využívat zejména při prohlídce 

zadržené osoby. [9] 

 

Obrázek 13. Vyhledávání jehel detektorem kovu [15] Obrázek 14. Detektor kovu MPK. 

[Autor] 
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Obrázek 15. Ruční detektor kovu Fisher. [Autor] 

V období 2012 – 2015 bylo v Karviné evidováno 763 nálezů injekčních jehel, 

z toho 328 v lokalitě Karviná – Ráj. Drogová problematika je ve městě rozsáhlý a trvalý 

problém. MPK eviduje místa nálezu injekčních jehel a lze se tak zaměřit na místa, která 

jsou s nálezy nejčastěji spojena. Mapu míst nálezu injekčních jehel uvádím na obrázku 

č. 16, městská lokalita Karviná ráj je ohraničena červeně. Tmavý bod v ohraničené lokalitě 

charakterizuje místo obchodního domu Tesco a přilehlé parkoviště s lesem.[9,13] 

 

Obrázek 16. Mapa míst nálezů injekčních jehel. [9] 
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5.4.6 Bezpečnost seniorů 

Tento projekt MPK je zaměřen na osoby starší 60-ti let a zdravotně postižené 

osoby.  Spočívá v montáži bezpečnostních prvků do bytů těchto osob, kterou provádí jeden 

ze strážníků MPK se znalostmi zámečnictví. Jedná se o prvky, jako jsou např. bezpečnostní 

řetízky, pojistky proti vsazení dveří, panoramatická kukátka a zámky balkónových dveří. 

Tento projekt je financován městem Karviná.[13] 

5.4.7 Ostatní činnost MPK v rámci situační prevence 

Mezi další činnosti, které souvisejí s prevencí kriminality, pořádá MPK celoročně 

besedy a přednášky pro cílené skupiny obyvatel a spolupracuje s občany prostřednictvím 

tisku a televize. Mezi tyto projekty patří např. 

• Kurz sebeobrany sebeobrany žen 

• Besedy a přednášky pro MŠ a ZŠ na témata: dopravní výchova, šikana, 

kyberšikana, problematika drog, základy právní odpovědnosti,  

• Besedy a přednášky pro seniory o rizikových situacích, téma „šmejdi“ – 

nekalé praktiky obchodníků, rozdávání osobních alarmů atd. [14] 

5.4.8 Shrnutí 

Aktuální bezpečnostní situace je efektivně udržována díky práci PČR a MPK. 

V rámci statistik PČR vývoje trestné činnosti v OOP7 lze vysledovat pokles TČ.  K těmto 

výsledkům vedla dlouholetá práce zaměřena na prevenci kriminality ze strany subjektů 

PČR, MPK, Magistrátu Města Karviná a Komise bezpečnosti a prevence kriminality. 

V rámci vývoje počtu zjištěných přestupků si lze všimnout jejich náhlého zvýšení 

v roce 2015. Důvodem je podle mého hlediska přesun kriminality z jiných lokalit právě do 

oblasti Karviná – Ráj, kde tyto osoby páchající přestupky spatřují nové možnosti získání 

finančních prostředků a majetku. Jedná se především o krádeže a přestupky proti 

veřejnému pořádku. Tato jednání jsou také spojena s drogovou problematikou a snahou 

těchto osob zaopatřit si prostředky pro jejich nákup.  MKDS je po technické stránce již ve 

starším stavu a umístění kamerových bodů dnes zcela nereflektuje možná potenciální 

nebezpečná místa. Z hlediska preventivních opatření je MPK aktivní a snaží se své 

prostředky inovovat. 
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6 Analýza a hodnocení rizik 

Tato kapitola bude zaměřena na analýzu a hodnocení rizik. Jedná se o procesy, 

které bude poté možné využít jako podklady pro inovaci systému situační prevence 

a rozhodovací procesy. Před započetím analýz a hodnocení rizik je důležité vyhodnotit 

vhodnost vstupních dat a jejich vypovídající hodnotu pro daný typ analýzy. Obecně se 

analýza rizika skládá z těchto hlavních čtyř kroků viz. obrázek č. 17. [16] 

 

Obrázek 17. Hlavní kroky analýzy rizik. [17] 

Pro potřeby své práce jsem zvolil metody dotazníkového šetření, metodu CARVER 

a metodu k analyzování příčin a následků FMEA. Dotazníkové šetření mi pomůže 

vyhodnotit vnímání bezpečnostní situace lokality Karviná – Ráj jejími obyvateli. Následně 

zjištěné poznatky a vlastní zkušenosti promítnu do analýzy pomocí metody CARVER, kdy 

vyhodnotím nejrizikovější místa vybrané lokality. Nakonec pomocí metody FMEA  

analyzuji a vytřídím ta nebezpečí, která jsou v lokalitě nejpravděpodobnější a mohou 

způsobit narušení bezpečnosti lokality. 

6.1 Dotazníkové šetření 

Pro účely šetření své diplomové práce jsem zpracoval dotazník prevence 

kriminality v lokalitě Karviná – Ráj. Tento dotazník sloužil ke zjištění názoru obyvatelstva, 

a jejich zkušeností s kriminalitou v dané lokalitě.  Cílem bylo zejména zjistit, jak obyvatelé 

lokality vnímají současnou bezpečnostní situaci. 
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Jako respondenti dotazníku byli vybráni jen obyvatelé lokality Karviná – Ráj. 

Dotazníku bylo celkem rozdáno 140 kusů, z toho 100 bylo rozdáno obyvatelům na lokální 

poště a zbylých 40 bylo rozdáno osobně. Z celkového počtu se vrátilo správně vyplněných 

86 dotazníků, což považuji za dostatečné. Respondenti odpovídali celkem na 15 otázek. 

Vzor dotazníku uvádím v příloze č. 1. Grafické vyhodnocení všech otázek je uvedeno 

v příloze č. 2. První tři otázky se týkali pohlaví, věku a vzdělání respondentů.  Na dotazník 

odpovídalo celkem 51 žen a 35 mužů. Nejčastější věkovou skupinou bylo 21 – 40 let a 41 -

60 let a mezi respondenty převažovalo středoškolské vzdělání. Vyhodnocení zbylých 

otázek uvádím v tabulce č. 8. 

Tabulka 8. Vyhodnocení dotazníku. [Autor] 

Otázka Znění otázky Vyhodnocení 

4 
Jste spokojen/á s prací Policie ČR v lokalitě Karviná - 

Ráj? 57% nespokojeno 

5 
Jste spokojen/á s prací Městské policie Karviná 

v lokalitě Karviná - Ráj? 65% nespokojeno 

6 Cítíte se v lokalitě Karviná – Ráj bezpečně? 57% ne 

7 
Stali jste se vy nebo jiný člen domácnosti svědkem nebo 

obětí trestného činu, přestupku nebo pokusu o takový 

čin v posledních čtyřech letech 
55% ne 

8 

V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a  

„ano“, ohlásil/a jste tuto skutečnost Policii ČR nebo 

Městské policii Karviná? 
76% ano 

9 
Které z těchto míst vnímáte jako nejrizikovější 

z hlediska bezpečnosti? 

Obchodní dům Tesco, 

fotbalový stadion, bary, 

herny 

10 Kterým z těchto nebezpečí se cítíte nejvíce ohrožen/a? Krádeže, vloupání, drogy 

11 
Jak vnímáte míru kriminality v lokalitě Karviná – Ráj 

v posledních letech? 51% je stejná 

12 

Vnímáte drogovou problematiku v lokalitě Karviná - 

Ráj jako narůstající problém? 

 
62% ano 

13 

Vnímáte monitorování veřejných prostor městským 

kamerovým systémem jako účinný prvek prevence 

kriminality? 
80% ano 

14 
Podpořil/a byste rozšíření městského kamerového 

systému v lokalitě Karviná – Ráj? 83% ano 

15 
Znáte nebo setkal/a jste se některou preventivní akcí 

policie zaměřenou na prevenci kriminality? 42% ano 
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6.2 Metoda CARVER 

Metoda CARVER, což ve zkratce znamená criticality, accessibility, recognizability, 

vulnerability, effect on the overall mission, return on effort, je metoda vyvinutá během 

války ve Vietnamu a používána jednotkami SEALS. Cílem metody bylo rozlišit co je pro 

vojenskou misi nejdůležitějším cílem. Pro praxi je možné metodu využít k identifikaci 

významnosti věcí a tak určit, kterým směrem orientovat naše síly a prostředky. [18,21] 

Pro účely své práce použiji tuto metodu k identifikaci nejrizikovějších míst 

v lokalitě Karviná – Ráj, podle rozdělení do kategorií v kapitole 3.1. Použití metody 

spočívá v ohodnocení jednotlivých kategorií v rámci těchto faktorů metody CARVER: 

Jednotlivé faktory a jejich kritéria jsou uvedeny v tabulkách č. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Criticality (Kritičnost) – stanovuje důležitost cíle pro společnost. [19] 

Tabulka 9. Faktor kritičnosti a jeho kritéria [Autor] 

 

Accessibility (Přístupnost) – stanovuje jednoduchost, s jakou potenciální útočník 

může dosáhnout svého zájmu. Jedná se tedy zejména o schopnost útočníka přiblížit se 

a vniknout do objektu nebo oblasti zájmu. [19, 21] 

Tabulka 10. Faktor přístupnosti a jeho kritéria. [Autor] 

Přístupnost A Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Velmi obtížná (použití násilí, znalostí a speciálního vybavení) 

Nízká 2 Obtížná (s vysokou úrovní znalostí a speciálním vybavením) 

Střední 3 Střední (se základní znalostí a běžně dostupným vybavením)  

Vysoká 4 Snadná (s nízkou úrovní vybavení a minimálními znalostí) 

Velmi vysoká 5 Velmi snadná (bez jakékoliv námahy) 

Kritičnost C Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Objekty malého významu 

Nízká 2 Občasně využívané objekty a obydlí 

Střední 3 Objekty každodenního využití 

Vysoká 4 Obecní, administrativní a velkokapacitní objekty 

Velmi vysoká 5 Objekty kritické infrastruktury 
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 Recognizability (Rozpoznatelnost) – četnost působení negativních jevů, frekvence 

činností útočníků. [19, 21] 

Tabulka 11. Faktor rozpoznatelnosti a jeho kritéria. [Autor] 

Rozpoznatelnost R Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Ojedinělé případy 

Nízká 2 Náhodné případy 

Střední 3 Předvídatelné případy 

Vysoká 4 Nepředvídatelné případy 

Velmi vysoká 5 Velmi často opakované případy 

 

Vulnerability (Zranitelnost) – je závislá na konstrukci cíle a prostředcích spolu se 

schopnostmi a úsilím, kterými disponuje útočník. Zahrnuje také výši a význam 

způsobených škod. [19, 21] 

Tabulka 12. Faktor zranitelnosti a jeho kritéria. [Autor] 

Zranitelnost V Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Velmi vysoké úsilí s žádnými následky/škodami 

Nízká 2 Vysoké úsilí s min následky/škodami 

Střední 3 Střední úsilí s běžnými následky/škodami 

Vysoká 4 Malé úsilí s vysokými následky/škodami 

Velmi vysoká 5 Velmi malé úsilí s vysokými následky/škodami 

 

Effect on population (Vliv na obyvatelstvo) – dopad na obyvatelstvo způsobený 

napadením cíle. Zahrnuje reakci obyvatelstva na potenciální nežádoucí událost. [19, 21] 

Tabulka 13. Faktor vlivu na obyvatelstvo a jeho kritéria. [Autor] 

Vliv na obyvatelstvo E Klasifikace Kritérium 

Velmi nízký 1 Neregistrovatelný 

Nízký 2 Lhostejný 

Střední 3 Obava 

Vysoký 4 Strach 

Velmi vysoký 5 Panika 
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Recuperability (Obnovitelnost) – doba potřebná k opravě, nahrazení cíle nebo 

obnovení situace kolem společnosti do normálního stavu. [19, 21]  

Tabulka 14. Faktor obnovitelnosti a jeho kritéria. [Autor] 

Obnovitelnost R Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Méně než den 

Nízká 2 Méně než tři dny 

Střední 3 Méně než jeden týden 

Vysoká 4 Méně než jeden měsíc 

Velmi vysoká 5 Více než jeden měsíc 

Jednotlivé kategorie, do kterých byla lokalita rozdělena viz. kapitola 3.1, byly 

klasifikovány podle jednotlivých kritérií.  Klasifikace kategorií je uvedena v tabulce č. 15. 

Tabulka 15. Klasifikace kategorií metody CARVER. [Autor] 

Kategorie C A R V E R ∑ 

Obydlí 2 2 2 3 3 2 14 

Budovy významného charakteru 4 3 2 4 4 4 21 

Drobné obchody, prodejny a služby 3 3 2 3 2 3 16 

Obchodní dům Tesco a Lidl 4 4 4 4 4 3 23 

Pohostinství, bary a  herny 3 4 3 3 3 2 18 

Veřejné prostranství 1 5 2 4 3 3 18 

Inženýrské sítě 4 2 1 3 3 2 15 

Městský fotbalový stadion 4 3 4 4 4 3 22 

Na základě metody CARVER jsem vybral tři nejrizikovější kategorie lokality. Mezi 

nejrizikovější místa lze zařadit: 

• Budovy významného charakteru (školy, nemocnice…) 

• Obchodní dům Tesco, Lidl a okolní veřejné prostory a parkoviště 

• Městský fotbalový stadion a jeho okolí 

Mezi další místa, která je potřeba vzít v úvahu patří také: 

• Pohostinství, bary a herny 

• Veřejné prostranství 

Tyto kategorie nezískaly v součtu tak vysoké hodnocení jako výše zmíněné, ale z hlediska 

jejich povahy a snadné přístupnosti je důležité brát  je v úvahu při dalším řešení 

modernizace situační prevence v lokalitě. 
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6.3 Analýza metodou FMEA 

Metoda FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) představuje postup pro 

zjištění způsobů selhání, příčina a jejich důsledků. Tato metoda je využitelná k odhalení 

závažnosti potenciálních poruch, k čemuž také poskytuje vstupní informace pro jejich 

zmírněn tak, aby mohlo být možné riziko sníženo na co nejnižší úroveň. Metoda FMEA je 

aplikovatelná pro vážná rizika a předpokládá kvantitativní postoj při jejím řešení.[21, 22] 

Provedení metody spočívá v popisu nepravděpodobnějších příčiny nebezpečí 

a jejich individuálním ohodnocení. Hodnocení míry rizika se provádí pomocí výpočtu, 

který je uveden ve vzorci (1). Aby bylo možné stanovit míru rizika pro jednotlivé příčiny 

nebezpečí, je nutné ohodnotit tyto příčiny pomocí parametrů P, N, H. Hodnoty těchto 

parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 16. [21] 

𝑅 = 𝑃×𝑁×𝐻  (1) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

Tabulka 16. Hodnoty parametrů P, N, H pro metodu FMEA. [21] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 Akceptované riziko 2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší 

škoda 
11-50 Mírné riziko 3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, 

vyšší 
51-100 Nežádoucí riziko 4 Těžký delikt, úraz s trvalými následky, vysoká 

101-

125 

Nepřijatelné riziko 5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku 

rizika 

H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 
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Pro aplikaci metody FMEA jsem vytvořil seznam nejčastějších příčin nebezpečí, 

které se v řešené lokalitě vyskytují nebo mohou vyskytnout a tím narušit její bezpečnost. 

Seznam příčin jsem zapracoval do přehledné tabulky a následně ohodnotil pomocí 

parametrů, viz tabulka č. 17. 

Tabulka 17. Ohodnocení nejčastějších nebezpečí. [Autor] 

Číslo Nebezpečí P N H R 

1 Krádeže jízdních kol 4 3 3 36 

2 Krádeže automobilů/ motocyklů 2 4 3 24 

3 Krádeže předmětů z automobilů 3 2 3 18 

4 Krádeže v obchodech 4 2 3 24 

5 Krádeže v bytech a domech 2 4 3 24 

6 
Krádeže na sportovních a kulturních 

akcích 
3 2 3 18 

7 Kapesní krádeže 3 2 3 18 

8 Krádeže sběrných surovin 4 3 3 36 

9 Loupež 3 3 3 27 

10 Vloupání 3 4 3 36 

11 Ublížení na zdraví 3 3 2 18 

12 Znásilnění 1 4 2 8 

13 Vandalismus 3 3 4 36 

14 Znečišťování veřejného prostranství 4 1 4 16 

15 Rušení nočního klidu 4 1 2 8 

16 Výtržnictví 3 2 3 18 

17 Toxikomanie 3 3 4 36 

18 Konzumace alkoholu na veřejnosti 4 1 2 8 

19 Překročení povolené rychlosti 4 3 2 24 

20 Dopravní nehody 3 4 1 12 
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6.4 Paretův diagram a Lorenzova křivka 

Pomocí Paretova diagramu je možné určit priority při řešení specifického 

problému. Principem Paretova diagramu je rozeznat od sebe méně a více podstatné faktory. 

K tomu slouží Paretův princip 80/20 a Lorenzova křivka, která představuje kumulativní 

četnost. Aby bylo možné sestrojit Paretův diagram a Lorenzovu křivku, musí být každé 

příčině nebezpečí přiřazena kumulativní (Fi) a relativní kumulativní četnost (Φi). Tyto 

hodnoty jsem získal výpočtem podle vzorce (2) a (3). [21] 

𝐹𝑖 = ∑ 𝑓𝑘
𝑖
𝑘=1   (2) 

Fi – kumulativní četnost dané příčiny nebezpečí 

f1 - fi – hodnota míry rizika dané příčiny nebezpečí  

𝛷𝑖 =
𝐹𝑖

𝑁
×100 [%]  (3) 

Φi – relativní kumulativní četnost dané příčiny nebezpečí 

N – kumulativní četnost veškerých příčin nebezpečí [23] 

Vypočtené údaje jsou uvedeny v tabulce č. 16. Nebezpečí byla seřazena podle 

výsledné míry rizikovosti od nejvyšší po nejnižší. Pro názornost výpočtu, uvádím třetí 

řádek z tabulky č. 18. 

Kumulativní četnost: 

𝐹𝑖 = ∑ 𝑓𝑘
𝑖
𝑘=1  = 36 + 36 + 36 = 108 

Relativní kumulativní četnost: 

𝛷𝑖 =
𝐹𝑖

𝑁
×100 =

108

445
×100 = 24,27 % 
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Tabulka 18. Kumulativní a relativní četnost příčin nebezpečí. [Autor] 

Číslo Nebezpečí R Fi Φi [%] 

1 Krádeže jízdních kol 36 36 8,09 

8 Krádeže sběrných surovin 36 72 16,18 

10 Vloupání 36 108 24,27 

13 Vandalismus 36 144 32,36 

17 Toxikomanie 36 180 40,45 

9 Loupež 27 207 46,52 

2 Krádeže automobilů/ motocyklů 24 231 51,91 

4 Krádeže v obchodech 24 255 57,30 

5 Krádeže v bytech a domech 24 279 62,70 

19 Překročení povolené rychlosti 24 303 68,09 

3 Krádeže předmětů z automobilů 18 321 72,13 

6 Krádeže na sportovních a kulturních akcích 18 339 76,18 

7 Kapesní krádeže 18 357 80,22 

11 Ublížení na zdraví 18 375 84,27 

16 Výtržnictví 18 393 88,31 

14 Znečišťování veřejného prostranství 16 409 91,91 

20 Dopravní nehody 12 421 94,61 

12 Znásilnění 8 429 96,40 

15 Rušení nočního klidu 8 437 98,20 

18 Konzumace alkoholu na veřejnosti 8 445 100,00 

 

 

Graf 1. Paretův diagram a Lorenzova křivka. [Autor] 
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Na základě sestrojeného Paretova diagramu a aplikace Paretova principu 80/20 lze 

z grafu č. 1 vyčíst nebezpečí, která reprezentují neakceptovatelné riziko. Tato nebezpečí 

jsou v tabulce č. 18 označena oranžovou barvou. Ostatní nebezpečí lze označit jako 

akceptovatelné riziko. Všem neakceptovatelným rizikům je nutné věnovat pozornost při 

návrhu modernizace systému situační prevence kriminality. 

6.5 Shrnutí 

Dotazníkové šetření ukázalo, že obyvatelé lokality Karviná – Ráj a jejich názory 

jsou rozděleny přibližně na poloviny. Necelá polovina respondentů má zkušenost 

s trestným činem, přestupkem nebo pokusem o takový čin.  Také přibližně polovina 

respondentů je s prací PČR a MPK „nespokojena“. Důvodem však dle mého názoru je 

zejména vnímání těchto bezpečnostních složek lidmi jako „ aparát, který dohlíží a trestá“ 

namísto názoru druhé poloviny, která si uvědomuje její funkci „pomáhat a chránit“. Jako 

nejrizikovější místa respondenti označili obchodní dům Tesco, Lidl a jeho okolí, okolí 

fotbalového stadionu a také bary a herny, přičemž se nejvíce obávají krádeží, vloupání 

a drogové problematiky. Celkově respondenti vítají možnosti modernizace systému 

situační prevence kriminality 

Metoda CARVER mi ukázala nejrizikovější místa lokality na základě jejich 

ohodnocení pomocí kritérií. Mezi nejrizikovější místa patří: 

• Budovy významného charakteru (školy, nemocnice…) 

• Obchodní dům Tesco, Lidl a okolní veřejné prostory a parkoviště 

• Městský fotbalový stadion a jeho okolí 

Při srovnání s dotazníkovým šetřením lze vidět, že se názor respondentů shoduje 

s výsledkem metody CARVER.  Avšak dle mého názoru a charakteru dalších míst je 

potřeba mezi výše vybraná místa zařadit také: 

• Pohostinství, bary a herny 

• Veřejné prostranství 
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Analýza metodou FMEA a její doplnění o Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

mi pomohlo určit příčiny nebezpečí, která lze označit za neakceptovatelná a z hlediska 

modernizace systému situační prevence kriminality je důležité se jim věnovat, aby bylo 

možné snížit jejich míru rizika. Mezi neakceptovatelné příčiny nebezpečí patří: 

• Krádeže jízdních kol 

• Krádeže sběrných surovin 

• Vloupání 

• Vandalismus 

• Toxikomanie 

• Loupež 

• Krádeže automobilů/ motocyklů 

• Krádeže v obchodech 

• Krádeže v bytech a domech 

• Překročení povolené rychlosti 

• Krádeže předmětů z automobilů 

• Krádeže na sportovních a kulturních akcích 

• Kapesní krádeže 

• Ublížení na zdraví 

• Výtržnictví 

Při srovnání s dotazníkovým šetřením lze vysledovat shodu mezi názorem 

respondentů a výsledkem metody FMEA, kdy se respondenti cítí nejvíce ohroženi 

krádežemi, vloupáním a drogovou problematikou a právě tato nebezpečí byla vyhodnocena 

metodou FMEA mezi nejrizikovějšími. 
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7 Návrh opatření 

Tato část diplomové práce bude zaměřena na modernizaci opatření situační 

prevence kriminality v řešené lokalitě. Návrh modernizace těchto opatření bude realizován 

v souladu s výsledkem analytické části. Cílem modernizace situační prevence kriminality 

je navrhnout taková řešení, která pomohou minimalizovat možná nebezpečí v řešené 

lokalitě. Při návrhu opatření budu vycházet z osobních zkušeností, z výsledků předešlé 

analýzy a konzultací se strážníky Městské policie Karviná z oddělení prevence kriminality 

a také s doporučení normy ČSN EN 14383-2. Prevence kriminality – Plánování městské 

výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby. Tato norma poskytuje 

doporučení, která obsahují směrnice pro návrh opatření, možných postupů a procesů 

s cílem snížit možná rizika. S normou jsem pracoval jako s doporučeními, které mi 

pomohly zpracovat návrh opatření modernizace situační prevence kriminality.  Pracoval 

jsem s doporučeními uvedenými v přílohách A, C, D. Tato doporučení zahrnují příklady 

faktorů, které ovlivňují vznik nebezpečných situací, dále faktory vystihující nebezpečná 

místa a základní principy při navrhování opatření a procesů ke snížení možných rizik. 

7.1 Městský kamerový dohlížecí systém. 

Stávající kamerový systém je složen zejména z analogových kamer starší 

technologie. Tato technologie dnes již není dostačující, z toho důvodu je potřeba nahradit 

stávající kamery a technologii za modernější. Vzhledem k dnešnímu charakteru vybrané 

lokality je spolu s nahrazením stávající technologie také zapotřebí vytvořit nové kamerové 

body pro monitorování potenciálních rizikových míst. 

 Navrhuji využití IP kamer s bezdrátovým přenosem dat. Veškeré kamerové body 

musí splňovat tyto nároky: automatické ostření, redukci šumu, noční infračervený nebo 

laserový přísvit a musí být schopny kompenzovat protisvětlo pro lepší viditelnost. Pro 

případ přerušení datového spojení musí být vybaveny SD kartou pro možnost zpětného 

odeslání záznamu. Umístění jednotlivých kamerových bodů bylo vybráno tak, aby byla 

monitorována riziková místa v lokalitě, místa s nejčastějším pohybem obyvatel, dopravní 

uzly, místa kde se nacházejí budovy významného charakteru a také sportovní a kulturní 

akce. 
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Kamerový bod č. 1, 2, 3. 

Tyto kamerové body (KB) jsou tvořeny kamerami analogové technologie a dnes již 

neposkytují dostatečné rozlišení a pokrytí potřebných míst. Jejich technologie je zastaralá 

a opravy nerentabilní. Z toho důvodu navrhuji výměnu za IP kamery, které budou svou 

technologií dostačující. Umístění a záběr kamer navrhovaných změn kamerových bodů č 1, 

2, 3 jsou vyobrazeny na obrázku č. 18, 19, 20. 

 KB č. 1 bude vybaven otočnou DOME kameru doplněnou o dvě pevné kamery, 

s pohledem na ulici Borovského a také na přilehlou restauraci, bar a podchod.  

 

Obrázek 18. Umístění a pokrytí kamer bodu č. 1. [Autor] 

KB č. 2 bude modernizován otočnou DOME kameru doplněnou o pevnou kameru, 

která bude snímat celou ulici Kosmonautů až k hlavní dopravní třídě 17. Listopadu.  

 

Obrázek 19. Umístění a pokrytí kamer bodu č. 2. [Autor] 



 

46 

 

KB č. 3 je umístěn na reklamním stožáru Tesco. Jeho umístění na stožáru bude 

zvýšeno pro lepší viditelnost a širší záběr prostoru. Stávající kamera bude vyměněna 

panoramatickou kameru 270°. 

 

Obrázek 20. Umístění a pokrytí kamer bodu č. 3. [Autor] 

Kamerový bod č. 4. 

Nově bude v lokalitě navržen kamerový bod č. 4 umístěný na ulici třída 17. 

listopadu 400, který se nachází v blízkosti fotbalového stadionu MFK Karviná. Tento KB 

bude tvořen DOME kamerou, která bude monitorovat ulici 17. listopadu, část venkovních 

prostor obchodního centra a zejména hlavní trasu přístupu k fotbalovému stadionu, kudy 

vede hlavní trasa pohybu fanoušků. Umístění a záběr kamery návrhu KB č. 4 jsou 

vyobrazeny na obrázku č. 21. 

 

Obrázek 21. Umístění a pokrytí kamer bodu č. 4. [Autor] 
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Kamerový bod č. 5. 

Dalším nově navrženým bodem bude kamerový bod č. 5 umístěný na ulici třída 17. 

listopadu 542, který bude tvořen DOME kamerou, pomocí které bude monitorována část 

ulice 17. listopadu a přilehlé prostory se zastávkami a bary. Jedná se o nejfrekventovanější 

dopravní uzel v lokalitě. Umístění a záběr kamery návrhu KB č. 4 jsou vyobrazeny na 

obrázku č. 22. 

 

Obrázek 22. Umístění a pokrytí kamer bodu č. 5. [Autor] 

Dalším návrhem v rámci modernizace MKDS je napojení kamerového systému 

fotbalového stadionu MFK na páteřní sít MKDS. Fotbalový stadion provozuje svůj 

moderní kamerový systém s možností bezdrátového přenosu.  Ke zvýšení bezpečnosti 

a podpoře prevence kriminality v okolí stadionu navrhuji napojení venkovních šestnácti 

kamer snímajících bezprostřední okolí stadionu na MKDS pomocí bezdrátového přenosu. 

Po diskuzi na obou stranách je toto řešení velmi pravděpodobné a začíná se pracovat na 

jeho realizaci. Prostory zabírající venkovní kamery stadionu jsou vyznačeny na obrázku 

č. 23. 

 

Obrázek 23. Záběr venkovních kamer stadionu MFK. [Autor] 
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Cena modernizace jednoho kamerového bodu, dle technologického vybavení 

a náročnosti se pohybuje v odhadu 170 000 Kč – 350 000 Kč. Tuto cenu jsem určil na 

základě konzultace se strážníky Městské policie Karviná a ceny stávajících kamerových 

bodů. 

Dalším návrhem pro modernizaci MKDS je vybudování tzv. kamerových hlášek, 

které doplní kamerový systém v místech, kde podmínky městské výstavby znesnadňují 

přehledné monitorování. Jedná se především o místa, kde skrze stromy nelze situaci 

přehledně monitorovat. Tyto hlášky budou navrženy v místech, kde lze předpokládat jejich 

potřebné využití v rámci situační prevence v lokalitě.  

Konstrukce kamerových hlášek bude tvořena stožárem o výšce 3 m, který bude 

doplněn o IP kameru, světelný bod, nouzové antivandal tlačítko a reproduktor 

s mikrofonem. Součástí bude také akumulátor pro provoz při přerušení dodávek elektrické 

energie. Možností instalace těchto hlášek je také montáž na sloupy veřejného osvětlení, pro 

případ umístění mimo síť veřejného osvětlení budou využity stožáry, které mohou být 

doplněny i o solární panel jako zdroj energie. Výška stožáru 3 m umožní identifikace tváře 

osob, což bude nejvíce využitelné v dobé konání fotbalových utkání. Principem 

kamerových hlášek bude pomoc obyvatelům, kteří rozpoznají nebo se dostanou do 

nebezpečné situace. V takovém případě dojde po zmačknutí nouzového tlačítka k aktivaci 

systému, kamery začnou monitorovat situaci ve snímaném okolí, dojde k přenosu signálu 

na DPPC Městské policie, která již bude moci situaci sledovat a komunikovat s osobou do 

příjezdů hlídky. Systém může také policie aktivovat kdykoliv pro své potřeby. Vizualizace 

kamerové hlášky spolu s antivandal tlačítkem jsou zobrazena na obrázku č. 24 a 25. 

Umístění kamerových hlášek je uvedenov  tabulce č. 19. [24] 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 25. Kamerová hláška. [Autor] Obrázek 24. Antivandal tlačítko. [25] 
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Tabulka 19. Umístění a směr záběru kamerových hlášek. [Autor] 

Kamerová 

hláška č. 
Umístění Směr záběru 

1 
Křižovatka ulice U Lesa a 

Ciolkovského 

Ulice Ciolkovského, U lesa, místní bary a přístupová 

trasa fanoušků ke stadionu 

2 Lesopark Neosvětlená část lesoparku, pěší stezky 

3 Parkoviště Tesco 
Nepokryté parkoviště MKDS, přístupová stezka 

k parku Darkov a možná trasa pohybu fanoušků 

4 
Kruhový objezd na ulici 

Ciolkovského a Polská 
Hlavní přístupová trasa k fotbalovému stadionu 

5 Hřbitov Karviná Přilehlé parkoviště, zastávky MHD a vstup na hřbitov 

Cena realizace jedné kamerové hlášky, dle technologického vybavení a náročnosti 

se pohybuje v odhadu 90 000 Kč - 150 000 Kč. Tuto cenu jsem určil na základě konzultace 

se strážníky Městské policie Karviná a ceny stávajících kamerových bodů. 

Rozmístění a pokrytí lokality kamerovými body (červená barva) a hláškami (žlutá barva) 

v rámci modernizace MKDS je vyobrazeno na obrázku č. 26.  Slepá místa, nepokrytá 

prvky MKDS, lze v současnosti považovat za bezvýznamná. Situaci rozmístění kamer 

v lokalitě velmi ovlivňují přírodní objekty, jako jsou stromy, keře a také uspořádání budov. 

V tom by mohly napomoct kamerové hlášky na navrhované snížené konstrukci. 

 

Obrázek 26. Rozmístění kamerových bodů a hlášek. [Autor] 
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7.2 Forenzní značení majetku 

Tuto metodu značení jízdních kol a invalidních vozíků, pomocí syntetické DNA, 

která využívá MPK od 2014. Tato metoda může být využita také ke značení ostatního 

majetku ve vlastnictví obyvatel, což by přispělo ke zvýšení účinnosti situační prevence 

kriminality, proto navrhuji rozšíření jejího využití. Obyvatelé by si mohli touto metodou 

nechat označit svůj majetek, který by přesahoval hodnotu 5 000 Kč, např. notebook, 

mobilní telefon, litá kola apod. Takový majetek by byl označen syntetickou DNA viz. 

obrázek č. 27, opatřen výstražnou samolepkou, pokud by to je ho povaha umožňovala a byl 

by zaevidován v registru Refiz.  

Při evidenci zůstávají osobní údaje na lokální úrovni MPK a poskytují se dále jen 

na vyžádání oprávněným orgánů. Finanční náročnost značení majetku, včetně práce pro 

jeho evidenci byla v rámci konzultace se strážníky MPK stanovena na 100 Kč. V rámci 

forenzního značení majetku je důležité zavádět tuto metodu také v okolních městech, kde 

často ukradený majetek končí v zastavárnách a bazarech. Díky rozšíření této metody je 

možné částečně odradit pachatele, zvýšit možnost dopadení a nálezu a také omezit prodej. 

 

Obrázek 27. Aplikace syntetické DNA na mobilní telefon. [26] 

7.3 Značení veřejného osvětlení 

Tento návrh spočívá v systému označování stožárů veřejného osvětlení s cílem 

rychlé a přehledné identifikace jednotlivého stožáru a tudíž i místa. Možností jak 

identifikovat stožár veřejného osvětlení je několik. Nejjednodušší však je jeho označení 

formou samolepkou s číselným kódem ve formátu X/Y/Z. Příklad samolepky a vysvětlení 

formátu značení je uveden na obrázku č. 28. To umožní obyvatelům a návštěvníkům města 

rychle se zorientovat a předat svou pozici policii například pokud se stanou svědkem nebo 

obětí trestného činu. Právě v situacích, kdy si lidé nejsou jistí, kde se právě nachází, je toto 
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řešení velkým usnadněním. Ve městě jsou veškeré světelné body veřejného osvětlení 

evidovány pod vlastním sériovým číslem. Každému takovému číslu by byl v systému 

evidence přiřazen právě jeden vlastní číselný kód ve formátu X/Y/Z díky čemuž by bylo 

možné identifikovat přesnou polohu. Cena jedné samolepky o velikosti 13 x 20 cm 

v provedení odolávajícím meteorologickým podmínkám je vyrobitelná za přibližnou cenu 

10 Kč. 

 

Obrázek 28. Návrh označení veřejného osvětlení samolepkou. [Autor] 

7.4 Bezpečnostní cyklo stojany 

MPK v rámci projektu „kolo v bezpečí“ instalovala v lokalitě bezpečnostní 

uzamykatelné stojany na jízdní kola. Tato metoda uzamykání jízdních kol je vysoce 

účinná, avšak počet míst vybavených těmito stojany je nyní nedostačující a je třeba tuto 

metodu rozšířit na další místa s vysokou návštěvností obyvatel. V současnosti se v lokalitě 

nacházejí 4 místa vybavená bezpečnostními stojany, která jsou zobrazena na obrázku č. 29 

žlutě. Nově navrhuji deset míst pro rozmístění uzamykatelných stojanů. Tato místa jsou na 

obrázku vyobrazena červeně. 
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Obrázek 29. Rozmístění bezpečnostních stojanů v lokalitě Karviná - Ráj. [Autor] 

Stávající umístění stojanů 

• Obchodní dům Tesco, Zdravotní středisko v Aleji, prodejna Teppich, 

Pohoda – NZDM pro děti a mládež 

Nově navrhované umístění 

• Základní školy Borovského, U lesa, Prameny, U studny, hřbitov, ulice 

Kosmonautů, bary a restaurace na ulici Ciolkovského, nemocnice, fotbalový 

stadion MFK 

Cena jednoho uzamykatelného stojanu v provedení uzpůsobené pro stání pěti jízdních kol 

se pohybuje v rozmezí 6 000 – 7 000 Kč. 

7.5 Antigraffity nátěry 

Mezi další navržená preventivní opatření jsem zařadil antigraffiti nátěry. Tyto 

nátěry představují preventivní ochranu před graffiti. Nátěr se provádí ve dvou vrstvách, 

základní a ochranné. Složení nátěru umožňuje potenciální graffiti z fasády budov efektivně 

odstranit pouze za pomocí aplikací vody s obyčejným mycím prostředkem. Tímto nátěrem 

je vhodné opatřit místa budov velkého významu, jako jsou nemocnice, školy, hřbitov, 

obchodní domy a fotbalový stadión MFK, ale také veřejná místa jako jsou například 

frekventované zastávky MHD. Cílem aplikace tohoto druhu nátěru je zejména pocitové 

zpříjemnění prostoru pro obyvatele a návštěvníky města a také místa, která nejsou vlivem 

vandalismu poničena graffiti nepůsobí na obyvatele tak nebezpečně. 
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Příkladem takového nátěru je antigraffiti systém KTX 07. Cena základního nátěru 

se pohybuje okolo částky 2155 Kč za 5 litrů, cena ochranného nátěru se pohybuje okolo 

částky 3915 Kč za 5 litrů. Přičemž z 5 litrů nátěru lze pokrýt 50 m2. [27] 

7.6 Preventivní programy 

Se situační prevencí kriminality úzce souvisí také preventivní programy policie. 

Z hlediska vytváření a realizace jak MPK, tak PČR je jejich aktivita v rámci programů 

prevence kriminality vysoká. Mezi hlavní témata programů patří zejména drogy 

a kriminalita s nimi spojená, ale také téma krádeží, kdy se obyvatelé dozvídají informace 

jak chránit sebe a svůj majetek. Tyto programy většinou probíhají na školách, kulturních 

centrech, náměstích a v domech seniorů.  

Tento způsob dnes již není pro oslovení potřebně velké skupiny lidí dostatečný, 

a proto bude důležité přesunout tyto aktivity také na internet, kde vzniká potenciál oslovit 

také ty, kteří sedí za monitory počítačů a displeji. K takovým účelům je vhodná sociální síť 

facebook, kde je možné oslovit masu lidí skrze stránky města Karviná nebo placenou 

propagací, což zvýší dopad informací mezi širší skupinu lidí. 

  



 

54 

 

8 Závěr 

Tato diplomová práce byla vytvořena s cílem zpracovat návrh modernizace 

stávajících opatření technické povahy za účelem minimalizace situačních kriminogenních 

podmínek v lokalitě Karviná – Ráj. Náplň mé práce spočívala ve zhodnocení aktuálního 

stavu bezpečnosti v dané lokalitě a na základě výzkumného šetření identifikovat, 

analyzovat a zhodnotit kritická místa v oblasti situační prevence kriminality. Následně díky 

výsledkům výzkumného šetření a výsledkům analýzy navrhnout účinná technická opatření, 

která povedou k minimalizaci kriminogenních podmínek lokalitě, společně s vyjádřením 

investiční náročnosti navržených opatření. 

Diplomová práce je rozčleněna do tří klíčových částí, které společně vytvářejí 

celek, který odráží cíl této práce. V první, obecné části, se věnuji základním teoretickým 

informacím z oblasti prevence kriminality a jejímu rozdělení. Tato část je podstatná pro 

porozumění tomuto tématu a získání všeobecného přehledu o systému prevence 

kriminality. 

Ve druhé části diplomové práce se zaměřuji na popis vybrané lokality Karviná – 

Ráj a její rozdělení celkem do osmi částí. Tyto části jsou pro pochopení jejich povahy 

vhodně popsány a následně také subjektivně zhodnoceny z hlediska jejich bezpečnosti. 

Těžištěm této části je posouzení stávajícího stavu bezpečnosti lokality. V rámci tohoto 

oddílu jsem také popsal současný stav bezpečnosti lokality z hlediska práce Policie České 

republiky a Městské policie Karviná. 

Třetí část diplomové práce je stěžejní a největší mírou pomáhá k naplnění 

stanoveného cíle práce. V této části jsem zpracoval výzkumné šetření a provedl analýzu 

a hodnocení možných rizik. Získaná data jsem následně využil pro zpracování návrhu 

modernizace systému situační prevence kriminality. 

Pro získání vstupních informací pro analýzu a hodnocení rizik jsem zpracoval 

výzkumné šetření pomocí dotazníku mezi obyvateli lokality týkající se bezpečnosti 

v lokalitě Karviná – Ráj. Díky tomu jsem vyhodnotil vnímání bezpečnostní situace lokality 

jejími obyvateli. Následně jsem zjištěné poznatky a vlastní zkušenosti promítnul do 

analýzy pomocí metody CARVER, díky které jsem vyhodnotil nejrizikovější místa 

vybrané lokality. Přínosem této metody byl její výstup, který mi pomohl vybrat 

nejrizikovější části v lokalitě. Nakonec jsem prostřednictvím metody FMEA a sestrojením 
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Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou vytřídil ta nebezpečí, která jsou v lokalitě 

nejpravděpodobnější a mohou způsobit narušení bezpečnosti lokality (viz tabulka č. 18). 

Při srovnání názoru respondentů dotazníku a výsledku metody FMEA lze vysledovat 

shodu, kdy se respondenti cítí nejvíce ohroženi krádežemi, vloupáním a drogovou 

problematikou a právě tato nebezpečí byla vyhodnocena metodou FMEA mezi 

nejrizikovějšími. 

Při návrhu opatření za účelem modernizace systému situační prevence jsem 

vycházel z osobních zkušeností a zhodnocení současného stavu bezpečnosti v lokalitě, 

z konzultací se strážníky Městské policie Karviná a příslušníky Police ČR a zejména 

z výstupu analýzy a hodnocení rizik. Při návrhu opatření jsem také vzal 

v úvahu  doporučení normy ČSN EN 14383-2. Prevence kriminality – Plánování městské 

výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby. Stěžejním bodem celé 

modernizace je zejména návrh inovace kamerového systému města, který je nyní již 

zastaralý a neodpovídá stávajícím potřebám, viz kapitola č. 7, kde uvádím další 

navrhovaná opatření pro zefektivnění systému situační prevence spolu s vyjádřením jejich 

finanční náročnosti. 

Tato diplomová práce by měla být přínosem pro statutární město Karviná a pro ty, 

kteří se budou zabývat tématem situační prevence kriminality ve městě. Tato práce může, 

poskytnout podklady a informace z hlediska studie bezpečnosti dané lokality a také možný 

návrh opatření situační prevence pro boj s kriminalitou. Věřím, že navrhovaná opatření 

mohou po jejich realizaci přispět ke zvýšení bezpečnosti dané lokality a snížení míry 

trestné činnosti, díky čemuž dojde ke zvýšení pocitu bezpečí mezi obyvateli a návštěvníky 

města. Neustále je však nutné monitorovat vývoj kriminality a její příčiny, jelikož 

nastavená opatření prevence musí reflektovat její aktuální stav. Z toho důvodu je nutná 

efektivní provázanost jednotlivých forem prevence kriminality. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1. Dotazník prevence kriminality pro lokalitu Karviná - Ráj 

1. Pohlaví 

 Žena 

 Muž 

 

2. Věk 

 15-20 

 21-40 

 41-60 

 61 a více 

 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání 

 Základní 

 Vyučen/vyučena v oboru 

 Středoškolské s maturitou 

 Vysokoškolské 

 

4. Jste spokojen/á s prací Policie ČR v lokalitě Karviná - Ráj? 

 Spokojen/á 

 Spíše spokojen/á 

 Spíše nespokojen/á 

 Nespokojen/á 

 

5. Jste spokojen/á s prací Městské policie Karviná v lokalitě Karviná - Ráj? 

 Spokojen/á 

 Spíše spokojen/á 

 Spíše nespokojen/á 

 Nespokojen/á 

 

6. Cítíte se v lokalitě Karviná – Ráj bezpečně? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

7. Stali jste se vy nebo jiný člen domácnosti svědkem nebo obětí trestného činu, 

přestupku nebo pokusu o takový čin v posledních čtyřech letech? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím/ nevzpomínám si 
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8. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a  „ano“, ohlásil/a jste tuto 

skutečnost Policii ČR nebo Městské policii Karviná? 

 Ano 

 Ne  

 Nevím / nevzpomínám si 

 

9. Které z těchto míst vnímáte jako nejrizikovější z hlediska bezpečnosti? 

 Obydlí 

 Budovy významného charakteru 

 Drobné obchody, prodejny a služby 

 Obchodní dům Tesco, Lidl a jeho okolí 

 Pohostinství, bary a herny 

 Veřejné prostranství 

 Inženýrské sítě 

 Městský fotbalový stadion a jeho okolí 

 

10. Kterým z těchto nebezpečí se cítíte nejvíce ohrožen/a? 

 Krádeže majetku (jízdní kolo, automobil, elektronika, finanční prostředky, 

zboží…) 

 Vloupání 

 Ublížení na zdraví 

 Loupežné přepadení 

 Vandalismus 

 Výtržnictví 

 Znásilnění 

 Toxikomanie a drogy 

 Dopravní nehody 

 Rušení nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství 

 

11. Jak vnímáte míru kriminality v lokalitě Karviná – Ráj v posledních letech? 

 Zvyšuje se 

 Snižuje se 

 Je stejná 

 Nevím  

 

12.  Vnímáte drogovou problematiku v lokalitě Karviná - Ráj jako narůstající problém? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 
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13. Vnímáte monitorování veřejných prostor městským kamerovým systémem jako 

účinný prvek prevence kriminality? 

 Ano 

 Spíše Ano 

 Spíše Ne 

 Ne 

 

14. Podpořil/a byste rozšíření městského kamerového systému v lokalitě Karviná – 

Ráj? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

15. Znáte nebo setkal/a jste se některou preventivní akcí policie zaměřenou na prevenci 

kriminality? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím/ nevzpomínám si 
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Příloha č. 2. Vyhodnocení dotazníku prevence kriminality pro lokalitu Karviná- Ráj. 

Otázka č. 1. Pohlaví. 

 

Zastoupení pohlaví respondentů dotazníku bylo přibližně vyrovnané. Dotazník 

vyplnilo 51 žen a 35 můžu. 

Otázka č. 2. Věk. 

 

Na dotazník odpověděli respondenti všech věkových kategorií. Nejvíce odpovědí 

bylo získáno od obyvatel věkové kategorie 21 – 40 let a 41 – 60 let. 

  

59%

41%

Zastoupení žen a mužů

Žena

Muž

4%

45%

36%

15%

Věk respondetů

15 - 20

21 - 40

41 - 60

60 a více



 

66 

 

Otázka č. 3. Vzdělání. 

 

Mezi respondenty byli nejvíce zastoupení obyvatelé se středoškolským vzděláním, 

mezi kterými převažovali ti s maturitní zkouškou. Vysokoškolské vzdělání bylo 

zastoupeno v malé míře. 

 

Otázka č. 4. Jste spokojen/á s prací Policie ČR v lokalitě Karviná - Ráj? 

 

S prací příslušníků PČR je spokojeno 43 % dotázaných, zbylých 57 % je s prací 

nespokojeno. 

  

2%

35%

56%

7%

Vzdělání respondetů

Základní

Vyučen/ vyučena v oboru

 Středoškolské s maturitou

Vysokoškolské

10%

33%

35%

22%

Spokojenost s prací PČR

Spokojen/á

Spíše spokojen/á

Spíše nespokojen/á

nespokojen/á
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Otázka č. 5. Jste spokojen/á s prací Městské policie Karviná v lokalitě Karviná - Ráj? 

 

S prací strážníků Městské policie Karviná je spokojeno 35 % dotázaných, zbylých 

65 % je s prací nespokojeno. 

 

Otázka č. 6. Cítíte se v lokalitě Karviná – Ráj bezpečně? 

 

Mezi respondenty se 57 % dotázaných necítí v lokalitě Karviná – Ráj bezpečně, 

naopak 43 % dotázaných pociťuje bezpečí. 

  

8%

27%

45%

20%

Spokojenost s prací MPK.

Spokojen/á

Spíše spokojen/á

Spíše nespokojen/á

nespokojen/á

8%

35%

48%

9%

Pocit bezpečí

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne
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Otázka č. 7. Stali jste se vy nebo jiný člen domácnosti svědkem nebo obětí trestného 

činu, přestupku nebo pokusu o takový čin v posledních čtyřech letech? 

 

Mezi respondenty se nachází 39 % obyvatel, kteří se ať už sami nebo jejich člen 

rodiny stal svědkem nebo obětí trestného činu, přestupku nebo pokusu o takový čin 

v posledních čtyřech letech. 55 % respondentů takovou zkušenost nemá. 

 

Otázka č. 8. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a  „ano“, ohlásil/a jste 

tuto skutečnost Policii ČR nebo Městské policii Karviná? 

 

Z respondentů, kteří na předchozí otázku odpověděli „Ano“ ohlásilo takovou 

skutečnost Městské polici Karviná nebo PČR 76%. 

  

39%

55%

6%

Zkušenost s negatvními jevy

Ano

Ne

Nevím/ nevzpomínám si

76%

21%

3%

Ohlášení Městské policii a PČR 

Ano

Ne

Nevím/ nevzpomínám si
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Otázka č. 9. Které z těchto míst vnímáte jako nejrizikovější z hlediska bezpečnosti? 

 

Jako nejrizikovější místo označilo 41% respondentů „Obchodní dům Tesco, Lidl a 

jeho okolí“, 21% „městský fotbalový stadion a jeho okolí“ a 14% respondentů považuje za 

nejrizikovější místa „pohostinství, bary a herny“. 

Otázka č. 10. Kterým z těchto nebezpečí se cítíte nejvíce ohrožen/a? 

 

5%
7%

2%

41%
14%

10%

0%

21%

Riziková místa Obydlí

 Budovy významného charakteru

Drobné obchody, prodejny a
služby
Obchodní dům Tesco, Lidl a jeho
okolí
Pohostinství, bary a herny

Veřejné prostranství

Inženýrské sítě

Městský fotbalový stadion a
jeho okolí

48%

15%

6%

5%

9%

2%
0% 12%

2% 1%

Nebezpečí v lokalitě Karviná - Ráj

Krádeže majetku (jízdní kolo, automobil, elektronika, finanční 
prostředky, zboží…)
Vloupání

Ublížení na zdraví

Loupežné přepadení

Vandalismus

Výtržnictví

Znásilnění

Toxikomanie a drogy

Dopravní nehody

Rušení nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství
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Mezi respondenty panuje největší obava z krádeží majetku (48%), vloupání (15%), 

toxikomanie (12%) a vandalismu (9%). 

 

Otázka č. 11. Jak vnímáte míru kriminality v lokalitě Karviná – Ráj v posledních 

letech? 

 

Míra kriminality se podle 36% respondentů zvyšuje, avšak 51% uvádí, že dle svého 

subjektivního názoru zůstává stejná, tedy nepociťují žádné výrazné změny. 

 

Otázka č. 12. Vnímáte drogovou problematiku v lokalitě Karviná - Ráj jako 

narůstající problém? 

 

Drogovou problematiku vnímá většina dotázaných (62%) jako narůstající problém. 

  

36%

11%

51%

2%

Kriminalita v lokalitě Karviná - Ráj

Zvyšuje se

Snižuje se

Je stejná

Nevím

62%

23%

15%

Drogová problematika

Ano

Ne

Nevím
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Otázka č. 13. Vnímáte monitorování veřejných prostor městským kamerovým 

systémem jako účinný prvek prevence kriminality? 

 

Většina dotázaných (80%) považuje monitorování veřejných prostor městským 

kamerovým systémem jako účinný prvek prevence kriminality. 

 

Otázka č. 14. Podpořil/a byste rozšíření městského kamerového systému v lokalitě 

Karviná – Ráj?  

 

 

Většina respondentů (86%) by podpořila případné rozšíření městského kamerového 

systému v lokalitě Karviná – Ráj. 

  

35%

45%

15%

5%

Městský kamerový systém

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

83%

7%

10%

Rozšíření městského kamerového systému

Ano

Ne

Nevím



 

72 

 

Otázka č. 15. Znáte nebo setkal/a jste se některou preventivní akcí policie zaměřenou 

na prevenci kriminality? 

 

Z 86 respondentů se 42% setkalo nebo zná preventivní akce policie zaměřené na 

prevenci kriminality. 

 

42%

36%

22%

Rozšířenost akcí prevence kriminality

Ano

Ne

Nevím/ nevzpomínám si


