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A N O T A C E 

KONVIČKOVÁ, L. Inovativní návrh systému prevence kriminality na vybraném 

území. Ostrava, 2018. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, Katedra bezpečnostních sluţeb. 70 stran. Vedoucí diplomové práce Ing. Jana 

Pupíková, Ph.D. 

Tématem této diplomové práce je inovace systému prevence kriminality 

na vybraném území. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část popisuje terminologický rámec prevence kriminality a systém prevence 

kriminality v České republice. Teoretická část poté přechází v praktickou, 

která je věnována popisu vybraného území, identifikaci rizikových míst, statistice 

kriminality a současným opatřením prevence kriminality. Dále praktická část obsahuje 

dotazníkové šetření, analýzy a hodnocení rizik. Na základě výsledků analýz 

a dotazníkového šetření byly vypracovány návrhy, jejichţ účelem je minimalizace 

kriminogenních podmínek na vybraném území včetně ekonomického zhodnocení návrhů. 

Klíčová slova: prevence kriminality, kriminologie, vybrané území, město Příbor, 

posouzení rizik 

  



 

 

A N N O T A T I O N 

KONVIČKOVÁ, L. Innovative proposal of the crime prevention system in selected 

urban area Ostrava, 2018. Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, Department of Security Services. 70 pages. Supervisor Ing. Jana 

Pupíková, Ph.D. 

The topic of this diploma thesis is the innovation of the system prevention of crime 

in selected urban area. The thesis is divided into a theoretical and practical part. 

The theoretical part describes the terminological framework prevention of crime 

and the system prevention of crime in the Czech Republic. The theoretical part then goes 

into the practical one which was dedicated to the description of the selected urban area, 

the identification of risk places, crime statistics and the current crime prevention measures. 

Further, the practical part includes questionnaire survey, analysis and risk assessment. 

Based on the results of the analyzes and the questionnaire survey were developed 

with proposals aimed at minimizing the criminogenic conditions in the selected area, 

including the economic evaluation of the proposals. 

Keywords: prevention of crime, criminology, selected urban area, Příbor town, risk 

assessment 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

CARVER Criticality, Accessibility, Recoverability, Vulnerability, Effect,  

   Recognizability (Kritičnost, Přístupnost, Obnova, Zranitelnost,  

   Efekt, Rozpoznatelnost) 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

DNA  Deoxyribonukleová kyselina 

FMEA  Failure mode and effects analysis (Analýza způsobů a důsledků  

   poruch) 

FMEAIA Failure mode and effects analysis of illegal acts (Analýzy způsobů 

   a důsledků poruch vůči protiprávním činům) 

GPRS  General packet radio service 

GPS  Globální polohový systém 

MP  Městská policie 

MV  Ministerstvo vnitra 

OO PČR Obvodní oddělení Policie České republiky 

OZV  Obecně závaţná vyhláška 

P  Počet 

PA  Paretova analýza 

PČR  Policie České republiky 

PO  Počet objasněných 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

RVPPK  Republikový výbor pro prevenci kriminality 

TČ  Trestný čin 

VO  Veřejné osvětlení 
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ÚVOD 

Účelem této práce je vytvoření inovativního návrhu systému prevence kriminality 

na vybraném území, tedy s důrazem na lokální úroveň a na preventivní aktivity, které lze 

aplikovat v praxi. Je třeba brát v úvahu, ţe neexistuje univerzální návod na vytvoření 

systému prevence kriminality, který by platil v kaţdém čase, za kaţdých okolností 

a na všech místech dosahoval stejných výsledků. Efektivita je tedy závislá na značném 

mnoţství faktorů a okolností. Mezi ně patří například morální hodnoty, priority, místní 

zvyklosti či společenské klima. Nástroje prevence kriminality jsou proto různé v místě 

a v čase. Pro účely diplomové práce bylo zvolenou lokalitou město Příbor. Tak jako v celé 

lidské společnosti i zde dochází k výskytu kriminality. Kriminalitu nelze eliminovat 

a snahy proto směřují k minimalizaci, jejímţ cílem je ochrana ţivotů, zdraví, majetku, 

hodnot a vytvoření bezpečného prostředí. Dále je důleţitá skutečnost, ţe bezpečí je jednou 

ze základních potřeb člověka, a aby vše fungovalo jak má, je třeba tuto potřebu uspokojit. 

Jestliţe má být boj s kriminalitou co nejúčinnější, je zapotřebí se zaměřit na to, 

proč ke kriminalitě dochází, jaké jsou její příčiny a jak tyto příčiny ošetřit pomocí trestních 

a preventivních opatření. Je důleţité si uvědomit okolnost, ţe předcházet protiprávnímu 

jednání je mnohem efektivnější, neţ protiprávní jednání trestat. Z tohoto důvodu je systém 

prevence kriminality tak důleţitý a svým způsobem nezastupitelný. Město bude správně 

fungovat a prosperovat pouze za předpokladu, ţe se v něm ţijící občané cítí bezpečně, 

mají se na koho obrátit o pomoc, a bez obav se mohou zapojovat do různých aktivit 

a mechanismů souvisejících s chodem města. Takto ţijící občané nebudou mít pasivní 

přístup nebo potřebu se odstěhovat, jak by tomu mohlo být v případě, ţe by se cítili 

ohroţeni a v nebezpečí. 

Diplomovou práci lze rozdělit na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. 

Teoretickou částí práce začíná a je rozdělena do dvou hlavních kapitol (Terminologický 

rámec, Systém prevence kriminality v ČR), praktickou částí práce pokračuje a to celkem 

ve čtyřech hlavních kapitolách (Vybrané území – město Příbor, Posouzení rizik, Inovativní 

návrhy opatření, Sestavení variant inovativních návrhů opatření). 

Teoretická část je zaměřena např. na vysvětlení základních pojmů, rozdělení 

prevence kriminality dle struktury (sociální, situační, viktimnosti a pomoci obětem 

trestných činů) a dle úrovně preventivních aktivit (primární, sekundární, terciální). 
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Také zde jsou popsány digitální mapy kriminality, které patří mezi nejmodernější nástroje 

situační prevence. Teoretická část je dále věnována systému prevence kriminality v České 

republice se zaměřením na koordinaci a způsob organizování systému, na strategické 

a koncepční dokumenty a na normativní předpisy oblasti prevence kriminality. 

Na teoretickou část navazuje část praktická, která je zaměřena na vybrané území. 

Vybrané území je zde popsáno a obsahuje především lokaci a popis rizikových míst, 

včetně odůvodnění výběru těchto míst, statistiku kriminality a současná opatření prevence 

kriminality. Praktická část dále pokračuje dotazníkovým šetřením a subjektivním 

posouzením bezpečnosti vybraného území pomocí aplikace metody CARVER a FMEAIA. 

V poslední části práce jsou vytvořeny inovativní návrhy systému prevence kriminality 

s cílem minimalizovat kriminogenní podmínky. Jako součást návrhů technických opatření 

je zpracováno ekonomické zhodnocení, tedy investiční náročnost navrhovaných opatření. 

V posledním kroku jsou sestaveny tři varianty inovativních návrhů opatření, a pro realizaci 

je doporučena jedna z nich. Myšlenkový postup práce je uveden v příloze č. 6. Závěrem 

diplomové práce je vypracováno konečné shrnutí obsahu, výsledků a přínosů. 
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1 TERMINOLOGICKÝ RÁMEC 

Hlavním cílem této kapitoly je vymezit základní pojmy, seznámit se s nimi 

a pochopit jejich význam a účel. Vše vyjmenované je důleţitým předpokladem 

pro zpracování praktické části diplomové práce. Tato kapitola je zaměřena na vysvětlení 

pojmů kriminalita a kriminologie, na prevenci kriminality a mapy, které v této oblasti 

vznikly, a také na přesun kriminality. 

1.1 Kriminalita a kriminologie 

Kriminalita je definována jako společenský sociálně patologický jev, který se mění 

společně s vývojem společnosti. Takzvané legální pojetí říká, ţe kriminalita je souhrn 

jednání, které je v trestním právu řazeno mezi trestné činy. Sociologické pojetí chápe 

kriminalitu v širším slova smyslu, tedy nezávisle na trestním právu a umoţňuje tak kritický 

náhled. [40] 

Kriminologie je jednou z kriminálních věd, z nichţ má nejobecnější postavení. 

Její název pochází z latinského slova crimen (zločin) a logos (věda). Kriminologie 

má funkci: 

1. Metodickou → její poznatky o kriminalitě vyuţívají zákonodárci 

při rekodifikacích. 

2. Prognostickou → předvídá budoucí vývoj kriminality, coţ pomáhá 

také v oblasti plánování personálních stavů – počty policistů, soudců apod. 

3. Analytickou a informační → objektivní vědomosti o kriminalitě slouţí 

jako inspirace při tvorbě preventivních programů a aktivit. [40] 

1.2 Prevence kriminality 

Pojem prevence kriminality vymezuje ochranu předcházením neţádoucím jevům. 

Jedná se o jakýsi soubor různých aktivit mimotrestního charakteru, které se orientují 

na zbavení, oslabení či neutralizování kriminogenních faktorů s cílem sníţit výskyt 

trestných činů a jejich důsledků (např. strachu z kriminality). 
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Vedle trestní represe je druhou formou kontroly kriminality a strukturálně je dělena 

do oblastí: 

1. Sociální prevence 

Sociální prevence se zaměřuje na aktivity, které ovlivňují proces socializace 

a sociálního začlenění a které se snaţí o změnu špatných společenských a ekonomických 

podmínek. Vzhledem k situaci, ţe nepříznivé společenské a ekonomické podmínky jsou 

jednou z klíčových příčin páchání trestné činnosti, cílí opatření právě zde. Působí 

se především na osobu potencionálního pachatele se snahou minimalizovat jeho potřeby 

páchání trestné činnosti a to začleňováním do společnosti, výchovou, vzděláváním, 

zaměřením na rodinu, prevencí závislostí apod. [30] 

2. Situační prevence 

Situační prevence vychází z principu, ţe kriminalita se vyskytuje na určitých 

místech, v určité době, za určitých okolností – coţ lze dle zkušeností vypozorovat. 

Kriminalita je tedy ovlivněna vlastnostmi konkrétní situace. Účelem situační prevence 

je prostřednictvím technických, fyzických, reţimových a organizačních opatření docílit 

minimalizace situačních kriminogenních podmínek. Tato opatření cílí na zvýšení rizika 

a námahy pachatele a naopak na sníţení uţitku z trestné činnosti. Úspěšnost situační 

prevence je závislá na správné volbě opatření a také na financích a personálních 

prostředcích do ní aplikovaných. Je také nutné podotknout, ţe má své hranice, a to hlavně 

v moţném přesunu kriminality ať uţ teritoriálně, časově či změnou druhu páchané trestné 

činnosti. [30] 

3. Prevence viktimnosti a pomoci obětem trestných činů 

Prevence viktimnosti a pomoci obětem trestných činů staví na zásadách bezpečného 

chování, které je diferencované se zřetelem na odlišné kriminální situace a na psychiku 

a znalosti ohroţených osob. Vyuţívá metod jak sociální, tak situační prevence. V praxi 

je zajišťována pomocí poradenství (skupinové i individuální) a propagace (informování 

veřejnosti o moţnostech ochrany před trestnou činností, trénink obranných strategií, 

psychická příprava). [30] 
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Prevence kriminality se rozděluje také podle úrovně preventivních aktivit 

a to na prevenci: 

1. Primární 

Primární prevence je adresována všem obyvatelům, občanům nebo demograficky 

určené skupině (důchodci, mládeţ, muţi, ţeny, atd.). Jejím cílem je především pozitivní 

ovlivňování vnímání společenských hodnot, výchova, vzdělávání, volnočasové aktivity, 

osvěta a poradenství. Mezi těţiště primární prevence náleţí rodina, škola a další převáţně 

lokální společenství. [30] 

2. Sekundární 

Sekundární prevence se zaměřuje na jednotlivce či skupiny osob, u kterých existuje 

zvýšená pravděpodobnost, ţe se stanou pachateli protiprávní činnosti nebo budou ohroţeny 

některými sociálně patologickými jevy (př. alkoholové a drogové závislosti, gamblerství, 

vandalismus, dlouhodobá nezaměstnanost, záškoláctví). Krom zaměření na potenciální 

pachatele se sekundární prevence zabývá také potenciálními obětmi (př. děti, přestárlí 

občané aj.). [30] 

3. Terciální 

Terciální prevence cílí na resocializaci kriminálně narušených osob a to tak, 

ţe osobám pomáhá při hledání pracovního uplatnění, zisku rekvalifikace, vzdělávání, 

ale také poskytuje pomoc v podobě rodinného a sociálního poradenství nebo vypomáhá 

při hledání bydlení. [30] 

Pro prolnutí vyjmenovaných rozdělení a lepší přehlednost slouţí následující schéma 

vyobrazeno na obr. č. 1. 

 

Obr. č. 1 Rozdělení prevence kriminality (autor, převzato a upraveno z [30]) 
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1.3 Digitální mapy kriminality 

Mapy kriminality patří mezi nejmodernější nástroje situační prevence kriminality. 

Jedná se o tzv. digitální mapy, které vyobrazují místa kriminálních deliktů pomocí 

souřadnic Globálního polohovacího systému, dále jen GPS souřadnic. Je zde však jedna 

podmínka. Aby byly mapy vyuţitelné, musí geografický informační systém obsahovat 

GPS souřadnice v co nejdelší časové řadě. Poté mají digitální mapy řadu výhod. Např. lze 

okamţitě získat data bez časově náročné analýzy a predikce kriminality a díky tomu 

okamţitě reagovat na změny bezpečnostní situace. Vizualizace také pomáhá v lepší 

orientaci a přehlednosti v problematice. Další výhodou např. je, ţe mapy minimalizují 

nedostatky, které by mohly vzniknout při analýze a prognóze kriminality subjektivními 

faktory. Z operativního hlediska, lze díky mapám typovat sériové trestné činnosti (podle 

místa a času) nebo způsoby spáchání trestné činnosti (perseverace). Vyhodnocovat 

nebezpečné ulice, městské části a efektivněji instalovat kamerové systémy nebo zde 

směřovat častější hlídky apod. Občanům mohou tyto mapy pomoci v osobních reakcích, 

např. vyhýbání se nebezpečným lokalitám, zlepšení zabezpečení domu, pojišťovnám 

stanovit stupeň zabezpečení pro sjednání pojistky, realitním kancelářím stanovit cenu 

nemovitosti podle míry bezpečí v místě prodeje atd. Je dobré zde také říci, ţe touto 

problematikou se v ČR zabýval projekt pod vedením Ministerstva vnitra s názvem Mapy 

budoucnosti. [30], [9] 

V rámci projektu Mapy budoucnosti v ČR proběhly v Praze dva workshopy, jejichţ 

cílem byl zisk detailních údajů a praktických zkušeností, především ze zahraničí, 

tedy postupy a nástroje v oblasti vytváření map, analýz a predikce kriminality, předpoklady 

pro jejich vyuţití, jejich náklady a přínosy. Získané znalosti následně implementovat 

do prostředí ČR. Kromě workshopů probíhaly také cesty do zahraničí a to např. do USA, 

Velké Británie, Rakouska, Itálie, ale také byla navštívena i města v ČR a to konkrétně 

Uherské Hradiště, Pardubice a Kolín. Níţe jsou uvedeny dva příklady, první příklad 

ze zahraničí a druhý příklad z ČR. [9] 

Jako příklad vyuţití digitálních map v zahraničí bylo vybráno město, leţící v USA, 

Santa Cruz, kde neproběhlo pouze zpracování stávajících dat, ale i predikce kdy a kde 

se kriminalita nejpravděpodobněji objeví. Predikce byla stanovena pomocí softwarové 

aplikace vzorce, který vyuţívají seismologové na předpověď zemětřesení. Vše vycházelo 
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z teze o nerovnoměrnosti zločinů a zákonitosti příleţitostí. Zavedením informačních 

systémů se kriminalita sníţila aţ o 30 procent, coţ jistě zapříčinilo rozšíření digitálních 

map i do dalších zemí. [30] 

Jako příklad z ČR bylo vybráno město Kolín, které pro grafické znázornění výskytu 

majetkové trestné činnosti vyuţívá geografický systém vyvíjený Policií České republiky, 

dále jen PČR. Ten na základě vloţených údajů vykreslí v mapě „hot spoty“, viz obr. č. 2, 

které následně pokryje PČR a městská policie tak, aby nedošlo k prolínání na stejném 

místě a bylo pokryto maximum míst. [9] 

 

Obr. č. 2 Koncentrace majetkové trestné činnosti v kvadrantech, PČR územní odbor Kolín [9] 

1.4 Přesun kriminality 

Přesun kriminality jako takový můţe mít více podob, a proto jsou tyto podoby 

vyjmenovány hned na začátku. První podoba se týká prostoru, tedy přesunu z jednoho 

místa na místo jiné, druhá se týká času, tedy z jednoho období do jiného (př. ze dne 

do noci), třetí cíle opět z jednoho na druhý (př. z krádeţí kol na krádeţe aut), čtvrtý taktiky 

tedy nahrazení metody, kterou je trestná činnost páchána metodou jinou a konečně pátá 

podoba, neboli delikt, kdy se mění trestný čin za jiný. Dále je logicky dáno, ţe uvaţování 

pachatelů, kteří jsou donuceni vlivem znesnadnění jejich činnosti k přesunu, bude 

směřováno k cestě nejmenšího odporu a nejpravděpodobněji se přeorientují do lokality 

co moţná nejbliţší a nejpodobnější lokalitě jejich původní působnosti. Se vzrůstající 

vzdáleností tedy dochází k úměrnému sniţování pravděpodobnosti přesunutí pachatele 

a současně pachatel vyhledává místa, která jsou co nejpodobnější původnímu místu – 
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snadněji se zde adaptuje na nové podmínky, čímţ sníţí riziko neúspěchu. Snadnější situaci 

pro pachatele představuje změna času, protoţe nepředstavuje tak velký problém 

jako změna místa. [5] 

Na základě vyhodnocení mnoţství projektů, orientovaných na situační prevenci, 

se ukázalo, ţe přesunutí problému nastává jen minimálně, a i kdyţ k němu dojde, 

má přesunutí problému jen zřídkakdy za následek převáţení přínosu preventivního 

opatření. Proto je dobré stále zavádět preventivní opatření a dlouhodobě udrţovat účinnost 

jiţ zavedených opatření a také hledat protiopatření, která přesunu kriminality, ať uţ je její 

podoba jakákoliv, budou zabraňovat. [5] 
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2 SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČR 

Následující kapitola se zabývá systémem prevence kriminality v ČR. Nejprve 

je představen systém koordinace, dále způsob organizování a nakonec jsou uvedeny 

strategické a koncepční dokumenty v oblasti prevence kriminality. 

2.1 Systém koordinace prevence kriminality v ČR 

Systém koordinace prevence kriminality je uveden ve vizuální podobě, viz obr. č. 3. 

Je zde přehledně ukázáno, jak je systém rozdělen do jednotlivých úrovní, 

přičemţ nejdůleţitější úlohu v oblasti prevence kriminality hraje Vláda. [30] 

 

Obr. č. 3 Systém prevence kriminality (převzato a upraveno z [30]) 
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2.2 Způsob organizování prevence kriminality v ČR 

V ČR probíhá organizace prevence kriminality na třech úrovních a to na: 

1. Meziresortní úrovni 

Tato úroveň je cílena na meziresortní spolupráci, která spočívá v tvorbě preventivní 

politiky Vlády týkající se tradiční (obecné) kriminality, podmětů pro nové aktivity 

a koordinace spolupráce jednotlivých resortů Republikového výboru pro prevenci 

kriminality. Poradní sbor pro situační prevenci kriminality se věnuje situační prevenci 

kriminality, tedy např. vytváří, projednává a doporučuje ke schválení Ministerstvu vnitra 

opatření k minimalizaci kriminogenních podmínek nebo prostředky slouţící pro předávání 

informací veřejnosti týkající se moţnostmi ochrany před trestnou činností. [31], [26] 

2. Resortní úrovni 

Na resortní úrovni vycházejí programy prevence kriminality z věcné činnosti 

jednotlivých ministerstev. Programy doplňují jejich běţnou činnost o nové prvky 

a stanoviska, a také ovlivňují tvorbu vytváření právních předpisů. [31] 

3. Místní úrovni  

Na místní úrovni je oblast prevence kriminality řešena zapojením orgánů veřejné 

správy, nevládních organizací a dalších institucí působících v obcích a zapojením policie. 

Základem systému je vhodné rozloţení působnosti, a tudíţ i realizace opatření v oblasti 

sociální a situační prevence se zřetelem na místní podmínky, moţnosti, potřeby. [31] 

S ohledem na účinnost jsou právě programy prevence kriminality na místní úrovni 

ty nejefektivnější, tedy programy v rámci krajů, měst nebo obcí, ve kterých je vysoká míra 

kriminality a další kriminálně rizikové jevy. Základem těchto programů je cílená 

spolupráce orgánů státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací a policie 

při hledání východisek prevence kriminality dle moţností a potřeb. Za provedení programů 

zodpovídají obecní zastupitelstva. [31] 
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2.3 Strategické a koncepční dokumenty v oblasti prevence kriminality 

Česká republika je moderní demokratickou zemí, která podporuje preventivní 

postupy v oblasti zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku a k tomuto účelu také 

vytváří vhodné organizační, systémové i finanční předpoklady a vytváří dokumenty, 

které se této oblasti týkají. [29] 

Mezi tyto dokumenty patří např. dokument s názvem: 

 Strategie prevence kriminality v ČR 2016-2020 

Tento dokument je rámcově rozdělen do VIII částí a jsou v něm rozebrány cíle 

globální a strategické, základní principy preventivní politiky, systém prevence kriminality 

v ČR. Dokument dále řeší otázku pomoci obětem trestné činnosti, práci s dětmi a mládeţí, 

práci s pachateli trestné činnosti, zmiňuje důleţitost komplexního přístupu k prevenci 

kriminality v rizikových lokalitách a pojednává o nových hrozbách a přístupech k prevenci 

kriminality. [28] 

 Akční plán prevence kriminality 2016-2020 

Akční plán prevence kriminality neboli implementační plán k dokumentu uvedeného 

výše postupně rozebírá jednotlivé strategické cíle bod po bodu. Následuje popis koordinace 

a kontroly plnění úkolů, stránka finančního zabezpečení a závěr. [1] 

Strategický cíl 1: Systém prevence kriminality v České republice je zde rozebírán 

celkem v 31 úkolech. Kaţdý úkol je pojmenován, popsán ve smyslu jeho realizace, popsán 

je také cíl úkolu, výstupy a zdroje financování, harmonogram a subjekty odpovědné 

za plnění plus další informace. Několik úkolů je uvedeno na příkladech. Př. úkol č. 14 zní 

dle akčního plánu (str. 27) následovně: „Usnadnit přístup menším obcím do Programu 

prevence kriminality na místní úrovni”. Realizace bude provedena tak, ţe bude zpracována 

analýza moţností na úpravu dotačního programu prevence kriminality na místní úrovni. 

Zaměření bude zejména na to, zda by ţádosti mohly podávat místní skupiny 

nebo dobrovolné svazky působící v obci za obce. Financování bude provedeno z rozpočtu 

Ministerstva vnitra dále jen MV. Odpovědný subjekt MV, plnitele úkolu, bude kontrolován 

Republikovým výborem pro prevenci kriminality dále jen RVPPK. Další úkol č. 19 zní 

(str. 34): „Sdílet informace o kriminalitě mezi Policií ČR a obcemi a mezi Policií ČR 

a veřejností a tím posílit vzájemnou spolupráci a zapojení občanů”. Realizace bude 
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provedena např. pomocí aktivit jako nastavení pravidel sdílení informací o kriminalitě 

mezi PČR a obcemi či obecní policií, dále pravidla pro sdílení informací PČR veřejnosti 

ve formě map kriminality. Termín pro zveřejnění podrobných map kriminality veřejnosti 

je nastaven na červen 2018. Financování bude provedeno z rozpočtu MV (PČR). [1] 

2.4 Normativní předpisy v oblasti prevence kriminality 

Pro oblast prevence kriminality je moţné vyuţít také normativních předpisů. 

Vybrané normy Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov 

jsou popsány níţe. 

 ČSN EN 14383–1 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 1: Definice specifických termínů 

Výše uvedená norma slouţí jako pomůcka pro orientaci v pouţité terminologii norem 

řady Prevence kriminality. Termíny a definice uvádí ve třech světových jazycích 

(angličtině, francouzštině, němčině). Norma vysvětluje např. termín alternativní trasa 

(alternative route), ţhářství (arson), přenos poplachu (alarm transmission), způsob 

ohodnocení (assessing method) nebo bariéra (barrier). [6]  

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

výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby 

Zmíněná norma poskytuje doporučení pro návrh opatření moţných procesů 

a postupů, jejichţ cílem je sníţení moţných rizik. Norma je rozčleněna na 6 částí 

a obsahuje 4 přílohy (příloha A aţ příloha D). V 6 částech jsou uvedeny např. termíny 

a definice, předběţné otázky problémů s kriminalitou s ohledem na lokalitu nebo proces 

prevence v souvislosti s plánovaním a managementem. Příloha A např. popisuje obecné 

aspekty (vztaţeny k delikventům, stráţcům pořádku a k cílům/obětem) a specifické faktory 

posouzení rizika, příloha B identifikaci problémů, příloha C např. faktory, 

které charakterizují nebezpečná místa nebo otázku důleţitosti dostatečné přehlednosti, 

moţnosti býti viděni a zajištění údrţby. Příloha D řeší projekt výstavby z pohledu 

bezpečnostního auditu. Doporučení normy s aspektem na veřejné prostory jsou vhodné 

nejen pro nové projekty obytných lokalit, ale i pro lokality stávající. Přičemţ velikost 

lokality můţe být rozměrově od několika stavení či ulic přes městské části aţ po města 

jako celky. [7] 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3 VYBRANÉ ÚZEMÍ - MĚSTO PŘÍBOR 

Pro praktickou část diplomové práce na vytvoření inovativního návrhu systému 

prevence kriminality bylo vybráno město Příbor. Město, ve kterém autorka diplomové 

práce vykonala v rámci jednoho semestru studia na vysoké škole odbornou praxi a zároveň 

město, ve kterém ţije a ve kterém by chtěla být nápomocná v oblasti, která bude občanům 

poskytovat pocit bezpečí, ochranu a také posílí důvěru v instituce, které se touto oblastí 

zaobírají. 

Město Příbor se nachází v Moravskoslezském kraji v bývalém okrese Nový Jičín 

ve vzdálenosti přibliţně 30 km od města Ostrava. Jeho zaloţení je datováno od roku 1 251 

a znak města je vyobrazen na obr. č. 4. Město se pyšní bohatou historií a významnou roli 

v ní hraje také školství. Postupně zde vznikla základní farní škola, piaristické gymnázium 

a později český učitelský ústav, coţ přidělilo městu přízvisko moravská Litomyšl. Příbor 

se také pyšní skutečností, ţe se stal rodištěm zakladatele psychoanalýzy Dr. Sigmunda 

Freuda, coţ má velký vliv na místní turismus. [23] 

 

Obr. č. 4 Znak města [23] 

S ohledem na téma diplomové práce, je v této části zmíněno několik důleţitých faktů 

z hlediska zajištění bezpečnosti na vybraném území [21]: 

- 1992 Městská policie Příbor, dále jen MP Příbor, zahájila svou činnost. 

- 1997 zastupitelstvo města schválilo první projekt prevence kriminality a MP 

Příbor se spolupodílela na jeho realizaci. 

- 2001 vznikla v Měsíčníku města rubrika policejních zpráv a v Local TV 

Příbor rubrika s názvem Městská police informuje. 

- 2006 došlo k začlenění Prevence kriminality do MP Příbor. 
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3.1 Lokace a popis města 

V následující kapitole jsou vymezeny hranice města, je popsáno jeho rozdělení 

a dopravní dostupnost. Vymezení hranic města lze vidět na obr. č. 5. Hranice zde vymezuje 

červená čára a jsou zde vidět i okolní města. Nejbliţším sousedním městem a současně 

obcí s rozšířenou působností je město Kopřivnice. 

 

Obr. č. 5 Hranice města Příbor [12] 

Město Příbor se skládá ze čtyř katastrálních území: Příbor o rozloze 1 281 ha, 

Klokočov o rozloze 460 ha, Prchalov o rozloze 135 ha a Hájov o rozloze 338 ha. Celková 

plocha v součtu činí 2 214 ha. [22] 

Pro potřeby stráţníků MP je město rozděleno do 7 rajónů, hranice rajónů lze vidět 

na obr. č. 6. Kaţdý rajón je vyznačen odlišnou barvou a přidělen jednomu ze stráţníků MP, 

který má danou oblast na starost. Rozdělení města na rajóny a jméno stráţníka MP, 

pod něhoţ rajón připadá, si mohou občané najít na webových stránkách města v sekci MP. 

S ohledem na katastrální území spadá Klokočov do rajónu č. 3 (ţlutá hranice), Prchalov 

do rajónu č. 2 (zelená hranice) a Hájov je rajónem samostatným č. 4 (červená 

hranice). [21] 
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Obr. č. 6 Rajóny MP [21] 

Dopravní dostupnost města je zajištěna pomocí hlavních tahů a to silnice I. třídy 

č. 48 a č. 58 a silnice II. třídy č. 464. Důleţité silnice v rámci města jsou také silnice 

III. třídy, které na předešlé silnice navazují a u kterých v této části práce nebylo shledáno 

za potřebné vyjmenovávat jejich značení. Do města vedou také ţelezniční koleje spoje 

Veřovice – Studénka. Vlakové nádraţí je zde jedno – Stanice Příbor. Počet autobusových 

zastávek je 15 – Příbor točna, Příbor kolonie, Příbor u škol, Příbor u kostela, Příbor 

u pošty, Příbor u Volného, Příbor Tatra, Hájov rozcestí, Hájov Brus, Hájov u Matulů, 

Hájov kaple, Hájov ČSSS, Prchalov u Bönischů, Prchalov u Simprů, Prchalov autoservis 

Jahn. 

Z hlediska rozčlenění města podle urbanistické struktury, tedy charakteru zástavby 

a způsobu vyuţití, byl vyuţit obr. č. 7, na kterém je město dle barev rozčleněno 

na historické jádro – náměstí a Piaristický klášter (ţlutá barva), centrum, neboli okolí 

historického jádra – školy, pošta, kulturní dům, městský park, velké prodejny (oranţová 

barva), sídliště/soustředěná bytová zástavba (červená barva), areály – průmyslová zóna 

(šedá barva), rodinné domy ve vazbě na historické jádro (modrá barva), zahradní město – 

rodinné domy samostatně stojící v zahradách, kde veřejný prostor aţ na výjimky je tvořen 

pouze komunikacemi. Čárkovaná čára na obrázku vymezuje hranici zastavěného 

území. [26]  
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Obr. č. 7 Členění dle urbanistické struktury [26] 

3.2 Popis rizikových míst a jejich lokace 

Následující kapitola se zabývá popisem míst, která jsou poklána např. z důvodu 

lokace, druhu vyuţití, důleţitosti, výskytu osob apod. za riziková a to z pohledu moţnosti 

páchání kriminality. Lokalizace rizikových prostor bude provedena pomocí názvu ulice, 

významného bodu, mapového zakreslení, přibliţných GPS souřadnic nebo kombinací. 

3.2.1 Obydlí a parkoviště 

Oblast obydlí byla popsána v kapitole Lokace a popis města, jejíţ součástí 

je rozčlenění na urbanistické struktury viditelné na obrázku č. 7. Nejvíce území je pokryto 

rodinnými domy (modrá a zelená barva). Většina těchto rodinných domů má ohraničen 

perimetr pomocí plotů, které jsou však lehce překonatelné. Parkování aut obyvatelé 

rodinných domů řeší buďto přímo na svém pozemku nebo před domem. Počet moţných 

parkovacích míst před domy je dostatečný s výjimkou ulic poblíţ historického jádra 

(konkrétně ulice: Karla Hynka Máchy, Kašnice, Úzká, Křivá, Pod Hradbami), 

ale s narůstajícím počtem aut v domácnostech bude pravděpodobně časem i na dalších 

ulicích docházet k problémům se zaparkováním, neboť aut přibývá, ale počet parkovacích 
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míst nikoliv. Co se týče sídlišť neboli soustředěné bytové zástavby (červená barva) 

s ohledem na rekonstrukce těchto domů jsou jiţ ve velké míře jejich společné vchodové 

dveře vybaveny elektronickým systémem otevírání dveří pomocí kódu a splňují některou 

z bezpečnostních tříd dle ČSN P ENV 1627. Vchodové dveře do jednotlivých bytů jsou 

různorodé, od dveří bezpečnostních po dveře bez jakékoliv bezpečnostní třídy. Počet 

parkovacích míst před panelovými domy je často nedostatečný (konkrétně se jedná 

především o ulici: Dr. Čejky, Dukelská, Npor. Loma, Choráze, U Tatry a Zdenka 

Nejedlého). Je zde třeba konstatovat, ţe mnohdy ani nejsou prostory pro vyřešení situace 

v místech s nedostatkem parkování ať uţ u bytových či rodinných domů. 

Zmiňovaný nedostatek parkovacích míst má za následky zvýšení přestupků v oblasti 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy dochází k parkování v rozporu 

se zákonem, tedy např. v křiţovatkách, na chodnících, na zeleni apod. 

Dále v problematice obydlí bude řešen ještě jeden dům, a to dům na ulici Jičínská 

č. p. 247. Zde je problém se stále špatným technickým stavem budovy, a to jak z hlediska 

ohroţení kolemjdoucích, tak s nepořádkem okolo. Lze tedy konstatovat, ţe zmiňovaný 

dům narušuje vzhled města. Tento problém uţ je však v letošním roce (2017) řešen 

a začíná se s rekonstrukcí domu. Díky MP Příbor zde došlo také k vyřešení problému 

s nelegálním přespáváním osob, a to za pomocí namátkových kontrol. Tyto kontroly jsou 

z důvodu prevence zachovány, coţ je shledáno za velice účelné. 

3.2.2 Stojany pro jízdní kola 

S přihlédnutím na počet krádeţí jízdních kol na vybraném území a v jeho okolí 

(je třeba brát v úvahu i moţnost přesunu páchání trestné činnosti v oblasti krádeţí jízdních 

kol) jsou stojany na některých místech nevhodné. Jedná se o typy stojanů, ke kterým lze 

obtíţně zamknout rám kola (špatná dostupnost ke konstrukci stojanu při velkém počtu 

uzamknutých kol, nutnost dostatečně dlouhého zámku) a proto zde často dochází 

k uzamykání pouze rámu se zadním nebo předním kolem bez uzamčení ke konstrukci 

stojanu. Takové kolo je však moţné okamţitě odnést či naloţit do automobilu a pouţitý 

zámek odstranit aţ na místě pro pachatele bezpečném. Stojany tohoto typu se nachází např. 

na náměstí před radnicí, u Penny marketu nebo na hřbitově. Fotodokumentace pro ukázku 

typů pouţívaných stojanů na území města viz obr. č. 8. 
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Obr. č. 8 Typy používaných stojanů [autor] 

3.2.3 Zdravotnická zařízení 

Na vybraném území se nachází tři zdravotnická zařízení. Zdravotní středisko na ulici 

Tyršova 195, kde jsou umístěny ordinace praktických lékařů, zubařů a odborných lékařů 

(GPS: 49.6399458N, 18.1357967E), dále sídlí zdravotnické zařízení na ulici Řehoře 

Volného 60 (GPS: 49.6396194N, 18.1433553E) a jedna samostatná ordinace se nachází 

na téţe ulici v domě č. p. 408 (GPS: 49.6393628N, 18.1439114E).  

O objekty zdravotnických zařízení je důleţité se zajímat z toho důvodu, ţe mohou 

být zajímavým cílem pro zloděje. Jedním za zájmů mohou být ordinace samotné, protoţe 

se zde mohou nacházet např. cenné lékařské přístroje, další majetek a také údaje 

o pacientech. Druhým zájmem mohou být čekárny pacientů, kteří při oslabení nemocí 

nemusí být tak pozorní a hlídat si své věci, tudíţ se pro potencionálního pachatele stávají 

jednodušší obětí. Kladně je vyhodnoceno vyuţití kamerových systémů 

v některých čekárnách pacientů, coţ bude odrazovat případné pachatele. Dále je třeba 

se také zamyslet nad tím, ţe nejčastěji potřebují pomoc lékařů lidé v důchodovém věku, 

kteří mohou mít omezenou schopnost pohybu, sníţené reakční schopnosti a mohou být 

také důvěřiví a méně vnímaví, coţ je pro potencionálního pachatele značná výhoda. 

Dalším cílem mohou být i lékaři samotní, např. z důvodu nespokojenosti pacienta 
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s lékařskou péčí, zákrokem či s nevydáním potvrzení o zdravotní způsobilosti. Ve shrnutí: 

cílem mohou být pacienti, pracovníci zdravotnických zařízení a zdravotnická zařízení 

ve smyslu objektu budovy, čekáren a ordinací.  

3.2.4 Sociální zařízení 

Na vybraném území se nachází celkem tři domy s pečovatelskou sluţbou, které jsou 

lokalizovány na ulici Jičínská 238 (GPS: 49.6400422N, 18.1420464E), Čs. armády 231 

(GPS: 49.6397156N, 18.1420572E) a Čs. armády 233 (49.6398864N, 18.1420825E) 

přičemţ se jedná o domy v těsné blízkosti a jeden domov pro seniory na ulici Masarykova 

542 (GPS: 49.6452861N, 18.1404183E). Tato zařízení zde jsou uvedena proto, ţe zde 

bydlí osoby, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postiţení a jsou závislé na pomoci druhých. Tyto osoby mohou být 

také lehce ovlivnitelné či lehce okradeny, jak jiţ bylo zmíněno výše. Je tedy důleţité 

věnovat pozornost tomu, kdo se do těchto zařízení můţe dostat a jak, a zda jsou důchodci 

upozorňováni, na co si mají dávat pozor v rámci prevence. Co se týče lokace těchto 

zařízení, je vyhodnocena kladně, protoţe v přibliţné vzdálenosti 400 m od domova 

pro seniory se nachází OO PČR Příbor a v přibliţné vzdálenosti 100 m od domů 

s pečovatelskou sluţbou se nachází sídlo MP Příbor. 

3.2.5 Školská zařízení 

Na vybraném území se nachází celkem čtyři mateřské školky, dvě základní školy 

a jedno gymnázium. 

Z hlediska rizika jsou povaţovány za nejkritičtější základní školy společně 

s víceletým gymnáziem. Konkrétně se jedná o Základní školu Jičínskou na ulici 

Jičínská 486 (GPS: 49.6405103N, 18.1396683E), o Základní školu Npor. Loma na ulici 

Školní 1510 (GPS: 49.6395694N, 18.1509642E) a Masarykovo gymnázium na ulici 

Jičínská 528 (GPS: 49.6403103N, 18.1403286E). Důvodem zaměření právě na tato školská 

zařízení je okolnost, ţe děti často docházejí do školy samotné bez doprovodu rodinného 

příslušníka a stejně tak i odcházejí zpět domů, přičemţ výuka začíná a končí dle rozvrhu, 

který je ve školním roce téměř neměnný, tudíţ lze lehce vypozorovat časy příchodů 

a odchodů ţáků. 
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S ohledem na schopnost dítěte vyhodnotit správně situaci, hrozí v okolí škol 

např. situace, kdy dítě svou nepozorností vběhne pod auto a způsobí dopravní nehodu, 

ať uţ je nepozornost způsobená např. tím, ţe spěchá nebo se dívá místo na cestu 

do mobilního telefonu. Další potencionální riziko v důsledku většího mnoţství dětí v okolí 

je viděno v příleţitosti pro osoby trpící poruchami osobnosti, kvůli kterým budou děti 

např. obtěţovat a to např. sexuálně nebo jinak narušovat jejich mravní výchovu. 

Mateřské školy nejsou povaţovány z hlediska bezpečnostní problematiky za důleţité 

z důvodu, ţe děti jsou zde dopravovány rodinným příslušníkem, který je také vyzvedává 

a dohlíţí na jejich bezpečnost. 

3.2.6 Rozvodna 110/22 kV 

 Na vybraném území se nachází transformační stanice na ulici Na Hrázi 790 

(GPS: 49.6300394N, 18.1421433E). Tato transformační stanice sice podle současných 

zákonných kritérií nespadá mezi prvky kritické infrastruktury, přesto případný útok 

na ni a její vyřazení z funkčnosti by měl značný vliv. S ohledem na prevenci kriminality 

by její vyřazení znamenalo na určitou dobu také např. vyřazení funkce veřejného osvětlení 

a všech ostatních prvků na elektrickou energii, které nedisponují náhradním napájecím 

zdrojem. Je předpokládáno, ţe tato situace by se stala pro případné pachatele atraktivní. 

Např. v noci by se cítili anonymní díky zmiňované nefunkčnosti veřejného osvětlení 

a mohli by si také myslet, ţe i kamerové systémy jsou vyřazeny z funkce a jejich 

protiprávní činnost, tak nebude zaznamenána. Z tohoto důvodu je zde zařazena 

tato rozvodna. 

3.2.7 Městský park 

Městský park se nachází u kulturního domu lokalizovaného na ulici Lidické 

či v těsné blízkosti hřbitova a tedy i ulice Hřbitovní. V parku se nachází amfiteátr, podle 

jehoţ polohy jsou přiděleny souřadnice (GPS: 49.6425700N, 18.1425244E). Rozloha 

parku je přibliţně 0,02 km
2
. V parku se ze zeleně nachází stromy, křoviny, travnaté plochy 

a okrasné rostliny. Skrz park vedou cestičky, u kterých jsou místy ukotveny k zemi lavičky 

pomocí zabetonování nebo šroubů. Součástí parku je dětské hřiště, zmiňovaný amfiteátr, 

dopravní hřiště, budova č. p. 49 patřící městu a stavba občanského vybavení s vlastnickým 
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právem Junák – český skaut, středisko Příbor. Lokalizace parku je viditelná na obr. č. 9, 

kde jsou hranice parku vyznačeny červenou barvou. 

 

Obr. č. 9 Lokalizace městského parku (autor, převzato a upraveno z [12]) 

Prostory parku jsou ve dne poměrně bezpečné. Je zde relativně velká koncentrace 

osob a tedy mnoţství svědků, coţ případného útočníka můţe odrazovat. Problémy zde 

mohou vzniknout spíše v době, kdy nastane tma a dojde také ke sníţení koncentrace 

kolemjdoucích. V parku se v této době mohou zdrţovat lidé, kteří zde chodí konzumovat 

alkohol nebo uţívat drogy a kteří se následně mohou chovat iracionálně a jejich chování 

můţe např. vyústit v útok či agresi. 

3.2.8 Dětská hřiště a sportoviště 

Na vybraném území se dětská hřiště nachází především v těsné blízkosti panelových 

nebo rodinných domů, ze kterých je moţno na hřiště dohlíţet. Jedná se o typická dětská 

hřiště, přičemţ mnohá z nich prošla nedávno rekonstrukcí a proto není shledáno za důleţité 

vytvářet jejich přesný popis. Riziko dětských hřišť spočívá v tom, ţe si zde často děti hrají 

samy, coţ můţe motivovat potencionálního pachatele, jehoţ cílem jsou právě děti.  

Výhodou v umístění dětských hřišť je jejich dohlednost z okolních domů, nevýhodou 

je, ţe ne všechna hřiště jsou osvětlena a tedy zde v nočních hodinách můţe docházet 
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např. k vyuţívání hřišť mládeţí či dalšími osobami, které se zde skryjí a následně 

např. konzumují alkoholické nápoje, uţívají lehké drogy, ruší noční klid či páchají 

vandalství.  

Co se týká sportovišť, za potencionálně rizikový je stanoven fotbalový stadion 

na ulici Dvořákova (GPS: 49.6312300N, 18.1413025E). Tento stadion obklopují ze dvou 

stran rodinné domy a silniční komunikace, ze strany třetí vlakové koleje a ze strany čtvrté 

potok a transformační stanice. Dříve byl stadion oplocen, ale dnes jiţ není oplocení 

stadionu celistvé. Ze strany transformační stanice oplocení místy úplně chybí, místy leţí 

na zemi, viz obr. č. 10. Tento dezolátním stav můţe např. podporovat zájem vandalů o jeho 

další ničení bez pocitu viny z poškozování cizího majetku. 

 

Obr. č. 10 Oplocení fotbalového stadionu [autor] 

3.2.9 Autobusové zastávky a vlakové nádraţí 

Autobusové zastávky a vlakové nádraţí na vybraném území jsou jiţ vyjmenovány 

v kapitole Lokace a popis města, proto zde jiţ nebyly jmenovitě vypsány. 

S ohledem na bezpečnost, zde hrozí především riziko v čekání osamocených ţen, 

dětí, či ţen s dětmi a to především ve večerních hodinách v oblastech takzvaně málo 

frekventovaných. Tudíţ s ideálními podmínkami pro potencionálního pachatele.  
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Další riziko hrozí ve vyuţívání nádraţí a některých zastávek jako prostor pro osoby, 

které zde vysedávají, přespávají, konzumují alkohol a znečišťují tyto prostory. 

Vše vyjmenované můţe vést ke konfliktům a ke sníţení pocitu bezpečí u osob, 

které zastávky vyuţívají k jejich účelu, tedy čekání na dopravu. V neposlední řadě zde 

můţe docházet také k poškozování majetku, např. sprejerstvím. 

 Na vlakovém nádraţí existuje ještě jeden problém. Protoţe se lze na vlakové 

nádraţí bezpečně dostat pouze z jednoho směru, lidé si mnohdy cestu krátí přes koleje, 

a to např. v místě, kde došlo k poškození plotu s účelem vytvoření průchodu k nádraţí. Plot 

byl jiţ v minulosti opraven, ale cca o 1 m dále se objevil otvor nový. Současná situace 

je vyobrazena na obr. č. 11 a 12. 

 

Obr. č. 11 Vytvořené příchodové cesty k vlakovému nádraží (autor, převzato a upraveno z [12]) 
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Obr. č. 12 Místa zkracování cesty na vlakové nádraží [autor] 

3.2.10 Obchody 

Na vybraném území se nachází různé menší obchody např. potraviny, večerky, 

domácí potřeby, drogerie, lékárny, trafiky a další. Obchody jsou především na náměstí 

Sigmunda Freuda a v jeho blízkém okolí. V oblastech od náměstí jsou pak především 

potraviny. Jednotlivé obchody jsou nejvíce ohroţeny krádeţemi zboţí a finanční hotovosti. 

S ohledem na vybavenost bezpečnostními prvky lze konstatovat, ţe většina obchodů nemá 

dostatečné zajištění a spoléhá, „ţe zrovna je zloděj nenavštíví“. Obecně lze konstatovat, 

ţe se na vybraném území nenachází ţádný obchod s výjimečným zboţím, kterému by měla 

být věnována zvláštní pozornost. 

Krom menších obchodů se na vybraném území nachází také jeden obchodní dům 

a to na ulici Lidická 480 (GPS: 49.6412686N, 18.1429192E). Uvnitř obchodního domu 

je instalován kamerový systém a poplachový zabezpečovací a tísňový systém, dále jen 

PZTS. Co se týče kamerového systému, neumoţňuje dostatečně monitorovat moţnou 

trestnou činnost v blízkosti vchodu a ani oblast parkoviště zde není nijak monitorována. 

V provozní době je v obchodním domě vyuţito také nasmlouvané bezpečnostní sluţby, 

která zajišťuje bezpečnost osob a majetku pomocí činnosti stráţného. 
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Z hlediska kriminality zde dochází k problémům krádeţe zboţí, osobních věcí 

nakupujících a jízdních kol. Příčinou můţe být např. to, ţe zde osoby nezaměstnané, 

sociálně slabé či narkomani, vyhledávají moţnost získat finanční prostředky. 

3.2.11 Vybrané sluţby 

Na vybraném území do vybraných sluţeb, v nichţ hrozí potencionální riziko 

k páchání trestné činnosti, je zařazena budova pošty na ulici Jičínská 240 

(GPS: 49.6402436N, 18.1408686E) dále banka se sídlem na náměstí Sigmunda Freuda 10 

(GPS: 49.6398233N, 18.1433683E) a banka se sídlem na ulici Místecká 35 

(GPS: 49.6405000N, 18.1446158E). Jsou zde zařazeny také samostatné venkovní 

bankomaty, tedy bankomat na ulici Jičínská 1524 (GPS: 49.6400983N, 18.1412969E), 

Místecká 1124 (GPS: 49.6417694N, 18.1505375E), Lidická 480 (GPS: 49.6412981N, 

18.1428150E) a na náměstí Sigmunda Freuda 24 (GPS: 49.6406447N, 18.1432881E), 

a benzínky, jejichţ lokace je následující: ulice Místecká 1572 (GPS: 49.6419183N, 

18.1572386E), ulice Ostravská 77 (GPS: 49.6471125N, 18.1437447E). 

Osoby navštěvující vyjmenované objekty mohou být ideálním cílem zlodějů 

nebo lupičů, neboť potenciální pachatelé mohou v těchto místech u potencionálních obětí 

očekávat větší finanční obnos. U krádeţí je očekáváno, ţe by se mohly odehrávat nejčastěji 

v blízkosti objektů nebo přímo v objektech, u loupeţí, ţe potenciální pachatel bude 

vyčkávat a nejprve sledovat cílový objekt do méně frekventované části, kde nebude tolik 

hrozit, ţe by se zde vyskytl náhodný svědek. Dále je uvaţováno nad moţnou loupeţí přímo 

v objektech tedy např. bankovní loupeţí. Zde je však pravděpodobné, ţe bude 

potencionální pachatel odrazen zabezpečovacími systémy objektů. 

3.2.12 Restaurace, bary, herny 

Na vybraném území se nachází restaurace, kavárny, cukrárny, rychlá občerstvení, 

hospody a také bary a herny.  

Z těchto objektů není třeba se zaměřovat na místa, do kterých lidé nechodí 

konzumovat alkoholické nápoje. Tedy např. rychlá občerstvení, kde k podávání 

alkoholických nápojů nedochází a která slouţí pouze ke stravování, nepředstavují zvýšené 
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riziko. Příkladem takového podniku můţe být zařízení Pizza fofrem na ulici nábřeţí 

Rudoarmějců 870 (GPS: 49.6379314N, 18.1455606E). 

Naopak potencionální problém je uvaţován na místech, kde dochází k podávání 

alkoholických nápojů a především, tam kde se lidé chodí primárně opít a ne primárně 

najíst. Zvýšená konzumace alkoholických nápojů můţe vést jednak k iracionálnímu 

chování jedinců či skupin, např. ke zvýšené agresivitě, se kterou se pojí např. zvýšené 

riziko, ţe dojde k bitce nebo naopak můţe být jedinec posilněný alkoholem jednodušším 

cílem pro potencionálního pachatele z důvodu otupění jeho pozornosti. Po konzultaci 

s MP Příbor, byly jako nejproblémovější vybrány následující zařízení: Tony‘s bar 

(GPS: 49.6396525N, 18.1442333E) a Bonver (GPS: 49.6398169N, 18.1446603E) 

na Náměstí S. Freuda a Letka (GPS: 49.6374336N, 18.1400617E) na ulici Čs. armády. 

K nevhodnému chování podnapilých osob dochází především přímo na Náměstí S. Freuda 

a ulici Čs. armády a dále na ul. Řehoře Volného, Nádraţní, Jičínská, Lidická, Místecká. 

3.2.13 Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení, dále jen VO, na vybraném území je převáţně klasické vyuţívající 

sodíkových výbojek, coţ z hlediska prevence kriminality plní poţadavek normy 

ČSN P CEN/TR 14383-2, který se týká rozpoznatelnosti tváře a to při definované 

vzdálenosti minimálně 4 m. [7] Dále jsou na některých přechodech pro chodce, vyuţity 

svítidla pro přisvětlení chodce s asymetrickým rozloţením svítivosti, coţ znamená, 

ţe svítidla vyzařují ve směru pohledu řidiče a také ve směru přechodu coţ zajišťuje 

dostatečnou vertikální osvětlenost chodce a jeho rozeznatelnost a viditelnost pro řidiče. 

VO není v rámci prevence před pácháním kriminality na všech místech katastrálního 

území dostatečné. Chybějící VO bylo zjištěno na níţe zmíněných místech. 

Absence VO na silnici 4863, po které je moţné dojet do místní části Hájov, 

a to v místě, kde se nachází zahrádkářská kolonie (GPS: 49.6340756N, 18.1664508E) 

a o pár set metrů dále rodinné domy. Dále je zde třeba neopomenout ani fakt, ţe na této 

silnici není ani vodorovné značení vodící čáry, která vyznačuje okraj vozovky a značená 

podélná čára, která odděluje jízdní pruhy s protisměrným provozem, coţ řidičům stěţuje 

jízdu po této komunikaci a to především v noci. Vedle komunikace není k dispozici 

chodník ani jiná stezka určena pro chodce, coţ má za následek pohyb chodců po silnici. 
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Rychlost v oblasti jiţ zmiňované zahrádkářské kolonie není nijak omezena dopravním 

značením, a jelikoţ se nachází mimo obec, činí zde maximální povolená rychlost 90 km/h. 

V tomto úseku jsou také prudké zatáčky a komunikace je proto nepřehledná. Dopravní 

značení např. prudká zatáčka, která by upozorňovala především řidiče, kteří nejsou místní, 

zde umístěna není. Dochází zde k dopravním nehodám a při jedné z nich zde došlo 

i k úmrtí, coţ dokazuje pomník u okraje cesty. Část popisovaného úseku silnice 4863 

je vyobrazena na obr. č. 13.  

 

Obr. č. 13 Úsek silnice 4863 [autor] 

Dále absence veřejného osvětlení v části zvané Orinoko na ulici Na nivách, 

kde se rovněţ nachází zahrádkářská kolonie a kde dochází k poměrně velkému pohybu 

počtu osob. Jedná se např. o osoby navštěvující své zahrady nebo osoby vyuţívající stezku 

pro chodce a cyklisty vedoucí do místní části Lubina spadající pod město Kopřivnici. 

Nedostatečné VO je taktéţ poblíţ nádraţí okolo kolejí a okolo blízkých garáţí na kterých 

je také viditelný páchaný vandalismus (sprejerství).  

3.2.14 Nelegální skládky 

Na vybraném území byly zařazeny do rizikových míst také nelegální skládky, 

které se objevují na různých, většinou autem dobře přístupných a ne příliš frekventovaných 

místech. Nelegální skládky jsou značným problémem v oblasti komunální ochrany 
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ţivotního prostředí a představují riziko pro ţivotní prostředí, ale mnohdy i pro lidské 

zdraví. I přesto, ţe za neoprávněné zaloţení skládky hrozí pokuta ve výší aţ 50 000 Kč, 

nedochází k odrazení hříšníků. Je tedy otázkou, zda osoby porušující zákon o výši pokuty 

vědí, či nikoliv. Ke vzniku nelegální skládky můţe přispět i nevšímavost. Proto je třeba 

odstraňovat nelegální skládky jiţ v počátku, aby se nestaly jakýmsi vzorem. Co se týče 

nelegálních skládek odpadu, které byly objeveny při průzkumu vybraného území, nachází 

se ke dni 29. 9. 2017 např. na přibliţných GPS souřadnicích: 49.6257714N, 18.1937100E 

a 49.6281067N, 18.1877597E. Zmíněné nelegální skládky byly vyfotografovány, 

viz obr. č. 14. 

 

Obr. č. 14 Nelegální skládky [autor] 

3.3 Statistika kriminality na vybraném území 

Bylo stanoveno za důleţité seznámit se s kriminalitou ve městě za předchozí období, 

coţ umoţnilo posoudit, zda realizovaná prevence kriminality má předpokládaný dopad. 

Ze statistických údajů lze také nalézat slabá místa systému prevence kriminality a vytyčit 

směr, kterým by se měla prevence ubírat. 

Níţe uvedené statistické údaje byly poskytnuty vrchním stráţníkem Městské policie 

Příbor, dále jen MP Příbor. Údaje k jednotlivým rokům byly čerpány ze zpráv s názvem 
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Bezpečnost a veřejný pořádek za rok 2010 aţ 2016 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 

a z dokumentu Plán prevence kriminality města Příbora na léta 2013 aţ 2016 [34]. 

3.3.1 Bezpečnostní analýza dat MP Příbor 

MP Příbor má ve své správě Příbor a jeho místní části Prchalov a Hájov. Počet 

spáchaných přestupků, řešených MP Příbor v letech 2010 aţ 2016 je uveden v následující 

tab. č. 1. 

Tab. č. 1 Údaje o přestupcích [autor] 

Druh přestupku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Přestupky na úseku dopravy 1080 1372 1428 1321 1517 1846 2220 

Proti veřejnému pořádku 133 102 92 83 94 77 84 

Proti občanskému souţití 23 21 16 12 10 11 6 

Proti majetku 30 37 30 38 29 17 19 

Na úseku ochrany před alk. a 

jinými toxikoman. 

39 30 19 13 15 9 6 

Porušení nařízení města a OZV 157 195 138 146 152 169 161 

Ostatní 2 1 2 1 4 3 1 

Celkem 1464 1758 1725 1614 1821 2132 2497 

Pro lepší přehlednost a popis vývoje přestupků byly z této tabulky vyhotoveny dva 

grafy, které jsou umístěny níţe. Tyto grafy byly zvoleny z důvodu čitelnosti (počty 

přestupků na úseku dopravy jsou v číselných hodnotách nad 1000, kdeţto ostatní přestupky 

nepřesahují hodnotu 200). Slovní popis grafu č. 1 a č. 2 je uveden pod těmito grafy. 

 

 
Graf č. 1 Počet spáchaných přestupků v letech 2010 – 2016 [autor] 
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Z grafu č. 1 je viditelné, ţe počet přestupků proti veřejnému pořádku od roku 2010 

do roku 2015 klesl o 56 přestupků, mezi lety 2015 a 2016 došlo naopak k mírnému růstu 

a to celkem o 7 případů. Nejčastěji se jednalo o neoprávněné zábory veřejného 

prostranství, rušení nočního klidu, buzení veřejného pohoršení, zaloţení černé skládky 

a neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Přestupky proti občanskému souţití mají klesající 

tendenci v celém rozsahu vyobrazených let. Od roku 2010 do roku 2016 klesly 

z 23 na pouhých 6. Těchto přestupků je malý počet především z důvodu, ţe v mnoha 

případech jsou latentní čili skryté (páchány mezi blízkými a neoznámeny). Obecně 

se jedná především o uráţku na cti, vyhroţování újmou na zdraví, lehkým ublíţením 

na zdraví či nedbalostním ublíţením na zdraví. Přestupky proti majetku měly nejvyšší 

četnost v roce 2013, to došlo k 38 těchto přestupků, naopak nejniţší četnost byla v roce 

2015, kdy jich bylo spácháno celkem 17. Podle vrchního stráţníka MP Příbor je tento stav 

zapříčiněn malým mnoţstvím bezdomovců závislých na alkoholu a také osob závislých 

na návykových látkách. V roce 2016 byli pachatelé majetkových přestupků ze 74 % místní 

a převládal u nich věk 30 – 50 let (47 % případů). U přestupků na úseku ochrany 

před alkoholem a jinými toxikomaniemi je taktéţ vidět klesající tendence, 

a to z 39 případů z roku 2010 na 6 případů v roce 2016, čili pokles o téměř 85 %, kdy tyto 

přestupky jsou páchány osobami, které podají alkoholické nápoje či prodají tabákové 

výrobky osobám mladším 18 let. MP Příbor pravidelně koná akce se zaměřením 

na poţívání alkoholických nápojů v restauracích. Obecně v letech 2010 - 2016 většina 

těchto přestupků nebyla odhalena při kontrolách v restauracích, ale při namátkových 

kontrolách na dětských a sportovních hřištích, přičemţ alkohol byl zjištěn u dětí a mládeţe 

zejména ve věku 13-16 let. Přestupků v oblasti porušení nařízení města a obecně 

závaţné vyhlášky, dále jen OZV, se v průměru stalo 159,7 za rok (průměr z let 2010 – 

2016). Evidované přestupky jsou nejčastěji spáchané porušením OZV č. 5/2008, 

o záleţitostech veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejných 

prostranstvích, OZV č. 6/2015, o zákazu poţívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, OZV č. 2/2011, o místním poplatku ze psů a nařízení města 2/2015, Trţní řád. 
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Z grafu č. 2 je viditelné, ţe počet přestupků na úseku dopravy s výjimkou roku 

2013 má rostoucí tendenci. V roce 2010 se jednalo především o nezaplacení parkovného 

na náměstí a porušování zákazových a příkazových značek na katastru města. Pro přesnost 

byl uveden fakt, ţe od 1. 8. 2011 došlo ke změně legislativy a § 22 zákona 200/1990 Sb., 

(přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu), nahradil § 125 c) zákona 

361/2000 Sb., (o provozu na pozemních komunikacích). V roce 2011 vzrostl počet 

přestupků o 292. Podíl na růstu mělo provádění měření rychlosti v měsíci říjnu a listopadu 

a změna systému parkování na náměstí (parkovací kotouč). Do bodového hodnocení řidičů 

bylo zařazeno 180 zaznamenaných přestupků. V roce 2012 uţ to bylo 253. V roce 2013 

počet evidovaných přestupků klesl oproti předchozímu roku o 7,5 %, ale v roce 2014 došlo 

opět k nárůstu přestupků na úseku dopravy. Přestupky byly páchány stejné 

jako v předchozích letech. V roce 2015 růst počtu spáchaných přestupků pokračoval 

(+ 22 % oproti roku 2014) a v roce 2016 tomu bylo podobně (+20 % oproti roku 2015). 

Mezi 85 % řešených přestupků patřilo parkování bez parkovacího kotouče (nově zavedeno 

u Penny marketu), nezaplacení parkovného, porušování zákazových značek či nedovolené 

stání či zastavení vozidel. Zbylých 15 % dopravních přestupků bylo spácháno překročením 

nejvyšší povolené rychlosti na úsecích katastru města. Počet spáchaných přestupků v letech 

2010 aţ 2016 má celkově s výjimkou roku 2013 rostoucí tendenci. 

Další uvedená statistická data pojednávají o počtu a druhu evidovaných událostí 

MP Příbor. Vše je přehledně vidět na grafu č. 3. 

Graf č. 2 Počet spáchaných přestupků v letech 2010 – 2016 [autor] 
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Graf č. 3 Evidované události 2010 – 2016 [autor] 

Ve shrnutí lze tedy říci, ţe MP Příbor se kromě řešení přestupků věnuje také např. 

kontrole osob, asistuje na ţádost, nebo např. poskytuje první pomoc. Veškeré evidované 

události a přestupky rozebírané výše, jsou vţdy vztaţeny k určitému místu. Názvy ulic 

a počty událostí, které se s těmito ulicemi pojí, jsou vyobrazeny na grafu č. 4. Ulice, 

na kterých bylo evidováno pod 30 událostí, nebyly do grafu zařazeny z důvodu, ţe tyto 

údaje nebyly k dispozici. 

 

Graf č. 4 Místa událostí [autor] 



35 

 

3.3.2 Bezpečnostní analýza dat Obvodního oddělení PČR Příbor 

Obvodní oddělení Policie České republiky Příbor, dále jen OO PČR Příbor, spravuje 

jednak území města Příbora a jeho místní části (Hájov, Prchalov), ale také obec Kateřinice, 

Mošnov, Petřvald, Petřvaldík, Sedlnici, Skotnici a Trnávku. Tedy i území, kterým 

se diplomová práce nezabývá, avšak data OO PČR Příbor byla vyuţita pro statistické 

zhodnocení. Počet trestných činů, které OO PČR Příbor řešilo v letech 2013 aţ 2016 

je uveden v následující tab. č. 2. 

Tab. č. 2 Údaje o trestných činech (autor, převzato a upraveno z [13]) 

Trestná činnost 2013 2014 2015 2016 

Celková 357 322 271 220 

Obecná 293 240 189 140 

Násilná 18 15 18 20 

Mravnostní 2 4 1 2 

Majetková 249 182 142 88 

z toho krádeţe vloupáním 112 60 49 31 

z toho krádeţe prosté 122 91 74 51 

Ostatní 24 39 28 30 

Hospodářská 27 19 16 17 

Zbývající 37 63 66 63 

Pro získání vypovídajících údajů z těchto hodnot bylo provedeno bliţší zkoumání 

trestných činů, dále jen TČ. Při tomto zkoumání byla vytvořena tabulka všech TČ, 

které byly v OO PČR Příbor spáchány v letech 2013 aţ 2016. U TČ byl uveden počet TČ 

(viz P), počet TČ, které byly objasněny (viz PO), a tento počet byl vyjádřen 

také v procentech (viz PO v %). TČ, které v daném roce nebyly zaznamenány byly 

označeny zelenou barvou. Zmíněná tabulka je uvedena v příloze č. 5. Dále bylo vybráno 

deset nejčastěji páchaných TČ, bez ohledu na jejich zařazení pod druh kriminality, 

a z těchto TČ byly sestaveny grafy, které jsou rovněţ uvedeny v příloze č. 5. Z důvodu 

rozsahu diplomové práce byly sestaveny pouze pro rok 2013 a 2016. 

Ve shrnutí lze o údajích OO PČR Příbor říci, ţe u většiny TČ je viditelná klesající 

tendence. Např. došlo mezi roky 2013 a 2016 k poklesu o 69 % u krádeţí věcí 

z automobilů. Stále však k těmto krádeţím dochází a proto je třeba věnovat pozornost 

i jim. Aby bylo shrnutí kompletní, naopak rostoucí tendence je viditelná především 

u ohroţení pod vlivem návykové látky, opilství a to o 169 %, srovnání je opět mezi roky 

2013 a 2016. 
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3.4 Současná opatření prevence kriminality 

V této kapitole byl postupně uveden přehled současného stavu situační prevence 

kriminality na katastrálním území města, která je zajišťována MP Příbor. Kromě situační 

prevence, zde byla uvedena také opatření sociální prevence MP Příbor a to v podkapitole 

s názvem Ostatní. 

3.4.1 Městský kamerový dohlíţecí systém 

Městský kamerový dohlíţecí systém, dále jen MKDS, se v současnosti skládá 

ze 7 kamer a záznamového zařízení s uloţištěm na data na dobu cca pěti aţ osmi týdnů. 

Úloţiště na data je na stanici MP Příbor. Ze 7 kamer jsou dvě vnitřní (analogové), čtyři 

venkovní (analogové) a jedna kamera je mobilní (digitální). První kamery byly uvedeny 

do provozu v prosinci roku 2013, v roce 2014 došlo k rozšíření o dvě venkovní kamery 

a mobilní kamera byla zakoupena v roce 2015. Ke MKDS je v současnosti moţné připojit 

maximálně 8 kamer. To znamená, ţe je zde moţno připojit uţ jen jednu kameru 

a při případném větším rozšíření by bylo zapotřebí rozšířit také software a hardware. [19] 

Umístění venkovních kamer umoţňuje monitorovat vstupní dveře MP, příjezdovou 

cestu na náměstí včetně domu pečovatelské sluţby a pošty, a náměstí Sigmunda Freuda. 

Umístění mobilní kamery AK12 vychází z aktuálních potřeb (tzn., ţe bývá umístěna 

např. na místa, kde došlo k aktuálnímu problému s narušováním veřejného pořádku). 

Přenos dat z AK12 je realizován pomocí GPRS přičemţ přenesená data jsou ukládána 

na stejné úloţiště jako záznamy z ostatních kamer. [19] 

Dohled nad MKDS vykonávají stráţníci městské policie v době jejich přítomnosti 

na sluţebně. Tento dohled je však prováděn pouze namátkově a není určen stráţník či jiný 

externí pracovník nebo speciální firma, která by přenášené záznamy MKDS sledovala 

a vyhodnocovala nepřetrţitě. [4] 

Cílem pořízení MKDS bylo jednak působit preventivně (zveřejnění o jeho existenci 

můţe řadu pachatelů odradit) a dále k tomu mířily represivní důvody (hledání pachatelů 

či potřebných informací ze záznamů). Za dobu uţívání byli pomocí kamerového systému 

zjištěni např. pachatelé trestných činů, nebo řidiči, kteří zavinili dopravní nehodu, 
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dále kamerový systém napomohl k odhalení a prokázání přestupků nebo byl pramenem 

informací (časových, o pohybu apod.). [19] 

3.4.2 Preventivní radary 

Preventivní radary jsou zařízení, která kaţdému projíţdějícímu vozidlu ukazují jeho 

okamţitou rychlost, a to znázorněním na světelném panelu. V případě překročení 

maximální povolené rychlosti, je řidič na tuto skutečnost upozorněn výstraţnou signalizací, 

aby došlo k uvědomění o překročení rychlosti v obci a následnému sníţení rychlosti 

vozidla. V tomto spočívá prevence takzvaných preventivních radarů. Ve městě byly 

do srpna 2017 vyuţívány tři preventivní radary (první byl pořízen v roce 2006) a díky 

skutečnosti, ţe v místě jejich umístění (ul. Jičínská u základní školy, ul. Místecká u bývalé 

Tatry, ul. Ostravská u hřbitova) bylo jasně zaznamenáno sníţení průměrné rychlosti 

vozidel, byly pořízeny další dva radary a umístěny do místní části Hájov a Prchalov. Toto 

rozšíření preventivních radarů bylo shledáno jako dobrým krokem MP Příbor. [21] 

3.4.3 Schránky důvěry 

Schránky důvěry MP Příbor vznikly v roce 2008 z důvodu, aby zde občané města 

mohli vhazovat své připomínky, náměty a dotazy, na jejichţ základě mohou stráţníci 

získat informace a podměty k činnosti jiţ vykonávají. Dále bylo zjištěno, ţe občané 

schránky důvěry vyuţívají také k anonymnímu odevzdávání nalezených věcí 

např. dokladů. Počet pořízených schránek důvěry v jiţ zmiňovaném roce 2008 byl roven 

šesti kusům. Schránky byly rozmístěny do vybraných lokalit katastru města, 

a to u informačních tabulí městského úřadu (schránka důvěry se nachází např. na GPS 

souřadnicích: 49.6327467N, 18.1390036E u potravin Hruška a restaurace Pajonk 

a 49.6369875N, 18.1373100E u bývalé základní školy a současného střediska volného času 

Dukelská). Schránky důvěry jsou rozmístěny rovnoměrně po celém katastrálním území 

města a jsou v dostupné vzdálenosti všech občanů. [21], [14] 

V roce 2014 v druhé polovině roku, se schránky důvěry staly objektem vandalů, 

Ti schránky poničili natolik, ţe je stráţníci MP Příbor byli nuceni demontovat. I přes tuto 

okolnost bylo rozhodnuto o pořízení schránek nových a pokračování prostřednictvím 

schránek s komunikací s občany. [11] 
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3.4.4 Evidence jízdních kol 

V rámci projektu forenzního značení jízdních kol pomocí syntetické DNA jsou 

zájemcům označena jízdní kola, a to tak, ţe se na vybrané komponenty kola nanese 

speciální roztok, který obsahuje mikrotečky velikosti 1 mm s jedinečným kódem 

SelectaDNA. Díky tomuto kódu je moţné dohledat vlastníka kola. Jedná se o metodu 

ochrany majetku s cílem namířeným na preventivní účinek. [21] 

Samotné značení probíhá takto: Nejprve je nutno očistit příslušná místa na jízdním 

kole, následně je nanesena stráţníkem na očištěná místa syntetická DNA. Ta usychá okolo 

25 - 30 minut, během kterých se spojí s rámem a pro oko se stane neviditelnou. 

Vyhledávání označení se provádí pomocí UV světla, díky kterému začnou mikrotečky 

světélkovat. Samotný kód se čte za pomocí speciálního zvětšovacího zařízení. 

Takto označené kolo je zaregistrováno v databázi MP Příbor, v Registru identifikačního 

značení, a také v celosvětové databázi výrobce forenzního značení. [21] 

Kolo si mohou nechat označit občané starší 15 let. U mladších osob pak jejich 

zákonný zástupce. K evidenci je nutné mít očištěno jízdní kolo, předloţit občanský průkaz 

a doklad o nabytí jízdního kola nebo předloţit sepsané čestné prohlášení o jeho nabytí. 

Značení jízdních kol je prováděno vţdy v určité dny a časy, na které se mohou zájemci 

předem přihlásit. Přitom jsou předem upozorněni, ţe vzhledem k technologii 

se za deštivého počasí značení neuskuteční a bude přesunuto. Kaţdé takto označené kolo 

je opatřeno nálepkou s informací, ţe je kolo chráněno DNA, a jeho vlastníkovi 

je vystavena karta s názvem Evidenční list jízdního kola, viz obr. č. 15. [21] 

 

Obr. č. 15 Evidenční list jízdního kola [autor] 
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3.4.5 Ostatní 

Další činnosti související s prevencí kriminality jsou např. kaţdým rokem pořádané 

různé přednášky, besedy či akce ať uţ se zaměřením na určitou skupinu občanů 

nebo pro všechny občany, viz příklady uvedeny níţe [21]: 

 Přednáška „Senioři v dopravě”, „Senioři braňte se podvodníkům” 

 Přednášky v mateřských školkách, v prvních a třetích třídách základních škol, 

v dětském domově 

 Preventivní akce „Cyklisté pozor, sezóna začíná”, „Po prázdninách bezpečně 

do školy” 

 Počerádské divadlo „VeTři“ (představení se zaměřením na prevenci 

proti kouření a alkoholu, vandalství, šikaně mezi spoluţáky a kyberšikaně 

určené dětem a představení o domácím násilí a důvěřování cizím lidem) 

 Branný závod „O pohár městské policie Příbor” 

 Tvorba desater: Desatero bezpečné chůze a desatero bezpečné jízdy 

 Tvorba informativních broţur: „Povinná výbava jízdního kola”, „Na kolo 

jen s přilbou”, „Protidrogová prevence” 
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4 POSOUZENÍ RIZIK 

Kapitola posouzení rizik si klade za cíl získat podklady pro rozhodovací procesy 

v inovaci systému prevence kriminality. 

Protoţe existuje velký počet metod vyuţívaných pro posouzení rizik, je důleţité 

se při volbě metody rozhodnout o tom, zda je aplikovatelná pro řešené potřeby a cíle. 

Dále musí být k dispozici vstupní údaje, které charakterizuje jejich uţitečnost a jejich 

dosaţitelnost (vynaloţené úsilí k zisku údajů). V praxi se při posuzování rizik vyuţívá 

kombinace rozumového nadání, praktických zkušeností a statisticky získaných dat. Díky 

tomu je posuzování rizik efektivní, přičemţ účinnost se zvyšuje provedením více metod 

a vzájemným porovnáním jejich výsledků. Obecně se posuzování rizik skládá ze tří kroků, 

a to z identifikace rizik (moţné jejich modelování), analýzy rizik (vhodné vyuţít více 

metod) a hodnocení rizik (vhodné vyuţití verifikace). [33] 

Pro potřeby diplomové práce byly zvoleny tři metody. Metoda dotazníkového 

šetření, na jehoţ základě bylo vyhodnoceno, jak na území města Příbor vnímají 

bezpečnostní situaci jeho obyvatelé a co je potřeba zlepšit na základě jejich názoru. 

Metoda CARVER, do které byly promítnuty nabyté znalosti a osobní zkušenosti a která 

byla následně vyuţita pro tvorbu Paretova diagramu a Lorenzovy křivky a modifikovaná 

metoda FMEA, která je uzpůsobena pro pouţití vůči protiprávním činům a která byla 

rovněţ následně vyuţita pro tvorbu Paretova diagramu a Lorenzovy křivky. 

4.1 Dotazníkové šetření kvantitativní explorativní metodou 

Pro účely dotazníkového šetření byla vyuţita takzvaná kvantitativní explorativní 

metoda. Pod pojmem kvantitativní je myšleno, ţe ke zpracování dat bude vyuţito 

statistických postupů. Pod pojmem explorativní se myslí, ţe bude zaměřena na zjišťování 

údajů prostřednictvím výpovědi. Přičemţ výpověď můţe být zjišťována např. pomocí 

ankety, besedy, interview, nebo dotazníku. V diplomové práci byla pouţita technika 

dotazníku neboli dotazníkového šetření. Dotazník vyplňovali respondenti, kteří kladně 

odpověděli na ústní otázku, zda jsou občany města Příbor nebo jeho místní části, čímţ byl 

vymezen výzkumný vzorek. [36] 
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Pro účely diplomové práce byl zpracován dotazník tak, aby slouţil ke zjištění názoru 

obyvatelstva na prevenci kriminality v Příboře a v jeho místních částech, a zjistil, zda mají 

občané na vybraném území zkušenosti s kriminalitou a také jak vnímají současnou 

bezpečnostní situaci. Jak uţ bylo zmíněno výše, respondenti byli pouze občané města 

Příbor a jeho místních částí. Dotazníků bylo rozdáno 150 kusů. Před získáním dat 

z dotazníků byly stanoveny následující hypotézy. 

Hlavní hypotéza č. 1: Občané se na katastrálním území města Příbor cítí bezpečně. 

 Pracovní hypotéza č. 1.1: Občané důvěřují MP Příbor. 

 Pracovní hypotéza č. 1.2: Občané důvěřují PČR. 

 Pracovní hypotéza č. 1.3: Občané vnímají sniţování míry kriminality. 

Hlavní hypotéza č. 2: Občané jsou obeznámeni s problematikou prevence kriminality. 

 Pracovní hypotéza č. 2.1: Občané znají preventivní programy MP Příbor. 

 Pracovní hypotéza č. 2.2: Občané vyuţívají preventivní programy MP Příbor. 

 Pracovní hypotéza č. 2.3: Občané schvalují investice do prevence kriminality. 

Po distribuci 150 dotazníků bylo navráceno k vyhodnocení 107 kusů z nich 

103 správně vyplněných, coţ bylo shledáno za dostatečné. Respondenti odpovídali celkem 

na 17 otázek, přičemţ vzor dotazníku je uveden v příloze č. 1 a grafické či tabulkové 

vyhodnocení otázek je uvedeno v příloze č. 2. První dvě otázky zjišťovaly pohlaví a věk 

respondentů. Na dotazník odpovědělo celkem 59 muţů a 44 ţen. Respondenti byli 

nejčastěji ve věku 21 - 40 let. Vyhodnocení otázek je uvedeno v tab. č. 3, která z důvodu 

čitelnosti obsahuje pouze údaje o četnosti a relativní četnosti. Obecně se u nominálních 

proměnných uvádí pouze četnost, relativní četnost a kumulativní četnost a to z důvodu, 

ţe nominální proměnná neumoţňuje pouţití příliš mnoha matematických operací. 

U ordinálních proměnných se uvádí navíc také minimum, maximum, dolní kvartil, medián, 

horní kvartil a modus. Uvedené údaje, které nebyly obsaţeny v tab. č. 3, byly uvedeny 

v poslední tabulce přílohy č. 2, kde byly také vysvětleny jednotlivé pojmy. [8] 

Tab. č. 3 Vyhodnocení dotazníku [autor] 

č. Stručné znění Moţnosti odpovědi Četnost 
Relativní 

četnost 

1 Pohlaví 
Muţ 59 57,28 

Ţena 44 42,72 

2 Věk 
15 - 20 9 8,74 

21 - 40 54 52,43 
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41 - 60 25 24,27 

61 a více 15 14,56 

3 Spokojenost s PČR 

Spokojen/á 22 21,36 

Spíše spokojen/á 40 38,83 

Nemá názor 31 30,10 

Spíše nespokojen/á 8 7,77 

Nespokojen/á 2 1,94 

4 Spokojenost s MP Příbor 

Spokojen/á 29 28,16 

Spíše spokojen/á 54 52,43 

Nemá názor 12 11,65 

Spíše nespokojen/á 6 5,83 

Nespokojen/á 2 1,94 

5 Bezpečnost území 

ANO 42 40,78 

Spíše ANO 58 56,31 

Spíše NE 3 2,91 

NE 0 0,00 

6 Vliv denní doby na pocit bezpečí 

ANO 17 16,50 

Spíše ANO 21 20,39 

Spíše NE 37 35,92 

NE 28 27,18 

7 Setkání s protiprávním jednáním 
ANO 40 38,83 

NE 63 61,17 

8 Ohlášení protiprávního jednání 

ANO 59 57,28 

Spíše ANO 35 33,98 

Spíše NE 6 5,83 

NE 3 2,91 

9 Nejvíce se cítím ohroţen/a 

Dopravní nehodou 15 14,56 

Krádeţí majetku  43 41,75 

Loupeţným přepadením 4 3,88 

Rušením nočního klidu 7 6,80 

Toxikomanií a drogami 12 11,65 

Ublíţením na zdraví 4 3,88 

Vandalismem 6 5,83 

Vloupáním 5 4,85 

Výtrţnictvím 2 1,94 

Znásilněním 2 1,94 

Jiná odpověď 3 2,91 

10 

Za nebezpečnou lokalitu povaţuji (zde 

je uvedeno pouze 5 nejčastějších 

odpovědí) 

Městský park 34 33,01 

Ţádnou 11 10,68 

Nevím 8 7,77 

Vlakové nádraţí 8 7,77 
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Letka a okolí 6 5,83 

11 Míra kriminality v posledních letech 

Zvyšuje se 16 15,53 

Je stejná 68 66,02 

Sniţuje se 19 18,45 

12 Vnímání monitorovaných prostorů 

ANO 10 9,71 

Spíše ANO 11 10,68 

Spíše NE 40 38,83 

NE 42 40,78 

13 Povědomí o preventivních programech 
ANO 35 33,98 

NE 68 66,02 

14 Vyuţití preventivních programů 
ANO 17 16,50 

NE 86 83,50 

15 

Jaký preventivní program by občané 

uvítali (zde je uvedeno pouze 5 

nejčastějších podobných odpovědí 

s výjimkou odpovědí typu ţádný či 

nevím) 

Prevence zaměřena na děti 12 11,65 

Zabezpečení jízdních kol 10 9,71 

Více preventivních hlídek 6 5,83 

Prevence proti krádeţím 4 3,88 

Protidrogová prevence 4 3,88 

16 

Jaká bezpečnostní opatření by dle 

občanů zlepšila bezpečnost (zde je 

uvedeno pouze 5 nejčastějších 

podobných odpovědí s výjimkou 

odpovědi nevím) 

Preventivní hlídky 21 20,39 

Kamerový systém 14 13,59 

Ţádná 10 9,71 

Osvětlení 5 4,85 

Oprava silnic a chodníků 3 2,91 

17 Investice do prevence 
ANO 94 91,26 

NE 9 8,74 

Na základě výše uvedených dat byly níţe vyhodnoceny stanovené hypotézy. 

 Pracovní hypotéza č. 1.1: Občané důvěřují MP Příbor. 

Dle odpovědí na otázku č. 4 je s prací MP Příbor spokojeno 28 % a spíše spokojeno 

52 % respondentů. Pouze 12 % respondentů nemá názor na práci MP a 2 respondenti 

nejsou s prací MP spokojeni. A dle otázky č. 8 by 57 % respondentů nahlásilo protiprávní 

jednání. Z těchto důvodů byla pracovní hypotéza č. 1.1 potvrzena. 

 Pracovní hypotéza č. 1.2: Občané důvěřují PČR. 

Dle odpovědí na otázku č. 3 je s prací OO PČR Příbor spokojeno 21 % a spíše 

spokojeno 39 % respondentů. Celkem 30 % respondentů nemá názor, 8 % je spíše 

nespokojených a zbylí respondenti jsou nespokojení. OO PČR dopadlo sice hůře neţ MP, 

ale i tak převaţuje spíše spokojenost. Z těchto důvodů byla pracovní hypotéza 

č. 1.2 potvrzena. 
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 Pracovní hypotéza č. 1.3: Občané vnímají sniţování míry kriminality. 

Pokles míry kriminality vnímá dle odpovědí na otázku č. 11 pouze 

18 % respondentů. Dalších 66 % respondentů si myslí, ţe míra kriminality je stejná 

a 16 % si myslí, ţe se zvyšuje. Z těchto důvodů byla pracovní hypotéza č. 1.3 zamítnuta. 

Hlavní hypotéza č. 1: Občané se na katastrálním území města Příbor cítí bezpečně. 

Z důvodu potvrzení dvou pracovních hypotéz byla celkově potvrzena i hlavní 

hypotéza č. 1 avšak s malou výhradou, a to s rozdílnými názory na úroveň kriminality 

na území města Příbor. 

 Pracovní hypotéza č. 2.1: Občané znají preventivní programy MP Příbor. 

Povědomí o preventivních programech má dle odpovědí na otázku č. 13 pouze 

34 % respondentů. Z nichţ 22 dotázaných zná Značení jízdních kol syntetickou DNA 

a ostatní respondenti, kteří znají některý preventivní program, uvedli např. přednášky, 

hlídkovou činnost či činnost MP na dopravním hřišti. Zbylých 66 % respondentů 

o preventivních programech neví. Z těchto důvodů byla pracovní hypotéza 

č. 2.1 zamítnuta. 

 Pracovní hypotéza č. 2.2: Občané vyuţívají preventivní programy MP Příbor. 

Dle odpovědí na otázku č. 14 vyuţilo preventivního programu pouze 

16,5 % dotázaných. Z nich 14 si nechalo označit kolo syntetickou DNA, 3 se zúčastnili 

některé z přednášek a jeden z respondentů navštívil akci Odpoledne s policií v městském 

parku. Ostatních 83,5 % respondentů nevyuţilo ţádný preventivní program. Z těchto 

důvodů byla pracovní hypotéza č. 2.2 zamítnuta. 

 Pracovní hypotéza č. 2.3: Občané schvalují investice do prevence kriminality. 

Dle odpovědí na otázku č. 17 si 91 % respondentů myslí, ţe investice do prevence 

kriminality jsou účelné. Pouze 9 % respondentů si myslí opak. Z těchto důvodů byla 

pracovní hypotéza č. 2.3 potvrzena. 

Hlavní hypotéza č. 2: Občané jsou obeznámeni s problematikou prevence kriminality. 

Z důvodu zamítnutí dvou pracovních hypotéz byla celkově zamítnuta i hlavní 

hypotéza č. 2. Z toho vyplývá, ţe občané nejsou obeznámeni s problematikou prevence. 
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4.2 Metoda CAVER 

V této kapitole byla hodnocena váha uvaţovaných rizik, a to za pomoci aplikace 

analytické metody nazývané CARVER. Metoda CARVER v původním záměru slouţila 

americké armádě za účelem stanovení všech opatření, která jsou primární pro zkoumanou 

misi. Jedná se o subjektivní semikvantitativní maticovou metodu. Pro potřeby práce byla 

metoda upravena tak, aby šla pouţít na systém prevence kriminality. Pomocí metody byla 

identifikována významnost jednotlivých kritérií a následně určen záměr, kterým směrem 

by se měly orientovat síly a prostředky v oblasti prevence kriminality. [2] 

Význam jednotlivých písmen ve zkratce CARVER je vysvětlen níţe. Poté následuje 

tab. č. 4, která je shrnutím údajů, pojednává o hodnocení kritérií a přiřazuje jim bodovou 

škálu sloţenou z celých čísel v intervalu 1 - 5. Maximální hodnota, která můţe být pomocí 

metody CARVER získána se rovná 25 a minimální hodnota se rovná 5. 

C = Criticality (kritičnost, důleţitost) → v práci stanovuje, jak důleţité 

je ochraňovat určitý zájem v rámci systému prevence kriminality. Vyjadřuje tedy význam 

chráněného zájmu, tedy od nevýznamných objektů a oblastí, přes objekty a oblasti 

s výskytem většího počtu osob aţ po kritickou infrastrukturu. 

A = Accessibility (přístupnost) → v práci stanovuje, jak obtíţné bude 

pro potencionálního pachatele dosáhnout svého cíle, tedy jaké má schopnosti překonat 

opatření systému a například vniknout do objektu nebo zájmové oblasti. Pokud 

je přístupnost velice těţká, bude zapotřebí uţití násilí, profesionálních znalostí 

a specifického vybavení, pokud je těţká, bude potřeba znalostí, vybavení a příprav, 

u střední přístupnosti postačí znalost základní a běţně koupitelné vybavení, u snadné 

přístupnosti znalost malá a minimální vybavení a u velice snadné se obejdeme 

bez vynaloţení úsilí. 

R = Recoverability (způsobilost obnovy systému) → v práci, stanovena časem 

a prostředky, které jsou zapotřebí k obnovení nebo změně systému prevence kriminality 

a tedy i k minimalizaci protiprávního jednání, které vzniklo. 

V = Vulnerability (zranitelnost) → v práci znamená, ţe potencionální pachatelé 

protiprávních činů jsou vybaveni prostředky a znalostmi k tomu, aby mohli páchat 
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plánovanou činnost. Zranitelnost je vyjádřena mnoţstvím škod s ohledem na škody 

finanční i významové. 

E = Effect (efekt) → smyslem efektu v práci je myšleno to, jaký bude mít dopad 

na obyvatelstvo (občany města) útok na cíl nebo jiná neţádoucí událost. Zahrnuje, 

jak budou lidé reagovat na vzniklou situaci. Zda situaci vůbec zaregistrují a pokud ano, 

zda tato registrace bude bez reakce, s reakcí za vzniku obav, strachu či paniky. 

R = Recognisability (rozpoznatelnost) → míra, do které dokáţe potencionální 

pachatel rozpoznat pro něj vhodný cíl s ohledem na jeho znalosti a zkušenosti 

při obcházení systému prevence kriminality. Zda rozpozná cíl a pokud ano, 

zda aţ po určité přípravě nebo bez příprav. 

Tab. č. 4 Kritéria hodnocení metody CARVER [autor] 

Kritéria hodnocení: Bodové 

hodnocení 

Slovní 

hodnocení C - kritičnost A - přístupnost R - obnova 

Nevýznamné  Velice těţká Do 24 hodin 1 Velmi nízká 

Vyuţívané občasně Těţká Do 1 týdne 2 Nízká 

Vyuţívané kaţdodenně Středně těţká Do 1 měsíce 3 Střední 

Výskyt většího počtu 

osob Snadná Do 1 roku 4 Vysoká 

Spadající do kritické 

infrastruktury Velice snadná Nad 1 rok 5 

Velmi 

vysoká 

Kritéria hodnocení: Bodové 

hodnocení 

Slovní 

hodnocení V - zranitelnost E - efekt R - rozpoznatelnost 

Bez škod Bez povšimnutí Není 1 Velmi nízká 

Minimum škod Bez reakce Jen po důkladné přípravě 2 Nízká 

Běţné škody Vznik obav Jen po přiměřené přípravě 3 Střední 

Velké škody Pocit strachu Jen po minimální přípravě 4 Vysoká 

Obrovské škody Panika Bez příprav 5 

Velmi 

vysoká 

Výše uvedená tabulka byla následně vyuţita pro aplikaci metody CARVER. Bylo 

vyuţito také kapitoly popisu rizikových míst, viz kapitola 3.2. Aplikace metody je uvedena 

v tab. č. 5. 
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 Tab. č. 5 Aplikace metody CARVER [autor] 

Na základě aplikace metody CARVER bylo zjištěno, ţe výsledky se značně neliší 

a rozdíl mezi nejvyšší a nejniţší hodnotou je 8 bodů. Mezi rizika s nejvyšším bodovým 

ohodnocením patří ohroţování mravní výchovy mládeţe, vandalismus a konflikt 

s podnapilou osobou. 

Kategorie Specifikace č. C A R V E R ∑  

Obydlí 

Krádeţe vloupáním do bytů 1 3 3 4 4 3 3 20 

Krádeţe vloupáním do rodinných 

domů 
2 3 3 4 4 3 3 20 

Parkoviště 

Krádeţe motorových vozidel 3 3 3 4 4 3 3 20 

Krádeţe věcí z motorových vozidel 4 3 4 3 3 3 3 19 

Vandalismus 5 3 5 2 3 3 5 21 

Stojany pro kola Krádeţe jízdních kol 6 3 4 3 3 3 4 20 

Zdravotnická 

zařízení 

Krádeţe, loupeţe a jiná protiprávní 

činnost páchaná na pacientech 
7 3 3 1 3 3 3 16 

Krádeţe, loupeţe a jiná protiprávní 

činnost páchaná na pracovnících 

zdravotnických zařízení 

8 3 3 3 3 3 3 18 

Sociální zařízení Krádeţe vloupáním 9 3 3 2 2 4 3 17 

Školská zařízení 
Krádeţe vloupáním 10 3 3 2 2 3 3 16 

Ohroţování mravní výchovy mládeţe 11 4 4 3 4 4 4 23 

Rozvodna 110/22 

kV 

Vyřazení z provozu (krádeţe, 

poškozování cizí věci) 
12 3 3 3 4 3 2 18 

Městský park 

Vandalismus 13 4 5 2 3 3 5 22 

Ohroţování mravní výchovy mládeţe 14 4 4 3 4 4 4 23 

Konzumace alkoholu na veřejnosti 15 4 4 2 2 2 4 18 

Toxikomanie 16 4 3 3 3 3 3 19 

Znásilnění a jiná protiprávní činnost 

na osoby nacházející se v parku 
17 4 4 3 3 4 3 21 

Znečišťování veřejného prostranství 18 4 5 2 2 2 5 20 

Dětská hřiště 

a sportoviště 

Konzumace alkoholu na veřejnosti 19 4 4 2 2 2 4 18 

Ohroţování mravní výchovy mládeţe 20 4 4 3 4 4 4 23 

Toxikomanie 21 4 3 3 3 3 3 19 

Autobusové 

zastávky 

a vlakové nádraţí 

Kapesní krádeţe 22 3 3 2 3 3 3 17 

Vandalismus 23 3 5 2 2 2 5 19 

Obchody 
Krádeţe vloupáním 24 3 2 2 3 3 2 15 

Kapesní krádeţe 25 3 3 2 3 3 3 17 

Vybrané sluţby Krádeţe vloupáním, loupeţe 26 3 2 2 3 3 2 15 

Restaurace, bary, 

herny 

Krádeţe vloupáním 27 3 3 2 3 3 3 17 

Konflikt s podnapilou osobou 28 4 5 2 3 3 5 22 

Veřejné osvětlení Poškození cizí věci 29 3 5 2 3 4 3 20 

Nelegální skládky Znečišťování veřejného prostranství 30 2 5 2 3 2 4 18 
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4.3 Paretův diagram a Lorenzova křivka – aplikace na CARVER 

V následující kapitole bylo vyuţito Paretova diagramu k rozlišení významných rizik 

od rizik méně významných, přičemţ tato významná rizika jsou primárním cílem 

pro minimalizaci. Následně bylo vyuţito myšlenek Vilfreda Pareta, který stanovil pravidlo 

80:20 pomocí takzvané Lorenzovy křivky. Pravidlo 80:20 říká, ţe za 20 % příčin můţe 

80 % problémů. [32] 

Dle vypočítaných hodnot uvaţovaných rizik metodou CARVER byl sestrojen 

sloupcový graf s proloţením Lorenzovy křivky, kde Lorenzova křivka je spojnicovým 

diagramem relativní kumulativní četnosti míry rizika. Pro sestrojení bylo zapotřebí seřadit 

uvaţovaná rizika ohodnocena aplikací metody CARVER dle jejich míry rizika, 

dále vypočítat kumulativní četnost viz rovnice (1) a relativní kumulativní četnost 

viz rovnice (2). Paretův diagram a Lorenzova křivka vyobrazena na grafu č. 5 byla 

sestrojena za vyuţití tabulky, která je uvedena v příloze č. 3. 

   ∑    (             )
 
      (1) 

kde: 

Ni – kumulativní četnost rizika 

n1 – ni – hodnota rizika 

   
  

 
      [ ]     (2) 

kde: 

Fi – relativní kumulativní četnost 

N – kumulativní četnost všech rizik 

Ni – kumulativní četnost jednotlivých rizik 

 

Graf č. 5 Paretův diagram a Lorenzova křivka – aplikace na CARVER [autor]  
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Na základě sestrojeného Paretova diagramu a aplikace Paretova principu 80/20 lze 

vyčíst nebezpečí, která reprezentují neakceptovatelné riziko nebo naopak vyčíst nebezpečí, 

která lze označit jako akceptovatelná. Vyhodnocením byl stanoven závěr, ţe rizika 

označena č. 22 a 25 (kapesní krádeţe), 27 (krádeţe vloupáním do restaurací, barů a heren), 

7 (krádeţe, loupeţe a jiná protiprávní činnost páchaná na pacientech), 10 a 24 (krádeţe 

vloupáním do školských zařízení a obchodů), a 26 (krádeţe vloupáním a loupeţe 

ve vybraných sluţbách) nepředstavují primární riziko. Výsledek však nelze brát 

jako dogma a je zapotřebí jej konfrontovat s reálnou situací na vybraném území. 

4.4 Metoda FMEAIA 

V této kapitole byla hodnocena váha uvaţovaných rizik pomocí aplikace 

modifikované metody FMEA (Failure Mode and Efect Analysis/Analýzy způsobů 

a důsledků poruch, viz Norma ČSN EN 60 812). Její modifikace spočívá v uzpůsobení 

k posuzování vůči protiprávním činům. Název této modifikované metody je FMEA 

of Illegal Acts/vůči protiprávním činům. Výše rizika viz rovnice (3) byla sestavena 

ze subjektivně ohodnocených členů, jejichţ význam viz níţe a jejichţ ohodnocení 

viz tab. č. 6. [35] 

  
       

  
     (3) 

kde: 

O – Occurence (pravděpodobnost) 

S – Severity (závaţnost) 

D – Detection (odhalitelnost) 

A – Appeal (přitaţlivost cíle) 

AA – Accessability (dostupnost) 

 

O = Occurence (pravděpodobnost) → v práci stanovuje, s jakou pravděpodobností 

se protiprávní čin uskuteční, přičemţ bylo vycházeno ze statistik v minulých letech 

na vybraném území. Protiprávní činy, které se stávaly častěji, byly ohodnoceny vyšší 

pravděpodobností neţ ty, které se stávaly jen výjimečně. Velmi nízká tedy znamená, 

ţe k činům spíše nedocházelo a velmi vysoká, ţe k činům docházelo často. Např. byl 

zaznamenán pouze jeden případ z ohroţování výchovy mládeţe a naopak bylo 
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zaznamenáno přes sto krádeţí věcí z aut nebo přes čtyřicet krádeţí jízdních kol 

(pozn. suma za období 2013 – 2016). 

S = Severity (závaţnost) → v práci bere ohled na okolnost jak závaţný je daný 

protiprávní čin. Přičemţ s rostoucím vlivem na pocit bezpečí, roste také hodnota 

závaţnosti. 

D = Detection (odhalitelnost) → odhalitelnost v práci bere v potaz okolnost, 

zda je moţné daný protiprávní čin odhalit a pokud ano, snaţí se vycházet ze statistik počtu 

odhalených činů na vybraném území. Např. u krádeţí vloupáním do bytů bylo úspěšně 

vyřešeno do 20 % případů, obdobně tomu bylo i u krádeţí věcí z motorových vozidel. 

A = Appeal (přitaţlivost cíle) → smyslem přitaţlivosti cíle je určení, jak moc 

je spáchání protiprávního činu atraktivní pro potencionálního pachatele. Jaký bude jeho 

zisk a to ve smyslu materiálního či nemateriálního. 

AA = Accessability (dostupnost) → v práci charakterizuje ohled na sloţitost 

k dosaţení cílů. Zda je nebo není k dosaţení cíle potřeba určitých schopností, znalostí 

a zkušeností u potencionálního pachatele. 

Tab. č. 6 Klasifikace FMEAIA [autor] 

Ohodnocení  O - pravděpodobnost S - závaţnost D - odhalitelnost 

Hodnota 1 Velmi nízká Nezaregistrování 96 - 100 % 

Hodnota 2 - 3 Nízká Bez strachu 71 – 95 % 

Hodnota 4 - 6 Mírná Vznikání strachu 41 – 70 % 

Hodnota 7 - 8 Vysoká Strach 21 – 40 %  

Hodnota 9 - 10 Velmi vysoká Panika  0 – 20 % 

  A – přitaţlivost cíle AA - dostupnost 

Hodnota 1 Nepřitaţlivý Velmi snadná 

Hodnota 2 - 3 Nepříliš přitaţlivý Snadná 

Hodnota 4 - 6 Průměrně přitaţlivý Průměrná 

Hodnota 7 - 8 Přitaţlivý Obtíţná 

Hodnota 9 - 10 Velmi přitaţlivý Téměř nemoţná 

Pro aplikaci metody FMEAIA byla vyuţita výše uvedená tabulka a byly vyuţity také 

riziková místa, která byla popsána v kapitole Popis rizikových míst a jejich lokace. 

Vše bylo zpracováno do přehledné tabulky, viz tab. č. 7, a následně ohodnoceno pomocí 

bodové škály. Posléze byl proveden výpočet rizika. 
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Tab. č. 7 Aplikace metody FMEAIA [autor] 

Kategorie Specifikace č. O S D A AA R 

Obydlí 

Krádeţe vloupáním do bytů 1 5 6 9 8 7 309 

Krádeţe vloupáním do rodinných 

domů 
2 8 6 6 8 6 384 

Parkoviště 

Krádeţe motorových vozidel 3 7 7 5 6 6 245 

Krádeţe věcí z motorových vozidel 4 9 5 9 9 5 729 

Vandalismus 5 7 5 8 4 2 560 

Stojany pro kola Krádeţe jízdních kol 6 8 3 8 7 4 336 

Zdravotnická 

zařízení 

Krádeţe, loupeţe a jiná protiprávní 

činnost páchaná na pacientech 
7 2 6 9 3 3 108 

Krádeţe, loupeţe a jiná protiprávní 

činnost páchaná na pracovnících 

zdravotnických zařízení 

8 1 7 4 5 4 35 

Sociální zařízení Krádeţe vloupáním 9 2 6 4 3 4 36 

Školská zařízení 

Krádeţe vloupáním 10 3 6 10 3 6 90 

Ohroţování mravní výchovy 

mládeţe 
11 1 7 10 2 7 20 

Rozvodna 110/22 

kV 

Vyřazení z provozu (krádeţe, 

poškozování cizí věci) 
12 2 7 10 4 7 80 

Městský park 

Vandalismus 13 7 6 8 4 2 672 

Ohroţování mravní výchovy 

mládeţe 
14 1 7 10 2 7 20 

Konzumace alkoholu na veřejnosti 15 9 1 5 3 2 68 

Toxikomanie 16 5 7 5 2 5 70 

Znásilnění a jiná protiprávní činnost 

na osoby nacházející se v parku 
17 2 9 3 8 5 86 

Znečišťování veřejného prostranství 18 7 1 8 3 1 168 

Dětská hřiště 

a sportoviště 

Konzumace alkoholu na veřejnosti 19 9 2 5 3 2 135 

Ohroţování mravní výchovy 

mládeţe 
20 1 7 10 2 7 20 

Toxikomanie 21 5 7 5 2 5 70 

Autobusové 

zastávky 

a vlakové nádraţí 

Kapesní krádeţe 22 2 5 10 3 2 150 

Vandalismus 23 7 6 8 4 2 672 

Obchody 
Krádeţe vloupáním 24 7 6 7 6 6 294 

Kapesní krádeţe 25 2 5 10 3 2 150 

Vybrané sluţby Krádeţe vloupáním 26 2 6 7 5 6 70 

Restaurace, bary, 

herny 

Krádeţe vloupáním 27 6 6 5 5 5 180 

Prodej a podání alkoholu mladším 

18 let 
28 2 6 2 2 5 10 

Veřejné osvětlení Poškození cizí věci 29 2 4 9 4 2 144 

Nelegální skládky Znečišťování veřejného prostranství 30 5 3 8 3 2 180 

Na základě aplikace metody FMEAIA byly v tab. č. 7 zvýrazněny tučně výsledky 

výpočtu rizika. Dle hodnocení patří mezi nejzávaţnější rizika krádeţe věcí z motorových 

vozidel a vandalismus. 
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4.5 Paretův diagram a Lorenzova křivka – aplikace na FMEAIA 

Popis metody a rovnice pro výpočet jsou uvedeny v kapitole 4.3.  

Dle vypočítaných hodnot metodou FMEAIA byl sestrojen sloupcový graf 

s proloţením Lorenzovy křivky. Pro sestrojení bylo zapotřebí seřadit sestupně výsledné 

hodnoty, vypočítat kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost. Paretův diagram 

a Lorenzova křivka na grafu č. 6 byla sestrojena za vyuţití tabulky, která je uvedena 

v příloze č. 4.  

 

Graf č. 6 Paretův diagram a Lorenzova křivka - aplikace na FMEAIA [autor] 

Na základě sestrojeného Paretova diagramu a aplikace Paretova principu 80/20 byl 

stanoven závěr, ţe rizika označena č. 4 (krádeţe věcí z motorových vozidel), 

13; 23 (vandalismus v parku, na autobusových zastávkách a vlakovém nádraţí), 

5 (vandalismus na parkovištích), 2 (krádeţe vloupáním do rodinných domů), 6 (krádeţe 

jízdních kol), 1 (krádeţe vloupáním do bytů), 24 (krádeţe vloupáním do obchodů), 

3 (krádeţe motorových vozidel), 27 (krádeţe vloupáním do restaurací, barů a heren), 

30; 18 (znečišťování veřejného prostranství) a 22 (kapesní krádeţe) představují primární 

riziko. 
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4.6 Dílčí závěr 

V rámci posuzování rizik byla provedena identifikace rizik v závislosti na dříve 

popsaných rizikových místech, tato rizika byla následně analyzována a hodnocena 

metodami CARVER a FMEAIA, pro něţ byl sestaven také Paretův diagram a Lorenzova 

křivka. Cílem nebylo verifikovat výsledky metod CARVER a FMEAIA a to z důvodu, 

ţe obě zmíněné metody mají odlišný přístup k hodnocení rizik. Rozdíl byl spatřen 

především v okolnostech, ţe metoda CARVER zahrnuje navíc kritičnost a dobu obnovy 

a metoda FMEAIA zahrnuje navíc pravděpodobnost a přitaţlivost pro potencionálního 

pachatele k páchání hodnocené činnosti. Pro přehlednost však byla vytvořena tabulka 

shrnující výsledky získané aplikací Paretovy analýzy (viz PA v tab. č. 8) na metodu 

CARVER a FMEAIA. Bylo zjištěno, ţe se metody shodují celkem v 10 uvaţovaných 

bodech viditelných v tab. č. 8, kde byly tyto shody vyznačeny pomocí oranţového 

podbarvení políček. 

Tab. č. 8 Komparace hodnocení [autor] 

Číslo nebezpečí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CARVER + PA X X X X X X  X X  X X X X X 

FMEAIA + PA X X X X X X       X   

Číslo nebezpečí 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

CARVER + PA X X X X X X  X     X X X 

FMEAIA + PA   X    X X X   X   X 

Jedná se o body reprezentující nebezpečí krádeţe vloupáním do bytů a rodinných 

domů, krádeţe motorových vozidel, věcí z motorových vozidel, jízdních kol, 

vandalismus a znečišťování veřejného prostranství. Celkovým shrnutím lze konstatovat, 

ţe obě dvě analytické metody přináší částečně odlišné výsledky, coţ ovšem nevadí, 

neboť je zapotřebí přistupovat k problematice minimalizace kriminogenních faktorů 

komplexně, coţ znamená, ţe je třeba vzít v úvahu také statistické údaje a výsledky 

dotazníkového šetření. 
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5 INOVATIVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ 

V této části diplomové práce byly vytvořeny návrhy na modernizaci opatření 

prevence kriminality na vybraném území. Návrhy byly vytvořeny v souladu se zjištěním 

v analytické části. Cílem bylo navrhnout zejména technická řešení prevence kriminality 

tak, aby pomohla minimalizovat moţná nebezpečí na katastrálním území města Příbor. 

Při návrhu opatření bylo vycházeno z osobních zkušeností, z výsledků provedených 

analýz, dotazníkového šetření a také z konzultací se stráţníky MP Příbor. Dále bylo 

vyuţito doporučení normy ČSN P CEN/TR 14383-2. 

5.1 Rozvoj městského kamerového dohlíţecího systému 

S ohledem na charakter vybraného území, současné pokrytí městského kamerového 

dohlíţecího systému, dále jen MKDS, a moţnost jeho rozšíření o jeden kamerový bod bylo 

doporučeno vyuţití moţnosti rozšíření a to o níţe zmíněný kamerový bod. Kamerový bod 

by měl být primárně natočen na prostranství tak, aby snímal parkoviště u obchodního 

domu, okolí hlavního vchodu nově zrekonstruovaného kulturního domu, silnici 

a autobusovou zastávku U Volného. Na tomto popsaném místě je předpoklad zvýšené 

pravděpodobnosti výskytu potenciálních pachatelů protiprávního jednání. MKDS 

by na tomto prostranství byl uţitečný k potencionálnímu zaznamenání náhodných potyček, 

které mohou vyvolat např. osoby pod vlivem alkoholu (nebo jiných návykových látek), 

opouštějící např. akci kulturního domu, dále by byl vyuţit např. jako nástroj pro odhalení 

různých forem krádeţí, především z motorových vozidel, a byl by zaznamenán také pohyb 

osob vcházejících okolo kulturního domu do městského parku. Dále by plnil preventivní 

funkci proti páchání vandalismu na kulturním domě, v zahradách piaristického kláštera 

a na zaparkovaných autech a autobusové zastávce. Prostor, který by bylo vhodné 

monitorovat, byl vyznačen na obr. č. 16 červenou částečně průhlednou barvou, umístění 

kamerového bodu bylo vyznačeno červeným neprůhledným kruhem a prostory 

neveřejného prostranství, které bude zapotřebí softwarově odstranit z kamerového 

záznamu, byly provizorně vyznačeny pomocí modrých částečně průhledných obdélníků. 
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Obr. č. 16 Návrh kamerového bodu [autor] 

MKDS bylo navrţeno rozšířit pomocí IP kamery s bezdrátovým přenosem dat 

a se schopnostmi plnit funkce automatického ostření, redukce šumu, nočního přísvitu 

a kompenzace protisvětla pro lepší viditelnost. Dále musí být IP kamera vybavena SD 

kartou, pro moţnost vytvoření záznamu v případě výpadku datového spojení, 

ze které by byl záznam zpětně odeslán po opětovném navázání spojení (na současné 

uloţiště MKDS). Bylo navrţeno, pouţití IP kamery typu DOME. Umístit ji na kulturní 

dům s primárním natočením na výše zmíněné prostranství. V případě potřeby můţe být 

monitorovaná oblast změněna např. na záběr vchodu do piaristické zahrady. Cena jednoho 

takového kamerového bodu, se dle technického vybavení pohybuje okolo 150 000 Kč – 

350 000 Kč. Tato cena byla určena na základě konzultace se stráţníky městské policie. 

Dále je zapotřebí, aby byly záznamy z MKDS neustále monitorovány. Zde připadají 

v úvahu dvě moţnosti, a to rozšíření MP Příbor o takový počet stráţníků, aby byl zajištěn 

nepřetrţitý dohled a tedy vyhodnocování záznamů kamerového systému v reálném čase 

nebo moţnost druhá a to napojení MKDS na dohledové a poplachové přijímací centrum, 

dále jen DPPC, které bude smluvně zajišťovat 24 hodinové vyhodnocování záznamů 

a v případě zaznamenání události bude DPPC ihned informovat o dané události MP Příbor. 

Protoţe DPPC zajišťuje MP Kopřivnice, bylo by moţné vyuţít např. jejich sluţeb. 
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5.2 Bezpečnostní stojany pro jízdní kola 

Instalace bezpečnostních uzamykatelných stojanů na jízdní kola je účinná metoda 

proti krádeţím jízdních kol. Systém umoţňuje rám kola uzamknout pomocí pevné konzole, 

přičemţ uzamčení je bez moţnosti vylomení zámku. Uzamčení se provádí cylindrickou 

vloţkou FAB o bezpečnostní třídě 3. Bylo doporučeno tuto metodu vyuţít na místech 

s vysokou návštěvností obyvatel. V současnosti se na vybraném území nenachází ţádný 

bezpečnostní stojan tohoto typu. Bylo navrţeno instalovat uzamykatelné stojany 

na následujících místech: 

 U kulturního domu, na náměstí Sigmunda Freuda, u hřbitova, u vlakového 

nádraţí, u zdravotnického střediska na ulici Tyršova, u střediska volného času 

na ulici Dukelská, u ZŠ Npor. Loma, u knihovny v místní části Hájov, 

u knihovny v místní části Prchalov 

Navrţená místa jsou červeně označena na obr. č. 17. 

 

Obr. č. 17 Návrh míst pro rozmístění bezpečnostních stojanů (autor, převzato a upraveno z [12]) 

Cena jednoho bezpečnostního uzamykatelného stojanu v provedení pro pět jízdních 

kol je vyčíslena na cca 6 500 Kč. Počet navrţených míst pro instalaci je roven devíti, 

celková cena za bezpečnostní stojany tedy činí cca 58 500 Kč. 

Dále bylo doporučeno, aby cylindrické vloţky FAB k uzamykání bezpečnostního 

stojanu byly k prodeji u MP Příbor nebo v informačním centru na náměstí. 
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5.3 Bezpečnostní značky na vybrané parkoviště 

Dále bylo doporučeno umístit bezpečnostní značky s textem: VAŠE AUTO NENÍ 

TREZOR!, přičemţ vzor značky je uveden na obr. č. 18, na parkoviště Lidická 

u obchodního a kulturního domu, na náměstí Sigmunda Freuda, na parkoviště Štramberská 

u fit centra, Pionýrů a Místecká. Občané by si tak více uvědomovali odpovědnost za vlastní 

majetek a nenechávali by věci v autě, čímţ by nepřilákávali případné zloděje. Značka 

z pozinkovaného plechu s dvojím ohybem, včetně „C“ profilů pro uchycení montáţních 

objímek se pohybuje okolo 1 100 Kč. Při umístění na 5 místech cena vychází na 5 500 Kč. 

 

Obr. č. 18 Bezpečnostní značka Vaše auto není trezor (převzato a upraveno z [10]) 

5.4 Značky zákaz skládky na vybraná místa 

Jako další opatření bylo navrţeno umístění značek s textem Zákaz skládky 

pod pokutou a to na místa kde dochází k přestupkům dle zákona č. 185/2001 Sb., 

§ 69 odstavce 2. Za neoprávněné zaloţení skládky nebo odkládání odpadu mimo 

vyhrazená místa lze dle tohoto zákona udělit pokutu do 50 000 Kč. [37] Zákazové značky 

bylo navrţeno umístit na místa popsána v kapitole Nelegální skládky, ale také na vlakové 

nádraţí na přibliţné GPS souřadnice 49.6354106N, 18.1421219E, kde dochází 

ke znečišťování okolí např. osobami pod vlivem alkoholu nebo drog. Značka z lisovaného 

pozinkovaného plechu s objímkami a tyčí vychází cca na 950 Kč. Při umístění na třech 

místech cena vychází na 2 850 Kč.  
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5.5 Značení majetku syntetickou DNA 

Metodu značení jízdních kol pomocí syntetické DNA vyuţívá MP Příbor od roku 

2014. Tato metoda můţe být také vyuţita ke značení ostatního majetku, coţ by mohlo 

zvýšit účinnosti situační prevence kriminality. Bylo navrţeno rozšíření vyuţití forenzního 

značení na majetek jako např. notebook, tablet, mobilní telefon apod. Majetek by byl 

označen syntetickou DNA a zapsán v registru Refiz. Finanční náročnost označení majetku, 

včetně započítání nákladů za vykonanou práci při značení a registraci byla vyčíslena 

na 100 Kč za označení jednoho kusu majetku. 

5.6 Vytvoření orientačních bodů na sloupech VO 

Bylo navrţeno vytvoření jednoduchého a přesného orientačního systému na sloupech 

VO, který by slouţil k lokalizaci místa, kde např. došlo k protiprávnímu jednání, nehodě 

nebo kde vlivem poruchy nefunguje VO. Ohlášení místa události by bylo díky orientačním 

bodům jednodušší jak pro oznamovatele (výhodné především pro osoby, které území 

neznají), tak pro příjemce oznámení (okamţité vyjasnění polohy bez nutnosti doptávání). 

Opatření orientačních bodů by bylo ku prospěchu ke zrychlení reakce. Moţností, 

jak stanovit orientační body, je několik. Jako nejjednodušší řešení bylo stanoveno vyuţití 

samolepek s kódem A/B/C, kde A by reprezentovalo číslo rajónu MP; A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7}. B číslo ulice a C sériové číslo stoţáru. Příklad samolepky byl uveden na obr. č. 19. 

 

Obr. č. 19 Orientační bod/Reference point [autor] 

Samolepka by byla provedena z materiálu, který odolá náročným venkovním 

podmínkám. Bylo vyuţito bílého podkladu a černého písma pro dobrou čitelnost 

a zelenoţlutého ohraničení pro snadnou viditelnost. Samolepka o velikosti 13 x 21 cm 

by stála přibliţně 10 Kč. Ideální by také bylo, kdyby samolepka byla z reflexního materiálu 
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pro lepší čitelnost při jejím osvětlení za sníţených světelných podmínek. Počet sloupů VO 

na katastrálním území činí dle informací poskytnutých příspěvkovou organizací Technické 

sluţby města Příbor celkem 1 280 ks. Náklady na výrobu samolepek by činily 

cca 12 800 Kč. Další náklady by byly spojeny se samotným označením, zaměřením GPS 

souřadnic jednotlivých sloupů VO a jejich zavedením do systému. Dle zkušeností měst, 

které jiţ systém značení zavedly, bylo zjištěno, ţe tyto náklady se pohybují okolo 42 -

 45 Kč. Celková cena označení jednoho sloupu byla stanovena na cca 55 Kč, tedy označení 

všech sloupů VO na katastrálním území bylo stanoveno na cca 70 400 Kč. 

5.7 Úsek silnice 4863 

Za účelem prevence dopravních nehod, zvýšení bezpečnosti chodců a celkového 

zvýšení pocitu bezpečí na katastrálním území na silnici 4863, bylo navrţeno několik 

bezpečnostních opatření, které jsou blíţe popsány níţe. 

5.7.1 Vytvoření vodorovného značení 

Za účelem prevence dopravních nehod bylo navrţeno vytvoření vodorovného 

dopravního značení na silnici č. 4863, která propojuje město Příbor s jeho místní částí 

Hájov a dále pokračuje na Hukvaldy. Délka tohoto úseku je 3,2 km, úsek je vyobrazen 

na obr. č. 20 černou čárkovanou čarou (začátek a konec úseku viz červené značky). 

Značení se vyhotovuje podle zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních 

komunikacích vydané Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací. 

Dále se vodorovného dopravního značení týká např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška k pravidlům silničního provozu 

č. 30/2001 Sb. [38] 

S ohledem na cenu prací a nátěrových hmot byly výsledné náklady na značení 1 km 

silnice (po konzultaci s odbornou firmou) stanoveny na cca 18 750 Kč bez DPH pro vodící 

čáry a cca 7 500 Kč bez DPH pro podélnou čáru. To znamená, ţe označení 3,2 km 

by se pohybovalo okolo 84 000 Kč bez DPH. 
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Obr. č. 20 Rozšíření vodorovného značení (autor, převzato a upraveno z [12]) 

5.7.2 Rozšíření veřejného osvětlení 

Veřejné osvětlení plní důleţitou funkci na výskyt protiprávního jednání. 

Např. ovlivňuje pocit bezpečí a zpřehledňuje místo, coţ znesnadní potencionálním 

pachatelům protiprávního jednání zachovat si anonymitu či bezproblémově se skrýt 

před zraky okolí. Zpřehlednění místa má své uplatnění i v lepší viditelnosti chodců 

či cyklistů např. z pohledu řidičů a také snadnější orientaci ať uţ při řízení či chůzi. 

Z těchto důvodů bylo navrţeno rozšířit VO na úsek dlouhý 470 m vyobrazený pomocí 

černé čárkované čáry (začátek a konec viz červené značky) na obr. č. 21. Cena VO nebyla 

přesně stanovena z důvodu, ţe by musel být vypracován samostatný projekt a celá situace 

by musela být podrobně zmapována (moţné napojení na elektrickou síť, počet nových 

sloupů apod.). Obecně lze konstatovat, ţe by se pohybovala řádově ve statisících Kč. 

 

Obr. č. 21 Rozšíření veřejného osvětlení (autor, převzato a upraveno z [12]) 
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5.7.3 Podání návrhu na sníţení maximální povolené rychlosti 

Dále bylo navrţeno podat návrh na sníţení maximální povolené rychlosti z 90 km/h 

na 70 km/h na dopravní inspektorát, a to především s ohledem na výskyt osob 

navštěvujících zahrádkářskou kolonii a osob, které zde mají bydliště. Úsek, na kterém byla 

stanovena vhodnost sníţení rychlosti, tak aby měla faktický význam, byl navrţen 

na stejném úseku jako VO. 

V případě kladného vyjádření dopravního inspektorátu k ţádosti bude k realizaci 

zapotřebí čtyř dopravních značek – dvě dopravní značky nejvyšší dovolená rychlost 

B20a (70) a dvě dopravní značky konec všem zákazům B26. Cena jedné dopravní značky 

včetně instalace vychází na cca 1 800 Kč. Celková cena za svislé dopravní značení činí 

cca 7 200 Kč. V případě záporného vyjádření bylo doporučeno umístění výstraţných 

dopravních značek dvojitá zatáčka nebo nebezpečí smyku. 

5.8 Antigraffiti nátěry 

Dále bylo navrţeno jako preventivní opatření vyuţití antigraffiti nátěru. Tento nátěr 

se nanáší ve dvou vrstvách. První vrstva je vrstvou základní a druhá ochrannou. Díky 

sloţení nátěru lze potenciální graffiti z natřených fasád budov zcela odstranit pomocí 

aplikace vody s běţným mycím prostředkem. Bylo by vhodné tímto nátěrem opatřit např. 

významné budovy jako kulturní dům, školy, zdravotnická zařízení apod. Dále bylo 

navrţeno opatřit nátěrem místa, která jsou sprejery znehodnocena a to přesto, ţe se např. 

nejedná o objekty významné (př. garáţe u vlakového nádraţí), ale pocitově u občanů 

v těchto místech dochází ke sníţení pocitu bezpečí, dále dochází k propagaci vulgárních 

slov či k propagaci hnutí podporující násilí a to např. skrytým významem číslic apod. 

Základní vrstva 5 l antigraffiti nátěru PX07-5 vychází na 2 155 Kč, ochranná vrstva 

5 l KTX 07 na 3 915 Kč, přičemţ zmíněným mnoţstvím lze natřít plochu 50 m
2
. [3] 

5.9 Reflexní spreje u MP Příbor 

Dle novely zákona o silničním provozu mají chodci od 20. 2. 2016 povinnost nosit 

reflexní prvek za sníţené viditelnosti mimo obec po okraji vozovky s absencí VO. 

Z důvodu, ţe části řešeného katastrálního území se nachází mimo obec, a také z důvodu, 
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ţe je doporučeno nosit reflexní prvky preventivně pro vlastní bezpečnost, bylo navrţeno 

zakoupení reflexních sprejů pro MP Příbor. MP by tyto spreje vyuţívala v případě zájmu 

ze strany chodců, kteří se pohybují v místech bez VO mimo obec nebo v obci, kde podle 

zákona o silničním provozu povinnost nošení reflexních prvků sice neplatí, ale kde rovněţ 

hrozí chodcům bez reflexních prvků vyšší riziko např. sráţky s automobilem neţ u chodců 

vybavených reflexními prvky. MP by touto formou mohla pomoci chodcům se zvýšením 

pocitu jejich bezpečí. Dále by touto formou propagovala novou nepříliš známou 

technologii moţnosti reflexního označení. Bylo doporučeno také vyuţití speciálního 

reflexního spreje pro aplikaci na jízdní kola, kde by docházelo rovněţ ke zvýšení pocitu 

bezpečí vlivem lepší viditelnosti tentokrát u cyklistů. Na obr. č. 22 je viditelný efekt 

reflexního spreje po osvětlení cyklistů reflektorem automobilu. 

 

Obr. č. 22 Reflexní sprej [25] 

Běţná cena za 100 ml spreje vhodného na textil se pohybuje okolo 250 - 400 Kč. 

Běţná cena za 200 ml spreje na kov, dřevo a plasty se pohybuje okolo 300 - 600 Kč. 

Jako druhá varianta byla navrţena moţnost, kdy by bylo označení např. kol 

nebo oděvů zpoplatněno a zájemci o reflexní označení by MP Příbor uhradili stanovenou 

částku. Částka by byla stanovena experimentálním odhadem a to např. tak, ţe by celková 

cena spreje byla vydělena mnoţstvím označených kol. 

5.10 Zapojení města do projektu ZmapujTo 

Projekt ZmapujTo byl původně určen k boji proti černým skládkám. Ve druhé verzi 

byl rozšířen o moţnost zaznamenat celou řadu dalších problémů a to za pomocí mobilní 

aplikace nebo webového rozhraní. Hlášení problémů uţivatelů je zdarma, navíc přihlášené 

města a obce, které mají za úkol řešit podměty, mají přístup do administrace, kde lze 

spravovat doručená hlášení. Jak je vidět z obr. č. 23, občané okolních měst a obcí aplikaci 
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ZmapujTo vyuţívají. Např. v Ostravě bylo podáno 433 hlášení a ve Frýdku Místku 

121 hlášení. Vzhledem k moţnostem hlásit např. rušení veřejného pořádku, obtěţování, 

poškozené veřejné osvětlení, poškozené zastávky a dopravní značení či černé skládky, 

týrání a další moţnosti hlášení nebo moţnost ohlásit návrh na zlepšení, bylo navrţeno 

přihlášení města Příbor do projektu a rozšíření jeho znalosti mezi občany formou 

Měsíčníku města Příbora, prostřednictvím webových stránek města, stránek města 

na webovém systému Facebook, rozhlasu a Mobilního rozhlasu. Touto cestou by MP 

mohla rychleji reagovat na různé situace, od řešení znečišťování veřejného prostranství 

či vandalismu přes poruchy veřejného osvětlení nebo parkování na zakázaných místech. 

Díky údajům z GPS souřadnic by bylo moţné také lepší rozvrţení pohybu hlídek a rychlá 

reakce na situace by zvyšovala spokojenost občanů s prací MP a důvěru v MP a město 

jako celek. [39] 

 

Obr. č. 23 ZmapujTo a jeho využití v okolí města Příbor [39] 

5.11 Online schránka důvěry 

Jak bylo uvedeno v kapitole Současná opatření prevence kriminality, MP vyuţívá 

schránky důvěry umístěné po katastru města Příbor pro komunikaci s občany. 

Bylo navrţeno tyto schránky důvěry umístěné v terénu rozšířit o online schránku důvěry. 

Přes webové rozhraní by bylo moţné zaslat zprávu, ke které by se MP Příbor dostala 

přes administrativní webové rozhraní po zadání hesla. Touto cestou by MP mohla rychleji 

reagovat na různé zprávy od občanů. Umístění online schránky důvěry by bylo 

na webových stránkách města v sekci občan → MP → online schránka důvěry. O realizaci, 
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vytvoření a proškolení pracovníků MP k přístupu do online schránky důvěry by se postaral 

IT pracovník města Příbor. Online schránka důvěry by byla anonymní a to z důvodu 

dřívější zkušenosti s diskuzním fórem, kde byly MP pokládány často nesmyslné otázky 

a dotazy na které musela odpovídat, a které nijak nezvyšovaly efektivitu MP.  

5.12 Informování občanů o programech prevence kriminality 

Přestoţe je město v rámci prevence kriminality aktivní a na webových stránkách MP 

poskytuje informace o jejím fungování, činnosti a preventivních programech, na základě 

dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe mnoho občanů o preventivních programech vůbec 

neví. Bylo proto navrţeno, aby docházelo k lepší propagaci a to formou, 

která je v současné době moderní. MP by komunikovala s občany také prostřednictvím 

sociálních sítí a prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Mobilní rozhlas je však také potřeba 

nejprve lépe propagovat, aby o moţnosti jeho vyuţití občané věděli a splňoval tak svůj 

účel. Je proto navrţena jeho propagace např. na stránkách města na webovém systému 

Facebook. 

5.13 Detektor kovu 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe přesto ţe byl městský pak v minulých letech 

zpřehledněn odstraněním nevhodné zeleně, občané města mají stále pocit, ţe městský park 

je nebezpečný. Strach je vyvolán především z důvodu existence injekčních stříkaček 

pouţívaných drogově závislými, z konzumace alkoholu, drog a rvaček. Jako preventivní 

opatření, které by u občanů zmírnilo pocit strachu, bylo navrţeno zakoupení ručního 

teleskopického detektoru kovu s detekční schopností navrţenou pro hledání velmi malých 

kovových předmětů, kterým by bylo moţné injekční stříkačky detekovat. Detektor kovu 

by byl pravidelně vyuţíván např. na kontrolu dětských hřišť pro odhalování nebezpečných 

předmětů. Dále bylo navrţeno, aby tyto kontroly byly spojeny s dětmi, 

které by se od stráţníků naučily, co dělat v případě nebezpečného nálezu a mohly by si 

pod dozorem městské policie samy vyzkoušet práci s detektorem po vzoru MP Plzeň, jejíţ 

práce je viditelná na obr. č. 24. Ceny vhodných detektorů kovů se pohybují dle parametrů 

okolo 11 000 – 22 200 Kč (rozdíly v parametrech např. hmotnost, výdrţ baterie, drátové 

či bezdrátové technologie, délka záruky apod.). Další moţností by bylo detektory kovů 



65 

 

si pouze půjčovat od specializované firmy. Ceny vypůjčení na týden se pohybují okolo 

1 000 Kč. 

 

Obr. č. 24 Dobrá praxe práce MP Plzeň [24] 

5.14 Odstranění nebezpečné části plotu fotbalového hřiště 

Dále bylo navrţeno odstranění nebezpečné části plotu fotbalového hřiště popsané 

v kapitole Dětská hřiště a sportoviště. Bylo navrţeno, aby toto odstranění bylo provedeno 

technickými sluţbami města, kde náklady na práce při odstranění by byly součástí nákladů 

na mzdy pracovníků města. 

5.15 Další moţná opatření 

Dále by bylo vhodné: 

 Rozšířit VO na místech popsaných v kapitole Veřejné osvětlení, kde bylo shledáno 

jako nedostatečné. 

 Vytvořit bezpečný přístup na nádraţí ze směrů příchodu osob ze stran, kde bezpečný 

přístup není, ale kde si občané krátí cestu a kde není očekáváno, ţe si cestu krátit 

přestanou, čímţ by se zlepšila situace jak pro cestující, tak pro strojvedoucí vlaků, 

kterým by osoby přecházely koleje pouze na místech k tomu určených oproti 

současnému přecházení na místech různých. 

 Rozšíření tvorby informativních broţur např. na téma Bezpečný internet, Jak se nestát 

obětí apod. 

Tato další opatření nebyla podrobněji vypracována z důvodu rozsahu diplomové 

práce a jsou pouze uvedena pro celistvost problematiky vybraného území. 
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6 SESTAVENÍ VARIANT INOVATIVNÍCH NÁVRHŮ 

OPATŘENÍ 

Při sestavování variant inovativních návrhů opatření byla brána v potaz 3 moţná 

hlediska. První návrh byl sestaven tak, ţe by nedošlo téměř k ţádným nákladům 

na realizaci tohoto návrhu. Pro realizaci by bylo vyuţito jiţ stávajících pracovníků města 

nebo MP, kteří by zajišťovali funkci a realizaci těchto návrhů preventivních opatření. 

Druhý návrh byl sestaven tak, aby jeho náklady byly v souladu s moţnostmi rozpočtu 

města vyhrazeného na prevenci kriminality, který byl schválen zastupiteli města na rok 

2018. Tento rozpočet dle informací MP pro rok 2018 činí 120 000 Kč. Třetí varianta 

návrhů je řešením, které bylo sestaveno tak, aby byla prevence kriminality co nejúčinnější. 

Z důvodu, ţe nelze určit přesnou výši chráněných aktiv, zde nebyl brán ohled na hraniční 

částku investice. 

6.1 Varianta číslo 1 

Jako varianta č. 1 byla navrţena realizace následujících opatření: 

 Značení majetku syntetickou DNA, kdy zájemci o značení by uhradili náklady 

na označení 

 Reflexní spreje u MP, kdy zájemci o značení by uhradili náklady na označení 

 Zapojení města do projektu ZmapujTo 

 Online schránka důvěry 

 Informování občanů o programech prevence kriminality 

 Odstranění nebezpečné části plotu fotbalového hřiště 

6.2 Varianta číslo 2 

Jako varianta č. 2 byla navrţena realizace následujících opatření v cenové hodnotě 

118 150 Kč. Krom toho zde spadají také opatření varianty č. 1, přičemţ by došlo ke změně, 

a to u značení majetku syntetickou DNA, které by bylo pro prvních 50 zájemců zdarma 

a u reflexních sprejů, kde by zájemci neplatili za toto označení do doby, neţ by MP 

vyčerpala spreje v cenové hodnotě 5 000 Kč. 
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 Bezpečnostní značky na vybrané parkoviště (5 500 Kč) 

 Značky zákaz skládky na vybraná místa (2 850 Kč) 

 Značení majetku syntetickou DNA pro prvních 50 zájemců (5 000 Kč) 

 Vytvoření orientačních bodů na sloupech VO (70 400 Kč) 

 Úsek silnice 4863: Podání návrhu na sníţení maximální povolené rychlosti (cena 

za dopravní značky 7 200 Kč) 

 Reflexní spreje u MP v cenové hodnotě (5 000 Kč) 

 Detektor kovu (22 200 Kč) 

6.3 Varianta číslo 3 

Jako varianta č. 3 byla navrţena realizace všech navrhovaných opatření varianty 

č. 2 s rozšířením o následující body: 

 Rozvoj MKDS (150 000 Kč – 350 000 Kč) 

 Bezpečnostní stojany pro jízdní kola (58 500 Kč) 

 Úsek silnice 4863: Vytvoření vodorovného značení (84 000 Kč bez DPH) 

 Úsek silnice 4863: Rozšíření veřejného osvětlení (řádově sta tisíce) 

 Antigraffiti nátěry (cena 6 070 Kč za barvu na plochu 50 m
3
) 

 Další moţná opatření (tato opatření nebyla podobněji vypracována a ekonomicky 

vyhodnocena z důvodu rozsahu diplomové práce) 

6.4 Dílčí závěr 

V rámci návrhů inovativních opatření za účelem minimalizace kriminogenních 

podmínek na území města Příbor byla stanovena tři variantní řešení. Jako varianta 

doporučená k realizaci byla vybrána varianta č. 2 z důvodu finančních moţností města. 

Dále bylo doporučeno, aby v případě zisku dotací nebo navýšení rozpočtu docházelo 

k rozšiřování realizace pomocí navrţených opatření ve třetí variantě návrhu. Všechny 

varianty byly pro lepší přehlednost zaznamenány do níţe uvedené tab. č. 9. 
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Tab. č. 9 Varianty inovativních návrhů opatření [autor] 

Varianta č. 1 Náklady Varianta č. 2 Náklady Varianta č. 3 Náklady 

Značení 

majetku DNA 

Hrazeny 

občany 

Opatření varianty 

č. 1 s výjimkami 
10 000 Kč 

Opatření 

varianty č. 2 
118 150 Kč 

Reflexní 

spreje 

Hrazeny 

občany 

Bezpečnostní 

značky 

na vybrané 

parkoviště 

5 500 Kč Rozvoj MKDS 
150 000 – 

350 000 Kč 

ZmapujTo 

Na mzdy 

pracovníků 

města 

Značky zákaz 

skládky 

na vybraná místa 

2 850 Kč 

Bezpečnostní 

stojany na 

jízdní kola 

58 500 Kč 

Online 

schránka 

důvěry 

Na mzdy 

pracovníků 

města 

Orientační body 

na sloupech VO 
70 400 Kč 

Úsek silnice 

4863: 

Vytvoření 

vodorovného 

značení (bez 

DPH) 

84 000 Kč 

Informování 

občanů 

Na mzdy 

pracovníků 

města 

Úsek silnice 

4863: Podání 

návrhu na sníţení 

maximální 

povolené 

rychlosti 

7 200 Kč 

Úsek silnice 

4863: Rozšíření 

veřejného 

osvětlení 

Řádově sta tisíce 

Odstranění 

části plotu 

fotbalového 

hřiště 

Na mzdy 

pracovníků 

města 

Detektor kovu 22 200 Kč 

Antigraffiti 

nátěry 

(cena na 50 m
2
) 

6 700 Kč 

Další opatření Nevyčísleno 

Celkem - 

Téměř 

Bez 

nákladů 
Celkem 118 150 Kč 

Celkem - 

Řádově 
≥ 1 000 000 Kč 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření návrhu inovativních technických opatření 

za účelem minimalizace kriminogenních podmínek na vybraném území. V souladu s cílem 

práce a charakteristikou byly zpracovány tři varianty návrhu včetně provedení jejich 

ekonomického zhodnocení.  

Práce byla započata rešerší literatury, která byla inspirací při tvorbě samotné. 

Praktická část práce se zabývala teorií rozdělenou na kapitolu: Terminologický rámec 

a Systém prevence kriminality v ČR. V rámci teorie byly vysvětleny pojmy kriminalita 

a kriminologie, prevence kriminality, digitální mapy kriminality a přesun kriminality. 

Dále systém koordinace a způsob organizování prevence kriminality, strategické 

a koncepční dokumenty a vybrané normativní předpisy.  

Diplomová práce pokračovala částí praktickou. Nejprve bylo specifikováno vybrané 

území, a to z pohledu jeho polohy, historie a členění na urbanistické struktury. Následně 

byla provedena bezpečnostní analýza statistických dat MP Příbor a OO PČR Příbor, byla 

popsána a lokalizována riziková místa a byla také uvedena současná opatření prevence 

kriminality. 

Součástí práce bylo také dotazníkové šetření určené pro občany města a jeho 

místních částí. Cílem dotazníkového šetření bylo na základě stanovených hypotéz zjistit 

pohled občanů na současný systém prevence kriminality, na práci MP Příbor a OO PČR 

Příbor, na zkušenosti občanů s oblastí protiprávního jednání, ale také na zkušenosti občanů 

s oblastí prevence kriminality. Dotazníkové šetření a vyhodnocení hypotéz bylo účelné 

jako podklad pro vytvoření lepšího a efektivnějšího preventivního systému. 

Dále bylo vyuţito aplikace analytických metod CARVER, FMEAIA a jejich 

následného vyhodnocení prostřednictvím Paretova diagramu a Lorenzovy křivky. 

Metodami CARVER a FMEAIA byla vybraná rizika bodově ohodnocena a na bodová 

ohodnocení byla následně aplikována takzvaná Paretova analýza, která odlišila rizika 

závaţná od rizik méně závaţných. Následně proběhla komparace výsledků obou metod 

a shodná rizika byla zpracována do komparační tabulky. 

Na základě všech výsledků a statistik byl zvolen komplexní přístup pro minimalizaci 

kriminogenních podmínek. Zpracování návrhů inovativních opatření bylo zaměřeno 
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na typické rizikové oblasti. Ze všech podnětů pro moţné návrhy opatření k minimalizaci 

kriminogenních podmínek byly sestaveny tři varianty pro realizaci. Varianta č. 1 by byla 

realizovatelná téměř bez vedlejších finančních nákladů, varianta č. 2 by byla v souladu 

s moţnostmi rozpočtu města vyhrazeného na prevenci kriminality a varianta č. 3 byla 

sestavena jako nejúčinnější z variant, ale zároveň by její realizace byla nejnákladnější. 

S ohledem na vybrané území a rozpočet bylo doporučeno realizovat variantu 

č. 2 a hledat sponzory či ţádat o dotace, aby mohlo být přistupováno kompletněji 

a opatření prevence kriminality mohla být rozšiřována. Realizace varianty 

č. 2 by obsahovala např. opatření pro sníţení krádeţí na vybraných parkovištích. Došlo 

by zde k instalaci bezpečnostních značek VAŠE AUTO, NENÍ TREZOR. Dále 

by na vytipovaných místech byly umístěny značky ZÁKAZ SKLÁDKY POD POKUTOU. 

Pro ochranu cenného majetku občanů by slouţilo značení majetku syntetickou DNA. 

Dalším navrhovaným opatřením bylo vytvoření orientačních bodů pro rychlou a snadnou 

lokalizaci, podání návrhu na sníţení maximální povolené rychlosti na úseku silnice 4863, 

vyuţití reflexních sprejů u MP, zakoupení detektoru kovu pro hledání velmi malých 

kovových předmětů, navrţení spolupráce občanů s MP při odhalování problémů, kde by 

zprávy občanů přes projekt ZmapujTo ulehčovaly práci MP a ta by díky rychlé reakci 

a řešení problémů získávala větší důvěru občanů. Veškeré návrhy jsou uvedeny v kapitole 

Inovativní návrhy opatření a veškeré varianty návrhů v kapitole Sestavení variant 

inovativních návrhů opatření. 

Diplomová práce by měla být přínosnou jednak pro katastrální území města Příbor 

a také pro osoby, které se zabývají oblastí prevence kriminality na tomto vybraném území. 

Práce poskytuje informace o bezpečnosti a moţný návrh opatření prevence kriminality 

pro minimalizaci kriminogenních faktorů. Stále je však nutností monitorování vývoje 

a příčin kriminality, aby nastavená opatření odráţela aktuální stav. Je zapotřebí zkoušet 

nové postupy, hledat funkční řešení, učit se ze zkušeností ostatních měst, krajů, států 

a nezůstat pozadu, protoţe i pachatelé neustále hledají nové způsoby, jak dosáhnout svých 

cílů, aniţ by byli potrestáni. Samotnou účinnost opatření lze ověřit pouze prakticky, 

a to jejich realizací a následným sledováním vývoje kriminality, jeho zkoumáním 

a vyhodnocováním. Předem je třeba počítat také s problémy či neúspěchy ať při samotném 

zavádění či v průběhu uţívání, to však můţe být zároveň nová výzva k hledání a rozvoji 

nápadů, která v konečné fázi můţe nalézt efektivní řešení pro prevenci kriminality. 
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