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Anotace 

PARCHAŃSKI, Petr. Technické řešení prevence kriminality ve vybrané městské lokalitě. 

Ostrava, 2017. 79 s., 9 s. příloh. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství 

VŠB – Technické univerzity Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Věra Holubová, Ph.D. 

Tématem této diplomové práce je technické řešení prevence kriminality ve vybrané 

městské lokalitě. V úvodní části práce jsou popsány základy teorie kriminální politiky, 

včetně analýzy, predikce, přesunu kriminality a systému prevence kriminality v České 

republice. Hlavní část práce se zabývá vybranou městskou lokalitou, jejím 

popisem, identifikací rizikových prostorů a současnými opatřeními situační prevence 

kriminality. Na základě průzkumu veřejného mínění a navazující analytické části jsou 

navrženy nová opatření situační prevence kriminality včetně vyjádření jejich investiční 

náročnosti. 

Klíčová slova: městská lokalita, kriminologie, prevence kriminality, analýza rizik, situační 

prevence  

Summary 

PARCHAŃSKI, Petr. Technical solution of crime prevention in selected urban area. 

Ostrava, 2017. 79 p., 9 p. of attachments. Master’s thesis on the Faculty of Safety 

Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava at Department of security service. 

Supervisor of the master’s thesis Ing. Věra Holubová, Ph.D. 

This thesis deals with the technical solution of crime prevention in selected urban area. In 

the introductory part the basis of criminal policy theory, including analysis, prediction, 

transfer of criminality and system of crime prevention in Czech Republic is described. The 

main part follows up selected urban area, its description, identifying risk areas and current 

situational crime prevention measures. On the grounds of public opinion poll and 

subsequent analytic part new actions of situational crime prevention, including the 

expression of their investment costs are designed. 
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Úvod 

Chování společnosti přímo souvisí s problémy, které se ve společnosti vyskytují. 

V karvinském regionu, který je předmětem této práce, mezi současné společenské 

problémy bezpochyby patří vysoká míra nezaměstnanosti, která se může ještě zvyšovat 

díky nejisté situaci související s útlumem těžby černého uhlí. Pokud se občan dostane do 

koloběhu existenčních problémů, které souvisí například s patologickým hráčstvím, 

alkoholismem, bezdomovectvím, stále se zvyšující zadlužeností rodiny apod., tak často 

hledá cestu ven z této situace i nezákonnou cestou. Může se dopustit krádeže nebo loupeže 

a tím celkem rychle získat finanční prostředky pro své živobytí.  

Není možné opomenout nárůst hostility, který se týká jednak agrese vůči menšinám, 

agrese vůči většinové společnosti nebo cíleně vedené agrese vůči jednotlivcům. 

Nepřizpůsobivost některých sociálních skupin a s tím související nespokojenost skupin 

jiných vede k nárůstu nespokojenosti ve městě. S rostoucí hostilitou přímo souvisí 

napadání a útoky, které se odehrávají nejen v barech, diskotékách apod., ale i na ulicích. 

V některých případech mohou mít tyto útoky sexuální podtext a vyústit i ve znásilnění. 

V těchto případech dochází k uspokojení potřeb pachatele, ať se jedná o potřeby sexuální 

nebo potřebu uvolnit nahromaděnou agresi. Tohoto jednání se mohou dopouštět i osoby 

velmi dobře existenčně zajištěné mající však určité psychické problémy. 

Mezi další patologické jevy patří drogová kriminalita, kde nemusí jít jen o osoby 

v těžké životní situaci, které jsou na drogách závislé a udělají téměř cokoliv, aby si je 

obstarali, ale i o dobře situované jednotlivce nebo skupiny, které se výrobou a distribucí 

drog živí.  

Pokud někteří lidé nedodržují pravidla a normy slušného chování nebo dokonce 

nedodržují platné zákony České republiky (dále jen ČR), tak jejich chování zvyšuje napětí 

ve společnosti a může vést k řetězení výše uvedených patologických jevů a tedy k nárůstu 

kriminality. Účinné řešení této situace formou opatření situační a sociální prevence 

kriminality vede k pocitu občanů, že jejich jednání je postižitelné a že se neztratí v davu. Je 

důležité uvědomit si, že předcházet protiprávnímu jednání je mnohem účinnější než jej 

trestat. 
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S výše uvedenými problémy přímo souvisí i spokojenost obyvatel města a jejich 

pocit bezpečí. Správně fungující a prosperující město potřebuje spokojené obyvatele, kteří 

se budou aktivně zapojovat do mechanismu funkce města. Pokud budou obyvatelé 

nešťastní a nebudou se ve městě cítit bezpečně, tak místo proaktivního přístupu budou 

pasivní nebo se z města raději odstěhují.  

Cílem této diplomové práce je zpracovat návrh nových bezpečnostních opatření 

technické povahy za účelem minimalizace situačních kriminogenních podmínek ve 

vybrané lokalitě. 

Práci lze rozčlenit do šesti hlavních kapitol. V úvodní části diplomové práce uvedu 

rešerše několika titulů, které mne při tvorbě této práce inspirovaly. Na tuto kapitolu naváži 

teoretickým úvodem týkajícím se kriminální politiky, prevence kriminality, její analýzy, 

predikce, přesunu a způsobem zajištění v rámci ČR. 

V následující kapitole bude popsána vybraná lokalita, která je předmětem této práce, 

včetně vývoje kriminality v této lokalitě, lokalizace rizikových prostor, odůvodnění jejich 

výběru a současných opatření situační prevence kriminality. 

Na tuto kapitolu volně naváže kapitola zabývající se průzkumem veřejného mínění, 

který proběhne formou dotazníku, s cílem poznat znalosti a zkušenosti respondentů 

z vybrané lokality se stávající situací v lokalitě a systémem prevence kriminality a na 

základě těchto informací rozpoznat případný prostor pro zlepšení. 

Další částí práce je analytická část, ve které budou využity analytické metody pro 

identifikaci a hodnocení rizik. Získané informace budou podkladem pro následující 

kapitolu, ve které budou navrženy inovativní bezpečnostní opatření, jejichž cílem bude 

minimalizace výskytu protiprávního jednání nebo omezení jeho následků. Dále v této části 

práce bude snahou vyjádřit investiční náročnost jednotlivých bezpečnostních opatření, ale 

v některých atypických případech to nebude zcela možné.  
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1 Rešerše literatury 

V následující kapitole uvedu některé z titulů, ze kterých jsem při tvorbě této práce 

čerpal informace, nějakým způsobem mne při tvorbě inspirovaly nebo změnily můj pohled 

na problematiku týkající se technického řešení prevence kriminality v městské lokalitě. 

ZOUBKOVÁ, Ivana a Marcela MOULISOVÁ. Kriminologie a prevence kriminality. 

Vyd. 1. Praha: Armex, 2004, 146 s. ISBN 80-86795-05-5. 

Tato kniha řeší problematiku kriminologie, tedy nauky o kriminalitě. Zabývá se 

příčinami a podmínkami protiprávního jednání včetně problematiky pachatele a oběti. 

Mimo jiné se kniha dále zabývá systémem kontroly a prevence kriminality, kdy uvádí 

jednotlivé modely prevence a rozebírá samotné schéma systému prevence kriminality. 

Informace z této publikace budu využívat k zpracování teoretické části práce a pochopení 

funkce systému prevence kriminality. 

MADLIAK, Jozef a Marián MESÁROŠ, M. Prevencia kriminality. Vyd. 1. Košice: 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2009, 224 s. ISBN 978-80-

89282-36-4. 

Obsahem této publikace jsou informace týkající se kriminality, včetně jejích příčin 

a podmínek. V knize je řešen vliv prostředí na kriminalitu a její prevence. Další 

významnou část knihy představuje rozbor příčin vybraných trestných činů. Informace 

uvedené v této publikaci využiji pro pochopení funkce systému prevence kriminality 

a případně při tvorbě teoretické části práce. 

WELSH, Brandon C. a David P. FARRINGTON. Effects of improved street lighting 

on crime. Campbell Systematic Reviews. 2008, 2008(13), 46. DOI: 10.4073/csr.2008.13. 

Tento vědecký článek shrnuje důležitost veřejného osvětlení vzhledem 

k problematice prevence kriminality a prokazuje, že dostatečné a funkční veřejné osvětlení 

má významnou roli při snižování kriminality ve městské lokalitě, zvyšování pocitu bezpečí 

obyvatel města a ztrátu anonymity pachatelů protiprávního jednání. Mimo jiné je v článku 

zdůrazněno, že účinné veřejné osvětlení představuje ekonomicky výhodné řešení, které 

nepředstavuje rušivý dozor a nijak nenarušuje svobodu a soukromí obyvatel města. Na 
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základě tohoto článku se dále v práci zaměřuji na řešení problematiky nepřehledných míst 

vybrané městské lokality. 

BYRNE, James a Gary MARX. Technological Innovations in Crime Prevention and 

Policing. A Review of the Research on Implementation and Impact. Cahiers 

Politiestudies. 2011, 2011(20), 17-40. ISSN 1784-5300. 

 Tento vědecký článek se zabývá důležitostí významu technických opatření 

vzhledem k problematice prevence kriminality a specifikuje význam tzv. „hard“ a „soft“ 

technologií. Řeší očekávané i neočekávané dopady technických opatření na prevenci 

kriminality i práci policie. Mimo jiné řeší myšlenku, zda přemíra nových technických 

opatření negativně neovlivní klasickou činnost policie a nebude způsobovat nadměrné 

narušení soukromí obyvatel, zvýšení nedůvěry obyvatel apod. Tento článek mne utvrdil 

v názoru, že nová technická opatření je nutno volit v takovém rozsahu, aby výrazně 

nenarušovaly již fungující systém prevence kriminality. 

ČSN P CEN/TR 14383-2. Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby. Praha: ÚNMZ, 2009. 

Předmětem této předběžné české technické normy je problematika snižování rizika 

kriminality a obavy z kriminality. Norma řeší volbu opatření, procesů a postupů vedoucích 

ke snížení míry tohoto rizika. Informace týkající se identifikace problémů ve stávajícím 

území a obav z kriminality mi pomohly určit na co se při problematice technického řešení 

prevence kriminality zaměřit a jakým způsobem postupovat.  
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2 Teoretický úvod 

V následujících kapitolách se budu věnovat teorii, která se týká prevence kriminality 

a problematiky s ní spojenou. Seznámení s teoretickým základem považuji za vhodnou 

přípravu pro následující tvorbu praktické části práce. 

2.1 Kriminální politika 

Kriminální politika představuje systém, jehož funkce je zajištěna pomocí preventivní 

a trestní politiky. Trestní politika představuje obrannou činnost, která zajišťuje kontrolu 

kriminality převážně pomocí represe, přičemž se zaměřuje na skutečnosti, které již 

proběhly. Je vhodné uvést, že trestní politika má i svou preventivní funkci, jejíž snahou je 

odrazovat od páchání protiprávní činnosti. Mezi subjekty trestní politiky patří hlavně 

orgány činné v trestním řízení. [1] 

Politika preventivní má na rozdíl od trestní politiky těžiště zájmu v budoucnosti. 

Svou činností se podílí na kontrole kriminality a využívá hlavně nerepresivní prostředky. 

Jejím cílem je minimalizace pravděpodobnosti vzniku protiprávního jednáni, přičemž se 

zaměřuje především na kriminogenní faktory, které představují společenské a hmotné 

prostředí, podmínky a příčiny páchání protiprávní činnosti, osobu pachatele a oběti. 

Subjekty preventivní politiky představují širší spektrum, kde mimo orgánů činných 

v trestním řízení, které jsou zde pouze v doplňujícím postavení, vystupují orgány státní 

správy a samosprávy, podnikatelé, občanská sdružení, církevní organizace a hlavně 

samotní občané. Široké spektrum subjektů preventivní politiky je účelné hlavně v případě 

obecné kriminality. Naopak prevence sofistikované kriminality, kterou je například 

počítačová kriminalita, organizovaný zločin a další vyžaduje účast expertů a zcela odlišný 

přístup. [1] 

2.2 Prevence kriminality 

Vhodné východisko pro problematiku prevence kriminality představuje 

kriminologie, která má z hlediska kriminálních věd nejzákladnější pozici. Pojem 

kriminologie lze překládat jako „věda o zločinnosti“. Základní principy kriminologie 

vycházejí ze zkušeností a zaměřují se na příčiny a kontrolu kriminality. Kriminologie je 

považována za samostatnou vědeckou disciplínu, což vede ke vzniku teoretických 
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pracovišť zabývajících se touto problematikou jako např. Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci. [1, 2] 

Systém prevence kriminality je založen na opatřeních situační a sociální prevence, 

které se vzájemně doplňují. Mimo jiné je součástí tohoto systému poučení veřejnosti 

o způsobech předcházení vlastního ohrožení protiprávní činností a případná pomoc obětem 

protiprávní činnosti. Prevence kriminality probíhá na celostátní, regionální i místní úrovni 

ve formě primární, sekundární a terciální prevence. [1] 

Primární prevence 

Primární prevence cílí na široké spektrum společnosti. Jejím cílem je ovlivňování 

vnímání společenských hodnot, poradenská činnost, výchova, vzdělávání apod. Mezi 

hlavní subjekty primární prevence patří rodina, škola a jiné společenské seskupení. [2] 

Sekundární prevence 

Objektem sekundární prevence jsou rizikové skupiny osob, které vykazují zvýšenou 

pravděpodobnost, že budou páchat protiprávní činnost nebo jsou ohroženy nějakou formou 

sociální patologie. Může jít například o nezaměstnané, etnické menšiny, závislé na 

návykových látkách, patologické hráče apod. Mimo jiné tato oblast prevence řeší 

i kriminogenní faktory vyplývající ze sociálního prostředí, kde se výše uvedené osoby 

vyskytují a jejich společenské interakce. [2] 

Terciální prevence 

Terciální prevence se zaměřuje primárně na eliminaci kriminální recidivy, která je 

zajišťována pomocí resocializace rizikových osob. Cílem je pomoct rizikovým osobám při 

hledání práce, vzdělávání, zisku kvalifikace, ale i v případě rodinných problémů. [2] 

Sociální prevence 

Hlavním bodem zájmu sociální prevence je činnost, která ovlivňuje proces přijetí 

požadovaných norem chování, hodnot a mezilidských vztahů. Vzhledem k tomu, že špatné 

společenské a ekonomické podmínky jsou jednou z hlavních příčin páchání protiprávní 

činnosti, cílí opatření sociální prevence i na tuto oblast. Opatření sociální prevence jsou 

zaměřeny na osobu pachatele a minimalizaci jeho potřeby páchat protiprávní jednání. Jsou 

uplatňovány hlavně ve formě socializace a začleňování osob do společnosti, dále se 
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zaměřují na vzdělávání, rodinu, prevenci závislostí, problematiku etnických menšin apod. 

[2] 

Situační prevence 

Situační prevence vychází z principu, že kriminalita je výsledkem motivace 

pachatele a vhodné příležitosti pro protiprávní jednání. Kriminalitu tedy ovlivňují 

vlastnosti konkrétní předmětné situace. Dle zkušeností lze vypozorovat, že určité 

protiprávní jednání se děje na určitých místech, v určitém čase a za určitých okolností. 

Cílem situační prevence je pomocí technických, fyzických, režimových a organizačních 

opatření minimalizovat situační kriminogenní podmínky. Tyto opatření mají za cíl zvýšit 

riziko a námahu pachatele a snížit užitek z protiprávní činnosti. [1, 2] 

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů 

Tato oblast prevence kriminality je zajišťována pomocí informování veřejnosti 

o možnostech ochrany před protiprávním jednáním s využitím metod sociální a situační 

prevence, jedná se především o seznámení se zásadami osobní bezpečnosti, psychickou 

přípravu, trénink obranných postupů a využití technických prostředků ochrany osob 

a majetku před konkrétní formou protiprávního jednání. [3] 

2.3 Mapy kriminality, analýzy a predikce 

Pro účely prevence kriminality je jednou z prioritních oblastí analytická činnost 

a predikce kriminality. V rámci této činnosti se pracuje s moderními informačními 

technologiemi, které analýzu a predikci umožňují a současně umožňují grafické zobrazení 

informací na mapovém podkladě například ve formě tzv. „hot spots“ nebo „heat map“, 

které zaznamenávají intenzitu výskytu protiprávního jednání. Je vhodné poznamenat, že 

touto problematikou se zabýval projekt Mapy budoucnosti pod vedením Ministerstva 

vnitra ČR. [4] 

Tzv. mapy kriminality umožňují znázornění stavu kriminality v daném prostoru 

a čase. Díky analýze stavu kriminality lze zjišťovat příčiny protiprávního jednání 

a souvislosti mezi jednotlivými skutky. Na základě těchto informací je možná predikce 

kriminality a možnost řešení protiprávního jednání dříve než nastane nebo ve velmi 

krátkém časovém intervalu od jeho vzniku. [4] 
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Využitím geografických informačních systémů, časoprostorových dat a jejich 

analýzy lze prokazatelně zvýšit efektivitu práce policie a významně snížit míru kriminality. 

Například výsledky tohoto snažení v USA a Velké Británii dosahují poklesu míry 

kriminality až o 35 %. Zároveň využívání této technologie umožňuje efektivně plánovat 

preventivní opatření, včetně přizpůsobení nasazení sil a prostředků policie na základě 

aktuálního vývoje kriminality ve městě. [4] 

Tzv. mapy kriminality umožňují spoluúčast veřejnosti v této problematice, kdy lidé 

mohou být důležitým poskytovatelem dat. Zveřejňované mapy kriminality mohou zároveň 

sloužit k informování veřejnosti, kde se ve městě nacházejí nebezpečné lokality. Je však 

nutné uvědomit si, že zveřejňování map kriminality může mít i neblahý dopad na obyvatele 

problematických lokalit, může docházet ještě k výraznějšímu zhoršení situace, poklesu cen 

nemovitostí v lokalitě apod. [5] 

2.4 Přesouvání kriminality 

Pokud preventivní opatření v určité oblasti účinně znesnadňují páchání protiprávní 

činnosti, tak z pravidla dochází k prostorovému přesunutí pachatelů do jiné oblasti. Stejný 

vliv mohou mít preventivní opatření i na čas, ve kterém se protiprávní jednání obvykle děje 

a nutí tak pachatele vyhledávat pro své protiprávní jednání vhodnější denní dobu. [6] 

Tyto skutečnosti pachateli velmi znesnadňují činnost, protože přesun na jiné místo 

pro pachatele představuje problémy z hlediska hledání vhodných míst, časů a cílů 

využitelných pro snadné páchání protiprávní činnosti, protože vhodné kombinace místa, 

času a cíle jsou omezené. Pokud jsou pachatelé nuceni k přemístění, tak přesun probíhá 

většinou do lokalit, které jsou blízko původní lokalitě jejich působení. S rostoucí 

vzdáleností od původní lokality se tedy úměrně snižuje pravděpodobnost přesunutí 

pachatele do této vzdálenosti. Pachatel zároveň vyhledává lokality, které jsou podobné 

lokalitě původní a to z důvodu snadnější adaptace na nové podmínky a tedy snížení rizika 

neúspěchu. Tyto poznatky umožňují určitým způsobem předvídat lokality, do kterých se 

protiprávní jednání pravděpodobně přesune a účinně na to reagovat. Zároveň lze na 

základě porovnání následného vývoje kriminality v původní lokalitě a jejich sousedních 

lokalitách určit reálnou účinnost zavedených opatření vzhledem k přesouvání pachatelů 

jinam. [6] 
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Jednodušší situaci pro pachatele představuje vynucení změny času páchání 

protiprávní činnosti, protože tato změna pro ně nepředstavuje tak zásadní problém jako 

změna místa. Vynucení změny času páchání protiprávní činnosti pramení hlavně 

z preventivních opatření, které jsou vázané na určitou denní dobu. Jedná se převážně 

o reakce na krátkodobé opatření například na policejní akce nebo zátahy. [6] 

  Další možností přesunu kriminality je vynucení změny cíle pachatelů. Pachatel se 

tedy zaměří na cíle, které vykazují nižší stupeň ochrany než cíle jiné, ale stále vyhledává 

cíl velmi podobný. Jindy jsou pachatelé nuceni měnit taktiku páchání protiprávní činnosti 

nebo její typ, a tak své postupy přizpůsobovat zavedeným preventivním opatřením. Čím 

jsou zavedená preventivní opatření rozmanitější, tím více nutí pachatele měnit jeho 

chování a je možnost, že svého protiprávního jednání zanechá. [6] 

Přesun kriminality může být snadno přehlédnut, pokud vývoj kriminality 

v předmětných oblastech nebude důkladně zkoumán. Zároveň je potřeba hledat 

protiopatření, které by přesunu kriminality zabraňovaly a dlouhodobě udržovat účinnost 

zavedených preventivních opatření. [6] 

2.5 Systém prevence kriminality v ČR 

Organizace prevence kriminality probíhá v ČR na třech následujících úrovních: 

 meziresortní úroveň, 

 resortní úroveň, 

 místní úroveň. [7] 

Hlavním cílem meziresortní spolupráce je tvorba preventivní politiky vlády týkající 

se obecné kriminality, inovativních aktivit v této oblasti a optimální spolupráce složek 

Republikového výboru pro prevenci kriminality. V rámci meziresortní součinnosti se 

situační prevencí obecné kriminality zabývá Poradní sbor pro situační prevenci kriminality, 

v jehož působnosti je vytváření, projednávání a doporučování opatření, které minimalizují 

kriminogenní faktory, včetně prostředků pro předávání informací veřejnosti týkajících se 

ochrany před protiprávní činností. [7, 8] 

Resortní úroveň řeší činnost jednotlivých ministerstev a na základě jejich odborné 

působnosti prostřednictvím programů prevence kriminality doplňuje jejich běžnou činnost 

novými prvky a stanovisky, včetně vlivu na vytváření právních předpisů. [7] 
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Spolupráce na místní úrovni je řešena orgány veřejné správy, nevládními 

organizacemi, policií a dalšími institucemi obce. Cílem je vhodně realizovat opatření 

situační a sociální prevence dle možností místní charakteristiky a jejích potřeb. [7] 

 Právě programy prevence kriminality na místní úrovni představují nejúčinnější 

řešení v rámci obce, města nebo kraje, ve kterém se vyskytuje zvýšená míra 

kriminogenních faktorů a kriminality. Cílem zmíněných programů je účinná spolupráce 

orgánů státní správy, samosprávy, místních organizací a policie při řešení problematiky 

prevence kriminality dle místních podmínek a potřeb. Obecní zastupitelstva jsou 

zodpovědná za realizaci těchto programů. [7] 
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3 Vybraná městská lokalita 

V této části práce se budu věnovat popisu lokality, která je předmětem této práce. 

Vybraná lokalita se nachází ve městě Karviná. V jednotlivých podkapitolách budou 

uvedeny některé informace obecné povahy, které se budou vztahovat k celému městu 

Karviná, ale hlavně informace týkající se vybrané lokality. 

3.1 Historie města Karviná 

Historie původní oblasti, ve které dnes leží město Karviná, se datuje až do 13. století. 

Původní občanská zástavba byla zničena z důvodu nálezu a následné těžby černého uhlí. 

Od poloviny 18. století zaznamenalo město velký rozmach právě díky těžbě uhlí. Po konci 

2. světové války se sloučilo několik obcí a vznikla dnešní podoba města Karviná. Druhá 

polovina 20. století byla v Karviné ve znamení rozvoje těžby černého uhlí a mohutné 

městské výstavby což vedlo v 70. letech k nárůstu populace až na 80 tisíc obyvatel. 

Současně s těžbou uhlí se ve městě rozvíjelo lázeňství, kdy byla léčivá jodobromová voda 

objevena právě díky rozvoji těžby černého uhlí. V současnosti je těžba černého uhlí 

v útlumu a populace ve městě stále klesá, kdy na začátku roku 2016 byl počet obyvatel 

pouze 55 tisíc. Útlum těžby černého uhlí ovlivňuje i další navazující profese a služby. 

[1, 2] 

3.2 Geografický a demografický popis města Karviná 

Vybraná lokalita se nachází ve městě Karviná, které leží na severovýchodě ČR 

v Moravskoslezském kraji asi 20 km východně od města Ostrava (viz obrázek č. 1). Město 

má rozlohu 57,48 km
2
 a hustotu obyvatel 963 obyvatel na km

2
. Přibližně polovina hranice 

území města je zároveň státní hranicí s Polskem. Z hlediska národnostního složení 

převažuje česká, slovenská a polská národnost. 

 Město Karviná se člení na devět městských částí, jejichž uspořádání lze vidět na 

obrázku č. 1. Jedná se o městské části Karviná – Fryštát, Karviná – Doly, Karviná – Lázně 

Darkov, Karviná – Ráj, Karviná – Staré Město, Karviná – Nové Město, Karviná – 

Mizerov, Karviná – Hranice a Karviná – Louky. V této práci se budu dále zabývat 

vybranou lokalitou v městské části Karviná – Hranice. V městské části Karviná – Hranice 

žilo k roku 2011 8152 obyvatel ve 410 domech. [3] 
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Obrázek 1 - Poloha města Karviná [4] 

3.3 Popis vybrané lokality 

Pro účely této práce mi byla přidělena část městské části Karviná – Hranice. Tato 

lokalita mi byla přidělena po konzultaci se strážníky z úseku prevence kriminality Městské 

policie Karviná, a to z důvodů vysoké koncentrace osob v rámci městské části Karviná – 

Hranice, vysoké koncentrace objektů občanské vybavenosti, ale také pivnic a heren. 

Výsledná kombinace může představovat zvýšené riziko výskytu protiprávního jednání. 

Ve vybrané lokalitě se nachází převážně panelová zástavba, která patří mezi 

nejmladší ve městě Karviná. Na území vybrané lokality se rovněž nachází několik 

rodinných domů, ale jejich počet je pro celkový ráz lokality spíše zanedbatelný. Vybraná 

lokalita představuje nejvyšší koncentraci obydlí osob v městské části Karviná – Hranice, 

která měla v roce 2011 přibližně 8152 obyvatel.  

Vybraná lokalita je ze západní strany ohraničena ulicí Rudé armády, která je 

významným lokálním dopravním tahem do Polska využívaným především příhraničními 

polskými pracovníky. Jižní hranici vybrané lokality představuje ulice Žižkova, podél které 

se nachází ubytovna sociálně slabých občanů, školská zařízení, obchodní dům, zdravotní 

zařízení a hranice lesoparku Dubina a parku Rehabilitačního sanatoria Darkov. Severní 

a východní hranice je tvořena ulicí Československé armády, která mimo jiné hraničí 

s menšími lesíky, travnatým porostem a poli, které jsou využívané pro zemědělské účely. 
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Významným objektem na ulici Československé armády je Rehabilitační sanatorium 

Darkov, jehož park je do vybrané lokality také zařazen. V rámci vybrané lokality považuji 

za důležité zmínit silnici na ulici Leonova, která patří mezi dopravně vytíženější. Dopravní 

komunikace na ulicích Rudé armády, Československé armády, Žižkova a Leonova 

představují dopravně nejvytíženější ulice ve vybrané lokalitě a jsou využívány i městskou 

hromadnou dopravou (dále jen MHD). Z hlediska označování silnic je silnice na ulici Rudé 

armády silnicí druhé třídy a silnice na ulici Leonova silnicí třetí třídy. Silnice nacházející 

se na ulicích Československé armády a Žižkova jsou místní komunikace. 

Hranice vybrané lokality je znázorněna červenou čarou na obrázku č. 2. Celková 

plocha vybrané lokality je přibližně 0,83 km
2
. 

 

Obrázek 2 - Hranice vybrané lokality [autor] 
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3.4 Vývoj kriminality ve vybrané lokalitě 

Považuji za důležité uvést přehled o vývoji v oblasti kriminality v dané lokalitě, což 

umožňuje posoudit, zda jsou realizované úsilí a aplikované prostředky v oblasti prevence 

kriminality účinné. Z následujících statistických údajů lze dále vyvodit slabá místa systému 

prevence a nastavit tak možný směr do budoucna. Dále je vhodné poznamenat, že se ve 

vybrané lokalitě, ani v městské části Karviná – Hranice, nenachází obvodní oddělení 

Policie ČR a služebna městské policie. 

Níže uvedené statistické údaje se budou vztahovat k obvodnímu oddělení Policie ČR 

se sídlem v Karviné – Mizerově, které je místně příslušné v dané lokalitě. 

Tabulka 1 - Vývoj kriminality v obvodní oddělení Policie ČR Karviná – Mizerov [5] 

 2013 2014 2015 

Násilné trestné činy 105 102 105 

Mravnostní trestné činy 14 5 5 

Majetkové trestné činy 728 661 414 

Ostatní trestné činy 92 81 80 

Zbývající kriminalita 175 189 185 

Celkem 1114 1038 789 

Z tabulky č. 1 lze vyčíst, že celkový počet trestných činů má klesající tendenci. Mezi 

lety 2013 až 2015 je celkový pokles počtu trestných činů o 325. Pro názornost je tabulka 

zpracována v graf vývoje kriminality viz obrázek č. 3. 

 

Obrázek 3 - Graf vývoje kriminality [autor]  
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K výraznému omezení došlo hlavně v oblasti majetkových trestných činů, mezi které 

se řadí například krádeže prosté a krádeže vloupáním. Mezi hlavní cíle pachatelů patřily 

hlavně motorová vozidla, věci zanechané v motorových vozidlech, věci nacházející se 

v garážích, sklepních prostorech, dílnách, bytech apod. Velká část prostých krádeží je 

tvořena krádežemi potravin, alkoholu, oděvů a zboží z drogerie. [5] 

V oblasti mravnostních trestných činů došlo k poklesu přibližně o 65 %. Díky 

nízkému počtu mravnostních trestných činů znamená pokles o 9 trestných činů vysokou 

procentuální úspěšnost. V oblasti mravnostních trestných činů dochází hlavně 

k internetové kriminalitě se sexuálním podtextem a k pohlavnímu zneužívání. [5]  

Potenciální problém představují násilné trestné činy, jejichž četnost se během let 

2013 až 2015 prakticky nezměnila. Převážně se jedná o loupeže, porušování domovní 

svobody a násilné chování vůči společnosti. [5] 

Četnost ostatních trestných činů vykazuje mírný pokles. Mezi ostatní trestné činy 

jsou v tomto případě zařazeny činy jako výtržnictví, toxikomanie, sprejerství, maření 

úředního rozhodnutí a ohrožování výchovy mládeže. [5] 

Zbývající kriminalita v letech 2013 až 2015 naopak mírně narůstá. Do této kategorie 

jsem přiřadil hospodářskou trestnou činnost, dopravní nehody, zločinné spolčení, hanobení 

národa apod. [5] 

Z hlediska indexu kriminality je obvodní oddělení Policie ČR Karviná - Mizerov na 

210. místě v ČR s hodnotou 691,6 za období 2013 až 2015, kdy index kriminality je 

celkový počet trestných činů za dané období přepočtený na 10 000 obyvatel. [6] 

3.5 Popis rizikových prostor a jejich lokalizace 

V následující kapitole budou uvedeny prostory, které považuji vzhledem k jejich 

lokalizaci, způsobu využití, urbanistických vlastností nebo určité cílové skupině osob za 

rizikové z hlediska pouliční kriminality. Pro snadnější lokalizaci rizikových prostor bude 

využíváno názvu ulice, souřadnic Globálního polohového systému (dále jen GPS) a kde to 

bude účelné kombinace GPS souřadnic a názvu ulice. Některé rizikové prostory budou 

doplněny fotodokumentací místa za snížených světelných podmínek. 
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3.5.1 Herny, kasina a hostinské zařízení 

Ve vybrané lokalitě nebo v blízkosti její hranice se nachází 25 výše uvedených 

zařízení. Z hlediska heren a kasin je těchto objektů 7.  

Dle mého názoru zvýšené riziko nepředstavují restaurace (i rychlá občerstvení), kde 

převyšuje prodej pokrmů (i v kombinaci s nápoji) nad samostatným prodejem 

alkoholických nápojů, tedy podniky, kde se lidé chodí primárně stravovat a ne opíjet. 

Příkladem takového objektu může být restaurace nacházející se v areálu Rehabilitačního 

sanatoria Darkov (přibližné GPS souřadnice 49°52'2.150"N, 18°33'44.416"E). 

Potenciální problém může hrozit na místech, kde se vyskytují herny, bary nebo 

pivnice. Tyto místa považuji za rizikové, protože zvýšená konzumace alkoholu v těchto 

zařízeních může vést k iracionálnímu chování podnapilých osob a například k růstu agrese 

nebo naopak se může podnapilá osoba stát jednoduchým cílem pro případného útočníka. 

 Z hlediska problematiky heren vidím riziko v souvislosti s mnohdy tíživou životní 

situací patologických hráčů a snahou vyřešit ji pod nátlakem okamžité situace například 

loupeží v blízkosti heren.  

Riziko je, dle mého názoru, ještě umocněno, pokud se nachází více těchto podniků 

v těsné blízkosti, jak tomu je například v areálu obchodního centra (dále jen OC) Permon 

(přibližné GPS souřadnice 49°51'57.196"N, 18°33'8.612"E) a jeho okolí, kde je celkem 10 

zařízení, které lze zařadit mezi herny nebo hostinské zařízení. Další lokalitou je náměstíčko 

na ulici na ulici Einsteinova (přibližné GPS souřadnice 49°52'3.668"N, 18°33'30.772"E), 

kde se v těsné blízkosti nachází herna, kasino a hudební klub pořádající večerní zábavy. 

Fotografie z místa jsou na obrázku č. 4. 
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Obrázek 4 - Ulice Einsteinova bar a kasíno [autor] 

Rozmístění objektů, které byly předmětem této kapitoly, je viditelné v příloze č. 1. 

Tyto objekty jsou v mapě zaznačeny červenou tečkou. 

3.5.2 Školská zařízení 

V lokalitě, která je předmětem této práce, se vyskytuje celkem osm školských 

zařízení. Mateřské školy jsou v dané lokalitě čtyři, dále se zde nachází dvě základní a dvě 

střední školy. 

Z hlediska bezpečnostní problematiky považuji za nejrizikovější základní školy. 

V dané lokalitě se nachází základní škola na ulici Slovenská (přibližné GPS souřadnice 

49°52'8.927"N, 18°33'4.671"E) a na ulici Einsteinova (přibližné GPS souřadnice 

49°52'4.947"N, 18°33'31.080"E). Tyto objekty považují za rizikové, protože děti často 

docházejí a odcházejí ze základní školy sami bez doprovodu rodičů a ve velké koncentraci. 

Důležité je také zmínit nedostatečnou zralost dětí a s tím související schopnost správně 

vyhodnotit rizikovou situaci. V tomto případě jim v okolí školy potenciálně hrozí 

nebezpečí ve formě dopravních nehod, což může být důsledkem neúmyslného jednání ze 

strany řidičů, ale i obtěžování mnohdy se sexuálním podtextem apod., které je už záměrné.  

Obecně toto riziko chápu jako konflikt mezi dítětem a dospělým. Zvýšená 

koncentrace dětí tedy může přímo ovlivňovat dopravu v dané lokalitě. Zároveň chápu 

zvýšenou koncentraci dětí v okolí školy jako jakési lákadlo pro občany s různými 

poruchami osobnosti nebo úchylkami, jejichž cílem je děti obtěžovat. 

Mateřské školy a střední školy nepovažuji za významný zdroj rizika. Do mateřských 

škol děti přivádějí jejich rodiče a následně je vyzvedávají. Většinou se jedná o přibližně 
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shodné časy, tudíž se o určitých hodinách pohybuje v okolí mateřských škol větší množství 

rodičů. Myslím si, že případný pachatel, kdy v tomto případě můžeme uvažovat například 

nějakou formu násilníka, by nevolil místo k činu s takovou koncentrací lidí. 

Střední školy navštěvuje už odrostlá mládež, která by měla být emocionálně 

i inteligenčně vyspělejší než děti navštěvující základní školy. Do školy a ze školy chodí 

často ve skupinkách a umí vyhodnotit případné hrozící nebezpečí. V případě potřeby se 

mnoho středoškoláků dokáže ubránit samo nebo včas utéct. Dalším faktorem, který, dle 

mého názoru, přispívá ke snížení rizikovosti těchto objektů, je denní doba, kdy se tyto 

objekty navštěvují. Ve většině případů středoškoláci přicházejí a odcházejí ze školy za 

denního světla. 

Rozmístění objektů, které byly předmětem této kapitoly, je viditelné v příloze č. 2. 

Tyto objekty jsou v mapě zaznačeny fialovou tečkou. 

3.5.3 Dětská hřiště 

Dětská hřiště, prolézačky, pískoviště apod. se nacházejí vždy v blízkosti panelových 

domů. Jsou rozmístěny přibližně rovnoměrně v rámci celé vybrané lokality. Ve vybrané 

lokalitě se nenachází žádné atypické dětské hřiště, jehož popis by vyžadoval zvláštní 

pozornost. Děti si na hřištích často hrají sami a tato skutečnost tedy může motivovat 

případného útočníka zacíleného na děti. Výhodou dětských hřišť v takto hustě obydlené 

lokalitě je jejich umístění mezi panelovými domy, což umožňuje relativně dobrý dohled 

rodičů. Věřím, že každý rodič, který je zrovna doma, občas hrající si dítě zkontroluje. 

Problémem v tomto případě mohou být rostliny, které vytvářejí neprůhlednou bariéru 

a stěžují tak rodičům dohled nad dítětem nebo dítě hrající si na hřišti, které není v zorném 

úhlu oken bytu rodičů. 

Pokud budu řešit dětská hřiště z jiného pohledu, tak jsou často využívána mládeží, 

která posedává na lavičkách u pískoviště, mnohdy konzumuje alkohol nebo lehké drogy 

a následně ruší noční klid nebo se dopouštějí vandalství. 

3.5.4 Zdravotní zařízení 

Ve vybrané lokalitě se nachází tři zdravotní zařízení. Jedná se o zdravotní středisko, 

kde sídlí ordinace lékařů různého zaměření a lékárna (přibližné GPS souřadnice 

49°51'54.637"N, 18°33'13.478"E), poliklinika (přibližné GPS souřadnice 49°51'47.155"N, 
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18°33'26.243"E) a Rehabilitační sanatorium Darkov (přibližné GPS souřadnice 

49°52'1.595"N, 18°33'42.465"E). 

Tyto objekty mohou, dle mého názoru, představovat zajímavý cíl pro zloděje, jejichž 

zájmem mohou být samotné ordinace nebo jiné prostory, ve kterých se mohou nacházet 

cennosti. Dalším cílem mohou být pacienti, kdy za primární návštěvníky zdravotnických 

zařízení považuji důchodce, kteří mají často omezenou pohybu schopnost a pohybují se 

pomocí holí. V tomto případě je pro zloděje jistě jednodušší vytrhnout nesenou kabelku 

nebo tašku špatně se pohybujícímu důchodci než zdravému člověku. Co se týče 

Rehabilitačního sanatoria Darkov, tak mimo české pacienty tvoří významnou část pacientů 

lidé z arabských zemí. Tito pacienti mohou budit dojem movitější klientely, a tak 

vzbuzovat zájem u případných zlodějů. Dalším rizikovým faktorem může být spojitost 

mezi současnými náladami ve společnosti, tedy jakýmsi anti islamismem nebo xenofobií, 

a případným útokem motivovaným nenávistí vůči těmto občanům. Je vhodné poznamenat, 

že manželky pacientů se běžně po Karviné pohybují v burkách a jiných tradičních 

muslimských oděvech, což může místní občany v současné situaci provokovat. Z výše 

uvedených důvodů považuji za důležité zajímat se okolím těchto zařízení. 

Rozmístění objektů, které byly předmětem této kapitoly, je viditelné v příloze č. 3. 

Tyto objekty jsou v mapě zaznačeny zelenou tečkou. 

3.5.5 Lázeňský park 

Lázeňský park se nachází v těsné blízkosti Rehabilitačního sanatoria Darkov 

(přibližné GPS souřadnice 49°52'4.261"N, 18°33'49.739"E). Rozloha parku je přibližně 

7 ha. V parku se nachází travnaté plochy, stromy, křoviny a další parkové rostliny. Skrz 

parkem vedou chodníky, které jsou místy lemované lavičkami. Součástí parku je 

minigolfové hřiště a tenisové kurty. Lokalizace lázeňského parku je viditelná v příloze č. 4, 

kde je park ohraničen modrou čarou. 

Park je využíván pacienty Rehabilitačního sanatoria Darkov, ale také běžnými 

obyvateli městské části Karviná – Hranice. Ve dne jsou, dle mého názoru, prostory parku 

relativně bezpečné díky dostatečné koncentraci osob, kdy případného útočníka může 

odrazovat velké množství svědků. Problém však mohou představovat vzrostlé křoviny 

rostoucí na velké ploše, kdy případný útočník může oběť vtáhnout doprostřed těchto 
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hustých rostlin a takto skrytě dokončit protiprávní jednání. Efektivnost tohoto útoku je, dle 

mého názoru, ještě umocněna sníženou viditelností a sníženou koncentrací kolemjdoucích 

v nočních hodinách. Příklad tohoto místa je vidět na obrázku č. 5. Dále vidím problém 

v některých lokalitách parku, kde, dle mého názoru, není dostatečné osvětlení okolních 

travnatých ploch. Na těchto místech se pak mohou zdržovat lidé, kteří chodí do parku 

konzumovat drogy nebo alkohol a jejich následné iracionální chování může vyústit v agresi 

nebo útok. Je však zřejmé, že není reálné ani účelné dokonale osvětlit celou plochu parku, 

který má aktuálně, dle mého názoru, výborné osvětlení chodníků pomocí LED osvětlení, 

které vytváří efekt dostatečné přehlednosti, viz obrázek č. 6. 

 

Obrázek 5 - Křoviny v lázeňském parku [autor] 

 

Obrázek 6 - Osvětlení lázeňského parku [autor] 

3.5.6 Parkoviště 

Parkoviště jsou rozmístěny rovnoměrně na celé vybrané lokalitě. Dle rozměrů 

a způsobu využití bych rozlišil tyto plochy na tři typy.  
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Prvním typem jsou plochy podél místních komunikací, kde obyvatelé parkují 

většinou v řadě za sebou nebo jiným způsobem podél komunikace. Koncentrace 

automobilu vzhledem k určitému bodu je nízká, ale řada automobilů může lemovat 

dlouhou část komunikace a jejich výsledný počet může být vysoký. Takto zaparkovaná 

auta, dle mého názoru, představují ideální podmínky pro případné vandalství. Toto 

protiprávní jednání si představuji tak, že osoba dopouštějící se vandalství pomocí klíče 

nebo jiného nástroje cíleně poškrábe celou řadu aut zaparkovaných podél chodníku. 

V jiném případě může docházet například k ukopávání zrcátek nebo k odtrhávání stěračů. 

Příkladem těchto ploch může být stání automobilů na ulici Slovenská. 

Za druhý typ považuji plochy, kde automobily parkují na větší ploše v několika 

řadách, tedy v jistých blocích, kde jsou mezi parkujícími auty zanechány pouze cesty pro 

příjezd a odjezd. V tomto případě je koncentrace aut vzhledem k určitému bodu vysoká. 

Oproti prvnímu typu ploch považuji v tomto případě způsob zaparkování aut ideální pro 

případné krádeže vloupáním, protože vysoká koncentrace aut na jednom místě vytváří 

jistou nepřehlednost místa. Zároveň si myslím, že případný pachatel krádeže vloupáním 

může výhodně využít okolních automobilů ke krytí jeho činnosti. Příkladem těchto ploch 

může být parkoviště na ulici Československé armády (přibližné GPS souřadnice 

49°52'13.205"N, 18°33'14.515"E), které je zobrazeno na obrázku č. 7. 

 

Obrázek 7 - Parkoviště na ulici Československé armády [autor] 

 Třetím typem je parkoviště u obchodního domu (dále jen OD) Kaufland, který se 

nachází na ulici Leonova (přibližné GPS souřadnice 49°51'45.334"N, 18°33'13.510"E). 

Toto parkoviště je v dané lokalitě jedinečné. Je nadstandardně osvětlené a ze všech 

parkovišť v dané lokalitě největší. Zároveň je na tomto parkovišti velmi vysoká 
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koncentrace automobilů a osob a také poměrně rychlá obměna automobilů a osob. Tuto 

lokalitu bych považoval za rizikovou z hlediska zvýšené možnosti krádeží. Případný 

pachatel může zkoušet, zda jsou zaparkované automobily uzamčené a v případě odemčení 

daný automobil vykrást. Nepředpokládám, že by případný pachatel amatér na tak 

frekventovaném místě volil krádež vloupáním, ale v případě pachatele profesionála je i tato 

situace možná. Další příležitostí pro krádež mohou být nepozorní zákazníci obchodu, kteří 

si při vykládání nákupu do kufru nehlídají interiér vozidla nebo dostatečně při vykládání 

nekontrolují cennosti zanechané v nákupním vozíku. Vzhledem k vysoké koncentraci osob 

na těchto místech může být velice obtížné dohledat pachatele protiprávního jednání i po 

uplynutí velmi krátkého časového intervalu od zjištění krádeže. Množství lidí a automobilů 

na tomto parkovišti závisí na provozní době OD. Na obrázku č. 8 je zobrazeno parkoviště 

OD Kaufland kolem 20:00 v pracovní den. 

 

Obrázek 8 - Parkoviště OD Kaufland [autor] 

3.5.7 Obchody 

Ve vybrané lokalitě je největší koncentrace obchodů v okolí OC Permon, které je 

zobrazeno na obrázku č. 9. Přibližně 200 m jižně se nachází OD Kaufland. Dále se 

v lokalitě nachází několik samostatně lokalizovaných menších obchodů, které prodávají 

především potraviny. Z hlediska zaměření obchodů v dané lokalitě se jedná o menší 

obchody, které poskytují základní zboží. Příkladem mohou být pekárny, drogérie, 
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květinářství apod. Dle mého názoru se v lokalitě nenachází žádný obchod, který by nabízel 

nějaké atypické zboží nebo jehož činnost by v rámci této práce měla nějaký určitý význam. 

 

Obrázek 9 - OC Permon [autor] 

Z větších obchodů se v dané lokalitě nachází již zmiňovaný a největší obchod 

v lokalitě OD Kaufland a obchod Hruška, který je součástí OC Permon. 

Z lokalizace jednotlivých obchodů vyplývá zvýšená koncentrace osob na spojnici 

mezi OD Kaufland a OC Permon a v okolí těchto objektů. Vzhledem k velkému počtu lidí 

a tedy i případných náhodných svědků nepředpokládám protiprávní činnost spojenou 

s násilím. V okolí těchto objektů by mohli své plány realizovat kapsáři nebo zloději 

jízdních kol nakupujících, jejichž zabezpečení není dostatečné a zloděj tedy i přes velkou 

koncentraci lidí dokáže kolo nenápadně odcizit. 

3.5.8 Pošty a peněžní ústavy 

Celkem se ve vybrané lokalitě nachází dvě pošty. Jedna z těchto pošt se nachází 

přímo v areálu Rehabilitačního sanatoria Darkov a je využívána primárně pacienty 

sanatoria. Druhá pošta se nachází v blízkosti OC Permon na ulici Slovenská (přibližné GPS 

souřadnice 49°52'0.277"N, 18°33'12.242"E) a lze ji označit za hlavní poštu pro městskou 

část Karviná – Hranice. Naproti této pošty se nachází banka, jejíž součástí je venkovní 

bankomat, který je zobrazen na obrázku č. 10. Tento bankomat se nachází v těsné blízkosti 

dvou heren. Další banka se nachází v areálu polikliniky a její součástí je opět venkovní 

bankomat. Další bankomaty se nacházejí v OD Kaufland a na jeho stěně z venkovní strany 

a v Rehabilitačním sanatoriu, kde je bankomat využíván převážně pacienty sanatoria. 
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Obrázek 10 - Bankomat OC Permon [autor] 

Lidé navštěvující výše uvedené objekty mohou, dle mého názoru, představovat 

ideální cíl pro zloděje nebo lupiče, protože tito potenciální pachatelé mohou u cílových 

osob očekávat větší finanční obnos. V případě krádeží se protiprávní jednání může 

odehrávat už v blízkosti výše uvedených objektů naopak v případě loupeže nebo použití 

jakékoliv formy násilí očekávám, že potenciální pachatel bude cílový objekt následovat do 

méně frekventované lokality, která bude méně přehledná a nebude v ní hrozit zpozorování 

náhodným svědkem. 

3.5.9 Nepřehledná místa 

Za nepřehledná místa považuji prostory, kde je určitým způsobem snížena orientace 

osob nebo místa, která poskytují úkryt případnému pachateli protiprávního jednání. Dle 

mého názoru si případný pachatel, který chce využít momentu překvapení a začít své 

protiprávní jednání z určitého úkrytu, nějakou možnost ukrytí najde vždy. Není tedy reálné 

v rámci vybrané lokality zmapovat a následně odstranit všechna tato místa. Přesto si 

myslím, že je vhodné vytipovat alespoň některé prostory, kde případný pachatel může 

například využít míst, kde není dostatečné pouliční osvětlení nebo místa, kde mu městská 

zeleň poskytuje úkryt před útokem nebo úkryt pro provedení útoku. Nejhorší variantou je, 

dle mého názoru, kombinace obou výše uvedených okolností. 

Příkladem nepřehledného místa může být část chodníku na ulici Rudé armády, kde 

došlo k poruše jedné z lamp zrovna v místě, kde se v okolí nachází křoviny, které mohou 
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případnému pachateli poskytovat ideální krytí (viz obrázek č. 11). Pro srovnání uvádím 

v pravé části obrázku shodnou ulici focenou na místě bez poruchy. 

 

Obrázek 11 - Osvětlení ulice Rudé armády [autor] 

Dalším, dle mého názoru, zajímavým místem je část ulice Žižkova, kde vede chodník 

podél lázeňského parku. Na části tohoto chodníku se nachází LED osvětlení osvětlující 

parkoviště Rehabilitačního sanatoria, které výrazně osvětluje i zmiňovaný chodník. V okolí 

chodníku je dále klasické pouliční osvětlení se sodíkovými výbojkami, které osvětluje 

hlavně dopravní komunikaci. Dle mého názoru je zarážející, že v přehledných místech je 

kombinace těchto světelných zdrojů, ale v místě, kde se nachází vzrostlé křoviny, jsou 

pouze sodíkové výbojky. Situace je znázorněna na obrázku č. 12. Díky obrázku č. 12 lze 

také porovnat světelnou intenzitu LED osvětlení a sodíkových výbojek a jejich barevné 

spektrum. 
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Obrázek 12 - Osvětlení ulice Žižkova [autor] 

3.5.10 Zastávky městské hromadné dopravy 

Ve vybrané lokalitě se nachází několik zastávek autobusové MHD. Jejich dislokace 

je viditelná na obrázku č. 2, kde jsou znázorněny modrou značkou s obrázkem autobusu. 

Z obrázku je zřejmé, že se nacházejí především na hranici vybrané lokality a na ulici 

Leonova. Tyto zastávky jsou využívány především autobusy MHD, ale některé jsou 

využívány i autobusy příměstské dopravy. 

Z hlediska problematiky bezpečnosti vidím problém v tom, že tyto zastávky jsou 

v některých místech pravidelně využívány bezdomovci, kteří v zastávkách posedávají, 

popíjejí alkohol a různou formou tyto zastávky znečišťují. Mimo to pokřikují a žebrají 

a znepříjemňují tak čekání ostatním přítomným na autobusové zastávce. 

Dalším rizikem může být čekání osamocených osob na zastávkách v méně 

frekventovaných částech lokality a to hlavně žen a dětí ve večerních hodinách, kdy je 

snížená viditelnost a dle mého názoru také zvýšené riziko případných konfliktů. Například 

zastávky na ulici Československé armády přímo sousedí s loukou a lesem, což může pro 

případné pachatele představovat ideální prostředí na přípravu nebo dokončení 

protiprávního jednání. 

Mimo výše uvedené skutečnosti představují autobusové zastávky místo, kde je 

zvýšená koncentrace osob, ze které, dle mého názoru, plyne zvýšené riziko konfliktů mezi 
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těmito osobami. Zvláště, když na autobus čeká skupina nepřizpůsobivých občanů, tak 

k vyvolání konfliktu stačí jen malá záminka.  

3.6 Současná opatření situační prevence kriminality 

V následující kapitole uvedu přehled opatření situační prevence kriminality, které se 

vztahují k vybrané lokalitě a především k předcházení pouliční kriminality. Městská 

policie Karviná se významně podílí na preventivních programech v oblasti prevence 

kriminality a je také zodpovídajícím subjektem v této problematice.  

3.6.1 Městský kamerový dohlížecí systém 

S provozem městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) začala 

městská policie v roce 1998 a jeho hlavním přínosem je dohled nad veřejným pořádkem, 

odhalování majetkové trestné činnosti, odhalování přestupků a dalších protiprávních 

jednání. MKDS pomáhá plnit i další úkoly městské policie a Policie ČR. MKDS je 

v provozu nepřetržitě 24 hodin denně a jeho provoz zabezpečuje operační středisko 

městské policie. [7] 

Ve vybrané lokalitě se nachází dvě kamery MKDS. První z těchto kamer se nachází 

na ulici Mendelova a snímá oblast kruhového objezdu v blízkosti OD Kaufland a okolí OC 

Permon. Jedná se o otočnou analogovou kameru Pelco Spetra IV.  Druhá kamera se 

nachází na ulici Leonova a snímá oblast v okolí domova pro seniory a kruhový objezd na 

křižovatce ulic Rudé armády a Leonova. Jedná se o IP dome kameru Pelco Spectra HD. [7]  

MKDS je založen na systému společnosti Schneider Electric CZ, který využívá 

kamery značky Pelco. Obrazový výstup kamer je vyveden na operační středisko městské 

policie, kde je provoz monitorovaný pověřenými strážníky. Kamery je možné ovládat 

pomocí joysticku a měnit tak směr jejich záběru nebo přibližovat pozorovaný cíl. Kamery 

jsou schopné provozu i za snížených světelných podmínek tedy i v noci, kdy kamerám 

k provozu stačí přísvit pomocí pouličního osvětlení. MKDS je provozován se záznamem, 

který se ukládá ve smyčce trvající po dobu 26 dnů. Záznamovým zařízením je hybridní 

zařízení DS RealVue XPress značky Pelco s úložným prostorem 7+2 TB. V současnosti 

systém využívá signál z analogových a IP kamer a přenos probíhá z části bezdrátově 

a z části pomocí optického kabelu. Město však v horizontu několika let počítá s kompletní 

revitalizací kamerového systému. [7] 
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3.6.2 Dohledové a poplachové přijímací centrum 

Ve vybrané lokalitě jsou výstupy poplachových a zabezpečovacích tísňových 

systémů (dále jen PZTS) objektů, které jsou ve vlastnictví města, napojeny na dohledové 

a poplachové přijímací centrum (dále jen DPPC). Ve vybrané lokalitě se jedná především 

o školská zařízení. DPPC je provozováno městskou policií, kdy v operačním středisku 

dohlíží pověření strážníci na jeho správnou funkci a v případě potřeby předávají informace 

z DPPC na příslušná místa. [7] 

3.6.3 Forenzní značení jízdních kol 

V rámci forenzního značení jízdních kol dochází k aplikaci tzv. syntetické DNA na 

povrch kola. Tato syntetická DNA je pouhým okem neviditelná. Na každém takto 

označeném kole se nachází speciální samolepka (viz obrázek č. 13), která sděluje 

potenciálnímu pachateli, že je tento majetek chráněn syntetickou DNA a měla by 

potenciálního pachatele od krádeže odrazovat. Označená jízdní kola jsou evidována 

v lokálním registru forenzního značení a data o značení jsou poskytnuta také Národnímu 

registru forenzního značení. Syntetickou DNA se ve městě Karviná značí také invalidní 

vozíky. [7] 

 

Obrázek 13 - Samolepka forenzního značení [autor] 

Princip celého značení spočívá v aplikaci mikrotečky na rám kola a její následné 

identifikaci v případě krádeže kola. K aplikaci se využívá speciální štěteček a samotná 
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DNA směs (viz obrázek č. 14 levá část). Mikrotečky jsou rozptýleny v lepidle na vodní 

bázi, přičemž jednou ze složek lepidla je UV složka. Tato UV složka umožňuje po 

osvětlení označeného materiálu identifikovat přesné místo, kde je značení aplikováno. [7] 

 

Obrázek 14 - Sada forenzního značení [autor] 

Následně je pomocí skalpelu odstraněna mikrotečka a umístěna na speciální destičku, 

která slouží k transportu a ke zvýšení kontrastu při následném zvětšování pomocí 

mechanického nebo digitálního mikroskopu (viz obrázek 14 pravá část). Z mikrotečky je 

možné vyčíst unikátní kód, který odpovídá právě jednomu majiteli označené věci, který je 

dohledatelný v databázi identifikovaných předmětů, kterou využívá městská policie 

i Policie ČR a spolupracující orgány z Polska a Slovenska. [7] 

Díky dokonalé přilnavosti DNA směsi není možné její odstranění pomocí ředitel 

a rozpouštědel. Je možné pouze mechanické odstranění, ale díky miniaturním rozměrům 

mikroteček a průhledné barvě směsi je obtížné bez UV osvětlení místa označení nalézt. [7] 

V období 2014 až 2015 došlo k označení 593 ks jízdních kol a invalidních vozíků. 

V roce 2016 se předpokládá označení až 250 ks tohoto vybavení. Z hlediska počtu 

odcizených kol v rámci působnosti obvodního oddělení Policie ČR ve vybrané lokalitě 

dochází během posledních let k poklesu těchto činů, kdy mezi lety 2013 až 2015 došlo 

k celkovému poklesu krádeží jízdních kol o 30 činů. [7]  

3.6.4 Bezpečnostní stojany na jízdní kola 

Bezpečnostní stojany na jízdní kola slouží k účinnému uzamčení jízdních kol. Stojan 

je vyroben z pevné trubkové konstrukce a pomocí pohyblivého uzavíracího mechanismu 

lze kolo upevnit k této konstrukci za rám. V pohyblivém uzavíracím mechanismu se 
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nachází prostor pro speciální cylindrickou vložku, která celý mechanismus uzamkne. 

Konkrétně se jedná o jednostrannou cylindrickou vložku FAB 2004 D (viz obrázek č. 15), 

která je dle normy ČSN P ENV 1627 zařazena do 3. bezpečnostní třídy. [7] 

 

Obrázek 15 - Cylindrická vložka [autor] 

V případě správného uzamčení by bylo nutné pro krádež kola odřezat kus trubkové 

konstrukce, která je viditelná na fotografii stojanu (viz obrázek č. 16). Uzamykací 

mechanismus je navrhnut tak, aby nebylo možné vylomit cylindrickou vložku. Cylindrická 

vložka je k zakoupení v Městském informačním centru za přibližně 100 Kč. 

V bezpečnostních stojanech je možné využít i lankové zámky, ale tyto zámky je velice 

jednoduché přestřihnout a poskytují tak minimální ochranu. [7] 

 

Obrázek 16 - Bezpečnostní stojan na kola [autor]  
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Hlavním účelem těchto stojanů je tedy zabezpečení jízdního kola před krádeží, což 

umožňuje občanům návštěvy sportovních zařízení, obchodů apod. bez strachu z odcizení 

jejich jízdních kol. [7] 

Ve vybrané lokalitě se tyto stojany nachází v blízkosti OC Permon, kde jsou dva 

stojany s celkem deseti místy ke stání. Další stojany s pěti místy ke stání se nacházejí 

v blízkosti krytého bazénu a rehabilitačního sanatoria. [7] 

3.6.5 Detektory kovů 

Strážníci městské policie v letošním roce pořídili dva druhy přístrojů k detekci kovu. 

Oba tyto přístroje jsou příruční a jejich primární využití je v terénu. Fotografie zobrazující 

přístroje viz obrázek č. 17. [7] 

 

Obrázek 17 - Detektory kovů [autor] 

Prvním typem přístroje je detektor XP DEUS V3.2 WS4 (viz levá část obrázku 

č. 17). Jedná se o ruční detektor teleskopické konstrukce. Veškeré komponenty tohoto 

detektoru jsou propojeny bezdrátově, a tak nedochází ke ztrátám signálu jako 

v případě kabelového vedení. Hlavním přínosem bezdrátové technologie je tedy rychlá 

detekce a vysoká kvalita zpracování signálu. K ovládání detektoru slouží bezdrátová 

sluchátka, na nichž se nachází ovládací panel a displej. Detekční cívka přístroje je ideální 

k vyhledávání velmi malých kovových předmětů a z tohoto důvodu plánují strážníci 

využívat tento detektor hlavně k vyhledávání injekčních jehel nebo jiných nebezpečných 

předmětů na dětských hřištích, jejichž okolí je upraveno pomocí drobného kačírku nebo 

přímo v dětských pískovištích. [7] 
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Z hlediska vybrané lokality bylo mezi lety 2012 až 2015 nalezeno celkem 34 

injekčních setů. Nejvíce injekčních setů bylo nalezeno na ulici Slovenská. Pro rok 2016 

existuje mapa zobrazující místa a počty nalezených injekčních setů, která je na obrázku 

v příloze č. 5. Pro účely této práce byla z mapy použita pouze vybraná lokalita, ve které 

jsou zaznačeny místa jednotlivých nálezů. Nález cca 100 kusů injekčních setů na ulici 

Rudé armády je anomálií a dle slov strážníků je zde vyhodil nebo ztratil nejspíš nějaký 

diabetik. Ostatní nálezy jsou vždy po jednom kuse. [7] 

Druhým typem detektorů jsou přístroje Fischer CW-20 (viz pravá část obrázku 

č. 17). Tyto ruční detektory umožňují detekovat jakýkoliv kov a následně detekci oznámit 

pomocí akustického signálu nebo vibrací. Oznámení o detekci je doprovázeno optickou 

LED signalizací. Díky možnosti výběru pracovní frekvence lze eliminovat možné rušení 

například uvnitř budov. Tyto přístroje plánují strážníci využívat při bezpečnostních 

prohlídkách osob například při zadržení osob nebo při předvedení osob na služebnu. [7] 

3.6.6 Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení má vliv na výskyt protiprávního jednání. Nejen, že ovlivňuje pocit 

bezpečí obyvatel vybrané lokality, ale vlivem nedostatečného osvětlení může docházet 

k tvorbě nepřehledných míst a zákoutí, které mohou poskytovat případným pachatelům 

protiprávního jednání úkryt pro zahájení nebo dokončení protiprávní činnosti. 

Ve vybrané lokalitě se nachází převážně klasické osvětlení pomocí sodíkových 

výbojek. Toto osvětlení z hlediska prevence kriminality splňuje požadavek stanovený 

normou ČSN P CEN/TR 14383-2 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby, týkající se rozpoznatelnosti 

tváře osoby ve vzdálenosti minimálně 4 m. Tento požadavek je stanoven z důvodu zvýšení 

osobní bezpečnosti osob. [8] 

Dále jsou ve vybrané lokalitě osvětleny některé frekventované přechody světlem bílé 

barvy. Toto osvětlení upozorňuje řidiče na přechod pro chodce a snaží se předcházet 

přehlédnutí samotného přechodu nebo čekajících chodců na krajnici. 

Atypickým místem z hlediska veřejného osvětlení je lázeňský park, který je řešen 

v kapitole 1.5.5 a částečně v kapitole 1.5.9. LED osvětlení poskytuje jiné barevné spektrum 
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a intenzitu světelného záření než běžné sodíkové výbojky nacházející se ve vybrané 

lokalitě. Přímé srovnání je viditelné například na obrázku č. 12. 

3.7 Dílčí závěr 

Pro případné pachatele protiprávní činnosti jsou hlavními cíli osoby nebo objekty, 

které nabízejí uspokojení jejich potřeb. V případě majetkové trestné činnosti jsou jedním 

z cílů pachatelů osoby, u nichž pachatel předpokládá přítomnost finanční hotovosti nebo 

jiného prostředku, kterým se může obohatit. Dle zkušeností se pachatel může zaměřovat na 

osoby, které vykazují jistou míru oslabení, jako jsou ženy, senioři, osoby nemocné nebo 

tělesně postižené. Z možných cílů nelze v případě majetkové trestné činnosti vynechat 

i děti, které v současnosti vlastní mnohdy drahou elektroniku, která může být pro pachatele 

dostatečnou motivací. Pokud je pachatel dostatečně zkušený, přestává, dle mého názoru, 

řešit riziko spojené s odporem osoby, která je vlastníkem předmětného majetku, ale řeší 

pouze hodnotu, kterou svou protiprávní činností může získat. Druhou skupinu cílů 

představují zaparkované automobily, městský mobiliář a jiné veřejně přístupné objekty. 

V případě protiprávní činnosti související s automobily jde převážně o obohacení pachatele 

nějakou formou krádeže nebo uspokojení jeho potřeby ničit, uvolnit agresi nebo se pouze 

bavit některou z forem vandalismu. Městský mobiliář je také cílem vandalismu, jehož 

účelem je pouze pobavit pachatele. Je nutno zdůraznit, že pachatelé dopouštějící se 

vandalismu mnohdy jednají pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, jejich 

činnost není plánovaná a jednají tedy v rámci jejich okamžitého rozhodnutí. Do této 

skupiny pachatelů patří i mladiství, kteří si touto činností mohou zvyšovat sebevědomí 

a upevňovat sociální postavení ve skupině. Ze statistik vyplývá, že majetková trestná 

činnost ve vybrané lokalitě výrazně převažuje a její výskyt je tedy nejpravděpodobnější. 

Z hlediska násilné trestné činnosti jsou, dle mého názoru, osoby, které jsou cílem 

pachatelů, obdobné jako v případě majetkové trestné činnosti. V případě jednání pod 

vlivem návykové látky, tedy tehdy, když pachatel jedná iracionálně, může docházet ke 

konfliktům náhodně mezi pachatelem a jakoukoliv jinou osobou. V případě cíleného 

fyzického útoku na osobu, u níž pachatel může předpokládat nějakou finanční hotovost 

nebo jiný majetek pachatel, dle mého názoru, volí cestu minimálního odporu a snaží se 

vybírat fyzicky slabší jedince. Pokud se jedná o útok s cílem uspokojit sexuální nebo jiné 

psychické potřeby volí pachatel cíl dle svých vlastních osobních preferencí. Dle statistik je 
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pravděpodobnost výskytu násilné trestné činnosti nižší, ale její závažnost pro společnost je 

značná. 

Z hlediska minimalizace protiprávní činnosti je, dle mého názoru, nutný komplexní 

přístup. Nelze řešit pouze určitý problém v určité lokalitě. Řešení jednoho problému 

způsobí, že naroste problém druhý, stejně tak zvyšování bezpečnosti v jedné lokalitě 

automaticky snižuje bezpečnost v lokalitě jiné. Pachatelé protiprávní činnosti se situaci 

přizpůsobí tak, že změní místo činnosti nebo její druh. Proto je, dle mého názoru, nutné 

systém prevence kriminality neustále inovovat, hledat nová řešení, učit se od okolních měst 

i států a snažit se udržet v rámci určité geografické oblasti optimální úroveň 

bezpečnostních opatření. 
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4 Průzkum veřejného mínění 

V rámci této kapitoly bude provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření. Pro účely 

této práce byl vytvořen jednoduchý dotazník o patnácti otázkách, které jsou formulovány 

jasně a konkrétně. Všechny otázky v dotazníku jsou uzavřené s možností volby „ano“ nebo 

„ne“. Použitý dotazník je obsahem přílohy č. 7. 

Cílem dotazníku je zjistit pohled obyvatel vybrané městské lokality na stávající 

systém prevence kriminality, zjistit jejich zkušenosti a znalosti související se systémem 

prevence kriminality a samotným protiprávním jednáním. Pro potřeby této práce není 

účelné hluboké zkoumání názorů jednotlivých pohlaví nebo věkových skupin, protože 

problematika prevence kriminality je společná pro všechny obyvatele vybrané lokality. 

Z hlediska zpracování dotazníkového šetření bude proveden kvalitativní výzkum 

a zpracované výsledky dotazníku budou využity jako podpůrný prostředek při návrhu 

nových bezpečnostních opatření a zároveň naznačí efektivitu stávajících bezpečnostních 

opatření. 

Pro účely tohoto šetření považuji za základní soubor osoby, které se ve vybrané 

lokalitě pravidelně vyskytují. Výběr respondentů bude realizovaný záměrným výběrem 

a bude využita tzv. technika sněhové koule a v případě potřeby v kombinaci s účelovým 

výběrem. Snahou bude dosažení alespoň padesáti vyplněných dotazníků, které budou 

splňovat podmínku pravidelného výskytu respondenta ve vybrané lokalitě. Z pravidelného 

výskytu v dané lokalitě odvozuji dostatečnou znalost lokality a podmínek, které v ní 

panují. Pro tento účel je hned první otázkou dotazníku otázka, která filtruje použitelné 

dotazníky od bezpředmětných v případech, kdy se dotazník dostane k respondentovi, 

kterého se vybraná lokalita netýká. Zároveň budu chtít dodržet genderovou rovnost 

respondentů. Distribuce dotazníku bude probíhat v elektronické i listinné podobě. 

4.1  Vyhodnocení výsledků 

Na dotazník odpovědělo celkem 55 respondentů. V následující části práce bude 

uvedena analýza výsledků dotazování. Výsledky odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku 

budou zobrazeny v tabulkách č. 2 až 16. Z důvodu jednoduchosti otázek a možností 

odpovědi nepokládám za důležité výsledné tabulky doplňovat grafy. Přehlednost tabulek 

považuji za dostatečnou. 
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Otázka č. 1 – Pohybujete se pravidelně v lokalitě Karviná - Hranice? 

Tabulka 2 - Otázka č. 1 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 55 100 

Ne 0 0 

Tato otázka sloužila v dotazníku pouze k určité filtraci. Dotazníky s odpovědí na 

otázku č. 1 „ne“ by byly vyřazovány. Díky tomu měly být zajištěny objektivní odpovědi 

respondentů. Z výše uvedených informací vyplývá, že žádný dotazník nebyl vyřazen. 

Otázka č. 2 – Vaše pohlaví? 

Tabulka 3 - Otázka č. 2 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Muž 26 47,3 

Žena 28 50,9 

Význam této otázky v dotazníku byl pro zajištění genderové rovnosti respondentů. 

V případě potřeby jsem mohl do distribuce dotazníků zasáhnout a přidělit jej pouze 

určitému pohlaví. Jedna z dotazovaných osob neuvedla své pohlaví. 

Otázka č. 3 – Cítíte se v dané lokalitě bezpečně? 

Tabulka 4 - Otázka č. 3 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 36 65,5 

Ne 19 34,5 

Výsledky této otázky vyjadřují celkový pocit bezpečí respondentů. Mohou 

naznačovat účinnost systému prevence kriminality, osobní zkušenosti respondentů, ale 

i spokojenost s životem ve vybrané lokalitě. 

Otázka č. 4 – Setkal/a jste se v dané lokalitě s protiprávním jednáním? 

Tabulka 5 - Otázka č. 4 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 24 43,6 

Ne 31 56,4 

Výsledky této otázky vyjadřují osobní zkušenost respondentů jako oběti nebo svědka 

protiprávního jednání. Dle mého názoru je podíl odpovědí „ano“ značný, ale přisuzuji to 

častému rušení nočního klidu nebo vandalství ve vybrané lokalitě, které si respondenti 

mohli vybavit. 
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Otázka č. 5 – Ovlivňuje Váš pocit bezpečí denní doba? 

Tabulka 6 - Otázka č. 5 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 49 89,1 

Ne 6 10,9 

Jednoznačná převaha odpovědí respondentů „ano“ vyjadřuje významný vliv denní 

doby na pocit bezpečí osob. Z těchto výsledků odvozuji, že lidé pociťují ve večerních 

hodinách souvisejících se sníženou viditelností určité zvýšení rizika výskytu protiprávního 

jednání. 

Otázka č. 6 – Považujete pouliční osvětlení v dané lokalitě za dostatečné? 

Tabulka 7 - Otázka č. 6 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 47   85,5 

Ne 7 12,7 

Opět jednoznačná převaha odpovědí respondentů „ano“, která vyjadřuje jejich 

spokojenost s úrovní pouličního osvětlení ve vybrané lokalitě. Jeden z respondentů se 

k této otázce nevyjádřil. 

Otázka č. 7 – Víte o preventivních programech městské policie? 

Tabulka 8 - Otázka č. 7 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 23 41,8 

Ne 32 58,2 

Mírná převaha odpovědí respondentů „ne“ naznačuje potenciál městské policie 

zvýšit informovanost občanů o projektech prevence kriminality. 

Otázka č. 8 – Víte, které prostory v dané lokalitě jsou střeženy kamerovým systémem 

městské policie? 

Tabulka 9 - Otázka č. 8 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 9 16,4 

Ne 46 83,6 

Výrazná převaha odpovědí respondentů „ne“ naznačuje, že se lidé nezajímají o to, 

které prostory jsou pod dohledem městské policie. Je otázkou, zda z této skutečnosti lze 
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vyvozovat to, že ani pachatelé protiprávního jednání neví, které lokality jsou kamerovým 

systémem střeženy. 

Otázka č. 9 – Víte o možnosti značení jízdních kol syntetickou DNA? 

Tabulka 10 - Otázka č. 9 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 34 61,8 

Ne 21 38,2 

Výsledky této otázky považuji za pozitivní. Jednoduchou cestou je možné ještě 

zvýšit informovanost občanů a zefektivnit využití tohoto preventivního opaření. 

Otázka č. 10 – Víte o možnostech využití bezpečnostních stojanů na jízdní kola? 

Tabulka 11 - Otázka č. 10 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 38 69,1 

Ne 17 30,9 

Další otázka s pozitivními výsledky. Myslím si, že tyto výsledky by po důkladnějším 

vysvětlení, co je myšleno „bezpečnostním stojanem na jízdní kolo“, byly ještě pozitivnější, 

protože lidé s těmito stojany přicházejí na ulici denně do styku, ale možná netuší, že jsou 

takto označovány. 

Otázka č. 11 – Považujete osvětlování přechodů pro chodce za užitečné? 

Tabulka 12 - Otázka č. 11 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 52 94,5 

Ne 3 5,5 

Jednoznačná převaha odpovědí respondentů „ano“ naznačuje, že chápou důležitost 

osvětlování přechodů pro chodce a považují tuto činnost, která zvyšuje bezpečnost ve 

vybrané lokalitě, za prospěšnou.  

Otázka č. 12 – Vnímáte v dané lokalitě drogovou problematiku? 

Tabulka 13 - Otázka č. 12 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 40 72,7 

Ne 14 25,5 



39 

Přibližně tři čtvrtiny dotazovaných vnímá ve vybrané lokalitě určité problémy 

týkající se drog. Jeden z respondentů se k této otázce nevyjádřil. Tento výsledek nelze 

považovat za pozitivní a situace by měla být řešena. 

Otázka č. 13 – Jsou Vaše výběry hotovosti z bankomatu ovlivněny denní dobou? 

Tabulka 14 - Otázka č. 13 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 39 70,9 

Ne 16 29,1 

Výsledek této otázky koresponduje s výsledkem otázky č. 5. Snížená viditelnost ve 

večerních hodinách v obyvatelích vybrané lokality vyvolává pocit zvýšeného rizika 

výskytu protiprávního jednání., kdy tento pocit může být ještě umocněn zvýšeným 

množstvím přítomné hotovosti.  

Otázka č. 14 – Je přítomnost policistů a strážníků v ulicích dané lokality dostatečná? 

Tabulka 15 - Otázka č. 14 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 12 21,8 

Ne 43 78,2 

Výsledek této otázky naznačuje, že by lidé ve vybrané lokalitě uvítali častější 

pochůzkovou činnost policistů a strážníků. Lze odvodit, že přítomnost těchto orgánů 

zvyšuje pocit bezpečí osob a zároveň působí preventivně vůči vzniku protiprávního 

jednání. 

Otázka č. 15 – Oplatí se investovat do nových opatření prevence kriminality? 

Tabulka 16 - Otázka č. 15 [autor] 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl [%] 

Ano 52 94,5 

Ne 3 5,5 

Jednoznačná převaha odpovědí respondentů „ano“ je výborným základním 

předpokladem pro zdokonalování systému prevence kriminality a pro inovace stávajících 

i nových bezpečnostních opatření. 
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4.2 Dílčí závěr 

Účelem dotazníkového šetření bylo zjistit názor osob, které vybranou lokalitu znají 

a pravidelně se v ní pohybují. Otázky byly cíleně zaměřeny na jejich pocit bezpečí, na 

faktory, který jej ovlivňují, na znalost preventivních opatření systému prevence kriminality 

a na bezpečnostní situaci ve vybrané lokalitě. Výsledky tohoto šetření poskytují v určitých 

oblastech jasný prostor pro zlepšení. 

Systém prevence kriminality dle shrnutí názorů respondentů ve vybrané lokalitě 

funguje. Co se týče preventivních programů městské policie, bylo by vhodné zvýšit 

informovanost obyvatel vybrané lokality. Jednoduchou, ale osobní formou předat 

informace o možnostech jak chránit svůj majetek. Pokud se informace objeví na sociálních 

sítích, webových stránkách nebo v městském informátoru stále hrozí větší možnost 

přehlédnutí, než kdyby byl vhozen obyčejný letáček do poštovní schránky. Velmi 

pozitivně hodnotím skutečnost, že si respondenti uvědomují, že se vyplatí investovat do 

nových preventivních opatření. Uvědomují si tedy, že zvyšování bezpečnosti má svou 

hodnotu, za kterou se musí zaplatit. 

Pouliční osvětlení považují respondenti za dostatečné. Zároveň však chápou riziko 

spojené se sníženou viditelností a pohybem venku ve večerních hodinách. Proto je třeba 

dbát na správnou funkci veřejného osvětlení a případné poruchy řešit co nejdříve a zamezit 

tak vhodným příležitostem pro protiprávní jednání. Většina respondentů má pozitivní 

pohled na osvětlování přechodů, které je významným prostředkem pro zvýšení bezpečnosti 

chodců tím, jak zvyšuje přehled řidičů blížících se k přechodu. 

Skutečnost, že respondenti příliš nevěděli, které lokality jsou střeženy MKDS je, dle 

mého názoru, pozitivní. Dle mého názoru by bylo vhodné, aby informace týkající se 

konkrétních míst střežení nebyly veřejně přístupné. Díky neveřejnosti se nebude moci ani 

profesionální pachatel na skutečnost střežení připravit a konat protiprávní jednání 

v nestřežených lokalitách. Považuji za důležité, aby město oznámilo, že některé prostory 

jsou monitorovány, ale blíže nespecifikovalo které a zvýšilo tak preventivní účinek 

MKDS. Kombinace MKDS s častější přítomností policistů a strážníků ve vybrané lokalitě, 

kterou by respondenti také ocenili, by alespoň částečně mohla vést ke snížení drogové 

problematiky. 
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5 Analýza a hodnocení rizik 

Předmětem této kapitoly bude odhalení možných rizik souvisejících s pouliční 

kriminalitou ve vybrané lokalitě. V návaznosti na identifikaci rizik budu dále odhalená 

rizika vyhodnocovat s cílem stanovit jejich kritičnost a nalézt účelné opatření a postup pro 

jejich minimalizaci. 

Z důvodu velkého počtu upotřebitelných metod analýzy a hodnocení rizik, je při 

volbě dané metody důležité rozhodnout, jestli lze s vybranou metodou dosáhnout 

požadovaného cíle a zda ji lze využít pro určitý případ. Zároveň je nutno vzít v potaz 

dosažitelnost vstupních informací a užitečnost těchto informací pro danou metodu. Pro 

využití v praxi je při analýze a hodnocení rizik nutno využívat kombinaci inteligence, 

zkušeností z praxe a statistických dat, protože jedině takto je analýza a hodnocení rizik 

efektivním nástrojem, jehož účinnost ještě zvýšíme, pokud využijeme více metod 

a vzájemně tak ověříme jejich výsledky. [9] 

V rámci této práce využiji analytickou techniku pomocí metody SWOT, díky které 

zhodnotím vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují pouliční kriminalitu ve vybrané lokalitě, 

a určím směr následných činností vedoucích k zdokonalení systému prevence kriminality. 

V další části práce identifikuji rizika a u identifikovaných rizik budu stanovovat míru 

rizika pomocí metody CARVER a následně pomocí Paretovy analýzy odliším závažná 

rizika od rizik méně závažných. Pro srovnání budu identifikovaná rizika hodnotit také 

Kittsovou bodovou metodou, která má k problematice hodnocení rizik odlišný přístup.  

5.1 Analýza SWOT 

Analýzu SWOT pro potřeby této práce využiji na zhodnocení systému prevence 

kriminality se zaměřením na situační prevenci.  

Akronym SWOT představuje začínající písmena anglických názvů jednotlivých 

faktorů. Jedná se o Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities 

(příležitosti) a Threats (hrozby). Silné a slabé stránky představují vnitřní faktory, tedy to 

v čem je daný systém silný nebo ne. Naopak vnějšími faktory jsou příležitosti a hrozby, 

které představují možnosti pro zlepšení systému nebo možnosti ohrožení systému zvenčí. 

Aplikace metody SWOT je vyjádřena viz obrázek č. 18. 
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Obrázek 18 - Metoda SWOT [autor] 

V každém z bloků výše uvedené analýzy SWOT jsou uvedeny jednotlivé skutečnosti 

ovlivňující daný faktor. Důležitost jednotlivých skutečností je vyjádřena pomocí uvedení 

tzv. váhy, kdy s rostoucí hodnotou váhy roste důležitost. Součet váhy musí být pro každý 

faktor roven jedné. Následné hodnocení jednotlivých skutečností představuje vyjádření 

spokojenosti s aktuálním stavem. Z hlediska znaménkové konvence se u hodnocení 

pozitivních skutečností uvádí kladná hodnota a u negativních hodnota záporná. V tomto 

případě jsem použil hodnotící stupnici od 1 do 5 (kde 5 je naprostá spokojenost) respektive 

od -1 do -5 (kde -5 je naprostá nespokojenost). [10] 

Váha Hodnocení Váha Hodnocení

Spolupráce městské policie a Policie 

ČR
0,25 4

Omezený finanční rozpočet pro 

prevenci kriminality
0,3 -2

Městský kamerový dohledový systém 0,25 4
Nemožnost kompletního pokrytí 

města MKDS z různých důvodů
0,1 -3

Dohledové poplachové a přijímací 

centrum
0,1 4

Negativní vztah obyvatel vůči městské 

policii a Policii ČR
0,2 -3

Forenzní značení jízdních kol 0,1 3
Nezájem občanů o preventivní 

programy
0,4 -2

Bezpečnostní stojany na jízdní kola 0,1 3

Možnost informování veřejnosti 0,2 4

Součet Součet

Váha Hodnocení Váha Hodnocení

Minimalizace počtu nepřehledných 

míst
0,1 3 Vysoká nezaměstnanost 0,1 -4

Rozvoj stávajících opatření situační 

prevence
0,3 4 Rostoucí hostilita 0,2 -3

Návrh nových opatření situační 

prevence
0,3 4

Vysoké množství nepřízpůsobivých 

občanů
0,1 -3

Výměna zkušeností mezi jednotlivými 

městy
0,1 3

Gamblerství, alkoholismus a jiné 

závislosti
0,1 -3

Spolupráce se sousedními státy 0,2 2 Poruchy technického rázu 0,2 -2

Protiprávní jednání občanů 0,3 -3

Součet Součet3,4 -2,9

Silné stránky Slabé stránky

HrozbyPříležitosti

3,8 -2,3
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Pro vyhodnocení analýzy SWOT využiji součinu váhy a hodnocení jednotlivých 

skutečností a pro každý faktor tyto hodnoty sečtu. Následně spolu sečtu hodnoty silných 

a slabých stránek a poté sečtu hodnoty příležitostí a hrozeb. Hodnota součtu představuje 

výsledek analýzy, a čím je tato hodnota vyšší, tím více převládají pozitiva nad negativy 

daného systému. Cílem systému tedy je, aby tato hodnota byla co nejvyšší. Pro přehlednost 

jsou výsledky analýzy SWOT zpracovány viz tabulka č. 17.  

Tabulka 17 - Výsledky analýzy SWOT [autor] 

Výsledky analýzy SWOT 

Silné stránky 3,8 Příležitosti 3,4 

Slabé stránky -2,3 Hrozby -2,9 

Vnitřní faktory celkem 1,5 Vnější faktory celkem 0,5 

Grafické znázornění výsledků analýzy SWOT je viditelné v obrázku č. 19. 

 

Obrázek 19 - Grafické znázornění výsledku analýzy SWOT [autor] 

Výše uvedený graf zobrazuje čtyři možné výsledky hodnocení analýzy SWOT. První 

kvadrant představuje situaci, kdy jsou vnější příležitosti vhodně využívány pomocí silných 

stránek systému, a jedná se o ideální stav. Druhý kvadrant představuje situaci, kdy systém 

nedokáže efektivně využívat vnější příležitosti hlavně z důvodu svých slabých stránek. 

Třetím kvadrantem je stav, kdy na systém působí vnější hrozby převážně z důvodu slabých 

stránek systému. Čtvrtý kvadrant představuje situaci, kdy vnější hrozby ohrožují systém 

i přes jeho silné stránky. [11] 
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Výslednice výše provedené analýzy SWOT leží v prvním kvadrantu, což znamená, 

že stávající systém prevence kriminality funguje správně a vhodně využívá vnějších 

příležitostí. Je vhodné povšimnout si, že z hlediska příležitostí je výslednice pouze na 

hodnotě 0,5, což představuje vhodný prostor pro zlepšení a tedy rozvoj v oblasti nových 

i stávajících opatření situační prevence a spolupráce s ostatními městy a okolními státy. 

5.2 Přehled uvažovaných rizik 

V této kapitole budou v přehledné tabulce č. 18 zahrnuta rizika, která vyplývají 

z rizikových míst uváděných v kapitolách 1.5.1 až 1.5.10. Uvedená rizika budou 

v následující kapitole podrobena analýze metodou CARVER. 

Tabulka 18 - Přehled uvažovaných rizik [autor] 

Prostor Uvažované riziko Hlavní příčiny 

Herny, kasina a 

hostinská 

zařízení 

Konflikt s podnapilou 

osobou 
Iracionální chování podnapilých osob 

Protiprávní činnost 

patologických hráčů 

Řešení tíživé životní situace související 

s nedostatkem financí 

Školská zařízení 

Dopravní nehody 

s účastí dítěte 

Nepozornost řidiče, neukázněné dítě, dítě 

bez doprovodu rodičů, zvýšená 

koncentrace dětí v okolí 

Obtěžování dětí a jiná 

protiprávní činnost, kde 

obětí je dítě 

Zvýšená koncentrace dětí v okolí, dítě bez 

doprovodu rodičů 

Dětská hřiště 

Obtěžování dětí a jiná 

protiprávní činnost, kde 

obětí je dítě 

Zvýšená koncentrace dětí v okolí, 

nedostatečný dohled rodičů, nepřehlednost 

místa 

Rušení nočního klidu, 

vandalství 

Konzumace drog, alkoholu, posedávání 

mládeže 

Zdravotní 

zařízení 

Protiprávní činnost, kde 

obětí jsou pacienti 

Snížená schopnost pohybu, dojem slabosti 

a jednoduchého cíle, zvýšená koncentrace 

důchodců v okolí 

Protiprávní činnost 

související s rasismem, 

xenofobií apod. 

Zvýšená koncentrace muslimů, nenávist 

ve společnosti, nošení tradičních 

muslimských oděvů  

Lázeňský park 

Protiprávní činnost, kde 

obětí jsou lidé 

vyskytující se v parku 

Nepřehledná místa, nepřehlednost 

umocněna v noci, parkové rostliny 

poskytující úkryt 

Parkoviště 

Vandalství 
Nepřehlednost místa, automobily 

zaparkované v řadě 

Krádeže vloupáním Nepřehlednost místa, možnost krytí 

Krádeže 
Vysoká koncentrace automobilů a osob, 

nepozornost osob, zmatek, nepřehlednost 
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Obchody 

Kapesní krádeže 
Vysoká koncentrace osob, nepřehlednost, 

nepozornost 

Krádeže jízdních kol 
Nedostatečné zabezpečení, nevyužití 

bezpečnostních stojanů  

Pošty a peněžní 

ústavy 
Krádeže, loupeže 

Předpoklad přítomnosti finanční hotovosti, 

možnost využití nepřehledných míst 

Nepřehledná 

místa 

Protiprávní činnost 

umocněna díky 

možnosti ukrytí 

Porucha osvětlení, pohyb osob mimo 

osvětlené prostory, neupravovaná městská 

zeleň, umožňující ukrytí pachatele, 

nepozornost obětí 

Zastávky MHD 

Znečišťování zastávek a 

obtěžování osob 

bezdomovci  

Alkoholismus, nepostižitelnost těchto 

osob 

Protiprávní činnost, kde 

obětí jsou čekající osoby 

Snížená viditelnost, osamocený čekající, 

okolí poskytující pachateli úkryt 

Konflikty mezi 

čekajícími 

Zvýšená koncentrace osob, 

nepřizpůsobivý občané 

5.3 Analýza CARVER 

V následující kapitole budu hodnotit závažnost uvažovaných rizik pomocí analytické 

metody CARVER. Tato metoda byla původně využívána americkou armádou s cílem 

stanovit, jaká opatření jsou pro určitou misi primární. Pro potřeby této práce bude metoda 

upravena a využita v rámci systému prevence kriminality a hodnocení závažnosti 

uvažovaných rizik s ním souvisejících. [12]  

Spojení písmen CARVER je akronymem, jehož jednotlivé složky, tedy kritéria 

hodnocení, budou vysvětleny a bodově ohodnoceny v přehledných tabulkách (č. 19 až 24) 

v následující části kapitoly. 

Criticality (důležitost) – toto kritérium vyjadřuje, jak důležité je pro systém 

prevence kriminality chránit konkrétní zájem. Vyjadřuje, jaký má chráněný zájem 

v systému prevence kriminality význam. 

Tabulka 19 - Důležitost [autor] 

Důležitost 

Kritérium Kvalitativní hodnocení Bodové hodnocení 

Nedůležité Velmi nízké 1 

Narušení veřejného pořádku Nízké 2 

Materiální újma osob Střední 3 

Fyzická nebo duševní újma osob  Vysoké 4 

Ohrožení života osob Velmi vysoké 5 
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Accessibility (přístupnost) – toto kritérium vyjadřuje obtížnost pro potenciální 

páchání protiprávního jednání. Zahrnuje v sobě schopnost potenciálního pachatele 

překonat opatření systému prevence kriminality a zároveň dostupnost cíle protiprávního 

jednání. 

Tabulka 20 - Přístupnost [autor] 

Přístupnost 

Kritérium Kvalitativní hodnocení 
Bodové 

hodnocení 

Nedostupný cíl, maximální ochrana Velmi nízké 1 

Cíl dostupný po přiměřené přípravě Nízké 2 

Cíl dostupný bez přípravy, možnost 

útoku významně ovlivněna příležitostí 
Střední 3 

Cíl dostupný bez přípravy 

a s minimálním odporem 
Vysoké 4 

Cíl dostupný a nechráněný Velmi vysoké 5 

Recoverability (schopnost obnovy systému) – toto kritérium vyjadřuje potřebný čas 

a prostředky k obnově systému prevence kriminality a eliminaci vzniklého protiprávního 

jednání. 

Tabulka 21 - Schopnost obnovy systému [autor] 

Schopnost obnovy systému 

Kritérium Kvalitativní hodnocení Bodové hodnocení 

Den Velmi nízké 1 

Několik dní Nízké 2 

Týden Střední 3 

Několik týdnů Vysoké 4 

Měsíc a více Velmi vysoké 5 

Vulnerability (zranitelnost) – toto kritérium vyjadřuje závažnost následků 

protiprávního jednání vzhledem k úsilí, které potenciální pachatel musí vynaložit. 

Tabulka 22 - Zranitelnost [autor] 

Zranitelnost 

Kritérium 
Kvalitativní 

hodnocení 

Bodové 

hodnocení 

Minimální následky při maximálním úsilí Velmi nízké 1 

Nízké následky při vysokém úsilí Nízké 2 

Střední následky při středním úsilí Střední 3 

Vážné následky při nízkém úsilí Vysoké 4 

Velmi vážné následky při minimálním úsilí Velmi vysoké 5 
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Effect on Population (vliv na obyvatelstvo) – toto kritérium vyjadřuje, jakým 

způsobem působí protiprávní jednání na obyvatele chráněné systémem prevence 

kriminality a ovlivňuje tak jejich pocit bezpečí. 

Tabulka 23 - Výsledný efekt [autor] 

Výsledný efekt 

Kritérium 
Kvalitativní 

hodnocení 

Bodové 

hodnocení 

Nevnímané riziko Velmi nízké 1 

Obtěžování Nízké 2 

Obavy Střední 3 

Pocit strachu Vysoké 4 

Panika Velmi vysoké 5 

Recognisability (rozpoznatelnost) – toto kritérium vyjadřuje schopnost rozpoznání 

cílů potenciálním pachatelem. Zahrnuje jeho zkušenosti a znalosti týkající se systému 

prevence kriminality a jeho obcházení s cílem konat protiprávní jednání. 

Tabulka 24 - Rozpoznatelnost [autor] 

Rozpoznatelnost 

Kritérium 
Kvalitativní 

hodnocení 

Bodové 

hodnocení 

Cíl je nerozpoznatelný Velmi nízké 1 

Cíl je rozpoznatelný po důkladné přípravě 

zahrnující lest 
Nízké 2 

Cíl je rozpoznatelný po přiměřené přípravě 

a při vhodné příležitosti 
Střední 3 

Cíl je rozpoznatelný po krátké přípravě, 

jednat lze kdykoliv 
Vysoké 4 

Cíl je rozpoznatelný bez přípravy Velmi vysoké 5 

Výše uvedené kritéria a jejich bodové hodnocení bude využito v následující tabulce 

č. 25 pro hodnocení závažnosti uvažovaných rizik pomocí metody CARVER. Závažnost 

uvažovaných rizik představuje součet bodových hodnocení jednotlivých kritérií. 

Tabulka 25 - Matice CARVER [autor] 

Prostor Uvažované riziko Č. 
Kritéria 

Součet 
C A R V E R 

Herny, kasina a 

hostinská zařízení 

Konflikt s podnapilou 

osobou 
1 4 5 2 3 3 5 22 

Protiprávní činnost 

patologických hráčů 
2 4 3 4 3 4 3 21 
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Školská zařízení 

Dopravní nehody s účastí 

dítěte 
3 5 3 3 4 3 5 23 

Obtěžování dětí a jiná 

protiprávní činnost, kde 

obětí je dítě 

4 5 4 4 4 5 4 26 

Dětská hřiště 

Obtěžování dětí a jiná 

protiprávní činnost, kde 

obětí je dítě 

5 5 4 4 4 5 4 26 

Rušení nočního klidu, 

vandalství 
6 3 5 2 3 2 5 20 

Zdravotní zařízení 

Protiprávní činnost, kde 

obětí jsou pacienti 
7 4 3 4 3 4 3 21 

Protiprávní činnost 

související s rasismem, 

xenofobií apod. 

8 4 4 3 3 3 3 20 

Lázeňský park 

Protiprávní činnost, kde 

obětí jsou lidé vyskytující 

se v parku 

9 4 2 4 3 4 3 20 

Parkoviště 

Vandalství 10 3 5 2 3 2 5 20 

Krádeže vloupáním 11 3 3 3 3 3 3 18 

Krádeže 12 3 4 3 3 3 4 20 

Obchody 

Kapesní krádeže 13 3 3 3 3 3 4 19 

Krádeže jízdních kol 14 3 3 3 3 3 4 19 

Pošty a peněžní ústavy Krádeže, loupeže 15 3 2 3 4 4 3 19 

Nepřehledná místa 

Protiprávní činnost 

umocněna díky možnosti 

ukrytí 

16 4 4 4 4 4 2 22 

Zastávky MHD 

Znečišťování zastávek a 

obtěžování osob 

bezdomovci 

17 2 5 1 2 2 5 17 

Protiprávní činnost, kde 

obětí jsou čekající osoby 
18 4 3 4 3 4 3 21 

Konflikty mezi 

čekajícími 
19 3 5 2 3 3 5 21 

5.4 Paretův diagram a Lorenzova křivka 

V následující kapitole pomocí Paretova diagramu rozliším významná rizika, jejichž 

minimalizace je primárním cílem, od rizik méně významných. Následně využiji myšlenek 

italského ekonoma Vilfreda Pareta, který pomocí Lorenzovy křivky stanovil pravidlo 
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80:20. Interpretaci pravidla 80:20 můžeme vysvětlit tak, že 20% příčin způsobuje 80% 

problémů. [13] 

Dle vypočítaných hodnot míry rizika uvažovaných rizik pomocí metody CARVER 

bude sestrojen sloupcový graf, který bude proložen Lorenzovou křivkou, která představuje 

spojnicový diagram relativní kumulativní četnosti míry rizika. Pro sestrojení kombinace 

grafů je potřeba seřadit ohodnocená rizika vyplývající z metody CARVER podle jejich 

míry rizika, následně vypočítat kumulativní četnost podle vzorce (1) a vypočítat relativní 

kumulativní četnost podle vzorce (2). Na základě tabulky č. 26 lze sestrojit výsledný 

Paretův diagram, který je zobrazen na obrázku č. 20. 

𝑸𝒊 = ∑ 𝑹𝒌 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + ⋯ 𝑹𝒊
𝒊
𝒌=𝟏  (1)  𝑭𝒊 =

𝑸𝒊

𝑸
× 𝟏𝟎𝟎 [%] (2) 

Qi – kumulativní četnost rizika   Fi – relativní kumulativní četnost rizika 

R1… Ri – hodnoty míry rizika   Q – celková kumulativní četnost 

Tabulka 26 - Data pro sestrojení Paretova diagramu [autor] 

Číslo 

rizika 

Míra 

rizika 

Kumulativní 

četnost míry 

rizika 

Relativní 

kumulativní 

četnost míry 

rizika [%] 

4 26 26 6,44 

5 26 52 12,87 

3 23 78 19,31 

1 22 101 25,00 

16 22 123 30,45 

2 21 145 35,89 

7 21 166 41,09 

18 21 187 46,29 

19 21 208 51,49 

6 20 229 56,68 

8 20 249 61,63 

9 20 269 66,58 

10 20 289 71,53 

12 20 309 76,49 

13 19 329 81,44 

14 19 348 86,14 

15 19 367 90,84 

11 18 386 95,54 

17 17 404 100,00 
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Obrázek 20 - Paretův diagram [autor] 

Ve výše zobrazeném Paretově diagramu jsou záměrně odstraněny popisky 

sloupcového i spojnicového grafu, které by snižovaly čitelnost výsledného Paretova 

diagramu a navíc nemají ve vztahu k účelu diagramu žádnou vypovídací hodnotu. 

V návaznosti na Paretovo pravidlo 80:20 lze rozlišit významná rizika, jejichž minimalizace 

je primárním cílem. 

Vyhodnocením předcházejícího postupu jsem došel k závěru, že rizika označena 

č. 14, 15, 11 a 17 nepředstavují primární riziko. Konkrétně se jedná o: 

 krádeže jízdních kol v okolí obchodů, 

 krádeže a loupeže v okolí pošt a peněžních ústavů, 

 krádeže vloupáním na parkovištích, 

 znečišťování zastávek MHD a obtěžování osob bezdomovci. 

Výsledek předcházející analytické části nelze brát jako dogma a je ho potřeba 

konfrontovat s reálnou situací ve vybrané lokalitě. Při použití zdravého rozumu, tedy 

realistických úvah na základě empirických zkušeností, nelze, dle mého názoru, sekundární 

rizika opomíjet, protože právě tato rizika z hlediska pravděpodobnosti výskytu patří mezi 

velmi častá. Problémem je, že metoda CARVER řeší v tomto případě rizika spíše 

z pohledu společenské závažnosti, ale nezabývá se pravděpodobností výskytu konkrétního 
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rizika nebo motivací potenciálního pachatele, kdy, dle mého názoru, ve většině případů 

převažuje finanční motivace nad uspokojováním sexuálních úchylek nebo uvolňováním 

agrese. Z tohoto důvodu patří mezi nejzávažnější rizika dle metody CARVER protiprávní 

jednání, které ohrožuje životy a zdraví osob. Protiprávní činnost, která souvisí s majetkem 

a jistým obohacením potenciálního pachatele, je ohodnocena nižší mírou rizika, což je 

dáno tím, že ochrana životů a zdraví osob je více chráněným zájmem než újma na majetku. 

Vzhledem k faktu, že řešení, která budou navrhována na minimalizaci rizik, jsou 

komplexního charakteru, tak pokryjí i sekundární rizika, jejichž minimalizace dle metody 

CARVER a Paretova diagramu není primární, ale já ji považuji vzhledem k výše 

uvedeným okolnostem za stejně důležitou. 

5.5 Analýza pomocí Kittsovy bodové metody 

V této kapitole budou uvažovaná rizika hodnocena pomocí Kittsovy bodové metody. 

Kittsova bodová metoda využívá pro hodnocení rizik bodové ohodnocení pěti parametrů, 

které budou cíleně upraveny tak, aby souvisely s protiprávní činností. Jednotlivé parametry 

budou zahrnovat pravděpodobnost vzniku a míru následků uvažovaných rizik. Bodové 

ohodnocení jednotlivých parametrů a jejich význam je patrný z přílohy č. 6. Výsledná míra 

rizika bude počítána na základě bodového ohodnocení jednotlivých parametrů dle vzorce 

(3), ve kterém mají největší váhu parametry A a B. Výsledkem Kittsovy bodové metody 

bude matice rizik, viz tabulka č. 27. [9] 

𝐾 =
2𝐴 + 2𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸

5
 

Tabulka 27 - Matice rizik Kittsovy metody [autor] 

Prostor Uvažované riziko Č. 
Parametr 

K 
A B C D E 

Herny, kasina a 

hostinská zařízení 

Konflikt s podnapilou 

osobou 
1 6 6 4 4 7 7,8 

Protiprávní činnost 

patologických hráčů 
2 6 4 7 7 5 7,8 

Školská zařízení 

Dopravní nehody s účastí 

dítěte 
3 7 2 8 3 8 7,4 

Obtěžování dětí a jiná 

protiprávní činnost, kde 

obětí je dítě 

4 8 2 6 8 5 7,8 
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Dětská hřiště 

Obtěžování dětí a jiná 

protiprávní činnost, kde 

obětí je dítě 

5 8 2 6 8 5 7,8 

Rušení nočního klidu, 

vandalství 
6 2 8 3 5 5 6,6 

Zdravotní zařízení 

Protiprávní činnost, kde 

obětí jsou pacienti 
7 7 3 5 7 3 7,0 

Protiprávní činnost 

související s rasismem, 

xenofobií apod. 

8 7 3 5 7 3 7,0 

Lázeňský park 

Protiprávní činnost, kde 

obětí jsou lidé vyskytující 

se v parku 

9 7 3 7 7 2 7,2 

Parkoviště 

Vandalství 10 5 7 8 3 7 8,4 

Krádeže vloupáním 11 6 6 6 3 3 7,2 

Krádeže 12 6 5 6 3 3 6,8 

Obchody 

Kapesní krádeže 13 5 6 8 5 3 7,6 

Krádeže jízdních kol 14 4 7 5 3 3 6,6 

Pošty a peněžní ústavy Krádeže, loupeže 15 6 3 7 8 5 7,6 

Nepřehledná místa 

Protiprávní činnost 

umocněna díky možnosti 

ukrytí 

16 7 3 7 8 7 8,4 

Zastávky MHD 

Znečišťování zastávek a 

obtěžování osob 

bezdomovci 

17 2 8 2 3 3 5,6 

Protiprávní činnost, kde 

obětí jsou čekající osoby 
18 7 3 7 7 5 7,8 

Konflikty mezi 

čekajícími 
19 5 4 5 6 6 7,0 

Dle výsledného faktoru K lze rizika hodnocená Kittsovou bodovou metodou rozdělit 

následovně: 

 K ˃ 10 představuje nepřijatelné riziko s katastrofickými důsledky (v matici 

rizik se nevyskytující), 

 K = 8 až 10 představuje významné riziko, jehož minimalizace vyžaduje 

přidělení potřebných zdrojů na odpovídající bezpečnostní opatření bez 

zbytečných odkladů (v matici rizik vyznačeny červeně), 
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 K = 7 až 4 představuje nežádoucí riziko, jehož minimalizace vyžaduje 

implementaci nových preventivních opatření nebo rozšíření stávajících 

preventivních opatření (v matici rizik bez podbarvení), 

 K ˂ 4 představuje akceptovatelné riziko, kdy situace vyžaduje rozhodnutí, 

zda je minimalizace rizika účelná či nikoliv (v matici rizik se nevyskytující). 

Dle hodnocení uvažovaných rizik pomocí Kittsovy bodové metody patří mezi 

nejzávažnější rizika vandalství související se zaparkovanými automobily, což je jev sice 

společensky nepříliš nebezpečný, ale velmi častý a s velmi omezenými možnostmi obrany. 

Dalším významným rizikem je protiprávní činnost na nepřehledných místech, kde má 

pachatel možnost ukrytí. Toto riziko dosáhlo vysokého bodového ohodnocení i přes nižší 

bodové ohodnocení pravděpodobnosti. Důvodem je vysoká závažnost rizika, obtížná 

rozpoznatelnost, ovlivnitelnost a vliv potenciálního protiprávního jednání na pociťování 

bezpečnosti občany. Ostatní rizika náleží do skupiny nežádoucích rizik. 

5.6 Dílčí závěr 

V rámci bloku týkajícího se analýzy a hodnocení rizik byla v úvodní části využita 

analytická metoda SWOT. Tato metoda neřešila žádná konkrétní rizika, ale jejím účelem 

bylo vytýčit směr, kterým je vhodné se ubírat při inovaci a posílení stávajícího systému 

prevence kriminality. V kapitole týkající se návrhu nových bezpečnostních opatření se 

budu věnovat opatřením situační prevence. 

Následně jsem identifikoval rizika v závislosti na vytipovaných rizikových částech 

vybrané lokality. Uvažovaná rizika jsem hodnotil pomocí metody CARVER a dále pomocí 

Paretova diagramu odlišil závažnější rizika od rizik méně závažných. Stejná uvažovaná 

rizika jsem hodnotil také Kittsovou bodovou metodou. Mým cílem nebylo verifikovat 

výsledky metody CARVER pomocí Kittsovy bodové metody. Dle mého názoru mají obě 

metody k hodnocení rizik odlišný přístup, kdy metoda CARVER řeší spíše pohled 

potenciálního pachatele, dostupnost cíle, závažnost jednání a také jeho obtížnost. Do 

Kittsovy bodové metody jsem naproti tomu zahrnul pravděpodobnost výskytu 

uvažovaného rizika a jeho ovlivnitelnost a rozpoznatelnost obětí protiprávního jednání. 

Výsledkem tedy je, že tyto dvě analytické metody jdou jakoby proti sobě a odrážejí některé 

okolnosti, které jsou specifické pouze pro oběť nebo pouze pro pachatele. I přes odlišnosti 

jednotlivých metod jsou jejich výsledky v podstatě podobné. Není účelné věnovat se pouze 
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konkrétním rizikům, jejichž míra rizika je dle hodnocení nejvyšší. Přístup k problematice 

minimalizace situačních kriminogenních faktorů musí být komplexní. Účelná preventivní 

opatření tak budou minimalizovat a ovlivňovat většinu uvažovaných rizik současně.  
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6 Navrhovaná bezpečnostní opatření 

V následující kapitole se budu věnovat bezpečnostním opatřením, jejichž cílem bude 

minimalizace situačních kriminogenních faktorů. Je důležité uvědomit si, že minimalizací 

situačních kriminogenních faktorů nedojde k vymizení protiprávní činnosti, ale dojde 

pouze k přesunu do lokalit, kde budou mít potenciální pachatelé k protiprávní činnosti 

příznivější podmínky. 

V následujících podkapitolách se budu zaměřovat na kriminogenní faktory, které 

jsou typické pro vybranou lokalitu. Jedná se převážně o nedostatečný dohled nad vybranou 

lokalitou, jistou možnost nepřehlednosti lokality nebo její neznalost pro potenciální oběti 

protiprávního jednání, vysokou hustotu zalidnění a z ní vyplývající anonymitu 

potenciálních pachatelů, vysokou hustotu cílů protiprávní činnosti, strach občanů reagovat 

na protiprávní činnost konanou na veřejnosti, řešení osobních problémů pomocí drog 

a alkoholu a následné protiprávní jednání pod vlivem těchto látek apod. 

6.1 Rozvoj kamerového systému 

V návaznosti na charakter vybrané lokality a současné pokrytí MKDS považuji za 

vhodné rozšířit MKDS o dva kamerové body. K této problematice navrhuji dva rozdílné 

přístupy. Prvním je instalace kamer na vhodné místo, aby došlo k co nejlepšímu pokrytí 

zájmových ploch. Tyto kamery by pracovaly v kontinuálním režimu na stejném principu 

jako ostatní kamery MKDS. Výhodou této varianty je právě kontinuální režim, situace je 

tedy zaznamenávána stále. Nevýhodou je stálé zatížení přenosových cest, nahrávací 

kapacity a fakt, že narůstající počet kamerových bodů snižuje přehlednost pro pracovníka, 

který situaci monitoruje v reálném čase. Druhou variantou je vhodně umístit kameru na 

sloup veřejného osvětlení, aby bylo zajištěno co nejlepší pokrytí zájmových ploch. V této 

variantě by kamery nefungovaly v kontinuálním režimu a byly uváděny do provozu 

dálkově v návaznosti na stisk SOS tlačítka osobou v ohrožení. V tomto případě je nutná 

implementace této možnosti do softwaru operačního střediska, kdy v případě aktivace 

tlačítka dostane obsluha okamžité informace. Výhodou i nevýhodou je provoz kamerového 

bodu pouze v případě potřeby, kterou představuje pouze protiprávní jednání, kdy situace 

umožní oběti nebo svědkovi skutečnost hlásit. Tato varianta je tedy méně náročná na 

provoz, ale hrozí možnost nezaznamenání protiprávního jednání     
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Prvním z míst, které by mělo být dle mého názoru monitorováno MKDS je 

prostranství vedle OC Permon, které sousedí s dalšími obchody, bary, hernami, poštou, 

bankou, bankomatem a parkovištěm. Přibližné GPS souřadnice tohoto místa jsou 

49°51'59.412"N, 18°33'10.870"E. Na tomto místě se tedy v těsné blízkosti nachází 

zařízení, kde předpokládám zvýšenou pravděpodobnost výskytu potenciálních pachatelů 

protiprávního jednání a zařízení, kde si lidé chodí vyzvednout finanční hotovost, chodí 

nakupovat nebo odnášejí tržbu do peněžního ústavu a stávají se tak potenciální obětí. 

Vysoká koncentrace barů a heren jistě zvyšuje pravděpodobnost vzniku konfliktní situace 

s lidmi pod vlivem alkoholu nebo s patologickými hráči. MKDS by na tomto prostranství 

mohl zaznamenat náhodné potyčky, které mohou vzniknout v důsledku iracionálního 

chování osob pod vlivem návykových látek, různé formy krádeží, pachatele, který oběť 

sledoval do klidnější a méně nápadné lokality nebo různé formy vandalismu. Zároveň je 

prostor, který by měl být předmětem sledování dostatečně přehledný a bez významných 

překážek, které by bránily využití tohoto řešení. Prostor, který by bylo vhodné 

monitorovat, jsem vyznačil na obrázku č. 21. 

 

Obrázek 21 - Navrhovaná zóna k monitorování 1 [autor] 

Dalším místem by dle mého názoru mohlo být prostranství mezi kasinem 

a hudebním klubem nacházejícím se na ulici Einsteinova. Na tomto místě předpokládám 

zvýšený pohyb podnapilých osob a s tím související zvýšenou pravděpodobnost 

případných konfliktů. S tímto místem přímo sousedí parkoviště, které by mohlo být cílem 
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krádeží vloupáním nebo vandalismu. Zároveň jsou tyto podniky nejblíže pro zahraniční 

lázeňské hosty, jejichž přítomnost může vyvolat projevy xenofobie a násilí. Předmětný 

prostor je opět přehledný bez významných překážek, které by bránily monitorování 

prostoru. Předmětný prostor je vyznačen na obrázku č. 22. 

 

Obrázek 22 - Navrhovaná zóna k monitorování 2 [autor] 

Dle způsobu realizace a jejího technického řešení odhaduji orientační investiční 

náklady tohoto opatření v rozmezí 120 000 Kč až 450 000 Kč na jeden kamerový bod, kdy 

cena zahrnuje technické vybavení včetně bezdrátových spojů a instalačních prací. 

Vycházím přitom z cen jiných městských kamerových bodů. 

6.2 Značení sloupů veřejného osvětlení 

Tento systém je v určitých modifikacích využívaný ve více městech v ČR. Hlavní 

myšlenkou tohoto opatření je zajistit jednoduchou a jednoznačnou lokalizaci místa při 

vzniku mimořádné události. Může se jednat o lokalizaci místa, kde došlo k dopravní 

nehodě, některé z forem protiprávního jednání nebo například k poruše veřejného 

osvětlení, která může vést k tvorbě nepřehledných míst a tedy k zvýšené pravděpodobnosti 

výskytu protiprávního jednání. V případě hlášení mimořádné události složkám 

integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) by byla zaručena jednoznačná a rychlá 

lokalizace místa i osobami, které danou lokalitu neznají nebo nemají dostupné GPS 

souřadnice konkrétního místa vzniku mimořádné události. Toto opatření tedy z části 

zamezuje vzniku protiprávního jednání (v případě včasného řešení technických poruch 
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veřejného osvětlení), ale primárně je zaměřeno na rychlou odezvu složek IZS a tedy na 

minimalizaci následků mimořádné události. Toto opatření je komplexní a mohlo by být 

postupně realizováno na celém území města Karviné. 

Základním předpokladem zavedení systému značení sloupů veřejného osvětlení je 

vymyslet vhodný způsob zmapování umístění sloupů veřejného osvětlení. K této činnosti 

by mohli být využiti pracovníci Technických služeb Karviná, kteří by pomocí GPS 

souřadnic zmapovali sloupy veřejného osvětlení. Následně by byla lokalizace sloupů 

veřejného osvětlení a jim příslušné GPS souřadnice zaneseny do geografického 

informačního systému, který využívají složky IZS. Po nahlášení mimořádné události spolu 

s určitou kombinací čísel by geografický informační systém zobrazil příslušné GPS 

souřadnice a místo v mapě.  

Dalším krokem je vytvoření logické posloupnosti označování sloupů veřejného 

osvětlení. Je nutno vymyslet jednoznačný kód s určitou logickou strukturou. Možností je 

vytvořit abecední seznam všech ulic ve městě a na základě pořadí konkrétní ulice 

v seznamu přiřadit první číslo v kódu. Další pozici v číselném kódu by bylo pořadí sloupu. 

Tento jednoduchý příklad je zobrazen na návrhu štítku, viz obrázek č. 23, kde znak „X“ 

představuje abecední pořadí ulice a znak „Y“ představuje pořadí sloupu na ulici. Oranžová 

barva je volena pro svou výraznost. Černé písmo pro dobrou čitelnost. 

 

Obrázek 23 - Městský lokalizační systém [autor] 

Z hlediska použitého materiálu bych navrhoval využít samolepící fólii, která 

v dostatečné kvalitě vydrží i v náročných povětrnostních podmínkách a její aplikace bude 
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rychlá a jednoduchá. Náklady na výrobu a montáž těchto štítků budou nižší než v případě 

kovových štítků. Z důvodů ochrany před vandalismem navrhuji umístit tyto štítky do 

výšky 250 cm nebo výše. Vzhledem k dostatečné velikosti bude zajištěna čitelnost i v této 

výšce. Investiční náklady na realizaci tohoto opatření představují náklady na výrobu štítků 

a personální náklady na zmapování sloupů veřejného osvětlení, zanesení do geografického 

informačního systému a samotnou instalaci štítků na sloupy. Personální náklady jistě 

výrazně převýší náklady na výrobu štítků. Ze své pozice nedokáži odhadnout personální 

náklady na realizaci, ale alespoň přibližně lze vycházet z investičních nákladů jiných měst.  

Například ve městě Třebíč, kde je přibližně 4 500 sloupů veřejného osvětlení, 

náklady na pasportizaci sloupů včetně zaměření GPS souřadnic vycházely přibližně na 

200 000 Kč. Vylepení štítků probíhalo v několika etapách s celkovými personálními 

náklady do 100 000 Kč. Náklady na výrobu štítků činily přibližně 45 000 Kč. Tyto údaje 

poskytl pracovník Městského úřadu Třebíč. 

Ve městě Karviná je dle informací Magistrátu města Karviná 6 015 sloupů veřejného 

osvětlení. Samotné štítky by byly vyrobeny ve formě samolepky z PVC fólie o tloušťce 0,1 

mm. Životnost samolepky ve venkovním prostředí se odhaduje na 7 – 15 let v závislosti na 

intenzitě slunečního záření. Při tisku 6 015 štítků by cena za jeden štítek vycházela 

přibližně na 9 Kč. Materiální náklady na tisk štítků by tedy vycházely na 54 135 Kč.  

Počet sloupů v Karviné má velice blízko k počtu sloupů ve městě Most, kde značili 

celkem 5 911 sloupů. Z této skutečnosti lze alespoň orientačně odvodit personální náklady 

pro realizaci tohoto opatření ve městě Karviná. Dle informací kompetentní osoby byly 

celkové náklady na označení jednoho sloupu (materiální i personální) ve městě Most 52 

Kč. Personální náklady na realizaci tohoto opatření v Karviné včetně zaměření GPS 

souřadnic při aplikaci nálepky a zavedení do informačního systému odhaduji přibližně na 

250 000 Kč. 

Toto opatření považuji za zvláště přínosné pro vybranou lokalitu a to hlavně 

z důvodu výskytu zahraničních lázeňských hostů, pro jejichž orientaci je neznalost 

prostředí ještě umocněna jazykovou bariérou. Stejně tak je tento systém přínosný pro hosty 

z různých míst z ČR a ostatní obyvatele města. 
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6.3 Bezpečné přechody 

Hlavní myšlenkou dále popisovaného opatření je zvýšit bezpečnost osob, které 

přecházejí silniční komunikaci a předcházet tak vzniku mimořádných událostí. V mnoha 

případech je i pro dospělého člověka obtížné přejít přechod pro chodce. Důvody jsou 

různé. Může jít například o velmi frekventovanou čtyřproudovou silnici nebo 

nepřehlednou dvouproudovou silnici, kdy může být přechod ještě ztížen automobily 

zaparkovanými v řadě podél silnice. Pro děti, které se po vybrané lokalitě pohybují sami, 

může být problém s odhadem vhodné chvíle pro přechod silnice ještě obtížnější. 

V místech, kde se nachází semafory, se problém nevyskytuje, ale není prakticky ani 

ekonomicky reálné vybavit většinu nepřehledných nebo obtížně překonatelných přechodů 

semafory z důvodu jejich vysoké ceny. Naskytuje se příležitost využít technologie zemních 

LED návěstidel (viz obrázek č. 24), které mohou být určitým způsobem ovladatelné chodci 

nebo plně automatické. 

 

Obrázek 24 - Zemní LED návěstidlo [14] 

Pro účely tohoto návrhu popíši realizaci systému společnosti PDSystems s. r. o. 

Hlavním prvkem systému jsou zapuštěná LED návěstidla, jejichž světelná signalizace je 

možná v obou směrech provozu na komunikaci. Firma nabízí tři způsoby realizace, které 

jsou označovány jako první až třetí generace. První generace představuje pouze pasivní 

LED návěstidlo, které upozorňuje řidiče na přítomnost přechodu pro chodce. Díky světelné 

signalizaci se snižuje možnost přehlédnutí přechodu. Zároveň je světelná signalizace 

regulována v závislosti na světelných podmínkách. Druhá generace rozvíjí první generaci 

a je dovybavena tlačítkem pro chodce, jehož stisknutí mění barvu nebo frekvenci blikání 

světelného znamení a dokáže tedy řidiče upozornit na snahu chodce přejít přechod. Třetí 
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generace je plně automatická. Rozpoznání výskytu chodce v blízkosti přechodu realizuje 

kamera se schopností rozpoznat změny ve své detekční zóně. Na základě signálu z kamery 

dochází k světelné signalizaci pomocí LED návěstidla. Doba signalizace je řízena pomocí 

mikrovlnných detektorů, jejichž funkce je založena na Dopplerově jevu. Signalizace tedy 

trvá do té doby, než chodec skutečně přejde přechod. Detekční zóna lze upravovat podle 

místních charakteristik a geometrie okolí. Napájení celého systému je zajištěno 

z rozvaděče, jehož součástí je i řídící elektronika, který je umístěn na sloupu veřejného 

osvětlení. Tento systém může vykonávat i další doplňkové funkce jako je například 

zaznamenávání registračních značek vozidel, které nerespektovaly přednost chodce nebo 

monitoring zatížení konkrétních přechodů. Účinnost systému je zvyšována v kombinaci 

s osvětlením přechodu veřejným osvětlením s odlišným barevným spektrem. Příklad 

realizace bezpečného přechodu 3. generace je viditelný na obrázku č. 25. [15] 

 

Obrázek 25 - Bezpečný přechod 3. generace [16] 

Dle informací poskytnutých panem Vondrušem ze společnosti PDSystems s. r. o. 

jsou investiční náklady na bezpečný přechod 1. a 2. generace pro dvouproudovou silnici 

přibližně 200 000 Kč a náklady na bezpečný přechod 3. generace pro dvouproudovou 

silnici přibližně 500 000 Kč.  

Z hlediska vybrané lokality považuji za nepřehledné přechody na ulici Žižkova, které 

leží na spojnici mezi sídlištěm a poliklinikou. Na těchto přechodech je zvýšený pohyb 

chodců a přehlednost snížena zaparkovanými automobily podél silnice. Myslím si, že pro 

tento případ je dostatečná realizace bezpečného přechodu druhé generace. Za další možné 



62 

místo realizace považuji přechod na ulici Rudé armády (přibližné GPS souřadnice 

49°51'36.928"N, 18°32'53.625"E), který je využíván studenty střední školy a vede přes 

čtyřproudovou silnici. V tomto případě hrozí špatný odhad vhodného času přechodu 

studenty nebo nedání přednosti chodcům řidičem jedoucím v levém pruhu po tom, co dal 

přednost řidič jedoucí v pruhu pravém a vznikne tak nepřehledná situace. Pro tento 

přechod také považuji druhou generaci přechodů za dostatečnou. 

6.4 Využití dobrovolníků 

Vzhledem ke skutečnosti, že není personálně ani ekonomicky únosné navyšovat 

pochůzkovou činnost policistů nebo strážníků a zvyšovat tak dohled nad vybranou 

lokalitou, je potřeba hledat jiné alternativy. 

Ve Velké Británii, ale i jiných zemích, kde je silná křesťanská základna a lidé chápou 

vzájemnou sounáležitost a život v komunitě existují tzv. Street Pastors. Tito vyškolení 

dobrovolníci, kteří jsou příslušníky lokálních křesťanských organizací, se podílejí na 

kontrole dodržování veřejného pořádku v jim určených lokalitách. Typická hlídka Street 

Pastors se skládá z muže a ženy a jejich hlídka začíná obvykle v 22:00 a trvá do 4:00 vždy 

v pátek a sobotu. Jejich činnost spočívá v pomoci občanům na ulici a případném hlášení 

mimořádných událostí odpovědným orgánům. [17, 18] 

V ČR funguje projekt asistentů prevence kriminality, tento projekt je ale úzce 

zaměřený na nezaměstnané obyvatele vyloučených lokalit a jejich integraci do společnosti. 

Ve městě Karviná tito pracovníci představují určitý mezičlánek usnadňující komunikaci 

mezi policejními orgány, městskými institucemi a obyvateli vyloučených lokalit. Svou 

činností přispívají ke snížení rizika páchání protiprávní činnosti a zvýšení bezpečnosti. 

Není ale účelné rozšiřovat jejich pracovní nasazení dle konceptu fungování Street Pastors. 

Považuji za vhodné využít potenciálu obyvatel vybrané lokality, kteří mají zájem 

podílet se na zajištění bezpečnosti v lokalitě. Existuje spousta lidí, kteří večer nemohou 

spát, rádi se dívají z okna, chodí na procházky nebo venčí psy. Tato skutečnost poskytuje 

ideální příležitost pro to, aby si tito lidé všímali protiprávního jednání například ve formě 

vandalismu, rušení nočního klidu, různých potyček v blízkosti barů apod. Navrhoval bych 

vytvořit program neformální městské hlídky, kde by byli tito lidé zapojeni a spolupracovali 

by s městskou policií. Městská policie by poskytla zájemcům základní zaškolení týkající se 
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správné reakce na registraci protiprávního jednání a určitými benefity by je motivovala, 

aby toto jednání nepřehlíželi a včas telefonicky hlásili. Jedním z benefitů by mohl být 

například příspěvek na telefonní volání, sleva na MHD apod. Výše benefitu by byla závislá 

na kvalitě spolupráce, kterou by odrážel bodový systém. Tato neformální městská hlídka 

by fungovala sice nepřetržitě, ale význam její funkce by byl zdůrazněn především ve 

večerních hodinách, kdy se předpokládá zvýšený výskyt protiprávního jednání. Zároveň by 

hlášení protiprávní činnosti bylo implementováno do informačního systému městské 

policie a na mapě by byly barevně rozlišeny oblasti dle četnosti výskytu hlášení protiprávní 

činnosti. Toto opatření by časem bylo vhodným doplňkem k predikci protiprávního 

jednání. 

Investiční náročnost tohoto opatření je obtížné odhadnout. Hlavní náklady by 

představovaly udělované benefity, jejichž množství a výše je závislá na zájmu občanů a na 

kvalitě jejich spolupráce. Odhaduji, že výše nákladů bude pro město zanedbatelná. 

Toto opatření patří mezi komplexní opatření, které minimalizuje celou řadu rizik a to 

snížením pravděpodobnosti vzniku protiprávního jednání, kdy vědomí o existenci tohoto 

opatření působí preventivně nebo zmírněním jeho následků, kdy včasné hlášení urychluje 

represi. Osobně toto opatření chápu jako vhodný doplněk MKDS, který je „mobilní“ 

a v případě registrace nestandartní situace okamžitě varuje odpovědné orgány. Funguje 

tedy na principu „Víc očí víc vidí“. 

6.5 Značení nepřehledných míst 

Jak už bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, nepřehledná místa představují 

zvýšené riziko výskytu protiprávního jednání. Zvláště husté a rozsáhlé křoviny v parcích 

mohou potenciálnímu pachateli poskytovat ideální místo pro ukrytí před zahájením 

protiprávního jednání a případně i ukrytí pro dokončení protiprávního jednání. Městská 

zeleň je však pro obyvatele vybrané lokality jistě důležitá. Pro některé obyvatele může 

městská zeleň představovat jediné spojení s přírodou a z estetického hlediska bez ní 

vybraná lokalita prakticky nemůže existovat. 

Není tedy účelné vytvářet holé pláně, kde by byla takto uměle zvyšována přehlednost 

terénu. Dle mého názoru je důležitější informovat osoby pohybující se v těchto místech za 

snížené viditelnosti a v hodinách, kdy je zde snížená koncentrace osob. Tato informace by 
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pro osoby, které dostatečně neznají nepřehlednou lokalitu, představovala jistý způsob 

varování, jehož cílem není tyto osoby vystrašit, ale zvýšit jejich pozornost a ostražitost. 

Stejně důležité je připomenutí zvýšeného rizika osobám, které se za rizikových podmínek 

v nepřehledné lokalitě pohybují pravidelně. Jejich pozornost a ostražitost je, dle mého 

názoru, nižší než pozornost osob, které se v nepřehledné lokalitě vyskytnou náhodně 

a právě z důvodu pravidelnosti pohybu a snížené ostražitosti mohou představovat ideální 

cíl protiprávní činnosti. 

K snížení rizika protiprávní činnosti vyskytující se z důvodu nepřehledných míst 

navrhuji vyrobit samolepky o rozměru A5 (148 x 210 mm). Samolepky by byly vyrobeny 

na zakázku z PVC fólie o tloušťce 0,1 mm. Jejich životnost ve venkovním prostředí se 

odhaduje na 7 – 15 let, což ovlivňuje hlavně intenzita slunečního záření. Na samolepce by 

byl piktogram (viz obrázek č. 26) naznačující zvýšené riziko protiprávního jednání 

doplněný o text „POZOR NEPŘEHLEDNÁ MÍSTA“. Při tisku alespoň 150 ks samolepek 

je cena za kus 9 Kč. Celkový náklad na tisk 150 ks je tedy 1 350 Kč.  

 

Obrázek 26 - Piktogram označující nepřehledné místo [autor] 

Umístění těchto varovných nálepek bych navrhoval na sloupy veřejného osvětlení ve 

výšce přibližně 180 cm. Tímto řešením se vylučují náklady na jakékoliv konstrukce, které 

by nesly tuto informaci a zároveň z estetického hlediska je zbytečné město zahlcovat 

dalšími sloupky nebo cedulemi. Z hlediska vybrané lokality bych navrhoval nalepit 

samolepky na některé sloupy v blízkosti vstupů do lázeňského parku. Samozřejmostí je 

rozumné množství samolepek v rámci určitého prostoru, aby v okolí parku nepůsobily 

příliš rušivě. Dalším místem pro aplikaci může být úsek ulice Rudé armády ohraničený 

křižovatkami s ulicemi Leonova a Žižkova. V tomto místě by šlo pouze o tři samolepky, 

které by byly umístěny při vstupech do nepřehledné lokality. 
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Toto opatření je také komplexního charakteru a je využitelné i v ostatních 

nepřehledných lokalitách na území města. Hlavním cílem je přimět obyvatele přemýšlet 

nad možnými riziky vyplývajícími z charakteru lokality, chovat se ostražitě a všímat si 

svého okolí. 

6.6 Kurz „Technické prostředky k sebeobraně“ 

Technické prostředky k sebeobraně jsou vhodným prostředkem k odvrácení 

protiprávního jednání útočníka nebo k minimalizaci jeho následků. Nabízí se různé volně 

prodejné prostředky například slzné spreje, teleskopické obušky, elektrické paralyzéry, 

plynové pistole, kubotany apod. Je však nutné uvědomit si, že vlastnit některý z těchto 

prostředků neznamená umět ho použít. Správný postup při využití některého z uvedených 

prostředků má zásadní význam na vývoj řešené krizové situace. Špatně zvolený postup 

použití obraného prostředku může výrazně ohrozit bránící se osobu nebo vyprovokovat 

útočníka k radikálnějšímu řešení vzniklé situace. 

Navrhuji pořádat kurz s názvem „Technické prostředky k sebeobraně“, kde by se 

zájemci naučili základy použití jednotlivých druhů obraných prostředků. Výuka by 

zahrnovala teoretické základy správného postupu použití sebeobranných prostředků, 

základy psychologické přípravy na zvládnutí krizové situace, právní minimum a modelové 

situace pro praktické ověření nabytých znalostí. Kurz by probíhal ve formě turnusů dle 

aktuálního zájmu veřejnosti a byl by zajištěn pomocí městské policie. Teoretická 

i praktická výuka by probíhala v prostorech tělocvičny městské policie pod vedením 

strážníků se zkušenostmi v dané problematice. Tento kurz by byl občanům města 

poskytován zdarma. V případě zájmu účastníků kurzu o hlubší poznání problematiky 

samotné sebeobrany by byli odkázáni na zájmové organizace, kde je možnost navštěvovat 

placené kurzy sebeobrany. 

Z hlediska vyjádření investiční náročnosti tohoto opatření budu vycházet 

z předcházejících kurzů pořádaných městskou policií, kdy kurz sebeobrany pro ženy 

představoval pro město náklady 10 000 Kč. 

Toto opatření je komplexního charakteru a týká se veškerého protiprávního jednání, 

které souvisí se vzájemným konfliktem osob a potenciální hrozbou násilí. Jeho cílem je 
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vhodným způsobem předcházet vzniku těchto situací a případně minimalizovat jejich 

následky. 

6.7 Využití mobilních aplikací 

Potenciál využití aplikací v současných mobilních telefonech, které jsou vybaveny 

GPS modulem, fotoaparátem s kamerou, mobilním internetem a dalšími prostředky, je 

značný. Z hlediska využití mobilních aplikací lze, dle mého názoru, využít dva pohledy na 

danou problematiku.  

Prvním je využití telefonu k obrazové dokumentaci nestandartní situace, kdy se může 

jednat o poruchu veřejného osvětlení, ale i některou z forem protiprávního jednání, připojit 

k dokumentaci GPS souřadnice a zaslat oznámení odpovědnému orgánu. V tomto případě 

lze opět uplatnit heslo „Víc očí víc vidí“ a celý systém chápat jako doplněk MKDS. 

Druhým směrem je možnost využití speciální aplikace mobilního telefonu jako 

prostředku pro pomoc v nouzi v případech, kdy si ohrožená osoba nedokáže přivolat 

pomoc pomocí klasického telefonního hovoru. Jde tedy o nějakou formu nenápadné 

a rychlé reakce na ohrožující situaci, kdy telefon odešle na odpovědný orgán žádost 

o pomoc, doplněnou o GPS souřadnice a například o audio přenos z místa ohrožení. 

6.7.1 Aplikace Dej Tip 

Existující aplikaci Dej Tip využívají například města Havířov, Hranice, Tábor, 

Pardubice a jiné. Primárním účelem aplikace je hlášení závad na městském vybavení nebo 

na městských komunikacích. Jednoduchým způsobem pomocí fotoaparátu v telefonu 

zdokumentovaná skutečnost je spolu s GPS souřadnicemi anonymně zaslána příslušnému 

orgánu obce. Zasílání informace probíhá pomocí datového spojení nejdříve na server 

provozovatele aplikace, který předá informaci přímo orgánu obce a ten může vzniklou 

situaci řešit. Další možností je vzniklou situaci hlásit přes webové rozhraní prostřednictvím 

formuláře. Město popřípadě městská policie pak přistupuje k hlášeným událostem přes 

webové administrativní rozhraní (viz obrázek č. 27) pomocí přihlašovacích údajů, které 

zároveň určují práva uživatelů. 
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Obrázek 27 - Příklad zaznamenaného hlášení [20] 

 Pro hlášení jednotlivých událostí lze systém aplikace modifikovat a definovat 

kategorie pro hlášení dle potřeb města nebo městské policie. Podaná hlášení je možné 

v reálném čase graficky vizualizovat na mapovém podkladu pomocí Analytického modulu 

Gefos (viz obrázek č. 28), což umožní vizuální přehled problematických lokalit 

a případnou reakci městské policie například ve formě změny tras pochůzkové činnosti. 

[19, 20, 21] 

 

Obrázek 28 - Analytický modul Gefos [21] 

Dle mého názoru by bylo možné tuto aplikaci využít i v případě hlášení 

protiprávního jednání a to převážně vandalismu, kdy by foto dokumentace doplněná o GPS 
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souřadnice usnadňovala následný zásah policie a to především tím, že by zasahující orgán 

znal přesné souřadnice místa protiprávního jednání a dle kvality pořízeného záznamu popis 

pachatele nebo alespoň jeho oděvu. 

Pro vyjádření finanční náročnosti tohoto opatření jsem kontaktoval kompetentní 

osoby z firmy, která tuto aplikaci provozuje. Vstupní náklady na zavedení aplikace jsou 

nulové a není potřeba kupovat žádný software ani hardware. Platí se měsíční paušál za 

poskytnuté služby dle jejich rozsahu. Výše měsíčního paušálu je dále ovlivněna počtem 

obyvatel města. Pro město Karviná by tento měsíční paušál představoval dle rozsahu 

využívaných služeb částku 3 450 Kč až 5 750 Kč. [22] 

Toto opatření by z hlediska prevence kriminality bylo podpůrným prostředkem pro 

dohled nad správnou funkcí veřejného osvětlení (zamezení tvorby nepřehledných míst) 

a zároveň by uživatelé mohli hlásit jakékoliv poškození městského vybavení, včetně 

prostředků, které slouží k minimalizaci kriminogenních faktorů. Dalším benefitem, který 

plyne z povědomí občanů o možnosti jednoduše hlásit a dokumentovat protiprávní jednání 

pomocí aplikace, je skutečnost, že v případě velké obliby a rozšíření aplikace mezi lidmi 

může potenciální pachatel nabývat dojmu, že je zranitelnější, ztrácí anonymitu a jeho 

chování může anonymně hlásit kdokoliv a je jedno jestli se jedná o špatné parkování, 

vandalismus nebo vážnější činy. V tomto případě by opatření komplexně pokrylo celou 

řadu rizik. 

6.7.2 SOS aplikace 

V ČR funguje aplikace s názvem Záchranka, pomocí které je možné v případě 

potřeby kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu. Po přidržení SOS tlačítka je 

automaticky vytáčeno číslo 155 a odesílána zpráva s GPS souřadnicemi a popřípadě 

s dalšími informacemi. V Izraeli funguje aplikace na podobném principu s názvem 

NowForce, která slouží veřejnosti k nouzovému kontaktování policejních složek. [23, 24] 

Dle mého názoru by bylo vhodné vyvinout aplikaci na podobném principu pro 

kontaktování městské nebo státní policie v ČR. Tato aplikace by po vzoru aplikace 

Záchranka nebo NowForce po stisknutí nouzového tlačítka kontaktovala příslušný orgán 

a zároveň odesílala GPS souřadnice prostřednictvím datového spojení nebo SMS. Bylo by 

vhodné, aby přenos GPS souřadnic byl kontinuální a probíhal například v intervalu co 
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třicet sekund až do doby, než bude nouzový požadavek označen pracovníky operačního 

střediska jako vyřízený. Tímto řešením by bylo zamezeno ztrátě kontaktu s pohybující se 

obětí v případě útěku nebo pohybu z jiného důvodu. Zároveň by prostřednictvím běžného 

telefonního hovoru byl přenášen zvuk z místa mimořádné události, což by zasahujícímu 

orgánu umožnilo alespoň částečně odhadnout závažnost situace. Lidé, kteří by chtěli tuto 

aplikaci využívat, by se museli registrovat na centrálních webových stránkách, kde by bylo 

registrováno jejich telefonní číslo využívané aplikací a identifikační údaje vlastníka 

telefonního čísla. Tyto údaje by zjednodušovali dohledání osob, které by aplikaci 

zneužívali. Dobrovolným údajem u každého registrovaného profilu by mohla být 

fotografie tváře a základní údaje o vnějších znacích majitele konkrétního čísla. Dobrovolné 

údaje by sloužily k snadnější vizuální identifikaci osob žádajících o pomoc i v případě 

nemožnosti sledovat odesílané GPS souřadnice. 

Dle informací poskytnutých firmou Medical Information Technologies, s.r.o., která 

stojí za vývojem a implementací aplikace Záchranka je výše uvedený koncept v ČR 

realizovatelný. Investiční náročnost by byla podobná jako v případě aplikace Záchranka, 

kdy celkové náklady zahrnovaly programování aplikace, implementaci aplikace do 

systémů operačních středisek a náklady na marketing. Celkové náklady v tomto případě 

činily okolo 2,5 milionu Kč. 

Toto opatření je využitelné hlavně v nouzových situacích, kdy si osoba v nouzi není 

schopna vzhledem k charakteru ohrožení zavolat pomoc klasickým způsobem. Může se 

jednat o situace, kdy před potenciálním pachatelem oběť utíká, situace, které vyžadují 

nenápadné kontaktování příslušných orgánů nebo jiné situace, kdy osoba vyžadující pomoc 

chce informovat o své poloze, ale verbální formou to není možné z důvodu neznalosti 

prostředí nebo nevhodné situace. Hlavním cílem tohoto opatření je urychlit zásah 

příslušných orgánů a zamezit tak vážnějšímu protiprávnímu jednání nebo omezit jeho 

následky. Toto opatření také považuji za komplexní. 
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Závěr 

V souladu s cílem této diplomové práce jsem navrhl nová bezpečnostní opatření 

technické povahy za účelem minimalizace situačních kriminogenních podmínek ve 

vybrané lokalitě včetně vyjádření investiční náročnosti jednotlivých opatření. 

V rámci teoretického úvodu uvádím rešerše několika titulů, ze kterých jsem při 

tvorbě práce čerpal inspiraci. Zároveň se v úvodní části zabývám teorií prevence 

kriminality a systémem její realizace v rámci ČR, včetně možností predikce kriminality 

a jejího přesunu. 

Při popisu vybrané lokality, jsem se věnoval její historii, geografickému 

a demografickému popisu a následně jsem uvedl vývoj kriminality v této lokalitě. Tyto 

informace byly důležité pro navazující charakteristiku a lokalizaci prostor, kde 

předpokládám zvýšenou míru rizika výskytu protiprávního jednání především ve formě 

pouliční kriminality. Zároveň jsem v tomto bloku uvedl současná opatření situační 

prevence kriminality, realizovaná prostřednictvím městské policie. 

Součástí této práce byl průzkum veřejného mínění s cílem poznat pohled obyvatel 

vybrané městské lokality na stávající systém prevence kriminality, zjistit jejich znalosti 

a zkušenosti se systémem prevence kriminality, ale také se samotným protiprávním 

jednáním. Pro tyto účely byl vytvořen a následně vyhodnocen jednoduchý dotazník. Na 

základě výsledků dotazníkového šetření jsem v určitých oblastech identifikoval prostor pro 

zlepšení a zefektivnění stávajících bezpečnostních opatření. 

V následujícím tematickém bloku jsem se zabýval analýzou a hodnocením rizik 

souvisejících s pouliční kriminalitou ve vybrané lokalitě. Pomocí analytické metody 

SWOT jsem zhodnotil stávající systém prevence kriminality a vytýčil směr, kterým se lze 

ubírat v případě jeho zdokonalování. Na toto jsem navázal přehledem uvažovaných rizik 

včetně vyjádření jejich hlavních příčin. Uvažovaná rizika jsem dále pomocí metody 

CARVER hodnotil a pomocí Paretova diagramu a Lorenzovy křivky jsem odlišil méně 

závažná rizika od rizik závažných. Shodná uvažovaná rizika jsem následně vyhodnotil 

pomocí Kittsovy bodové metody. Na základě výsledků analytického bloku jsem zvolil 

komplexní přístup k problematice minimalizace situačních kriminogenních faktorů. 



71 

Při návrhu nových opatření pro minimalizaci situačních kriminogenních faktorů jsem 

se zaměřil na typické rizikové činitele, které se týkají vybrané lokality. Pro zvýšení 

dohledu nad vybranou lokalitou jsem navrhl rozšíření MKDS včetně lokalizace míst, které 

by dle mého názoru bylo vhodné monitorovat. Dalším z navrhovaných opatření bylo 

značení sloupů veřejného osvětlení. Toto opatření urychluje řešení technických problémů 

souvisejících s veřejným osvětlením a zásah kompetentních složek v případě mimořádné 

události. Pro zvýšení bezpečnosti chodců a přehlednosti přechodů pro chodce jsem navrhl 

využít systému LED návěstidel, které pomocí světelné signalizace informují řidiče 

o přítomnosti chodce v blízkosti přechodu s cílem předcházet vzniku dopravních nehod. 

Zároveň jsem lokalizoval místa ve vybrané lokalitě, kde využití LED návěstidel považuji 

za vhodné. Dalším navrhovaným opatřením je zavedení programu neformální městské 

hlídky, včetně systému školení a motivace zapojených dobrovolníků. Toto opatření chápu 

jako vhodný doplněk MKDS. Pro včasné varování osob, zajištění jejich ostražitosti 

a pozornosti v rámci prevence protiprávního jednání zahájeného z úkrytu jsem navrhl 

opatřit některá místa se sníženou přehledností varovnými piktogramy včetně lokalizace 

těchto míst. Jako další vhodné opatření navrhuji pořádání kurzu „Technické prostředky 

k sebeobraně“ s cílem seznámit zájemce se správným postupem využití technických 

prostředků k sebeobraně a řešením vzniklé krizové situace. Mezi poslední navrhovaná 

opatření patří využití mobilní aplikace v rámci hlášení poruch veřejného osvětlení nebo 

protiprávního jednání. Cílem tohoto opatření je rychlá reakce kompetentních orgánů 

a psychický nátlak na potenciální pachatele. Dalším řešením je využití mobilní SOS 

aplikace, která po stisku nouzového tlačítka v případě ohrožení kontaktuje policejní orgány 

a usnadňuje jejich zásah. 

Minimalizace situačních kriminogenních faktorů v rámci vybrané lokality, ale 

i celého města vyžaduje komplexní přístup. Je nutné zkoušet různé inovativní postupy, učit 

se od okolních měst a států a stále hledat nová řešení této problematiky, protože pachatelé 

se také neustále zdokonalují a přizpůsobují nové situaci. Účinnost a případné neočekávané 

dopady navrhovaných opatření lze ověřit jen jejich využitím v praxi. I neúspěchy 

a problémy při zavádění nebo využívání nových preventivních opatření mohou vést 

k rozvoji nápadů a inspirací, díky kterým lze nalézat stále nové možnosti a zajišťovat tak 

efektivní přístup v rámci  této problematiky. 
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Příloha 6 - Bodové hodnocení Kittsovy metody [autor] 

Parametry 
Bodové hodnocení 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A Závažnost rizika Nezávažné až mírně závažné Středně závažné Velice závažné 

B 
Pravděpodobnost 

výskytu rizika 

Téměř 

nemožné 
Zřídka Občas Malá Střední Větší Často Pravidelně Téměř jisté 

C 
Rozpoznatelnost 

rizika obětí 
Zřejmé 

Téměř 

zřejmé 

Lehce 

rozpoznatelné 
Středně rozpoznatelné 

Obtížně 

rozpoznatelné 

Téměř 

nerozpoznatelné 
Nerozpoznatelné 

D 
Vliv na pocit 

bezpečí osob 
Zanedbatelný Nízký Nižší Střední Vyšší Vysoký Velmi vysoký 

E 
Ovlivnitelnost 

obětí 

Zcela 

ovlivnitelné 
Ovlivnitelné 

Částečně 

ovlivnitelné 
Středně ovlivnitelné 

Částečně 

neovlivnitelné 
Neovlivnitelné 

Zcela 

neovlivnitelné 
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