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Anotace 

Širocký, D. Minimalizace situačních kriminogenních podmínek v městské lokalitě města 

Nový Jičín. Ostrava, 2018. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 85 stran. Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. 

Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. 

Náplní této diplomové práce je minimalizovat situační kriminogenní podmínky ve 

vybrané lokalitě. Cílem je modernizovat stávající bezpečnostní prvky a navrhnout nová 

technická opatření za účelem minimalizace kriminogenních podmínek pro tuto oblast. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá teorií prevence kriminality a popisu systému 

prevence kriminality v České republice. Praktická část začíná popisem vybraného území, 

jeho statistickými údaji, popisem důležitých oblastí z pohledu prevence kriminality 

a současných opatření prevence kriminality. Následuje sociologický výzkum společně 

s analytickou částí, na jejichž základě jsou navržena vhodná technická opatření 

k minimalizaci kriminogenních podmínek v dané lokalitě včetně ekonomického zhodnocení. 

Klíčová slova: prevence kriminality, kriminologie, situační prevence, Nový Jičín, hodnocení rizik 

Annotation 

Širocký, D. Minimalization of situational criminogenic conditions in the urban area of 

Nový Jičín. Ostrava, 2018. Diploma thesis, VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, Department of Security Services. 85 pages. Supervisor doc. Mgr. Ing. 

Radomír Ščurek, Ph.D. 

The aim of this thesis is to minimalize situational criminogenic conditions in the 

selected location. The aim is to modernize existing security features and to develop 

a proposal new technical measures to minimize criminogenic conditions in the selected area. 

In The theoretical part of diploma thesis deals with the theory of crime prevention and 

description of the crime prevention system in the Czech republic. The practical part begins 

with a description of the selected location, followed by statistical data, description of 

important areas from the point of view of crime prevention and current crime prevention 

measures. This is followed by sociological research together with the analytical part. Based 

on the results are proposed appropriate technical measures to minimize the criminogenic 

conditions in the given location, together with a statement of investment cost. 
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1 Úvod 

Kriminalita a prevence kriminality patří dnes k nejdiskutovanějším společenským 

problémům. Každý z nás se s určitou pravděpodobností může stát obětí protiprávního 

jednání, proto je velice důležité podporovat a rozvíjet nástroje, které závažnost dopadů 

kriminality mohou značně minimalizovat. Hlavním cílem prevence kriminality je snižování 

rozsahu a závažnosti kriminality, zvyšování pocitu jistoty a bezpečí občanů prostřednictvím 

opatření, pomocí kterých můžeme bezpečnostním rizikům předcházet. Je potřeba určit 

a analyzovat příčiny kriminality tak, aby byl boj s kriminalitou co nejefektivnější.  

V dnešní moderní společnosti a urbanistické struktuře obydleného území neexistuje 

žádný univerzální nástroj na vytvoření účinného systému prevence kriminality, který by 

platil po celém světě, za různých okolností a času. Nikdy nelze dosáhnout stejného výsledku 

při aplikaci stejných opatření v odlišném prostředí a účinnost je závislá na základě různých 

okolností. Efektivita systému prevence kriminality se může odvíjet podle místního 

společenského klima, morálních hodnot, zvyklostí či řadě dalších faktorů. Proto je vhodné 

volit nástroje prevence kriminality s ohledem na místo a čas. 

Pokud chceme, aby byl boj s kriminalitou účinný, je potřeba se zaměřit na její příčiny 

a hledat vhodná opatření k jejich ošetření. Je důležité si uvědomit, že předcházení 

protiprávnímu jednání je mnohem efektivnější než ho trestat. S těmito problémy souvisí také 

spokojenost obyvatelstva a jejich osobní pocit bezpečí. Žádné město nebude správně 

fungovat bez spokojených obyvatel, kteří mají možnost aktivně se podílet na rozvoji 

a udržování mechanismů související s funkcí města. Pokud se nebudou obyvatelé cítit 

bezpečně a budou nešťastní, pak se jejich přistup k problematice změní v pasivní, popřípadě 

se z města raději odstěhují.  

Tato práce se zabývá minimalizací situačních kriminogenních podmínek v městské 

části města Nový Jičín. Jejím cílem je modernizovat stávající bezpečnostní prvky 

a navrhnout účinná opatření za účelem minimalizace kriminogenních podmínek v této 

lokalitě. 

Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřená 

na důležité pojmy z pohledu prevence kriminality, její rozdělení a jednotlivé úrovně aktivit, 
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z čehož na konci kapitoly vyplývá přehledná matice prevence kriminality. Teoretická část 

pokračuje popisem problematiky přesunu kriminality, jedním z moderních trendů v této 

oblasti – mapy kriminality se schopností predikce protiprávního jednání. Poslední kapitola 

této části je věnována systému prevence kriminality v České republice. 

V návaznosti na teoretickou část pokračuje část praktická, která je zaměřená na 

vybranou lokalitu. V první kapitole praktické části je popsáno město, následuje popis šetřené 

oblasti a rizikových míst spolu s uvažovanými riziky v této oblasti. Praktická část dále 

zahrnuje statistické údaje z pohledu přestupků a trestných činů na vybraném území 

a současná opatření prevence kriminality. Následuje část sociologického výzkumu formou 

dotazníkového šetření kvantitativní explorativní metodou a hodnocením rizik pomocí 

subjektivního bodového hodnocení v analytických metodách aplikovaných pro prevenci 

kriminality. Na základě výsledů sociologického výzkumu a hodnocení rizik byl vytvořen 

technický návrh za účelem minimalizace situačních kriminogenních podmínek v šetřené 

oblasti spolu s jejich odhadovaným ekonomickým zhodnocením.  
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2 Rešerše 

SVATOŠ, Roman. Prevence kriminality. 2 akt. vydání. České Budějovice: Vysoká škola 

evropských a regionálních studií, 2016. ISBN 978-80-7556-009-4.  

Tato publikace se věnuje problematice prevence kriminality z vnitrostátního 

i mezinárodního pohledu. První část seznamuje se základními pojmy a členěním 

preventivních opatření. Další části se věnují mezinárodním aktivitám v oblasti prevence 

kriminality a systému prevence kriminality uplatňovaného v České republice. Zároveň 

poukazuje na význam mezinárodní spolupráce při sdílení zkušeností a informací. 

HRUŠKA, L.; FUJAK, R.; ŠEVČÍK, J. a kol. (2015) Mapy budoucnosti – moderní 

nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence 

kriminality založený na analýze a predikci kriminality. Ostrava: ACCENDO – 

Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. ISBN 978-80-87955-06-2 

Tato odborná monografie vznikla na základě zpracované studie v rámci projektu Mapy 

budoucnosti. Mezinárodní srovnávací studie popisuje přístupy a nástroje využívané 

v zemích EU, Švýcarsku a USA, ve kterých již mají s mapováním, analýzou a predikcí 

kriminality zkušenosti, a zaměřuje se na to jaké jsou legislativní, organizační, technické, 

odborné a jiné podmínky pro jejich zavedení a využívání. 

ZOUBKOVÁ, Ivana, MOULISOVÁ, Marcela. Kriminologie a prevence kriminality. 1. 

vyd. Praha: Armex, 2004. ISBN 80-86795-05-5. 

Publikace se zabývá příčinami a podmínkami protiprávního jednání, a to včetně 

zaměření na pachatele a oběti této problematiky. Kniha mimo jiné popisuje systém kontroly 

a prevence kriminality, přičemž probírá jednotlivé modely prevence a uvádí schéma 

prevence kriminality. Informace z této publikace byly čerpány ke zpracování teoretické části 

této práce. 
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ŠČUREK, Radomír a Daniel MARŠÁLEK. Technologie fyzické ochrany civilního 

letiště. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-862-5. 

Tato publikace se zaměřuje na problematiku bezpečnostních hrozeb týkajících se 

civilní letecké dopravy, na identifikaci rizik a jejich minimalizace za pomocí postupů 

a technologií, které využívá fyzická ochrana. Pro účely diplomové práce byly použity 

informace týkající se metod analýzy rizik a jejich aplikace. 

CLARKE, Ronald V., John E. ECK a Lucie VIDMAR. Analýza kriminality v 60 

krocích. 1. Praha: Otevřená společnost, 2010. ISBN 978-80-87110-22-5.  

Příručka zaměřená na analýzu kriminality poskytuje návody a praktické rady, jak 

porozumět místním problémům a hledat na ně odpovědi v podobě preventivních opatření. 

Autoři v publikaci soustředili veškeré poznatky a metodologii pro efektivní práci analytika 

kriminality při využívání různých technik řešení problémů. 

 

 

  



5 
 

3 Teoretická část prevence kriminality 

Tato kapitola bude věnována teoretickému úvodu do problematiky prevence 

kriminality, na níž budou navazovat další části diplomové práce. V teoretické části 

se zaměřím na důležité pojmy týkající se prevence kriminality, strukturu prevence 

kriminality v České republice (dále jen ČR) a také popíšu vývojové trendy v posledních 

letech. 

3.1 Kriminalita a kriminologie 

Kriminalitu lze obecně definovat jako soubor trestně právních činů, které byly 

spáchány v určitý čas na určitém území. Věda zabývající se kriminalitou se nazývá 

kriminologie. Její název pochází ze spojení latinského slova crimen (zločin) a řeckého slova 

logos (rozum/učení). 

Obecně platí, že kriminologie je samostatná disciplína a vědní oblast, která pomocí 

samostatných postupů a metod zkoumá: 

• Kriminalitu 

• Její pachatele 

• Její oběti 

• Vztah mezi pachatelem a obětí 

• Její kontrolu – účinnost a preventivní opatření [23] 

Funkce kriminologie slouží jako podklad pro zákonodárce při rekodifikaci trestního 

práva. Další funkce – prognostická, slouží k předvídání možných trendů vývoje kriminality, 

prognostická rozhodnutí mohou znamenat například zvýšení/snížení početního stavu členů 

orgánu veřejného pořádku ve městě. Poslední, ne méně důležitou funkcí kriminologie je 

analytická a statistická funkce, která je potřebná pro tvorbu preventivních opatření. [26] 
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3.2 Prevence kriminality 

Strategii vedoucí ke kontrole kriminality vyjadřuje preventivní politika, která se 

zaměřuje především na prvky mimo represivní prostředky. Cílem této politiky je snižovat 

pravděpodobnost výskytu, příležitostí a motivů, podněcujících trestnou činnost. V ČR patří 

mezi subjekty preventivní politiky především orgány činné v trestním řízení, ale také jiné 

subjekty jako některé ústavy, spolky, sdružení občanů, soukromé firmy, ale i samotní občané 

z pozice dobrovolníků. [19] 

Cílem prevence kriminality je předcházet negativním jevům a zajistit co nejsilnější 

ochranu společnosti proti těmto jevům. K minimalizaci kriminogenních podmínek a jejich 

možných následků nám dopomáhá souhrn opatření nerepresivního typu. Aby byl takovýto 

systém prevence kriminality funkční, je potřeba zajistit omezení kriminogenních faktorů, 

působit na pachatele a oběti trestných činů. Tyto opatření poskytuje situační a sociální 

prevence kriminality společně s informováním o způsobech ochrany před trestnou činností. 

[19] 

3.3 Struktura prevence kriminality 

Nerepresivní formy prevence kriminality dělíme strukturálně na sociální, situační 

a prevenci viktimizace. 

3.3.1 Prevence sociální  

Představuje aktivity podílející se na procesu sociální integrace a na změně špatných 

ekonomických a společenských podmínek, které jsou primárním důvodem páchání trestné 

činnosti. Sociální prevence kriminality odpovídá různým hlavním působením člověka. Je 

realizována prostřednictvím různých opatření, zaměřených na ohrožené sociální skupiny, 

jedince, rodiny a rizikové oblasti. 
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Konkrétně se pak lze zaměřit na: 

• kulturu 

• roli rodiny 

• osobnost jedince 

• závislosti 

• roli genderu atd. [13] 

3.3.2 Prevence situační 

Situační prevence vychází ze dvou předpokladů – motivace pachatele a příležitost 

k protiprávnímu jednání. Jedním z faktorů rozhodnutí spáchat trestný čin je ovlivněn právě 

situačním rozdělením. Vychází ze zkušenosti, že některé druhy kriminality mají spojitost 

s určitým místem, vyskytují se v určitý čas a za určitých okolností. Za pomoci režimových, 

fyzických a technických opatření se pak naplňuje minimalizace situačních kriminogenní 

podmínek. Cílem je pak zvýšení námahy pachatele a snížení užitku z protiprávního jednání. 

Úspěšnost je závislá zejména na vhodné volbě opatření, personálních a ekonomických 

prostředcích. 

Veškerá opatření situační prevence kriminality lze rozdělit na: 

Konkrétní opatření – zabezpečení bank, domů, bytů, obchodů, skladů, automobilů 

Systémová opatření – zkvalitnění právních norem, rozvoj poplachové 

zabezpečovací a tísňové signalizace (dále jen PZTS), elektrické požární signalizace 

(dále jen EPS) a zvyšování kvality bezpečnostních služeb. 

Osvětová činnost – informování veřejnosti o kriminalitě, o práci policie a smyslu 

zabezpečovacích zařízení [26] 

3.3.3 Prevence viktimizace 

Tento druh prevence, ke kterému patří ještě pomoc obětem trestné činnosti, se 

zaměřuje na informování a poradenskou činnost v oblasti jednání osob během konkrétních 
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nebezpečných situacích. Patří zde také psychologické a právní poradenství, seznamování 

s technickými prostředky ochrany, kde jsou zahrnuty poznatky prevence situační a sociální. 

Stejně jako u ostatních typů prevence kriminality, dělíme prevenci viktimizace na 

primární, sekundární a terciální. [21, 27] 

3.3.4 Primární prevence 

Tato prevence je adresována na širokou veřejnost všech věkových kategorií. 

Zaměřuje se na ovlivňování společenských hodnot pozitivním směrem, výchovu 

a vzdělávání různých věkových skupin napříč celé společnosti. Primární prevence je chápána 

jako jakýsi základ, na který se nabalují další opatření. Obrázek č. 1 poukazuje na rozdílnosti 

primární prevence v jednotlivých formách. [21] 

Zaměření primární prevence na: 

• všechny věkové skupiny 

• všechny obyvatele bez rozdílu kultury, vyznaní a bez ohledu na míru ohrožení 

• původ kriminality [39] 

 

Obrázek 1: Primární prevence kriminality [autor] 

3.3.5 Sekundární prevence 

Zabývá se skupinami, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou obětmi 

nebo pachateli protiprávní činnosti či jsou ohroženy některými sociálně patologickými jevy. 

Patří sem prevence před závislostmi (alkohol, drogová závislost, gamblerství), ale také 

jinými sociálně patologickými jevy (např. extremismus, nezaměstnanost, vandalismus). 

Obrázek č. 2 poukazuje na rozdílnosti sekundární prevence v jednotlivých formách. [21, 27] 

Zaměření sekundární prevence na: 

• Oběti – děti a přestárlé osoby 
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• Pachatelé – mládež, osoby s některou z forem závislostí, osoby 

z vyloučených sociálních lokalit, osoby bez domova 

• Oblasti se zvýšenou kriminalitou [27] 

 

Obrázek 2: Sekundární prevence kriminality [autor] 

3.3.6 Terciální prevence 

Eliminace kriminální recidivy je primárním zaměřením terciální prevence 

kriminality. Preventivní opatření tohoto typu jsou zajišťována formou resocializace 

rizikových osob. Cílem těchto opatření je pomoci řešit vzniklé rodinné problémy, pomoc se 

vzděláním, rekvalifikací, uplatnění jedinců na trhu práce. Obrázek č. 3 poukazuje na 

rozdílnosti terciální prevence v jednotlivých formách. [27] 

Zaměření sekundární prevence na: 

• Zabránění recidivy – poradenská činnost s cílem zabránit opakované trestné 

činnosti páchané na oběti. 

• Předcházení recidivy u pachatele – probační a mediační služba, ochranná 

opatření, hrozba trestu [27] 

 

Obrázek 3: Terciální prevence kriminality [autor] 

3.3.7 Matice prevence kriminality 

Souhrn opatření všech nerepresivních prvků prevence kriminality je shrnuto v matici 

prevence kriminality na obrázku č. 4. 
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Obrázek 4: Matice prevence kriminality [autor] 

3.4 Mapy kriminality a budoucnosti 

V posledních letech můžeme sledovat prudký nárůst využívání moderních 

technologií a analytické práce s daty. V tomto ohledu nezůstává pozadu ani oblast prevence 

kriminality. 

Mapy kriminality jsou v současnosti jedním z nejmodernějších nástrojů prevence 

kriminality. V těchto digitálních mapách lze označit místo kriminálního deliktu pomocí 

souřadnic GPS. Za dostatečně velký časový úsek jsou takto nashromážděná data schopna 

objektivně odpovědět na řadu otázek. Pro běžného občana může nést informaci, jakým 

místům se má raději vyhýbat a naopak která místa jsou bezpečná. Může pomoci při volbě 

vhodného zabezpečení nemovitostí, pojišťovnám při sjednávání pojistky nebo třeba 

realitním makléřům stanovit optimální cenu nemovitosti odpovídající dané lokalitě. 

Z dlouhodobého hlediska lze pomocí nashromážděných dat typovat místa a čas trestné 

činnosti, operativně vyhodnocovat nebezpečné ulice a vhodně tak reagovat technickým či 

režimovým opatřením. [9, 27] 

Strategie prevence kriminality v České republice pro léta 2012 až 2015 

upozorňovala, že práce s moderními informačními technologiemi a analýza dat je u nás 

v této oblasti podceňována a přínosy analytické činnosti nejsou plně využity. V reakci na 

tuto skutečnost Ministerstvo vnitra v roce 2014 iniciovalo projekt s názvem Mapy 

budoucnosti. Cílem projektu bylo postupné zavádění moderního nástroje ke zvyšování 



11 
 

kvality a efektivity prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku ve městech 

a obcích. [9] 

Komplexní přístup k analýze kriminality je klíčem k tomu, aby byly správné 

informace předány správným lidem ve vhodný moment. Na tento problém je proto potřeba 

nahlížet z různých časových intervalů. Časový rámec predikce a vhodné odpovídající reakce 

je znázorněn na obrázku č. 5. 

Správný přístup efektivního snižování kriminality zahrnuje: 

• Bezprostřední reakce 

• Střednědobé reakce 

• Dlouhodobé reakce [9] 

 

Obrázek 5: Časový rámec predikce (převzato a upraveno z [9]) 

V zahraničí i v ČR již existuje nespočet softwarových programů, zaměřujících se na 

tuto problematiku. Mezi využívané nástroje patří klasické analytické nástroje (např. 

ORACLE, GeoTime) a také specializované nástroje predikce kriminality (např. HunchLab, 

PrePol). 
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Využitím takovýchto systémů a analýzy dat lze při správném použití zvýšit efektivitu 

práce orgánů veřejného pořádku. Ve vybraných lokalitách, jako je Velká Británie nebo USA, 

kde jsou tato opatření zavedená dlouhodoběji, dosahují výsledkem tohoto snažení 

prokazatelnému poklesu míry kriminality až o 40 %. [9, 24] 

3.5 Přesun kriminality 

Z hlediska prevence kriminality je jedním z důležitých pojmů tzv. přesun 

kriminality. Pokud jsou preventivní opatření v určité oblasti dobře nastaveny, můžeme se 

setkat s přesunem pachatelů do jiné lokality. Preventivní opatření pak mohou mít vliv také 

na čas páchání trestné činnosti, musí se tak přizpůsobit, změnit svou strategii pro páchání 

protiprávní činnosti. [4] 

Pokud je pachatel nucen z důvodu situačních opatření ke změně lokality, zpravidla 

si vybírá podobná místa za účelem rychlejší adaptace na novou cílenou lokalitu a snížení 

rizika neúspěchu. [4] 

Dělení přesunu kriminality: 

• Časový přesun – pachatel si vybírá pro páchání protiprávní činnosti jiný čas. 

Například v zimním období bude hypoteticky páchána dříve než v období 

letním (zimní a letní čas). 

• Změna cíle – pachatel si vybírá záměrně oblasti s nižším stupněm ochrany 

vůči lokalitě původní. Snaží se zachovat svou původní strategii, popřípadě se 

přizpůsobí změnám v nové lokalitě. Možné je také zanechání protiprávního 

jednání 

• Přesun na jiný objekt – pachatel si vybírá jiný cílový objekt s menší 

bezpečnostní bariérou, např. pokud bude po opakovaných loupežích prodejna 

zboží zabezpečena kamerovým systémem, může se pachatel přesunout 

k objektům bez tohoto zabezpečení 

• Změna taktiky – pachatel změní způsob provedení trestné činnosti, např. 

namísto vniknutí do objektu dveřmi, vnikne oknem 
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• Přesun funkční – pachatel se zaměří na jiný druh trestné činnosti, např. 

krádeže nahrazují loupeže [27] 

Jestliže vývoj kriminality ve sledovaných oblastech nebude dostatečně zkoumán, 

může být její přesun snadno přehlédnut. Je potřeba vyhledávat opatření, která budou 

zabraňovat přesouvání kriminality a dlouhodobě se budou zavedená opatření udržovat. [4] 

3.6 Systém prevence kriminality v ČR 

Základem systému koordinace prevence kriminality je vláda, která stanovuje 

strategický rámec, legislativní podmínky a stanovuje finanční rozpočet prevence kriminality 

na každý rok. Celý systém a jeho rozdělení do jednotlivých úrovní je přehledně zobrazen na 

obrázku č. 6. [12] 

 

Obrázek 6: Systém prevence kriminality v ČR [12] 
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Organizace prevence kriminality u nás probíhá ve třech úrovních: 

• Meziresortní – Těžištěm spolupráce na meziresortní úrovni je vytváření 

preventivní politiky vlády ve vztahu ke kriminalitě obecné a koordinace 

aktivit jednotlivých resortů 

• Resortní – vycházejí z věcné působnosti ministerstev, jejich běžná činnost je 

obohacena o nové prvky ovlivňující tvorbu legislativy prevence kriminality 

• Místní – jedná se o spolupráci orgánů veřejné správy, policií a jiných institucí 

obce. Cílem spolupráce na místní úrovní je realizace vhodných opatření 

prevence kriminality dle místních možností a potřeb [19] 
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4 Město Nový Jičín 

Město Nový Jičín leží v severovýchodní části ČR v Moravskoslezském kraji, 34 km 

jihozápadně od města Ostrava. Jedná se o správní, hospodářské a kulturní centrum celého 

novojičínského regionu. Ve městě je celá řada průmyslových podniků, mnozí lidé přezdívají 

Nový Jičín jako město klobouků právě kvůli místní známé firmě Tonak. Díky svému 

umístění v koridoru Moravské brány se jedná o strategickou lokalitu. Nový Jičín leží na 

mezinárodní silnici E-462 a také necelých 18 kilometrů od mezinárodního letiště v Mošnově. 

Jedná se o město s bohatou historií, první písemné zmínky o městě pochází z roku 1313 a je 

zde celá řada historických a významných objektů. Na obrázku č. 7 je k vidění znak města. 

[38] 

 

Obrázek 7: Znak města Nový Jičín [29] 

Důležité milníky z pohledu zajištění bezpečnosti a prevence kriminality: 

• 1992: Zřízení Městské policie Nový Jičín 

• 1999: Pořízen městský kamerový dohlížecí systém 

• 2001: Obsazená pozice tiskový mluvčí – preventista kriminality 

• 2008: Zřízená komise prevence kriminality, rajónová služba [8] 

4.1 Popis lokace a města 

Pro řešení praktické části diplomové práce se budu zaměřovat na lokalitu 

Nový Jičín – město. Tuto oblast jsem si vybral z osobních důvodů, jelikož ji znám a žije zde 
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mnoho mých rodinných příslušníků a kamarádů. Městská část byla vybrána z důvodu 

největší hustoty pohybujících se osob, dále také největšího výskytu důležitých objektů 

z pohledu kriminality a kriminogenních faktorů ze všech částí města. 

 

Obrázek 8: Lokalita města Nový Jičín [14] 

 Na obrázku č. 8 lze vidět ohraničení města Nový Jičín, ale také další lokality v těsné 

blízkosti městu. Nejblíže jsou sousedící města Kopřivnice, Příbor nebo také Valašské 

Meziříčí (Zlínský kraj). 

Nový Jičín se skládá ze šesti místních částí (viz obrázek č. 9), jedná se o: 

• Nový Jičín – město 

• Loučka 

• Žilina 

• Bludovice 

• Straník 

• Kojetín 

 

  

Obrázek 9: Místní části města Nový Jičín [15] 
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V roce 2008 se změnila organizační struktura městské policie (dále jen MP) a s tím 

byla zavedena rajónová služba. Od počátku byl počet strážníků rajónistů různě pozměňován, 

v současné době je město rozděleno na 4 rajóny (viz obrázek č. 10), každý z nich má na 

starost jeden strážník. [8] 

Každý strážník odpovědný za svůj rajón tuto lokalitu každodenně obchází a zjišťuje 

stav týkající se především dopravního značení, místních komunikací, dopravní situace 

a parkování motorových vozidel, stav veřejného osvětlení, nebo například zda se v jeho 

lokalitě nezakládají nelegální skládky. Smyslem rajónové služby je osobní přístup 

k občanům, prevence, vyhledávání problémových situací a jejich řešení nebo přesouvání 

informací do rajonu a mimo něj. [25] 

 

Obrázek 10: Rozdělení do rajónů [autor] 

4.2 Popis vybraných míst lokality Nový Jičín – město 

Pro přehlednost a celkově lepší orientaci v celé vybrané oblasti jsem lokalitu rozdělil 

do kategorií důležitých z hlediska situační prevence kriminality. Některé důležité body jsou 
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zaznačeny na obrázku č. 10 v předchozí kapitole, dále bude popisu důležitých oblastí, ve 

kterých hrozí potencionální riziko věnována celá tato kapitola. 

4.2.1 Obydlí 

Ve městě se nachází ve velké míře zástavba bytů, ale i rodinných domů. Není zde 

výjimkou kombinace těchto dvou typů bydlení v některých částech města, příkladem může 

být ulice Trlicova. 

Rodinné domy se nachází především v ulicích: Slovanská, Nerudova, Lesní, Slezská 

nebo nově vzniklá zástavba v ulici Pod Skalkou. Většina rodinných domů má svůj pozemek 

ohraničen pomocí plotu, které jsou snadno překonatelné. Parkování pro motorová vozidla je 

řešeno buďto na pozemku rodinných domů, popřípadě na přilehlých ulicích.  

Co se týče bytových zástaveb a sídlišť, která jsou ve větší míře po rekonstrukci, mají 

již často takovéto domy ve své výbavě bezpečnostní vchodové dveře a jsou opatřeny 

elektrickým otevíracím systémem pomocí kódu. Vchodové dveře do jednotlivých bytů jsou 

různorodé dle lokality a majitele. 

4.2.2 Budovy významného charakteru 

 

V městské části města Nový Jičín se nachází tři střední školy, pět základních škol 

a deset mateřských škol. 

Z bezpečnostního hlediska patří dle mého názoru mezi nejrizikovější objekty 

základní školy. V městské části se nachází základní školy Dlouhá (přibližné GPS souřadnice 

49.592057N, 17.993711E), Jubilejní (49.595204N, 17.999829E), Tyršova (49.592305N, 

18.010220E), Komenského 66 (49.596658N, 18.016191E) a Komenského 68 (49.597891N, 

18.015150E). Děti často docházejí a odcházejí ze základních škol bez doprovodu rodičů, 

jejich výuka se řídí dle rozvrhu, který se mění jednou ročně a lze tedy jednoduše vypozorovat 

přesný čas výskytu žáků na cestě do školy a ze školy. Ve věku 6 – 15 let ještě nejsou 

dostatečně vyzrálé a s tím souvisí schopnost správně zareagovat při naskytnuté rizikové 

situaci. 

Děti do školy přicházejí a odcházejí v době hustého provozu na komunikacích, s tím 

je spojena potenciální hrozba ve formě dopravních nehod. I když jsou v úsecích s vyšší 
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koncentrací dětí dopravní omezení a asistence strážníků, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 

V okolí škol hrozí situace vběhnutí nepozorného dítěte na komunikaci s následkem 

způsobení dopravní nehody. Dalším potenciálním rizikem v oblasti se zvýšeným počtem dětí 

je pohyb duševně narušených osob s poruchou osobnosti. Takovéto osoby mohou děti 

obtěžovat a narušovat jejich mravnostní výchovu. 

Střední školy nejsou považovány z hlediska bezpečnostní problematiky za důležitý 

zdroj rizika. Na střední školy chodí mládež, která by již měla být vyspělejší než děti chodící 

na základní a mateřské školy. Často jsou shlukování ve skupinkách a řada z nich by si 

v případě konfliktu dokázala poradit sama, ať už sebeobranou, útěkem nebo přivoláním 

pomoci. Stejně tak ani mateřské školy není potřeba blíže rozebírat. Každá školka má svůj 

režim příchodů a odchodů. V přibližně stejných časech přivádějí a vyzvedávají děti rodinní 

příslušníci, kteří dohlížejí na jejich bezpečnost. 

4.2.3 Sportoviště a dětská hřiště 

 

Ve vybrané lokalitě se nachází velké množství dětských hřišť. Většina z nich jsou 

umístěná na sídlištích a v těsné blízkosti bytů nebo rodinných domů, ze kterých je možný 

dohled. Ve všech případech se jedná o typická hřiště pro děti, většina z nich byla 

v posledních letech nově vybudovaná nebo zrekonstruovaná, z tohoto důvodu nepokládám 

za podstatné vytvářet jejich popis. 

Výhodou hřišť je jejich umístění a dohlednost z přilehlých bytů. Trochu odlišná 

situace je na dětském hřišti v letním areálu Skalky. Toto hřiště se nachází na okraji města, 

kde kromě dvou restaurací nacházející se přes cestu není žádná zástavba. Areál Skalky je 

místem, kde se během sezóny konají různé kulturní události a je taky vyhledávaným místem 

pro odpočinek nebo procházky. I když se jedná o klidné místo, rodiče by své děti na tomto 

místě neměli nechat hrát bez dozoru. Dětská hřiště mohou být např. ve večerních hodinách 

obývaná mládeží a jinými osobami, v tomto případě hrozí potenciální riziko užívání 

omamných látek, alkoholických nápojů, rušení nočního klidu či vandalismu na hřištích 

a okolí, ale také ohrožování mravní výchovy mládeže. 

Další částí, která stojí za zmínku, je komplex sportovišť nacházejících se vedle sebe. 

Jedná se o zimní stadión, atletický stadión s fotbalovým hřištěm a umělé fotbalové hřiště. 
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Mezi atletickým stadiónem a potokem Grasmankou je umístěný skatepark. Zmíněný areál 

sportovišť je k vidění níže na obrázku č. 11. 

 

Obrázek 11: Areál sportovišť u ulice Divadelní (převzato a upraveno z [14]) 

Zimní stadión 

Zimní stadión Nový Jičín je primárně využíván místním hokejovým klubem HK 

Nový Jičín, hrající 2. hokejovou ligu. Na stadionu probíhá také pravidelné veřejné bruslení 

a lze ho pronajmout k soukromým účelům. Kapacita stadionu je 2000 diváků. Bezpečnost 

během hokejových utkání zajišťuje pořadatelská služba. Na stadionu je umístěna jedna 

kamera pro dohled na bezpečnost během utkání, tato kamera je součástí městského 

kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) ve správě MP Nový Jičín. 

Atletický stadión 

Stadión je využíván zejména fotbalovým klubem FK Nový Jičín, aktuálně hrající 

čtvrtou nejvyšší fotbalovou soutěž. Návštěvnost fotbalových utkání je 100 – 500 diváků. 

Dále na stadionu probíhají regionální atletické soutěže a soutěže pro děti. 

Umělé fotbalové hřiště 

Toto hřiště se využívá zejména pro tréninkové účely fotbalistů, zápasy fotbalistů 

nižších věkových kategorií. I těchto zápasů se účastní diváci, ve většině případů se však 
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jedná o kamarády a rodinné příslušníky hráčů. Hřiště lze pronajmout také k soukromým 

účelům. 

Skatepark 

Místní skatepark navštěvuje především mládež ve věku 12 – 26 let, která nemá ráda 

organizované sporty. Z mého pohledu se jedná o zanedbané a málo udržované místo, zdejší 

povrch a překážky jsou opotřebované. Ve večerních hodinách se jedná o poměrně 

nepřehlednou lokalitu s nedostatkem osvětlení (viz obrázek č. 12). 

 

Obrázek 12: Místní skatepark ve večerních hodinách [autor] 

Zimní stadion a fotbalové stadiony spolu nesou podobná potencionální bezpečnostní 

rizika. Lze mezi ně zařadit například ničení cizího majetku, krádeže, fyzické konflikty mezi 

diváky, fyzické konflikty mezi diváky a pořadatelskou službou. 

Ve skateparku pak můžeme uvažovat o narušování mravnostní výchovy mládeže. 

Často se zde pohybuje mládež s velkým věkovým rozdílem, děti bez doprovodu rodičů 

mohou od starších jedinců získávat negativní návyky. Také uvažovat o konzumaci alkoholu 

a návykových látek na tomto nepřehledném místě. 

Venkovní bazén 

Během letních dnů je otevřen místní venkovní areál bazénu. V tomto areálu je kromě 

plaveckého bazénu k dispozici dětský bazén, tobogán, dětské hřiště, hřiště na beach volejbal 

nebo workoutové hřiště. V období teplého počasí se z areálu vlivem přísunu velkého 

množství návštěvníků může stát nepřehledné místo vhodné pro potencionálního pachatele 
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drobných krádeží. Dle návštěvního řádu areálu však návštěvníci mají možnost odkládat své 

cennosti do uzamykatelných boxů umístěných při vstupu do areálu. 

4.2.4 Parky 

V této části se nachází celkem 5 parků. Parky se liší svou velikostí i celkovým 

prostředím. 

Největší z parků je park zvaný Smetanovy sady (GPS souřadnice: 49.588730N, 

18.009300E). Jedná se o zalesněný park, ve kterém se vyskytují také křoviny a okrasné 

rostliny. Park je propojen několika cestičkami, kolem nichž jsou vybudovány lavičky. 

Součástí parku je altán a dvě dětské hřiště. 

V naprosté blízkosti (cca 200 m) se nachází park Janáčkovy sady (GPS souřadnice: 

49.590827N, 18.012023E). Tento park je také zalesněný, rozlohou menší. Je 

charakteristický kostelem, ležícím na okraji parku. 

Třetí park, také obklopený stromy a rostlinami, se nachází mezi ulicemi Tyršova 

a Generála Hlaďo (GPS souřadnice: 49.593024N, 18.010135E). Park je z jedné strany 

ohraničen budovou Novojičínského muzea, z další strany se nacházejí podélné parkoviště 

na zmíněných ulicích. 

Nejmenší z parků je umístěný u ulice Dolní brána (GPS souřadnice: 49.596931N, 

18.008086E). Park je příležitostně obrostlý křovinami a protéká kolem něj potok 

Grasmanka. 

 Posledním parkem je nově vybudovaný Sluneční park nacházející se na okraji 

Nového Jičína ve směru na Bludovice (GPS souřadnice: 49.585270N, 18.018177E). Nový 

park je propojen cestičkami vedoucí po loukách i lesní stezkou. 

Během dne jsou parky poměrně bezpečné. Pohybuje se zde dostatek lidí, některé ze 

zmíněných parků jsou ještě více přehlednější svou malou rozlohou, a to především třetí 

a čtvrtý zmíněný park. Zde jsou během dne všechna místa viditelná z chodníků a cest 

přilehlých ulic, na kterých se pohybuje dostatečný počet svědků. Společný problém těchto 

lokalit a parků obecně nastává během večerních hodin. V této době se zde mohou zdržovat 

lidé konzumující alkohol, užívající drogy nebo jiní jedinci např. s poruchou osobnosti. 



23 
 

4.2.5 Parkoviště 

Parkoviště se nachází na celém území městské části a dle rozměru nebo využití je lze 

rozdělit na několik typů. 

Prvním typem jsou placená parkoviště. Mezi placená parkoviště patří centrální 

parkoviště (GPS souřadnice: 49.595089N, 18.008302E) nebo např. parkoviště na ulicích 

Generála Hlaďo a Tyršova. Na těchto místech se nachází parkovací automat, který po 

zaplacení příslušné částky vytiskne parkovací lístek. Za zaplacenou částku má řidič své 

vozidlo pod dohledem MKDS, který dané parkoviště nepřetržitě nebo částečně střeží. Díky 

tomu jsou automobily ve větším bezpečí, jelikož pachatel se takovýmto místům vyhýbá. 

Dalším typem jsou plochy podél dopravních komunikací, kde řidiči parkují podélně 

v řadě nebo podobným způsobem podél komunikace. Koncentrace automobilů na 

takovýchto typech vzhledem k malému prostoru je nízká. Z druhého pohledu na některých 

podlouhlých komunikacích je konečný počet míst k zaparkování vozidel vysoký. Takto 

zaparkované automobily jsou vystaveny většímu riziku vandalství případně poškození 

o kolem jedoucí automobily. Příkladem parkovišť tohoto typu mohou být ty na ulicích 

Dostála Bystřiny nebo Slovanská. 

Třetím typem parkovišť jsou plochy, na kterých automobily parkují v řadách a jsou 

uspořádány do jistých bloků. Na takovýchto parkovištích se vlivem velkého počtu 

zaparkovaných automobilů v blízkosti tvoří méně přehledná situace, zároveň nejsou všechna 

místa dostatečně osvětlená. Taková místa nesou zvýšené potencionální riziko krádeží 

vloupáním do automobilu. S parkovištěm tohoto popisu se můžeme setkat na ulici 

Komenského nebo ulici Bezručova (viz obrázek č. 13). 
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Obrázek 13: Parkoviště na ulici Bezručova [autor] 

Posledním typem jsou velkokapacitní parkoviště u obchodů Lidl, Kaufland 

a u nákupního centra Tabačka. Ve všech případech se vyznačují velkou plochou, 

nadstandartním osvětlením, vysokým počtem automobilů a osob, které se v krátkém 

časovém úseku obměňují. I na tomto typu parkoviště lze uvažovat o možnosti krádeže, kdy 

případný pachatel může systematicky zkoušet, zda jsou zaparkovaná auta odemčena a snažit 

se je vykrást. Podobná situace může nastat také při vykládání nákupu do vozidla, při které 

stačí šikovnému zlodějovi nepatrný moment k obohacení o cennosti z vozidla nebo 

nákupního košíku. 

4.2.6 Obchody 

Ve vybrané lokalitě se nachází 3 významné obchodní prostory. Jedná se o obchodní 

centrum Tabačka (GPS souřadnice: 49.599949N, 18.011542E), Lidl (49.597751N, 

18.010131E) a Kaufland (49.586021N, 18.001811E). Starším typem obchodního domu je 

obchodní dům Galerie, která je mezi místními známá jako Majnl (49.593397N, 

18.012577E). Mezi obchodní dům lze počítat také budovu Tebenu, kde mají své obchody 

drobní prodejci (49.597986N, 18.008522E). Dále je v prostoru několik obchodů se 

smíšeným zbožím, drogerie, květinářství, elektronika, zlatnictví, hodinářství, pekárny, 

řeznictví nebo například sportovní potřeby. Největší koncentrace drobných obchodů je 

v okolí Masarykova náměstí. 

Zabezpečení těchto obchodů je velice odlišné. Většinou však platí pravidlo, že 

obchodní řetězce a větší obchody mají svůj vlastní systém zabezpečení napojený na 

dohledové poplachové a příjímací centrum (dále jen DPPC). V obchodním centru Tabačka 
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a v Lidlu navíc doplněná soukromou fyzickou ostrahou operující během otevíracích hodin. 

V menších obchodech je kladen důraz především na klasickou ochranu nebo dohled 

prodávajícího a prvky typu dohledového video systému (dále jen VSS) zde nejsou 

pravidlem. 

V prostorech větších obchodů se vyskytuje velká koncentrace osob, a proto je zde 

protiprávní jednání spojené s násilím pravděpodobné jen málo. V těchto prostorech a jejich 

bezprostřední blízkosti jsou dle mého názoru daleko pravděpodobnější krádeže zboží či 

osobních věcí nakupujících. V těch menších obchodech se zvyšuje pravděpodobnost, že si 

pachatel dovolí přímou konfrontaci s obsluhou, popřípadě využije její chvilkové 

nepozornosti a pokusí se obohatit o finanční hotovost. 

4.2.7 Pošta a vybrané služby 

Ve vybrané lokalitě se nachází pošta mezi ulicemi K nemocnici a Karla Kryla (GPS 

souřadnice: 49.586021N, 18.001811E). Další objekty, ve kterých hrozí potenciální riziko 

páchání trestné činnosti jsou objekty České spořitelny, devět různých bank a peněžních 

ústavů a jedna směnárna, která se nachází v obchodním centru Galerie (GPS souřadnice: 

49.593446N, 18.012422E). V lokalitě se dále nachází více než 10 bankomatů různých bank. 

Tyto bankomaty jsou strategicky umístěné v oblastech s největším výskytem osob a služeb. 

Další vybranou službou jsou benzínové stanice, které se ve vybrané lokalitě nachází celkem 

tři, a to u ulice Palackého (GPS souřadnice: 49.590922N, 17.999763E), Zborovská 

(49.592462N, 18.013582E) a Suvorovova (49.607453N, 18.030092E). 

Zmíněné objekty mohou být cílem zlodějů a lupičů, jelikož potencionální pachatel 

může u potencionálních oběti očekávat větší finanční hotovost. Krádeže se mohou odehrávat 

v blízkosti takovýchto objektů nebo uvnitř objektu. U loupeže lze předpokládat přípravu 

a vyčkávání pachatele na vhodný okamžik, kdy se sledovaný cíl bude vyskytovat na méně 

frekventovaném místě, aby pachatel předešel výskytu náhodných svědků. Možná jsou 

loupežná přepadení přímo v peněžních ústavech. Zde však potencionálního pachatele 

s pravděpodobností odradí zabezpečovací systémy objektů. 
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4.2.8 Zdravotnická zařízení 

Ve vybrané lokalitě se nachází celkem pět zdravotnických center. Prvním z nich je 

nemocnice Nový Jičín (GPS: 49.588688N, 18.006787E), další zařízení se nachází na ulici 

Msgr. Šrámka, kde jsou především ordinace zubních, očních a odborných lékařů (GPS: 

49.597172N, 18.012203E). Třetím větším zařízením je Medcentrum, kde jsou soukromé 

chirurgické, oční a gynekologické ordinace (GPS: 49.593252N, 18.015481E). Poblíž 

Medcentra, asi 150 metrů vzdušnou čarou se nachází Dům lékařů (GPS: 49.593836N, 

18.013994E). Pátým větším zdravotnickým zařízením je oční centrum (GPS: 49.594436N, 

18.008545E). Dále jsou ve vybrané lokalitě menší ordinace odborných lékařů. 

Nemocnice a zdravotnická zařízení mohou dle mého názoru představovat cíl pro 

zloděje, kteří mohou vyhledávat ordinace nebo další prostory s možným výskytem cenných 

předmětů. Dalším cílem mohou být pacienti. V nemocnicích se možný pachatel může 

vydávat za rodinného příslušníka pacienta a následně využít vhodnou chvíli ke svému 

obohacení. Cílem mohou být také přímo pacienti zdravotnických zařízení, kdy v převážné 

míře se jedná o seniory, popřípadě oslabené a hendikepované lidi. Tito lidé představují pro 

potencionálního pachatele jistě jednodušší cíl než zdraví jedinci. Cílem mohou být i samotní 

lékaři zdravotnických zařízení, např. z důvodu nespokojenosti s lékařskou péčí. 

4.2.9 Sociální zařízení 

Ve vybrané lokalitě se nacházejí celkem čtyři pečovatelské domy, umístěné poblíž 

ulic Pod Lipami (GPS: 49.585718N, 18.010459E), Revoluční (GPS: 49.592158N, 

18.012597E), Hřbitovní (GPS: 49.600891N, 18.024109E), Máchova (GPS: 49.593482N, 

18.014932E). V sociálních zařízeních se nacházejí osoby důchodovém věku, jejichž 

motorické a psychické schopnosti jsou s pokročilejším věkem ovlivněny, proto mají 

sníženou schopnost ubránit se v případě konfliktu s pachatelem a jsou lehce ovlivnitelné. 

4.2.10 Pohostinství a bary 

Ve vybrané lokalitě se nachází mnoho objektů tohoto charakteru, která jsou na 

označena červenou značkou na obrázku č 10. Patří zde restaurace, cukrárny, kavárny, 

vinárny, pivnice, hospody, klub a bary. 
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Z těchto objektů není potřeba zaměřovat se na klidná místa, kde primárně nedochází 

k podávání a konzumaci alkoholických nápojů. Dobrým příkladem klidných podniků jsou 

restaurace Steak house nebo restaurace Colores. 

Za problémová místa lze označit podniky, ve kterých dochází ke konzumaci 

alkoholických nápojů. Požívání alkoholu může vést k nepředvídatelnému chování osob nebo 

skupin v podnapilém stavu, z čehož vyplývá zvýšená pravděpodobnost agresivního jednání 

a konfliktů mezi osobami posilněnými alkoholem. Z druhé strany mohou osoby pod vlivem 

alkoholických nápojů směřovat pozornost mimo svůj majetek nebo mohou z důvodu otupění 

smyslů představovat pro potencionálního pachatele snadnější cíl. Další riziko vidím 

v souvislosti s tíživou situací patologických hráčů a snahou tento problém vyřešit pod tlakem 

této situace např. loupeží. 

Jako nejvýznamnější lokalitou konfliktů, krádeží a loupeží může být podle počtu 

zařízení chápána oblast v ulicích Generála Hlaďo a K nemocnici. Na poměrně malém pásmu 

se nachází klub Majnl (GPS: 49.593392N, 18.012884E), Sport bar, rychlé občerstvení 

a dalších pět podniků, které fungují zejména ve večerních a nočních hodinách. Další 

lokalitou, které se výše zmíněné problémy týkají je zábavní středisko Máj (GPS: 

49.597424N, 18.002521E). S konzumací alkoholických nápojů je v okolí lokalit spojen 

zvýšený počet hlášení rušení nočního klidu nebo poškozování cizího majetku. 

4.2.11 Autobusové a vlakové stanoviště, zastávky 

Ve městě Nový Jičín a jeho místních částech se celkem nachází 32 zastávek městské 

hromadné dopravy. Z celkového počtu se 24 zastávek nachází ve zvolené lokalitě Nový Jičín 

– město. Přehled všech zastávek je znázorněný na obrázku č. 14, kde je označeno také 

autobusové a vlakové stanoviště. 
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Obrázek 14: Schéma místních autobusových zastávek [10] 

Z hlediska zastávek vidím riziko především v čekání osamocených osob na spoje ve 

večerních nebo brzkých ranních hodinách. Toto riziko se týká především dětí, žen a seniorů, 

kdy je ve zmíněných časech snížená viditelnost a může dojít k případným konfliktům. 

Místem s vyšší pravděpodobností konfliktu je autobusové stanoviště, na kterém se 

zdržují osoby čekající na spojení také do jiných lokalit. Autobusové a vlakové stanoviště je 

spojeno s dalším problémem výskytu osob, které tyto prostory využívají k vysedávání, 

přespávání a konzumaci alkoholických nápojů. Tyto osoby pak mohou být svým jednáním 

agresivní či jinak nepříjemné svému okolí. Další potenciální hrozbou v místech zastávek 

a stanovišť může být vandalismus. 

4.2.12 Veřejné osvětlení 

Ve vybrané lokalitě se nachází převážně klasické osvětlení se sodíkovými 

výbojkami. Toto osvětlení splňuje požadavek technické normy na budování městské 

výstavby z pohledu prevence kriminality (ČSN P CEN/TR 14383-2), týkající se 

rozpoznatelnosti lidské tváře ve vzdálenosti 4 m. Ve vybrané lokalitě jsou použity také LED 

světla bílé barvy, která jsou použita zejména u nově vybudovaných a rekonstruovaných 

přechodů pro chodce. [5] 
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Veřejné osvětlení dle mého pohledu není na všech místech vybrané lokality 

dostatečné. Jedná se o specifická místa, na kterých kvůli specifickým podmínkám není 

možné v celém prostoru osvětlení zajistit. Pro příklad zmiňuji krátký úsek na konci ulice 

Slezská (viz obrázek č. 15). Tato ulice vede z centra k průmyslové zóně v Novém Jičíně 

nebo na cyklostezku ve směru na Libhošť a Rybí. 

 

Obrázek 15: Ulice Slezská [autor] 

Další lokalitou s tímto problémem byla shledána ulička propojující ulice Palackého 

a Štefánikova (GPS: 49.595866N, 18.007202E), ulička mezi umělým hřištěm a atletickým 

stadiónem (GPS: 49.592462N, 18.002928E) a pěší trasa poblíž obchodního centra Tabačka 

(GPS: 49.599660N, 18.013913E). Všechny lokality jsou zobrazeny na následujícím obrázku 

č. 16. 

 

Obrázek 16: Lokality s absencí veřejného osvětlení [autor] 



30 
 

5 Statistické údaje pro vybranou lokalitu 

Důležitým hlediskem při tvorbě nových situačních opatření prevence kriminality 

jsou statistické údaje. Díky takovýmto údajům z předchozích let můžeme prověřovat, zda 

měly již realizované preventivní opatření požadovaný dopad. Statistické údaje mohou 

sloužit také jako dobrý ukazatel slabých míst, mohou odhalit přemisťování kriminality 

a pomoci vytyčit vhodný směr, kterým se ubírat. 

5.1 Statistické údaje MP 

Nejnovější statistická data přestupků spáchaných na území Nového Jičína a jeho 

místních částí – Loučka, Bludovice, Žilina, Straník a Kojetín byla poskytnuta tiskovou 

mluvčí MP Nový Jičín. Druh a počet přestupků je k dispozici v tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Přehled přestupků [autor] 

Druh přestupku 2013 2014 2015 2016 2017 

Proti vyhláškám města, nařízení obce 174 214 214 147 105 

Proti veřejnému pořádku 218 242 368 231 198 

Proti občanskému soužití 14 22 11 13 17 

Proti majetku 139 136 99 97 112 

Na úseku ochrany před alkoholismem a 

jinými l. 
69 75 71 x x 

Na úseku dopravy 6113 5814 5266 x x 

Pro přehlednější situaci byl vytvořen graf zobrazený na obrázku č. 17, zaměřující se na 

všechny přestupky mimo ty, které se staly na úseku dopravy. Komentář k jednotlivým 

hodnotám je uveden níže. 
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Obrázek 17: Spáchané přestupky na území města Nový Jičín [autor] 

Z grafu spáchaných přestupků je patrné, že nejvíce zaznamenaných přestupků je proti 

veřejnému pořádku. V roce 2017 bylo zaznamenáno o 20 přestupků méně oproti roku 2013. 

K největší odchylce došlo v roce 2015, kdy bylo zaznamenaných 368 případů. Nejčastějším 

prohřeškem je rušení nočního klidu, buzení veřejného pohoršení či neuposlechnutí výzvy 

úřední osoby. 

Dalším nejčastějším přestupkem jsou tzv. přestupky proti vyhláškám a nařízením 

města. V naprosté většině se jedná o konzumaci alkoholu na veřejnosti, dále také porušení 

obecně závazných vyhlášek (dále jen OZV) o místních poplatcích a porušení nařízení města 

o tržním řádu. 

Nejvíce přestupků proti majetku bylo zaznamenáno v letech 2013 a 2014. Tento fakt 

s vysokou pravděpodobností souvisí s amnestií udělenou právě v roce s největším počtem 

přestupků proti majetku. V posledním zaznamenaném roce se situace uklidnila a došlo 

k poklesu o 19,5 % oproti roku 2013. 

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými látkami se podle 

poskytnutých dat meziročně nemění. MP provádí denní operativní kontroly restauračních 

provozoven, barů, a také na dětských hřištích a sportovištích, kde se shromažďuje mládež. 
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Takové kontroly jsou prováděny na nočních směnách a o víkendech. Výjimkou nejsou ani 

nárazové kontroly během pracovního týdne. 

Přestupky s nejnižší četností zaznamenané MP Nový Jičín jsou přestupky proti 

občanskému soužití. Největší počet byl zaznamenám v roce 2014 (22), oproti tomu 

v posledním roce 2017 jich bylo zaznamenáno 17. Tyto přestupky často zůstávají skryté, 

a proto je jich každoročně zaznamenáván nízký počet. 

Přestupky proti občanskému soužití 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, že v mnoha případech jsou latentní čili skryté (páchány 

mezi blízkými a neoznámeny). Obecně se jedná především o urážku na cti, vyhrožování 

újmou na zdraví, lehkým ublížení na zdraví či nedbalostním ublížení na zdraví. 

5.2 Statistické údaje Policie ČR 

Obvodní oddělení Policie České republiky, dále jen OO PČR, Nový Jičín spravuje 

území města Nový Jičín a jeho přilehlých částí, ale také obce Starý Jičín, Bernartice nad 

Odrou, Kunín, Libhošť, Rybí, Životice u Nového Jičína, Hodslavice, Hostašovice, Hrabětice 

a Suchdol nad Odrou. Uzemní působnost OO PČR je tedy o něco větší než hranice vybrané 

lokality. Data spadající právě do působností OO PČR Nový Jičín byla využita ke 

statistickému zhodnocení ve vybrané lokalitě. 

Tabulka 2: Přehled trestné činnosti (převzato a upraveno z [23]) 

Druh trestné činnosti 2013 2014 2015 2016 2017 

Násilná 97 80 63 64 71 

Mravnostní 7 10 7 8 17 

Majetková 639 516 416 377 251 

z toho krádeže vloupáním 249 175 118 103 69 

z toho krádeže prosté 320 254 223 175 122 

Hospodářská 172 140 117 115 74 

Zbývající 195 151 185 206 190 

Ostatní 124 116 104 145 113 

Celkem 1234 1013 892 915 716 

Pro větší přehlednost v jednotlivých datech byl z tabulky č. 2 vytvořen graf se situací 

v letech 2013 – 2017. 
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Obrázek 18: Graf trestné činnosti [autor] 

Z grafu na obrázku č. 18 je patrný klesající trend trestné činnosti v lokalitě působnosti 

OO PČR Nový Jičín. Tato skutečnost má s vysokou pravděpodobností souvislost s amnestií 

prezidenta ČR v roce 2013. Po prudkém nárůstu kriminality v tomto roce postupně 

docházelo ke zlepšení situace. 

Nárůst kriminality označené jako zbývající způsobil v letech 2015–2016 především 

zvýšení počtu trestných činů na úseku silničních dopravních nehod z nedbalosti a zanedbání 

povinné výživy. 

V roce 2016 byl pozorován také nárůst ostatní kriminality. V tomto roce došlo 

k výraznému zvýšení výtržnictví, sprejerství a nedovolené výroby a držení psychotropních 

látek. 
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6 Současná opatření prevence kriminality 

V této kapitole bude popsán současný stav prevence kriminality, který se vztahuje 

k vybrané lokalitě. Bude zde uveden přehled situačních i některých sociálních opatření 

prevence kriminality, která je zajišťována MP Nový Jičín. Ta je zaměřena na ochranu zdraví 

osob a majetku, bezpečnost silničního provozu s cílem snižování četnosti a závažnosti 

protiprávního jednání a negativních společenských jevů. 

6.1 Městský kamerový dohlížecí systém 

MKDS je ve městě Nový Jičín v provozu od roku 1999. Hlavním přínosem MKDS 

je odhalování trestné činnosti a protiprávního jednání, dohled nad veřejným pořádkem, 

potírání pouliční kriminality nebo sledování dopravní situace. 

Tento systém je na operačním středisku MP Nový Jičín 24 hodin denně obsluhován 

strážníky, kteří mají místní znalost a potřebné zaškolení. Operační středisko je vybaveno 

hlavním monitorem a 5 kusy vedlejších monitoru, na kterých lze podle potřeby přepínat 

výstupy z jednotlivých kamer. Systém je ovládán speciální klávesnicí s joystickem, za 

pomocí kterého lze měnit směr kamer (viz obrázek č. 19). 

MKDS je provozován se záznamem, který je uchováván po dobu 12–15 dní. 

V současné době probíhá výměna již zastaralé technologie za novou. Nové záznamové 

zařízení G-Scope 3500-IP bude schopno nahrávat více než 30 IP kamer, maximální kapacita 

úložného prostoru až 40 TB. [7, 31] 

 

Obrázek 19: Operační středisko MP Nový Jičín [autor] 
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V Novém Jičíně a jeho přilehlých částech je v současné době 16 kamerových bodů 

(dále jen KB), z toho 14 KB se nachází v řešené lokalitě Nový Jičín – město. Přehled míst 

s KB je uveden v následující tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Seznam kamerových bodů ve městě [autor] 

KB Typ Umístění (ulice) Směr 

1–3 Pevný bod Revoluční Hückelovy vily 

4 Pevný bod Nádražní (Dřevotrust) dětské hřiště 

5 Pevný bod Křižkovského náměstí kontejnery na odpad 

6 Pevný bod Dvořákova pivnice Kalač, parkoviště 

7 Otočná Hřbitovní hřbitov – parkoviště 

8 Otočná Zborovská 242/42 ulice Zborovská, Revoluční 

9 Otočná Masarykovo náměstí 1/1 Masarykovo náměstí 

10 Otočná Masarykovo náměstí – podloubí 
Masarykovo náměstí, ul. 

Jungmannova, ul. 5. května 

11 Otočná Generála Hlaďo 759/22 
ul. Generála Hlaďo, ul. K 

nemocnici, Sport bar, Majnl 

12 Otočná Štefánikova 826/7 ulice Štefánikova, přilehlý park 

13 Otočná Tyršova 118/8 centrální parkoviště 

14 Otočná U zimního stadiónu zimní stadión 

 

Kamerové body 1–6 

Tyto KB mají společný typ kamer – ve všech případech se jedná o pevné kamery 

zaměřené na jedno konkrétní místo. KB 1–3 střeží dvě památkově chráněné vily 

kloboučnických továrníků Hückelů, které jsou ve vlastnictví města. Na tomto místě aktuálně 

probíhá rozsáhlá rekonstrukce. KB 4–6 střeží důležité prostory v problémových lokalitách. 

Ve všech případech se jedná o kamery, které lze dle potřeb zoomovat. 

Kamerový bod 7 

Další kamerový bod střeží prostory parkoviště před místním hřbitovem. S kamerami 

7–14 lze dle potřeb natáčet do stran a zoomovat obraz. 
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Kamerový bod 8 

Tato kamera je zde především k monitorování dopravní situace na ulici Zborovská, 

dále slouží k monitorování veřejného pořádku na této ulici a na přilehlé ulici Revoluční. 

Kamerový bod 9, 10 

Dva body sledují situaci na Masarykově náměstí. Na tomto místě je největší pohyb 

osob ve městě. Na Masarykově náměstí se každoročně koná několik kulturních akcí. 

KB 9–10 pomáhají při zajišťování bezpečnosti osob a majetku na těchto akcích. 

Kamerový bod 11 

Ulice Generála Hlaďo je velice frekventovaná, jak z hlediska provozu na silničních 

komunikacích, tak pohybu osob v denních i nočních hodinách. MP Nový Jičín monitoruje 

kromě provozu také stav na místním parkovišti, situaci před nonstop Sport barem a vedlejším 

klubem Majnl dance. 

Kamerový bod 12, 13 

Další kamera monitoruje situaci na ulici Štefánikova a místní park, kamera číslo 13 

zase monitoruje situaci na centrálním parkovišti. 

Kamerový bod 14 

Tento bod je umístěn přímo na zimním stadionu. Monitoruje kluziště i hlediště. 

Primárním cílem instalace této kamery bylo sledování chování hokejových fanoušků 

v průběhu zápasu a zásahu či pátrání v případě protiprávního jednání. 

6.2 Forenzní identifikační značení jízdních kol 

Město Nový Jičín se v roce 2015 zapojilo do projektu forenzního značení jízdních 

kol. Pomocí syntetické DNA jsou zájemcům označena jízdní kola, v některých případech 

i další prostředky (invalidní vozík, dětský vozík ke kolu). Princip značení spočívá v aplikaci 

speciální směsi pomocí štětce na vybranou část kola. Směs se skládá z mikroteček, UV 

složky a odolného lepidla na vodní bázi. Mikrotečky obsahují unikátní kód SelectaDNA, 

díky kterému lze dohledat majitele kola. UV složka umožňuje snadnější identifikaci 
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přesného místa značení za pomocí UV lampy. Speciální sada ke značení jízdních kol je 

k vidění na obrázku č. 20. Dle slov tiskové mluvčí MP Nový Jičín vydrží forenzní značení 

na jízdních kolech až 10 let. [28] 

 

Obrázek 20: Sada ke značení jízdních kol spolu s registračním průkazem [autor] 

Jízdní kolo si může nechat označit každý občan starší 15 let, mladším osobám jejich 

zákonný zástupce. Pro evidenci je nutné vyplnit přihlášku do evidence jízdních kol a čestné 

prohlášení o nabytí jízdního kola. Značení probíhá v určité dny a zájemci se k označení 

mohou přihlásit na zveřejněné telefonní číslo nebo osobně na MP Nový Jičín. K řádné 

aplikaci DNA je třeba mít jízdní kolo v aplikovaném místě očištěné a odmaštěné. Majitel 

každého označeného kola dostane průkaz registrace jízdního kola označeného forenzním 

identifikačním systémem a jízdní kolo bude opatřeno samolepkou s informací o značení. 

Identifikace označeného jízdního kola je dvoustupňová. Buďto UV lampou, s jejíž 

pomocí lze zjistit příslušné místo označení nebo mikroskopem, kterým lze číst unikátní kódy 

a pořizovat důkazní materiál. Každý označený kód a jízdní kolo nebo jiný prostředek je 

zaznamenán do místní databáze, do které se zároveň pořídí fotografie označeného prvku 

a jeho stručný popis. Tyto údaje jsou odeslány také do celosvětové databáze výrobce značení 

forenzní technikou. [18, 28] 

Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek probíhá od roku 2015, od začátku 

tohoto projektu bylo dle informací poskytnutých tiskovou mluvčí MP Nový Jičín označeno 

a zaevidováno celkem 515 předmětů, z toho 108 jich bylo označeno v roce 2017. Celková 

hodnota evidovaného majetku činí vice než 8 500 000 Kč. 



38 
 

6.3 MP Manager 

V roce 2015 pořídila MP Nový Jičín software zvaný MP Manager. Tento systém 

vyvinutý společností FT Technologies a.s. je určený městským policiím pro vedení jejich 

agendy. [17] 

Systém využívá široké možnosti databáze SQL v kombinaci s datovými přenosy 

z mobilních telefonů s GPS lokalizací a napojení na základní registry a databáze MP. Systém 

umožňuje ihned z terénu zadávat přestupky, lustrovat vozidla a osoby pomocí aplikace, 

kterou lze využívat na smartfonech, tabletech a počítačích. [16] 

Od poloviny roku 2015 jsou shromažďována data týkající se přestupků, dopravních 

situací, údajů o nalezení injekčních stříkaček, ale i dalších zajímavých údajů pomáhající 

v boji s kriminalitou. Tento systém usnadňuje administrativní vyřizování a strážníci mohou 

trávit více času v terénu. Díky MP Manager jsou efektivně naplánovány hlídky a dokáže se 

přesněji určit kdy, kam a koho poslat. 

Systém mimo jiné dokáže vytvořit predikci kriminality formou hot spot teplotní 

mapy. Predikce využívá znalost z historických dat ze systému a k jejímu výpočtu se používá 

speciální algoritmus. Vzhledem k nedostatku historických dat v současnosti tyto predikce 

nelze využívat, avšak již samotné mapování přestupků lze chápat jako vhodný podklad pro 

rozhodování – predikci problémů. [9] 

6.4 Projekt pocitové mapy 

V roce 2017 proběhla akce pod názvem pocitová mapa města. Jedná se o mapy, do 

kterých mohli občané vyjádřit svůj názor k jednotlivým částem města. Jednotlivá místa měli 

možnost označit na webových stránkách nebo osobně na konaném veřejném fóru. Na 

webových stránkách měli navíc možnost každé své označené místo okomentovat. [33] 

Do mapy mohli barevně označit 7 různých vrstev. Mezi vrstvy patřila mimo jiné také 

místa, kde se občané necítí bezpečně nebo nebezpečná místa v dopravě (viz obrázek č. 21). 



39 
 

 

Obrázek 21: Pocitová mapa [22] 

6.5 Další 

Ve městě byly realizovány také další projekty a probíhají zde ostatní činnosti 

související s prevencí kriminality. Patří mezi ně různé přednášky, besedy, cvičení a kurzy 

pro občany různých věkových kategorií. 

Některé další preventivní programy: 

• Bezpečnostní stojany pro jízdní kola 

• Schránky důvěry 

• Besedy na základních školách a školkách, výuka na dětském dopravním hřišti 

• Besedy se seniory (témata jako doprava, osobní bezpečnost, okolnosti 

vylučující protiprávnost) 

• Kurz sebeobrany studentů zdravotnického lycea na Mendelově střední škole 

• Protidrogový vlak (zaměření na protidrogovou prevenci zejména u dětí 

a mládeže) 

• Představení společnosti Decra – Nehodou to začíná (divadelní představení 

pro střední školy) 

• Viditelnost (v rámci programu BESIP chodcům rozdány reflexní pásky, tašky 

s reflexním potiskem) [31]  
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7 Sociologický výzkum 

Cílem výzkumu bylo formou kvantitativní explorativní metody zjistit, jaký mají 

názor obyvatelé města Nový Jičín na prevenci kriminality v městské části města, zda se 

s kriminalitou a sociálně patologickými jevy v této lokalitě setkali a jak je z jejich pohledu 

vnímána současná bezpečnostní situace. 

Výzkum explorativní formou je zaměřený na zjišťování údajů prostřednictvím 

výpovědi, která může být zjišťována pomocí interview, ankety, besedy či dotazníkové 

šetření. K získání výpovědi občanů bylo v této práci použito dotazníkové šetření. [6] 

7.1 Formulace hypotéz 

K potřebám této práce a na základě stanovení cíle dotazníkového šetření byly 

vybrány tyto následující hypotézy, ke kterým byly pro doplnění přidány hypotézy vedlejší. 

Znění hypotéz: 

Hlavní hypotéza č. 1: Obyvatelé města Nový Jičín se cítí bezpečně v celé oblasti 

Nový Jičín – město 

• Vedlejší hypotéza č. 1.1: Obyvatele města Nový Jičín se ve městě cítí 

bezpečně na veřejném prostranství 

• Vedlejší hypotéza č. 1.2: Obyvatele města Nový Jičín se ve městě cítí 

bezpečně v noci 

• Vedlejší hypotéza č. 1.3: Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni 

s technickým opatřením prevence kriminality ve městě 

Hlavní hypotéza č. 2: Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni s prací orgánů 

veřejného pořádku v oblasti Nový Jičín – město 

• Vedlejší hypotéza č. 2.1: Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni s prací 

Policie České republiky ve městě 
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• Vedlejší hypotéza č. 2.2: Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni s prací 

Městské policie ve městě 

• Vedlejší hypotéza č. 2.3: Obyvatelé města Nový Jičín znají místní 

preventivní programy prevence kriminality 

7.2 Metoda a organizace výzkumu 

Jak již bylo zmíněno, k výzkumu bylo použito dotazníkové šetření, realizované v březnu 

2018. Šetření probíhalo jednak elektronickou formou a také prostřednictvím vytištěných 

dotazníků, které byly po vyplnění pro jednotnost a přehlednost přepsány taktéž do 

elektronické podoby. Osloveni byli občané na sociální síti Facebook, kteří měli možnost 

kliknout na přímý hypertextový odkaz, vedoucí k dotazníku. Dále byli osobně oslovováni 

náhodní kolemjdoucí na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Respondenti, kteří 

odpověděli kladně na položenou otázku, zda jsou občany města Nový Jičín. Tímto byl 

vymezen vzorek výzkumu. 

Dotazníkové šetření, které bylo respondentům k dispozici pod názvem: „Dotazník prevence 

kriminogenních podmínek v městské části města Nový Jičín”, obsahovalo celkem 21 otázek 

(viz příloha č. 1). Respondenti měli za úkol u každé otázky označit pouze jednu odpověď, 

jež je v souladu s jejich názorem. V rámci ochrany osobních a citlivých údajů bylo 

dotazníkové šetření zcela anonymní. Počáteční otázky se týkaly pohlaví, věku a vzdělání. 

Poté již následovala série otázek zaměřená na předmět výzkumu. 

Během období 20 dní, kdy byl dotazník k dispozici na online odkaze a zároveň byli 

oslovováni občané osobně, bylo vyplněno celkem 82 dotazníků. Všechny dotazníky byly 

vyplněny správně, 10 online dotazníků bylo označených jako nevyplněné. V následujícím 

obrázku č. 22 jsou obsaženy základní informace o výzkumu. 
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Obrázek 22: Statistické údaje z prováděného výzkumu [autor] 

7.3 Charakteristika výzkumného šetření 

 Následující část se zaměřuje na interpretaci výsledků výzkumného šetření. U každé 

otázky je zobrazen graf znázorňující četnost jednotlivých odpovědí respondentů. 

Otázka číslo 1: 

První otázka měla za úkol zjistit pohlaví respondentů (viz obrázek č. 23). 

 

Obrázek 23: pohlaví respondentů [autor] 

Z grafu vyplývá, že zastoupení mužů i žen je v tomto výzkumu téměř vyrovnaná. 

Mírně však převažuje zastoupení žen (celkem 42 vyplněných dotazníků z celkových 82). 

Otázka číslo 2: 

Druhá otázka se věnuje věkovému zastoupení respondentů (viz obrázek č. 24). 
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Obrázek 24: Věk respondentů [autor] 

Nejvíce dotazníků vyplnili respondenti ve věku 21–40 let (37,8 %). Jen 

o 2 respondenty méně tvořila věková hranice 41–60 let (35,4 %). Další věkovou skupinu 

respondentů 61 a více let tvořil podíl 14,6 %. Nakonec věková skupina s nejnižší účastí ve 

výzkumu tvoří věková skupina 15–20 let (12,2 %). 

Otázka číslo 3: 

Tato otázka se věnuje nejvyššímu dosaženému vzdělání respondentů (obrázek č. 25). 

 

Obrázek 25: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů [autor] 

Co se týče vzdělání, tak největší podíl tvořilo středoškolské vzdělání ukončené 

maturitní zkouškou (40,2 %). Respondenti se středoškolským vzdělání bez maturity tvořili 

vzorek 25,6 %. Další v pořadí bylo vysokoškolské vzdělání (20,7 %) a nakonec základní 

vzdělání, které vyplnilo celkem 11 respondentů (13,4 %). 
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Otázka číslo 4: 

V další otázce jsem se respondentů tázal, zda na ně lokalita Nový Jičín – město 

působí bezpečně (viz obrázek č. 26). 

 

Obrázek 26:Otázka na pocit bezpečí v lokalitě [autor] 

Většina tázajících odpověděla pozitivně, tedy ano (86,6 %). 3 respondenti (3,7 %) 

odpověděli, že na ně tato lokalita bezpečně nepůsobí, zbytek tázajících (9,8 %) zvolili 

odpověď nevím. 

Otázka číslo 5: 

Následně bylo zjišťováno, zda je pocit bezpečí občanů ovlivňován denní dobou. 

 

Obrázek 27: Otázka na pocit bezpečí podle denní doby [autor] 
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Celkem 53 respondentů (64,6 %) označilo, že jejich pocit bezpečí je ovlivněn denní 

dobou. 26 respondentů (31,7 %) označilo, že jejich pocit bezpečí není denní dobou nijak 

ovlivněn, zbytek respondentů (3,7 %) označilo odpověď nevím (viz obrázek č. 27). 

Otázka číslo 6: 

Další otázka se zabývala mírou spokojenosti občanů s Policií v Novém Jičíně, 

konkrétně v městské lokalitě (viz obrázek č. 28). 

 

Obrázek 28: Spokojenost s prací Policie České republiky v šetřené lokalitě [autor] 

S prací policie České republiky (dále jen PČR) ve městě je spokojeno více než 60 % 

respondentů (51 tázaných), 29,3 % respondentů (24 tázaných) odpovědělo, že neví, 8,5 % 

respondentů (7 tázaných) s činností PČR ve městě není spokojená. 

Otázka číslo 7: 

Sedmá otázka zjišťovala spokojenost občanu s prací MP Nový Jičín (obrázek č. 29). 
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Obrázek 29: Spokojenost s prací strážníků MP v šetřené lokalitě [autor] 

S činností MP je v této lokalitě spokojeno vice než 70,7 % dotazovaných (58 

respondentů), shodně 14,6 % dotazovaných odpovědělo na sednou otázku, že neví nebo není 

spokojeno (v obou případech 12 respondentů). 

Otázka číslo 8: 

Osmá otázka zjišťovala, jaká je u občanů informovanost o preventivních akcí 

zaměřených na prevenci kriminality v Novém Jičíně (viz obrázek č. 30). 

 

Obrázek 30: Informovanost o preventivních akcích prevence kriminality [autor] 

U této otázky nejvíce respondentů odpovědělo, že neznají žádnou z preventivních 

aktivit (celkem 51,2 % respondentů), 36,6 % respondentů zná některou z preventivních akcí 

ve městě. Zbytek tázaných odpovědělo, že neví (12,2 %).  
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Otázka číslo 9: 

Devátá otázka se zabývala názorem občanů města Nový Jičín, zda je policistů 

a strážníků v městské lokalitě dostatečný počet (viz obrázek č. 31). 

 

Obrázek 31: Otázka na dostatečnost policistů a strážníků v lokalitě [autor] 

Přes 45 % respondentů odpovědělo, že je podle nich přítomnost strážníků a policistů 

v městské lokalitě dostatečná. 35,4 % respondentů odpovědělo, že dostatečná není. Zbytek 

respondentů (19,5 %) zvolilo odpověď nevím. 

Otázka číslo 10: 

Následující otázka se věnovala technické části prevence kriminality. Respondenti 

byli tázáni, zda je podle nich kamerový systém ve městě účinným prvkem prevence 

kriminality (viz obrázek č. 32). 

 

Obrázek 32: Názor respondentů na střežení MKDS [autor] 
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Většina tázaných odpovědělo kladně (79,3 %), záporně odpovědělo 11 % 

respondentů, 9,8 % respondentů zvolilo odpověď nevím. 

Otázka číslo 11: 

Jedenáctá otázka zjišťovala, zda mají občané povědomí o umístění kamer. 

 

Obrázek 33: Informovanost respondentů o střežených lokalitách [autor] 

U této otázky jsou odpovědi poměrně vyrovnané, avšak větší polovina dotazovaných 

neví, která místa jsou střežená kamerovým systémem (viz obrázek č. 33). 

Otázka číslo 12 

Dvanáctá otázka souvisí s předchozími dvěmi otázkami. Respondenti byli tázáni, 

zdali by podpořili další rozvoj kamerového systému v oblasti Nový Jičín – město. 

 

Obrázek 34: Názor na rozvoj MKDS [autor] 
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Většina respondentů odpovědělo pozitivně. Více než 75 % (63 respondentů) zvolilo 

odpověď ano. 9 respondentů by rozvoj kamerového systému nepodpořilo (11 % tázaných). 

Zbytek tázaných (10 respondentů) neví, jestli by rozvoj ve městě podpořilo (viz obrázek č. 

34). 

Otázka číslo 13: 

Následující otázka se zaměřovala na pouliční osvětlení. Zjišťovala názor respondentů 

na jeho dostatečnost (viz obrázek č. 35). 

 

Obrázek 35: Názor na pouliční osvětlení ve městě [autor] 

Větší polovina je s pouličním osvětlení spokojená (46 tázaných), 21 tázaných má 

k pouličnímu veřejnému osvětlení výhrady a zbytek zvolilo odpověď nevím (15 tázaných). 

Otázka číslo 14: 

Další otázka se věnovala bezpečnosti na pozemních komunikacích ve vybrané 

oblasti. Jako vodítko byla u otázky doplňující informace, že se může jednat o stav pozemních 

komunikací, dopravní značení nebo rychlá jízda motorových vozidel (viz obrázek č. 36). 
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Obrázek 36: Pocit bezpečí na pozemních komunikacích v lokalitě [autor] 

Přesně polovina dotazovaných zvolila odpověď ano a cítí se na místních pozemních 

komunikacích bezpečně. Odpověď ne tvoří podíl 42,7 % ze všech odpovědí. Odpověď 

nevím tvoří podíl 7,3 %. 

Otázka číslo 15: 

Patnáctá otázka zjišťovala názor respondentů na bezpečnostní situaci pozemní 

komunikace na ulici Palackého po rozšíření o cyklopruhy (viz obrázek č. 37). 

 

Obrázek 37: Názor respondentů na bezpečnostní situaci po výstavbě cyklopruhů [autor] 

U této otázky je situace velice vyrovnaná. 34 respondentů si myslí, že se situace 

zlepšila, naproti tomu 32 respondentů má pocit, že se bezpečnostní situace nezlepšila. Zbytek 

respondentů (16) zvolilo odpověď nevím. 
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Otázka číslo 16: 

Následující otázka se věnovala drogové problematice (viz obrázek č. 38). 

 

Obrázek 38: Vnímání drogové problematiky z pohledu respondentů [autor] 

Více než polovina tázaných (52,4 %) nevnímá drogovou problematiku v městské 

části města za zásadní problém. Celkem 26 respondentů (podíl 31,7 %) vnímá drogovou 

problematiku ve městě. Zbytek respondentů si u otázky nebylo jisto (15,9 %). 

Otázka číslo 17: 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda-li se dotazovaní občané setkali s injekčními 

stříkačkami v městské části (viz obrázek č. 39). 

 

Obrázek 39: Výskyt injekčních stříkaček v lokalitě [autor] 
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Větší polovina občanů označila, že se v minulosti setkala nebo se doslechla 

o pohozené injekční stříkačce. 43,9 % občanů tuto zkušenost prozatím nemělo, zbytek 

podílu, tvořící 2,4 % označilo odpověď nevím. 

 Otázka číslo 18: 

Cílem této otázky bylo zjistit názor občanů na zajištění bezpečnosti na veřejném 

prostranství (viz obrázek č.40). 

 

Obrázek 40: Názor na zabezpečení veřejného prostranství [autor] 

U této otázky jsou všechny typy odpovědí velice vyrovnané. Celkový podíl 36,6 % 

tvoří odpověď ano, odpověď ne tvoří podíl 34,1 %, neutrální odpověď tvoří podíl 29,3 %. 

Otázka číslo 19: 

Cílem následující otázky bylo zjistit, jestli měli respondenti v minulosti pocit 

ohrožení v městské lokalitě města (viz obrázek č. 41). 

 

Obrázek 41: Otázka na pocit ohrožení [autor] 
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Většina tázaných se s nebezpečnou situací v této lokalitě nesetkala. Tuto zkušenost 

má pouze 26,8 % dotazovaných a 3,7 % dotazovaných si není jistá. 

Otázka číslo 20: 

Předposlední otázka zjišťuje, kolik občanů z dotazníkového šetření se stalo obětí 

trestného činu, přestupku, popřípadě pokusu o něj (viz obrázek č. 42). 

 

Obrázek 42: Zkušenosti respondentů s protiprávním jednáním [autor] 

Většina občanů (79,3 %) se s žádnou z těchto forem protiprávních jednání nesetkala, 

14,6 % tuto zkušenost má a zbytek občanů (6,1 %) si u této otázky nebyla jistá. 

Otázka číslo 21: 

V poslední otázce byl zjišťován názor, zdali se vyplatí investovat do prevence 

kriminality (viz obrázek č. 43). 

 

Obrázek 43: Názor na investování do prevence kriminality [autor] 
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U této otázky jednoznačně převažuje kladná odpověď, kterou zvolilo 96,3 % 

tázaných občanů, v poměru 1,2 % byla zvolena odpověď ne, odpověď nevím zvolilo 2,4 % 

tázaných. 

7.4 Diskuze a souhrn odpovědí 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit názor občanů města Nový Jičín na 

bezpečnostní situaci v městské lokalitě. Jednalo se o skupinu 21 otázek zaměřených 

především na jejich pocit bezpečí, názor na bezpečnostní situaci na veřejném prostoru 

a znalost místních opatření prevence kriminality. Otázky byly položeny stručně s možností 

zvolit pouze jedinou ze tří odpovědí. Souhrn odpovědí na otázky včetně stručného grafu je 

na obrázku č. 44. 

Sběr dat prostřednictvím sociální sítě probíhal rychle a bez větších problémů. 

Zároveň byl dodržen cíl oslovení respondentů věkové kategorie 15 a více let. Dotazníkové 

šetření probíhající v oblasti Masarykova náměstí bylo třeba dopředu naplánovat. Pro účely 

šetření byl vytipován čas okolo 14:00 až 18:00, kdy je ve městě největší pohyb osob. Díky 

tomu jsem omezil prodlevy mezi čekáním na respondenty a mohl jsem jich oslovit více 

v krátkém časovém intervalu, čímž se efektivně zkrátila celková doma strávená v terénu. 

Termín sběru dotazníků byl naplánován na teplé březnové slunečné počasí a tímto se dle 

mého názoru zvýšila ochota oslovovaných lidí k vyplnění dotazníku přímo na místě. Velké 

množství oslovených osob, které splnili kritérium bydlení ve městě Nový Jičín bylo ochotno 

dotazník ihned vyplnit. 

K otázce týkající se bezpečnosti podle denní doby zareagovala většina tázaných 

kladnou odpovědí, je tedy jejich osobní pocit bezpečí ovlivněn denní dobou. S touto otázkou 

souvisí důležitost veřejného osvětlení a dohled nad problémovými lokalitami ve večerních 

hodinách. Na tuto otázku mírně navazuje otázka na spokojenost pokrytí veřejného osvětlení 

ve vybrané lokalitě, u které je větší polovina dotazovaných spokojená s rozložením 

veřejného osvětlení. Odpověď respondentů může být do jisté míry ovlivněna konkrétním 

místem jejich bydliště. 

Předmětem dotazníku byly také otázky týkající se spokojenosti občanů s prací PČR 

a MP Nový Jičín v městské lokalitě. Z okruhu těchto otázek bylo dosaženo závěru, že lidé 
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jsou s prací spokojení. Z další otázky nicméně vyplývá, že by lidé uvítali větší počet 

strážníků a policistů v šetřené oblasti. Na sérii otázek spokojenosti zajištění bezpečnosti 

orgány veřejného pořádku navazuje otázka na informovanost občanů o preventivních akcích 

prevence kriminality. U této otázky bylo zjištěno, že větší polovina respondentů nezná 

žádnou z preventivních akcí a více než 12 % si u otázky nebyla jistá. 

Série otázek týkajících se kamerového systému nejprve zjišťovala názor občanů na 

účinnost systému jako prvku prevence kriminality. Více než 79 % tázaných občanů vnímá 

tento prvek jako důležitý. Následující otázka se zaměřovala na informovanost respondentů 

o umístění jednotlivých kamerových bodů, kdy větší polovina nezná polohu umístění 

a záběru kamerových bodů. Poslední otázkou tohoto typu bylo zjišťováno, zda by občané 

uvítali rozšíření o nové body MKDS. Větší část dotazovaných se vyslovilo pro rozšíření. 

Další ze série otázek se věnovaly bezpečnosti na veřejných komunikacích. Přímá 

otázka na pocit občanů při pohybu na pozemních komunikacích dopadla nerozhodně. 

Následující otázka zkoumala názor na již realizované opatření týkající se bezpečnosti 

cyklistů. Také odpovědi na tuto otázku jsou velice vyrovnané. Špatné ohlasy na realizaci 

pruhů pro cyklisty lze chápat negativně z pohledu řidičů motorových vozidel, protože se po 

výstavbě zmenšila šířka silnice. Na druhou stranu má opatření preventivní účinek pro 

bezpečnost cyklistů, kterých se v období teplých dnů ve městě pohybuje mnoho. Téměř 20 

% se k otázce nedokázalo vyjádřit kladně ani záporně. 

Poslední série otázek se zabývala bezpečností a drogovou problematikou ve vybrané 

lokalitě. První z těchto otázek se zabývala povědomím občanů s problémem drog na území 

města. Větší polovina respondentů drogovou problematiku nevnímá, avšak u následující 

otázky přes 53 % dotazovaných odpovědělo, že už se někdy setkalo s injekční stříkačkou 

v dotazované oblasti. Další otázka se týkala zabezpečení veřejného prostranství. U této 

otázky si 29,3 % dotazovaných nebylo jisto odpovědí a 36,6 % je s mírou zabezpečení 

veřejného prostranství spokojeno. Další otázka zjišťovala, zda měli občané ve vybrané 

lokalitě pocit ohrožení, z odpovědí vyplývá že věší část respondentů tento pocit nemělo. 

Poslední otázkou této série bylo zkoumáno kolik dotazovaných má ze svého okolí zkušenost 

s protiprávním jednáním ve vybrané lokalitě. Z odpovědí vyplynulo, že téměř 80 % nemá 

tuto zkušenost. 
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Obrázek 44: Souhrn odpovědí v dotazníku [autor] 

7.5 Vyhodnocení výzkumu 

Dle míry odpovědí na otázky bylo provedeno vyhodnocení výzkumu. Tabulka 

hodnocení výzkumu s přehledem otázek souvisejících s konkrétní hypotézou je k dispozici 

v příloze č 2. 

Hlavní hypotéza č. 1: Obyvatelé města Nový Jičín se cítí bezpečně v celé oblasti 

Nový Jičín – město – Potvrzena 

• Vedlejší hypotéza V1.1: Obyvatele města Nový Jičín se ve městě cítí 

bezpečně na veřejném prostranství – Potvrzena 

• Vedlejší hypotéza V1.2: Obyvatele města Nový Jičín se ve městě cítí 

bezpečně v noci – Zamítnuta 

• Vedlejší hypotéza V1.3: Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni 

s technickým opatřením prevence kriminality ve městě – Potvrzena 

Otázka

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

U 64,6 % ovlivňuje denní doba pocit bezpečí

62,2 % spokojeno s prací Policie ČR

70,7 % spokojeno s prací Městské policie

51,2 %  nezná preventivní akce

96,3 % pro investování do prevence kriminality

VyhodnoceníGraf

41,5 %  má pocit, že se situace zlepšila

52,4 % nevnímá ve městě drogovou problematiku

53,7 % se setkala s injekční stříkačkou ve vybrané lokalitě

36,6 % má pocit, že je lokalita dobře zabezpečena

69,3 % nemělo pocit nebezpečí ve vybrané lokalitě

79,3 nemá zkušenost s protiprávním jednáním v lokalitě

45,1 % má pocit, že je přítomnost policistů a strážníků dostatečná

79,3 % vnímá střežení jako účinný prvek prevence kriminality

54,9 % neví, která místa jsou střežená kamerovým systémem

76,8 %  by podpořilo rozšižení kamerového systému

56,1 % považuje pouliční osvětlení za dostatečné

50 % se cítí na místních komunikacích bezpečně
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Hlavní hypotéza H2: Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni s prací orgánů 

veřejného pořádku v oblasti Nový Jičín – město – Potvrzena 

• Vedlejší hypotéza V2.1: Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni s prací 

Policie České republiky ve městě – Potvrzena 

• Vedlejší hypotéza V2.2: Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni s prací 

Městské policie ve městě – Potvrzena 

• Vedlejší hypotéza V2.3: Obyvatelé města Nový Jičín znají místní 

preventivní programy prevence kriminality – Zamítnuta 

Za jednoznačný výsledek dotazníkového šetření lze označit názor dotazovaných na 

význam investování do prevence kriminality. Na otázky, zda je efektivní investovat do 

kamerového systému a do prevence obecně odpověděla naprostá většina kladně. Hypotéza 

V1.2 byla zamítnuta na základě převahy záporných a neutrálních odpovědí na otázky 

5 a 13. V otázce číslo 5 odpovědělo přes 60 % respondentů, že je jejich pocit bezpečí 

ovlivněn denní dobou. U další otázky související se spokojeností s pouličním osvětlením 

odpověděla kladně větší polovina. Po vyhodnocení dat byla hypotéza zamítnuta. Hypotéza 

V2.3 byla zamítnuta na základě odpovědí na otázky číslo 8 a 15. Na otázku číslo 8, zda se 

občané setkali s některou z preventivních akcí zaměřenou na prevenci kriminality 

odpovědělo více než 50 % negativně a dalších 12 % si u otázky nebylo jisto. K této vedlejší 

hypotéze byla zařazena také otázka, která se přímo týkala jedné ze situačních preventivních 

opatření ve městě. Vzhledem k vysokému počtu odpovědí nevím byla tato vedlejší hypotéza 

zamítnuta. 

Výsledky dotazníkového šetření budou dále zohledněny také v analytické části, která 

pomůže odhalit rizikové oblasti. Kombinací výsledků tohoto výzkumu a hodnocení rizik 

bude vytvořen vhodný návrh opatření prevence kriminality. 
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8 Analýza bezpečnostních rizik ve vybrané lokalitě 

Následující kapitola bude věnována analytickému procesu vztahující se 

k posuzované oblasti Nový Jičín – město. Tento proces se bude skládat z identifikace rizik, 

analýzy rizik a hodnocení rizik. 

Protože se v praxi využívá nepřehledné množství metod analýzy rizik včetně různých 

modifikací, je potřeba před začátkem hodnocení zvážit, zda lze s vybranou metodou 

dosáhnout cíle a zda je metoda pro konkrétní případ využitelná. Zároveň je pro objektivní 

posouzení třeba mít k dispozici odpovídající vstupní údaje. Pro vytvoření analýzy 

a hodnocení rizik využitelného v praxi je nutno používat statistická data v dostatečném 

objemu, která v kombinaci se zkušeností a rozumovým nadáním tvoří efektivní nástroj 

posuzovacího procesu. Při vhodné kombinaci více metod je účinnost ještě vyšší. [34] 

8.1 Identifikace rizik 

Identifikace probíhala formou posouzení jednotlivých rizik vyplývajících 

v kapitolách 4.2.1 – 4.2.12 a na základě statistických dat z období let 2013 – 2017. Jednotlivá 

rizika byla zaznamenána do check-list, který sloužil jako podklad během hodnocení 

v dalších metodách. Check-list je k dispozici v příloze č. 3. 

8.2 Analýza CARVER 

Tato kapitola se bude věnovat hodnocení uvažovaných rizik pomocí aplikace 

analytické metody známé pod názvem CARVER. Metoda původně využívaná americkou 

armádou za účelem stanovení opatření, která jsou pro zkoumanou misi primární. Řadí se 

mezi subjektivní semi-kvantitativní metody. Pro potřeby této práce byla metoda upravena 

k posuzování rizik v prostředí systému prevence kriminality. [2] 

Níže bude vysvětlen význam jednotlivých písmen použitých ve spojení slova 

CARVER, na který navazuje tabulka č. 4 s přehledem zmíněných údajů a kritérií hodnocení. 

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena bodovou škálou celých čísel v hodnotě 1 – 5. Minimální 

hodnota rizika hodnoceného metodou CARVER je 5, maximální 25. 
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C - Criticality (důležitost) – Kritérium stanovuje, jak důležité je chránit konkrétní 

zájem v systému prevence kriminality. Vyjadřuje významnost chráněného objektu od těch 

bez výskytu osob až po objekty s vysokou koncentrací osob. 

A – Accessibility (přístupnost) – V této práci stanovuje kritérium obtížnosti dosažení 

cíle protiprávního jednání potencionálního pachatele. Zahrnuje schopnost překonání 

zajištěných opatření prevence kriminality. 

R – Recoverability (obnovitelnost) – Stanovuje potřebný čas a prostředky, které je 

nutno vynaložit k obnovení nebo úpravě systému prevence kriminality a minimalizaci 

vzniklého protiprávního jednání. 

V – Vulnerability (zranitelnost) – Kritérium pro účely práce vyjadřuje množství 

škod s ohledem na finanční i významovou stránku věci. 

E – Effect (efekt) – následující kritérium vyjadřuje, jakým způsobem je protiprávní 

jednání vnímáno obyvatelstvem chráněného zájmu systému prevence kriminality a jak 

ovlivňuje jejich pocit bezpečí. 

R – Recognisability (rozpoznatelnost) – Kritérium pro účely práce vyjadřuje míru 

rozpoznatelnosti cílů potencionálním pachatelem. Jsou zde zohledněny jeho zkušenosti 

a znalosti k potřebnému překonání systému prevence kriminality. 

Tabulka 4: Kritéria hodnocení upravenou metodou CARVER [autor] 

Kritérium hodnocení Hodnocení 

C (důležitost) A (přístupnost) R (obnovitelnost) Slovní Body 

Nevýznamné Nedostupná Den Velmi nízká 1 

Narušení veřejného pořádku Těžká Několik dní Nízká 2 

Materiální újma Střední Do 1 měsíce Střední 3 

Fyzická nebo duševní újma Snadná Do 1 roku Vysoká 4 

Ohrožení života Dostupná Delší než 1 rok Velmi vysoká 5 

Kritérium hodnocení Hodnocení 

V (zranitelnost) E (efekt) R (rozpoznatelnost) Slovní Body 

Bez následků Bez povšimnutí Nerozpoznatelný cíl Velmi nízká 1 

Minimální následky Bez reakce Po důkladné přípravě Nízká 2 

Střední následky Obavy Po přiměřené přípravě Střední 3 

Vážné následky Pocit strachu Po minimální přípravě Vysoká 4 

Obrovské následky Panika Bez přípravy Velmi vysoká 5 
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Výše uvedená tabulka kritérií bude využita k sestrojení bodového hodnocení 

uvažovaných rizik dle kapitoly popisu lokalit a sestrojeného check-listu. Výsledná tabulka 

po aplikaci metody CARVER je k dispozici v příloze č. 4. 

8.3 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

V této kapitole se za pomocí Paretova diagramu rozliší primární významná rizika od 

rizik méně významných, přičemž primární rizika jsou cílem následné minimalizace.  Pro 

účely práce se budu řídit pravidlem podle ekonoma Vilfreda Pareta, který pomocí Lorenzovy 

křivky vytvořil pravidlo 80:20. Toto pravidlo se řídí úvahou, že 20 % příčin způsobuje 80 % 

problémů. [30] 

Z vypočítaných hodnot rizikovosti vypočítaných metodou CARVER bude sestrojen 

graf sloupcového typu. Tento graf bude zároveň proložen Lorenzovou křivkou, tvořící 

spojnicový diagram relativní kumulativní četnosti rizika. K sestrojení grafu je zapotřebí 

seřadit ohodnocená rizika metodou CARVER sestupně podle jejich míry rizika, dále 

vypočítat kumulativní četnost podle vzorce číslo (1) a následně také relativní kumulativní 

četnost podle vzorce číslo (2). Na základě tabulky uvedené v příloze č. 5 lze sestrojit 

výsledný graf zobrazený na obrázku č. 45. 

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

𝑄𝑖

𝑄
x 100[%] (2) 

Qi – kumulativní četnost rizika  Fi – relativní kumulativní četnost rizika 

R1… Ri – hodnoty míry rizika  Q – celková kumulativní četnost 
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Obrázek 45: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

Na základě sestrojeného grafu lze po aplikaci Paretova pravidla 80:20 rozlišit rizika 

s akceptovatelnou mírou od rizik významných, jejichž minimalizace je primárním cílem. 

Vyhodnocením předcházející metody jsem došel k závěru, že uvažovaná rizika č. 18, 

19, 32, 11, 20, 12, 14 a 15 představují akceptovatelné riziko. Jedná se o rizika: 

• Protiprávní činnost páchána na personálu nebo pacientech zdravotnických zařízení 

• Poškozování cizí věci – veřejné osvětlení 

• Loupežná přepadení v obchodech 

• Krádeže vloupáním v sociálních zařízeních 

• Krádeže vloupáním v obchodech 

• Krádeže a loupeže na poště a ve vybraných službách 
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8.4 Analýza metodou G. W. Kittse 

V této kapitole bude provedeno hodnocení rizik pomocí Kittsovy metody. Tato 

metoda využívá pro hodnocení bodového ohodnocení pěti různých parametrů. Tyto 

parametry budou záměrně upraveny do prostředí prevence kriminality a implementovány 

k potřebám práce. Parametry hodnocení budou zohledňovat pravděpodobnost vzniku a míru 

následků uvažovaných rizik. Význam jednotlivých parametrů a jejich bodové hodnocení je 

uveden v příloze č. 6. Výsledná míra rizika bude počítaná na základě číselného hodnocení 

jednotlivých parametrů, ze kterých se pomocí vzorce číslo (3) výsledná míra vypočítá. [11] 

𝑅 =
2𝐴+2𝐵+𝐶+𝐷+𝐸

5
  (3) 

Pro výsledné hodnoty je metodou doporučené stanovisko. Podle závažnosti jsou 

posouzeny na stupnici R = 1 – 12, kdy: 

• R = 11 – 12 je považováno za nepřijatelné riziko s katastrofickými důsledky 

• R = 8 – 10 představuje významné riziko, u kterého je potřeba zajistit neprodlenou 

nápravu. 

• R = 6 – 7 představuje nežádoucí riziko, které je třeba vnímat, vyhledat vhodná nová 

opatření, popřípadě upravit stávající. 

• R = 1 – 5 představuje akceptovatelné riziko, rozhodnutí o nápravě bude ovlivněno 

dalšími faktory souvisejícími s posuzovaným systémem. [11] 

Jako nejzávažnější rizika dle Kittsovy bodové metody bylo posouzeno obtěžování 

a narušování mravnostní výchovy mládeže na dětských hřištích, fyzické útoky a konflikty 

v prostředí restaurací, barů a jejich okolí, fyzické útoky a konflikty páchané na čekajících 

osobách na stanovištích, vandalismus a poškozování cizí věci na parkovištích a nehody 

způsobené rychlou jízdou a nepozorností. Tato rizika byla ohodnocena dle tabulky 

č. 5, přehled hodnocení všech dalších rizik je k dispozici v příloze č. 7. 
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Tabulka 5: Nejzávažnější rizika dle Kittsovy metody[autor] 

Uvažovaná oblast Uvažované riziko 
Parametr 

R 
A B C D E 

Dětská hřiště 
Obtěžování dětí, narušování mravní výchovy 

mládeže 
8 4 5 6 7 8,4 

Pohostinství a bary Fyzické útoky a konflikty 7 7 4 6 3 8,2 

Stanoviště a 

zastávky 
Fyzické útoky a konflikty páchané na čekajících 7 5 5 6 6 8,2 

Parkoviště Vandalismus a poškozování cizí věci 6 7 4 4 6 8 

Místní komunikace Nehody způsobené rychlou jízdou a nepozorností 7 7 4 5 6 8,6 

8.5 Vyhodnocení analytické části 

V rámci kapitoly analytické části byl na úvod vytvořen check-list uvažovaných rizik. 

Tato metoda neřešila žádná konkrétní rizika a byla zvolena pouze k identifikaci 

a zaznamenání možných obecných rizik. Rizika byla vytipována v závislosti na rizikových 

oblastech vybrané lokality a statistických údajů. 

Následně byla použita k hodnocení identifikovaných rizik metoda CARVER 

s aplikací do prostředí prevence kriminality a dále byla pomocí Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou odlišena rizika závažná od méně závažných. Tato rizika byla 

ohodnocena také další bodovou metodou podle G. W. Kittse. Dle mého názoru je v obou 

metodách používán odlišný přístup hodnocení rizik. Metoda CARVER řeší rizika z pohledu 

pachatele, dostupnosti cíle nebo závažnosti a obtížnosti jednání. Oproti tomu v Kittsově 

metodě byla zahrnuta pravděpodobnost výskytu rizika v šetřené oblasti, jeho 

rozpoznatelnost a ovlivnitelnost potenciální obětí protiprávního jednání. Tyto metody mají 

odlišný pohled na věc a odrážejí tak některé okolnosti, které jsou specifické pouze pro oběti 

či pachatele. I přes odlišnosti obou metod jsou výsledky hodnocení v podstatě podobné. Není 

účelné minimalizovat pouze konkrétní rizika, která vzešla z hodnocení jako nejzávažnější, 

a proto budu vytvářet opatření pro více rizik zároveň.  
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9 Návrh opatření 

Tato část diplomové práce se bude věnovat návrhu prostředků minimalizace 

situačních kriminogenních podmínek v řešené lokalitě. Návrh modernizace opatření bude 

řešeno v souladu s výsledky sociologického výzkumu spolu s analytickou částí. Cílem 

modernizace stávajících prvků je navrhnout účinná řešení, která pomovou minimalizovat 

uvažovaná nebezpečí v dané lokalitě. Při návrhu opatření budu vycházet z vlastních 

zkušeností se šetřenou lokalitou, z výsledků hodnocení rizik a dotazníkového šetření, 

konzultací s tiskovou mluvčí MP Nový Jičín a s doporučením technické normy ČSN 

P CEN/TR 14383-2. 

9.1 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 

Vzhledem k charakteru šetřené lokality a současným počtem KB napojených na tento 

systém považuji za vhodné rozšířit MKDS o tři nové body, které budou následně samostatně 

popsány. 

Kamerový bod 1 – Autobusové stanoviště 

Jako vhodná oblast k rozšíření MKDS byla zvolena lokalita autobusového stanoviště, 

jelikož je zde vysoká koncentrace lidí, umístění vedle dvou obchodních domů a přilehlých 

laviček pro čekání na autobusy a trávení volného času, které se nachází u stanoviště také 

hrají významnou roli. Na těchto místech je zvýšený předpoklad páchání protiprávní činnosti. 

Může zde docházet k fyzickým útokům a konfliktům mezi cestujícími, popřípadě čekající 

osoby mohou být takto napadeny jinými osobami v tomto prostoru. Dále může být využito 

jako nástroj k odhalování různých forem krádeží, vandalství, znečišťování veřejného 

pořádku a zároveň k naplnění preventivní funkce předcházení těchto činností. Prostor, který 

byl uznán za vhodné monitorovat a je možné ho z technického hlediska pokrýt (viz obrázek 

č. 46) byl vyznačen červenou průhlednou barvou, KB červenou značkou s černým 

ohraničením. 
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Obrázek 46: Umístění a záběr kamery č. 1 [14] 

Kamerový bod 2 – Zábavní středisko Máj 

Další oblastí, kterou bylo uznáno za vhodné rozšířit o nový KB je oblast mezi ulicemi 

Karla Čapka a Vančurova. V tomto místě by byl KB primárně natočen na prostory před 

zábavním střediskem společně s přilehlým parkovištěm. V lokalitě se předpokládá zvýšená 

pravděpodobnost výskytu pachatelů možného protiprávního jednání, a to z důvodu umístění 

nonstop zařízení. Rozšíření KB na tomto místě by bylo užitečné k zaregistrování 

potencionálních konfliktů mezi osobami pod vlivem alkoholických nápojů a jiných 

návykových látek, jako preventivní prvek před krádežemi především z automobilů, 

poškozování cizích věcí, rušení nočního klidu nebo vandalismu. Dalším předmětem zájmu 

v této lokalitě je dětské hřiště na ulici Karla Čapka, a to z hlediska dohledu nad bezpečností 

hrajících si dětí s ohledem na přilehlé zábavní středisko Máj. KB bude umístěn na výškové 

budově je k dispozici na obrázku č. 47. 



66 
 

 

Obrázek 47: Umístění a záběr kamery č. 2 [14] 

Kamerový bod 3 – Ulice Luční 

Poslední lokalita, která byla navržena na rozšíření o nový KB je na ulici Luční. Jedná 

se o problémovou část města, kterou obývají občané se špatným sociálním statusem. Na tuto 

ulici často vyjíždějí strážníci MP, jelikož jsou podávány stížnosti a oznámení z důvodu 

špatných vztahů mezi obyvateli. V lokalitě je zvýšená pravděpodobnost protiprávního 

jednání ve formě krádeží majetku z automobilů, konfliktů mezi obyvateli, rušení veřejného 

pořádku a poškozování cizí věci nebo zdržování se podivných osob na místním dětském 

hřišti. Navrhuji umístění KB na výškovou budovu, ze které bude možné směřovat záběr na 

místní dětské hřiště a prostory sídliště Luční. Umístění KB je patrné z obrázku č. 48. 
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Obrázek 48: Umístění a záběr kamery č. 3 [14] 

Všechny tyto navrhované body je zapotřebí rozšířit o IP kamery typu DOME 

s bezdrátovým typem přenosu dat, funkcí automatického ostření, redukcí šumu, nočním 

přísvitem a kompenzací protisvětla pro lepší viditelnost. IP kamera musí být vybavena 

paměťovým zařízením z důvodu uchování záznamu a zpětného odeslání v případě výpadku 

spojení mezi kamerou a systémem. Cena za pořízení jednoho KB se dle technických prvků 

pohybuje v rozmezí od 150 – 400 tisíc Kč. Cena byla určena na základě konzultace 

s technikem a na základě průzkumu trhu. 

9.2 Návrh výstavby oplocení a osvětlení skateparku 

Skatepark je místo, kde mohou dorůstající děti trávit volný čas. Z tohoto pohledu je 

potřeba zajistit, aby toto místo pro ně bylo bezpečným a samotná mládež se zde takto cítila. 

V současné době není prostor skateparku nijak ohraničen, což v kombinaci 

s prostředím a nedostatečným osvětlením svítícím z budovy atletického stadionu vyvolává 

nepříjemný pocit. Zároveň může být prostor kombinací výše zmíněných okolností 

v hledáčku jedinců nebezpečných pro dorůstající děti. 

Jako opatření prevence kriminality navrhuji vymezený prostor skateparku oplotit, 

doplnit chybějící osvětlení a vytvořit návštěvnický řád areálu. Dle aktuálního rozložení 
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překážek oplocení není možné, proto je potřeba provést restrukturalizaci jednotlivých částí 

skateparku k provedení technického opatření prevence kriminality. Situace s možným 

umístěním oplocení a osvětlení je k dispozici na obrázku č. 49. Po konzultaci s odbornou 

stavební firmou byla přibližná cena tohoto opatření stanovena na 200 – 400 tisíc Kč.  

 

Obrázek 49: Návrh umístění oplocení a osvětlení [autor] 

9.3 Forenzní značení majetku 

Preventivní značení jízdních kol pomocí syntetické DNA je v Novém Jičíně 

využíváno od roku 2015. Tato metoda může být využita také k označení dalšího majetku 

v soukromém vlastnictví obyvatel města. Touto snadnou a rychlou metodou by se tak zvýšila 

účinnost situační prevence kriminality, proto navrhuji rozšířit značení na další cenné 

předměty. Obyvatelé by si touto cestou mohli nechat označit drobný majetek s hodnotou 

přesahující 5000 Kč. Může se tak jednat o chytrá zařízení typu telefonů, hodinek, navigací, 

fotoaparátů, dále počítačů nebo také šperků, starožitností a dalšího majetku. Majetek by byl 

označen syntetickou DNA (viz obrázek č. 50), dle možností výstražnou samolepkou 

a následně by byl zadokumentován a zaevidován do databáze registru Refiz. 
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Obrázek 50: Forenzní značení notebooku [1] 

Po evidenci majetku zůstávají osobní údaje na lokální úrovni MP Nový Jičín, která 

tyto údaje poskytuje pouze na vyžádání oprávněným orgánům. Sada ke značení pomocí 

syntetické DNA pro označení 50 kusů kol vychází přibližně na 7500 Kč a z této skutečnosti 

lze usoudit, že cena zaevidování majetku se bude pohybovat v rozmezí 150 – 200 Kč. 

K uskutečnění celé myšlenky a její lepší efektivity je potřeba metodu značení zavádět 

v dalších městech, kde kradený majetek může často končit v bazarech a zastavárnách. Touto 

cestou je možno částečně odradit potencionálního pachatele a zvýšit možnost opětovného 

nálezu odcizeného nebo ztraceného majetku. 

9.4 Využití dobrovolníků a asistentů prevence kriminality 

Vzhledem k faktu, že z personálního ani ekonomického hlediska není možné zajistit 

pokrytí všech lokalit policisty nebo strážníky MP během pochůzkové činnosti, je třeba hledat 

vhodnou alternativu. 

Ve Velké Británii, kde je silná křesťanská základna lidí, ochotných se v rámci 

vzájemné sounáležitosti podílet na zajišťování veřejného pořádku, je komunita známá pod 

názvem Street pastors. Jedná se o vyškolené dobrovolníky lokálních křesťanských 

organizací, pomáhající místním orgánům při kontrole dodržování pořádku. Typická hlídka 

Street pastors je složená z muže a ženy a jejich pochůzka obvykle začíná v pátek večer 

a končí v sobotu ráno. Činnost spočívá v naslouchání a pomoci lidem na ulicích, popřípadě 

hlášení událostí místním odpovědným orgánům. [37] 
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Jako vhodnou alternativou v ČR jsou asistenti prevence kriminality. 

S projektem asistentů prevence kriminality se již běžně můžeme setkat ve městech, jako je 

Mladá Boleslav, Kolín nebo Jeseník. Asistentem je pracovník, který dobře zná prostředí 

města a s místními obyvateli dokáže vhodným způsobem komunikovat. Často tak předchází 

konfliktům a účinně zasáhne dříve, než je potřeba přivolat odpovědné orgány. Obecně jsou 

vnímáni jako preventivní složka veřejného pořádku v součinnosti s MP, které pomáchají 

s nenaplněnými početními stavy strážníků. [35] 

Další možností je využití potenciálu místních obyvatel lokality Nový Jičín – město, 

kteří mají chuť podílet se na zajišťování bezpečnosti. Existuje spousta občanů, kteří 

v nočních hodinách nemohou spát, dívají se z okna do prostorů sídliště, chodí na procházky 

a venčí psy. Touto skutečností se nabízí vhodná příležitost k tomu, aby se takovíto lidé 

zaměřili na páchání protiprávního jednání např. ve formě vandalismu, fyzických útoků 

a konfliktů v blízkosti hospod, rušení nočního klidu nebo třeba znečišťování veřejného 

prostranství. Zde vzniká příležitost vytvořit neformální městskou hlídku, kde přihlášení 

dobrovolníci by měli možnost spolupracovat s MP. Zájemcům by bylo poskytnuto základní 

školení, týkající se vhodného jednání a reakci na zaregistrované protiprávní jednání. Za 

jejich činnost a dobře odváděnou práci by dobrovolníci byli odměnění určitými benefity, 

kterými mohou být např. volné vstupy do místního krytého bazénu, poukazy na kulturní 

události či sleva na MHD. Neformální hlídka by fungovala nepřetržitě, nicméně její význam 

by byl zdůrazňován především na kontrolu ve večerních hodinách, kdy se předpokládá vyšší 

míra protiprávního jednání. 

Protiprávní jednání zaznamenané asistenty prevence kriminality i dobrovolníky by 

zároveň bylo evidováno do fungujícího systému MP Manager. Touto cestou by se podpořila 

funkčnost mapy predikce kriminality do budoucích let. 

Investiční náročnost projektu asistentů prevence kriminality lze přibližně odvodit 

z fungujících projektů jiných měst, kde např. město Mladá Boleslav zaplatí měsíčně za 10 

asistentů 200 000 Kč. Pro potřeby řešené lokality postačí 2 – 4 asistenti, což znamená 

přibližnou měsíční investici 40 - 80 tisíc Kč. Je nutno podotknout, že v rámci projektu 

nehradí celou finální částku pouze město. [20] 
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Finanční náročnost vynaloženou na dobrovolnickou práci je obtížné odhadnout. 

Náklady na tento projekt by představovaly především benefity, jejichž množství a cena je 

závislá na počtu dobrovolníků a kvalitě jejich práce. Vzhledem k povaze ostatních opatření 

jsou tyto náklady pro město zanedbatelné. 

Toto opatření se řadí mezi komplexní preventivní opatření, kterým jsou 

minimalizována různá rizika snížením pravděpodobnosti vzniku protiprávního jednání, 

jelikož vědomí občanů o existenci těchto opatření má preventivní charakter. Zároveň mohou 

být zmírněny následky, protože včasné hlášení urychluje represi. Kromě již zmíněného 

posílení nižších početních stavů strážníků a policistů lze opatření chápat jako vhodný 

doplněk MKDS, jelikož hlídka je mobilní a dostane se do míst, která nejsou v poli záběru. 

9.5 Projekt bezpečný Nový Jičín 

Dalším z navrhovaných opatření prevence kriminality je vytvoření přehledných 

webových stránek s obsahem, týkající se bezpečnosti a prevence kriminality. 

V tomto ohledu pokládám za vzor některá města Středočeského kraje, která v rámci 

projektu bezpečná obec nebo město takovéto webové stránky vytvořila. Na webových 

stránkách dostane občan, ale i návštěvník města kompletní informace z pohledu bezpečnosti 

a prevence kriminality. 

Jako příklad uvádím stránky bezpečná Příbram. Společnou spoluprací mezi městem, 

místní MP a Policií ČR vytvořili přehledný portál s důležitými informacemi 

o MKDS a jednotlivých KB, aktuální informace o dopravních nehodách, omezení na 

pozemních komunikacích a měření rychlosti. Dále je na stránkách možná registrace do 

informačního servisu, který po vyplnění čísla a emailové adresy bude občanovi zasílat 

informace o mimořádných a krizových situacích na území města. Další zajímavou funkcí 

jsou pravidelně aktualizované mapy přestupků a trestných činů. Samotní občané tak mají 

možnost podívat se, jaké protiprávní jednání se v jeho okolí za poslední týdny a měsíce 

udály. Na stránkách jsou přímé odkazy k prověření informace o pátraných osobách, 

vozidlech, telefonech a dalších cennostech. Jsou zde také ukládány pravidelné informace 

z pohledu prevence kriminality, kde jsou návštěvníci webových stránek informování 
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o uplynulých i nastávajících preventivních aktivitách či událostech z této tématiky. Náhled 

webových stránek bezpeční Příbram je k dispozici níže na obrázku č. 51. [3] 

 

Obrázek 51: Náhled webových stránek projektu Bezpečná Příbram [3] 

Takové opatření bude dle mého názoru zlepšovat bezpečnostní situaci na území 

města Nový Jičín a šířit informace o preventivních programech v rámci prevence 

kriminality. V kombinaci s dobře fungujícími facebookovými stránkami MP Nový Jičín, 

s jejichž příspěvky na tomto účtu se dají webové stránky propojit, bude webový portál 

vhodný nástroj informování o prevenci kriminality na místní úrovni. Cílem je zaměřit se na 

majetkové trestné činy, krádeže vloupáním, prosté krádeže i bezpečnost na místních 

pozemních komunikacích. Na stránkách navrhuji vytvořit také diskuzní podstránku, na které 

by se občané mohli vyjadřovat s případnými tipy na nedostatečná místa a na zlepšení 

systému prevence kriminality. Pro realizaci projektu bude zapotřebí uzavřít spolupráci 

(koordinační dohodu) mezi městem a PČR. Investiční náročnost tohoto opatření není 

jednoduché odhadnout, cena vytvoření webových stránek lze odhadovat na 50 – 250 tisíc 

Kč. 

9.6 Ochranné antigraffiti nátěry 

Jako další opatření prevence kriminality navrhuji zařadit ochranné antigraffiti nátěry. 

Ochranné nátěry představují preventivní pokrytí plochy před graffiti zhotovenými spreji (viz 

obrázek č. 52), barvami a fixy. Ochrana spočívá v nanesení základní a ochranné vrstvy 

nátěru. Složení nátěru umožňuje odstranit nečistoty pomocí vody a jemného čistícího 
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prostředku. Ochranným nátěrem je vhodné opatřit významné budovy, jako jsou školy, úřady, 

obchodní domy, zimní stadión, ale také jiná místa jako je vlakové nádraží nebo autobusové 

stanoviště a zastávky. Cílem aplikace nátěrů proti graffiti je zejména pocitové zpříjemnění 

obyvatel a návštěvníků města v některých prostorech. Místa s čistým prostředím 

neponičeným spreji, barvami a fixy působí na obyvatele bezpečněji. 

 

Obrázek 52: Grafitti v lokalitě Nový Jičín – město [autor] 

Příkladem ochrany je weber antigraffiti nátěr. Cena podkladového nátěru dle ceníku 

firmy činí 3630 Kč za 5 litrů, ochranný nátěr je dle ceníku firmy weber stanoven na 6232 Kč 

za 5 litrů, přičemž 1 litr nátěru pokryje dle typu podkladu 6 – 16 m2. [36] 

9.7 Bezpečnost na pozemních komunikacích 

Za účelem prevence dopravních nehod, bezpečnosti chodců a celkového lepšího 

pocitu občanů na pozemních komunikacích navrhuji následující opatření. 

9.7.1 Pořízení radaru pro měření rychlosti 

Prvním navrhovaným opatřením je preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti 

chodců i účastníků silničního provozu. Jedná se o radar, který by doplnil současné 

informativní měřiče rychlosti. Měření rychlosti na místních komunikacích tímto zařízením 

by měla v kompetenci MP Nový Jičín. K tomu, aby byla MP způsobilá měřit, musí nejdříve 

obdržet oprávnění k měření rychlosti motorových vozidel v příslušných místech od PČR. 

Jako vhodné lokality pro měření rychlosti dle mého názoru vycházejí především ulice 
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Hřbitovní a ulice Suvorovova. Jedná se o dlouhé ulice, na kterých řidiče prostředí svádí 

jezdit rychleji, než je povolená rychlost. Na ulici Hřbitovní je důležité dodržovat 

předepsanou rychlost na křižovatce s ulicí Propojovací. Další problém spojující obě ulice je 

vyšší počet projíždějících aut a ohrožení chodců přecházející přes cestu. 

Navrhuji pronájem zařízení RAMER10 T. Finanční náročnost tohoto opatření lze 

přibližně vyjádřit ze zkušeností z jiných měst. Město Bučovice za pronájem radaru 

podobného typu měsíčně zaplatilo 33 275 Kč, dle této částky odvozuji náročnost nákladů 

v rozsahu 25 – 35 tisíc Kč měsíčně. 

9.7.2 Podání návrhu na snížení maximální rychlosti 

V rámci zvýšení bezpečnosti na pozemní komunikaci s ohledem na bezpečnost 

chodců a nepřehlednost situace na přechodu pro chodce, zaviněnou parkujícími automobily 

podél komunikace, navrhuji podat žádost na snížení rychlosti. Cílovou oblastí snížení 

rychlosti z původních 50 km/h na 30 km/h je úsek ulice K nemocnici v přibližné délce 400 

m (viz obrázek č. 53). Důvodem podání návrhu ke snížení rychlosti na dopravní inspektorát 

je zvýšený pohyb osob. V oblasti je zvýšený pohyb dětí vzhledem k umístění střediska 

volného času na této ulici, pacientů a dalších osob přecházejících mezi parkovištěm, parkem 

a nemocnicí. 

 

Obrázek 53: Navrhovaný úsek ke snížení maximální povolené rychlosti [14] 

V případě kladného vyjádření k žádosti na omezení rychlosti bude zapotřebí dvou 

dopravních značek nejvyšší dovolené rychlosti B20a (30), jejichž cena včetně instalace 

vyjde dohromady zhruba na 4000 Kč.  
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9.8 Detektor kovu 

Návrh pořízení ručního detektoru kovu souvisí zejména s drogovou problematikou. 

Dle dostupných dat systému MP Manager bylo v roce 2017 nalezeno 84 injekčních 

stříkaček. Stříkačky mohou být pohozeny v trávě mezi domy, v parcích, ale také v blízkosti 

dětských hřišť a na místech pohybu dětí. Lze se zaměřit na místa, která jsou s drogovou 

problematikou nejčastěji spojena a preventivně vyhledávat další místa možného výskytu. Na 

obrázku č. 54 je názorná ukázka teplotní mapy právě s místy nálezu v roce 2017. 

 

Obrázek 54: Výskyt injekčních stříkaček ve městě za rok 2017 [31] 

Pro jednodušší vyhledávání špatně viditelných stříkaček a zajištění větší bezpečnosti 

občanů, zvláště dětí navrhuji pořídit ruční detektor kovu. Investiční náročnost tohoto 

opatření je několik tisíc až desítek tisíc Kč, např. cena detektoru kovu typu XP Deus V4 

WS4 se pohybuje v rozmezí 20 – 25 tisíc Kč.  
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10 Varianty navrhovaných opatření 

Za účelem naplnění charakteristiky práce byly vytvořeny možné varianty 

modernizace stávajících bezpečnostních prvků a návrhu nových opatření. Tyto varianty byly 

voleny především s ohledem na cenovou náročnost jednotlivých opatření. 

Varianta č. 1 

Jedná se o úspornou variantu, za účelem minimalizace nákladů. V první variantě 

navrhuji pořídit následující opatření přehledně popsaných v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Opatření varianty č. 1 [autor] 

Varianta č. 1 

Druh opatření přibližná investiční náročnost 

KB č. 1 - Autobusové stanoviště 150 - 400 tisíc Kč 

Projekt bezpečný Nový Jičín 50 - 250 tisíc Kč 

využití dobrovolníků zanedbatelná 

Forenzní značení 150 - 200 Kč za jedno označení 

Omezení rychlosti na ulici K nemocnici 4 tisíce Kč 

Ochranné antigraffiti nátěry 10 tisíc Kč za 30 - 80 m2 plochy 

Varianta č. 2 

Další varianta opatření navíc zahrnuje KB č. 2, výstavbu oplocení a osvětlení 

skateparku, asistenty prevence kriminality a detektor kovu. Tuto variantu označuji jako 

variantu se střední investiční náročností. Její opatření jsou k dispozici v tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Opatření varianty č. 2 [autor] 

Varianta č. 2 

Druh opatření přibližná investiční náročnost 

viz varianta č. 1 viz varianta č. 1 

KB č. 2 - Zábavní středisko Máj 150 - 300 tisíc Kč 

Výstavba oplocení a osvětlení skateparku 200 - 400 tisíc Kč 

Zaměstnání dvou asistentů prevence kriminality 40 tisíc Kč za měsíc 

Detektor kovu 20 - 25 tisíc Kč 
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Varianta č. 3 

Poslední variantou je nejefektivnější, za to cenově nejnáročnější. Oproti druhé 

variantě tato varianta zahrnuje KB č. 3, zaměstnání dalších dvou asistentů prevence 

kriminality a radar pro měření rychlosti na pozemních komunikacích. Všechna opatření 

poslední varianty jsou k dispozici v tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Opatření varianty č. 3[autor] 

Varianta č. 3 

Druh opatření přibližná investiční náročnost 

KB č. 1 - Autobusové stanoviště 150 - 400 tisíc Kč 

KB č. 2 - Zábavní středisko Máj 150 - 400 tisíc Kč 

KB č. 3 - Ulice Luční 150 - 400 tisíc Kč 

Výstavba oplocení a osvětlení skateparku 200 - 400 tisíc Kč 

Projekt bezpečný Nový Jičín 50 - 250 tisíc Kč 

Zaměstnání čtyř asistentů prevence 

kriminality + dobrovolníci 
80 tisíc Kč za měsíc 

Forenzní značení 150 - 200 Kč za jedno označení 

Omezení rychlosti na ulici K nemocnici 4 tisíce Kč 

Radar pro měření rychlosti 25 - 35 tisíc Kč za měsíc 

Ochranné antigraffiti nátěry 10 tisíc Kč za 30 - 80 m2 plochy 

Detektor kovu 20 - 25 tisíc Kč 

První a druhou variantu je vhodné volit za účelem snížení celkových nákladů na 

opatření a případné postupné rozdělení dalších nákladů do několika let. Nejdražší varianta 

zahrnuje všechna navrhovaná opatření a lze ji považovat bez ohledu na celkovou investiční 

náročnost za nejefektivnější. 
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Závěr 

Tato diplomová práce byla vytvořena s cílem modernizace stávajících 

bezpečnostních prvků prevence kriminality a návrhu technického opatření za účelem 

minimalizace kriminogenních podmínek v městské části města Nový Jičín. Náplň práce 

spočívala v identifikaci, analýze a zhodnocení nejkritičtějších míst na základě 

dotazníkového šetření explorativní kvantitativní metodou a hodnocení rizik. Následně 

v návaznosti na výsledky vyhodnocení navrhnout technická a organizační opatření vedoucí 

ke snížení kriminality v dané oblasti, včetně vyjádření ekonomického zhodnocení 

jednotlivých opatření. 

V rámci teoretického úvodu je popsáno několik vybraných publikací, ze kterých bylo 

čerpáno při tvorbě této práce. Zároveň je úvodní část věnována teorii prevence kriminality, 

některým jejím důležitým pojmům, problematice přesunu kriminality a moderního přístupu 

k prevenci kriminality v podobě map kriminality. Úvodní teoretická část končí popisem 

systému prevence kriminality v ČR.  

Další část práce je věnována popisu města Nový Jičín a samotné šetřené oblasti, tedy Nový 

Jičín – město. V této části jsou kompletně rozebrána důležitá místa z pohledu prevence 

kriminality, která jsou následně subjektivně zhodnocena z hlediska bezpečnosti a možnosti 

výskytu uvažovaných rizik. Na popis míst navazují vybrané statistické údaje PČR a MP 

Nový Jičín pro vybranou lokalitu. V této části jsou zároveň uvedena současná situační 

a ostatní opatření prevence kriminality realizovaná městskou policií 

 Významnou částí této práce je sociologický výzkum formou dotazníkového šetření. 

Kvantitativní explorativní metodou byl zjišťován jednak názor respondentů na současná 

opatření prevence kriminality, jejich povědomí o preventivních aktivitách realizovaných na 

území města, ale také míra spokojenosti s prací orgánů veřejného pořádku v šetřené oblasti. 

Závěrem výzkumu je provedeno vyhodnocení včetně potvrzení či zamítnutí stanovených 

hypotéz. Výzkumnou část v další kapitole doplňuje analýza bezpečnostních rizik ve vybrané 

lokalitě. Na základě subjektivního posouzení uvažovaných rizik a statistických dat pro 

vybranou lokalitu byla identifikována obecná rizika a následně zaznamenaná do check-listu. 

Identifikovaná rizika byla následně promítnuta do metody CARVER, která byla pro účel 

této práce upravena k posuzování rizik v prostředí prevence kriminality. Pomocí Paretova 
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diagramu s Lorenzovou křivkou byla odlišena rizika závažná od těch méně závažných. 

Stejná rizika byla použita v metodě podle G. W. Kittse. Na základě výsledků hodnocení rizik 

byl zvolen komplexní přístup minimalizace situačních kriminogenních faktorů. 

Při návrhu opatření za účelem modernizace stávajících prvků a návrhu nových technických 

opatření prevence kriminality bylo vycházeno z vlastních zkušeností se šetřenou lokalitou, 

z konzultací s tiskovou mluvčí a preventistkou kriminality MP Nový Jičín a dle doporučení 

technické normy prevence kriminality (ČSN P CEN/TR 14383-2). Pro zvýšení dohledu nad 

problémovými oblastmi bylo navrženo rozšíření MKDS včetně lokalizace míst, které by 

bylo vhodné monitorovat. Pro zajištění vyššího pocitu bezpečí dětí a mládeže ve skateparku 

bylo navrženo tyto prostory oplotit, osvětlit a současně tomuto místu vypracovat 

návštěvnický řád. Pro zvýšení povědomí občanů o preventivních aktivitách prevence 

kriminality a obecně bezpečnostní tématice ve městě, bylo jako další opatření navrženo 

vytvořit webový portál bezpečný Nový Jičín. Dalším navrhovaným opatřením je vytvoření 

pracovních pozic asistentů prevence kriminality společně s využití dobrovolníků 

spolupracujících s MP. Toto opatření lze chápat jako vhodný doplněk MKDS a doplnění 

nízkého personálního stavu MP v Novém Jičíně. Mezi navrhovaná opatření patří dále 

rozšíření forenzního značení jízdních kol také na další cennosti a pořízení ochranných 

nátěrových hmot proti poškozování některých veřejných budov graffitti. Ke zvýšení 

efektivity sběru injekčních stříkaček bylo navrženo pořízení detektoru kovu. Poslední 

z návrhů se týká preventivních opatření k zajištění bezpečnosti na pozemních komunikacích 

pomocí radaru pro měření rychlosti a snížení rychlosti na ulici K nemocnici. Závěr práce se 

věnuje rozdělení navrhovaných opatření na možné varianty dle cenové náročnosti. 

Minimalizace situačních kriminogenních podmínek ve vybrané lokalitě, ale i v celém městě 

vyžaduje komplexní přístup. Je nutné zkoušet různé postupy, inspirovat se u okolních měst, 

státu a stále vyhledávat nová řešení této problematiky, protože i pachatelé protiprávního 

jednání se neustále zdokonalují a přizpůsobují se aktuálním trendům. Účinnost a případné 

neočekávané dopady lze ověřit pouze jejich požitím v praxi. Samotné problémy spojené se 

zaváděním nebo využíváním nových preventivních opatření mohou vést k rozvoji nových 

nápadů, díky kterým lze nalézat další možnosti a zajišťovat tak efektivní přístup k této 

problematice.  
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Přílohy 

Příloha 1 – Dotazník prevence kriminogenních podmínek v městské části města Nový 

Jičín 

 
Vážení obyvatelé města Nový Jičín,  

Jmenuji se Daniel Širocký a jsem student druhého ročníku magisterského studia 

na Vysoké škole báňské. V rámci své diplomové práce zaměřené na prevenci 

kriminality v městské části města Nový Jičín zpracovávám dotazníkové šetření  

s cílem zjistit Váš pocit bezpečí ve městě a názor na aktuální stav preventivních 

opatření proti kriminalitě. Dotazník je zcela anonymní a Vaše totožnost nebude 

nijak zjišťována. 

Tímto bych Vás chtěl poprosit o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který 

bude sloužit jako podklad pro praktickou část diplomové práce.  

Předem děkuji za Vaši spolupráci.  

1. Uveďte Vaše pohlaví* 

Vyberte jednu odpověď 

a) Muž  b) Žena 

2. Kolik Vám je let? * 

Vyberte jednu odpověď 

a) 15 – 20 b) 21 – 40 c) 41 – 60 d) 61 a více 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání *  

Vyberte jednu odpověď 

a) Základní  b) Střední bez maturity  c) Střední s maturitou   d) 

Vysokoškolské 

4. Působí na Vás lokalita Nový Jičín - město bezpečně? * 

Vyberte jednu odpověď 



2 
 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

5. Ovlivňuje denní doba Váš pocit bezpečí? *  

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

6. Jste spokojen(a) s prací Policie ČR v lokalitě Nový Jičín - město?   

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano b) Ne  c) Nevím 

7. Jste spokojen(a) s prací strážníků Městské policie Nový Jičín v této 

lokalitě? * 

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano b) Ne  c) Nevím 

8. Znáte nebo setkal(a) jste se s některou z preventivních akcí policie, 

zaměřenou na prevenci kriminality? *  

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

9. Je podle Vás přítomnost policistů a strážníku v ulicích lokality Nový Jičín - 

město dostatečná? * 

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

10. Vnímáte střežení kamerovým systémem ve městě jako účinný prvek 

prevence kriminality? * 

Vyberte jednu odpověď 
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a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

11. Víte, které prostory městská policie Nový Jičín střeží  kamerovým 

systémem? * 

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano  b) Ne 

12. Podpořil(a) byste rozšíření městského kamerového systému v lokalitě 

Nový Jičín - město? * 

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

13. Považujete pouliční osvětlení ve městě za dostatečné? * 

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

14. Cítíte se bezpečně na místních pozemních komunikacích? * 

např. rychlá jízda motorových vozidel, technický stav komunikací, přechody 

pro chodce atd. 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

15. Zlepšila se podle Vás bezpečnostní situace na pozemní komunikaci po 

výstavbě cyklopruhů na ulici Palackého? * 

pruhy pro cyklisty na trase mezi Loučkou a centrem města Nový Jičín 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

16. Vnímáte ve městě drogovou problematiku? * 

Vyberte jednu odpověď 
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a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

17. Setkal(a) jste se popřípadě doslechl(a) jste se někdy o pohozené injekční 

stříkačce ve městě? * 

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

18. Je podle Vás dostatečně zabezpečeno veřejné prostranství v lokalitě Nový 

Jičín - město? * 

např. parky, parkoviště, chodníky 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

19. Měl(a) jste někdy ve městě pocit ohrožení? * 

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

20. Stal(a) jste se Vy osobně nebo někdo z Vašeho okolí v poslední době obětí 

trestného činu, přestupku nebo pokusu o něj na území města Nový Jičín? * 

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

21. Vyplatí se podle Vás investovat do opatření prevence kriminality? * 

Vyberte jednu odpověď 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 
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Příloha 2 – Tabulka hodnocení výzkumu 

 

Hypotézy Otázky 
Odpovědi [%] Výsledek 

otázky 

Výsledek 

hypotézy ANO NE NEVÍM 

H1 
 Obyvatelé města Nový Jičín se cítí bezpečně v celé oblasti 

Nový Jičín – město 
- - - - - Potvrzena 

V1 
Obyvatelé města Nový Jičín se ve městě cítí bezpečně na 

veřejném prostranství 

4 86,6 3,7 9,8 Kladný 

Potvrzena 17 53,7 43,9 2,4 Záporný 

18 36,6 34,1 29,3 Kladný 

V2 Obyvatelé města Nový Jičín se ve městě cítí bezpečně v noci 
5 64,6 31,7 3,7 Záporný 

Zamítnuta 
13 56,1 25,6 18,3 Záporný 

V3 
Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni s technickým 

opatřením prevence kriminality ve městě 

10 79,3 11 9,8 Kladný 
Potvrzena 

14 50 42,7 7,3 Kladný 

H2 
Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni s prací orgánů 

veřejného pořádku v oblasti Nový Jičín – město 
- - - - - Potvrzena 

V1 
Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni s prací Policie 

České Republiky ve městě 

6 62,2 8,5 29,3 Kladný 
Potvrzena 

9 44,9 35,6 19,5 Záporný 

V2 
Obyvatelé města Nový Jičín jsou spokojeni s prací Městské 

policie ve městě 

7 70,7 14,6 14,6 Kladný 
Potvrzena 

9 44,9 35,6 19,5 Záporný 

V3 
Obyvatelé města Nový Jičín znají místní preventivní 

programy prevence kriminality 

8 36,6 51,2 12,2 Záporný 
Zamítnuta 

15 41,5 39 19,5 Záporný 
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Příloha 3 – Check-list 
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byty X

rodinné domy X

střední školy X X

základní a speciální školy X X

mateřské školy X X

dětská hřiště X X X X X

zimní stadión X X X X

atletický stadión X X

umělé hřiště

skatepark X X X X

venkovní bazén X

obchodní domy a supermarkety X X

menší obchody X X

pošta X X

finanční instituce X X

směnárna X X

čerpací stanice X X

kluby X X X X

hospody a bary X X X X X

rychlé občerstvení X X

restaurace X

nemocnice X X X

jiné X X X

X X

autobusové stanoviště X X X X X X

vlakové nádraží X X X X X X

zastávky X X X X X

X X X X X

X X X

X X

X X

Obchody

Pošta a vybrané služby

Stanoviště a zastávky

Významné budovy

Zdravotnická zařízení

Uvažované riziko

Oblast Typ

Obydlí

Sportoviště a dětská hřiště

Místní komunikace

Pohostinství a bary

Parky

Parkoviště

Veřejné osvětlení

Sociální zařízení
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Příloha 4 – Hodnocení rizik metodou CARVER 

 

Uvažovaná oblast Uvažované riziko Č. 
Kritérium 

∑ 
C A R V E R 

Obydlí Krádeže vloupáním 1 3 3 1 4 4 2 17 

Významné budovy 

Obtěžování dětí, narušování mravní 

výchovy mládeže 
2 

3 3 2 4 3 4 19 

Dětská hřiště 

Obtěžování dětí, narušování mravní 

výchovy mládeže 
3 

4 4 3 4 3 4 22 

Užívání alkoholických nápojů na veřejnosti 4 4 4 2 3 2 4 19 

Toxikomanie 5 4 3 3 3 3 3 19 

Rušení nočního klidu 6 3 4 2 2 2 5 18 

Sportoviště 

Vandalismus 7 4 4 2 3 2 4 19 

Výtržnictví 8 4 3 2 3 2 3 17 

Užívání alkoholických nápojů na veřejnosti 9 4 4 2 3 2 4 19 

Toxikomanie 10 4 3 3 3 3 3 19 

Obchody 

Loupežná přepadení 11 3 2 3 3 3 2 16 

Krádeže vloupáním 12 3 2 3 3 2 2 15 

Kapesní krádeže 13 3 3 3 2 3 3 17 

Pošta a vybrané 

služby 

Krádeže vloupáním 14 3 2 3 3 2 2 15 

Loupeže 15 3 2 3 3 2 2 15 

Pohostinství a bary 
Fyzické útoky a konflikty 16 4 4 3 4 4 4 23 

Rušení nočního klidu v okolí 17 3 4 2 2 2 5 18 

Zdravotnická zařízení 
Protiprávní činnost páchaná na pacientech 18 3 3 2 3 3 3 17 

Protiprávní činnost páchaná na personálu 19 3 2 3 3 3 3 17 

Sociální zařízení Krádeže vloupáním 20 3 2 2 3 4 2 16 

Stanoviště a zastávky 

Vandalismus a znečišťování veřejného 

prostranství 
21 

4 3 3 3 2 4 19 

Toxikomanie 22 4 3 3 3 3 3 19 

Užívání alkoholických nápojů na veřejnosti 23 4 4 3 3 2 4 20 

Fyzické útoky a konflikty páchané na 

čekajících 
24 

4 3 2 4 4 4 21 

Fyzické útoky a konflikty mezi čekajícími 25 4 2 2 4 4 4 20 

Parky 

Znásilnění a fyzické útoky  26 4 2 4 4 4 2 20 

Toxikomanie 27 4 3 3 3 3 3 19 

Konzumace alkoholu na veřejnosti 28 4 4 2 3 1 4 18 

Parkoviště 

Vandalismus a poškozování cizí věci 29 4 4 3 3 2 4 20 

Krádeže věcí z automobilů 30 4 3 3 3 3 3 19 

Krádeže automobilů 31 4 2 4 3 4 2 19 

Veřejné osvětlení Poškozování cizí věci 32 3 4 2 2 2 4 17 

Místní komunikace 

Nehody způsobené rychlou jízdou a 

nepozorností 
33 

4 3 3 3 4 4 21 
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 Příloha 5 – Tabulka dat k sestrojení grafu s Paretovým diagramem 

 

číslo rizika míra rizika 
Relativní 
četnost 

Relativní 
kumulativní 
četnost [%] 

16 23 23 3,78 % 

3 22 45 7,39 % 

24 21 66 10,84 % 

33 21 87 14,29 % 

23 20 107 17,57 % 

25 20 127 20,85 % 

26 20 147 24,14 % 

29 20 167 27,42 % 

2 19 186 30,54 % 

4 19 205 33,66 % 

5 19 224 36,78 % 

7 19 243 39,90 % 

9 19 262 43,02 % 

10 19 281 46,14 % 

21 19 300 49,26 % 

22 19 319 52,38 % 

27 19 338 55,50 % 

30 19 357 58,62 % 

31 19 376 61,74 % 

6 18 394 64,70 % 

17 18 412 67,65 % 

28 18 430 70,61 % 

1 17 447 73,40 % 

13 17 464 76,19 % 

8 17 481 78,98 % 

18 17 498 81,77 % 

19 17 515 84,56 % 

32 17 532 87,36 % 

11 16 548 89,98 % 

20 16 564 92,61 % 

12 15 579 95,07 % 

14 15 594 97,54 % 

15 15 609 100,00 % 
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Příloha 6 – Popis bodového hodnocení Kittsovy metody 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Závažnost rizika

B Pravděpodobnost výskytu
Téměř nemožné Zřídka Občas Malá Střední Větší Často Pravidelně Téměř jistě

C Rozpoznatelnost rizika obětí
Zřejmé Téměř zřejmé

Lehce 

rozpoznatelné

Obtížně 

rozpoznatelné

Téměř 

nerozpoznatelný
Nerozpoznatelný

D Vliv na pocit bezpečí osob
Zanedbatelný Nízký Nižší Vyšší Vysoký Velmi vysoký

E Ovlivnitelnost obětí

Zcela 

ovlivnitelné
Ovlivnitelné

Částečně 

ovlivnitelné

Částečně 

neovlivnitelné
Neovlivnitelné

Zcela 

neovlivnitelné

Parametry
Bodové hodnocení

Nezávažné až mírně závažné Středně závažné Hodně závažné

Středně zorpoznatelné

Střední

Středně ovlivnitelné
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Příloha 7 – Hodnocení rizik Kittsovou metodou 

 

Uvažovaná oblast Uvažované riziko Č. 
Parametr 

R 
A B C D E 

Obydlí Krádeže vloupáním 1 4 2 6 4 5 5,4 

Významné budovy 

Obtěžování dětí, narušování mravní výchovy 

mládeže 2 8 3 3 6 7 7,6 

Dětská hřiště 

Obtěžování dětí, narušování mravní výchovy 

mládeže 3 8 4 5 6 7 8,4 

Užívání alkoholických nápojů na veřejnosti 4 4 7 2 4 3 6,2 

Toxikomanie 5 5 4 4 6 4 6,4 

Rušení nočního klidu 6 4 6 1 5 4 6 

Sportoviště 

Vandalismus 7 4 4 3 6 6 6,2 

Výtržnictví 8 5 4 2 7 5 6,4 

Užívání alkoholických nápojů na veřejnosti 9 4 6 2 4 3 5,8 

Toxikomanie 10 5 4 4 6 4 6,4 

Obchody 

Loupežná přepadení 11 5 2 4 7 3 5,6 

Krádeže vloupáním 12 5 2 4 6 3 5,4 

Kapesní krádeže 13 4 4 4 4 3 5,4 

Pošta a vybrané 

služby 

Krádeže vloupáním 14 5 2 4 7 3 5,6 

Loupeže 15 5 2 4 7 3 5,6 

Pohostinství a bary 
Fyzické útoky a konflikty 16 7 7 4 6 3 8,2 

Rušení nočního klidu v okolí 17 4 6 1 5 4 6 

Zdravotnická zařízení 
Protiprávní činnost páchaná na pacientech 18 5 2 5 4 3 5,2 

Protiprávní činnost páchaná na personálu 19 5 2 4 4 3 5 

Sociální zařízení Krádeže vloupáním 20 4 2 4 5 3 4,8 

Stanoviště a zastávky 

Vandalismus a znečišťování veřejného 

prostranství 21 4 4 3 4 6 5,8 

Toxikomanie 22 4 4 4 6 4 6 

Užívání alkoholických nápojů na veřejnosti 23 4 7 2 4 3 6,2 
Fyzické útoky a konflikty páchané na 

čekajících 24 7 5 5 6 6 8,2 

Fyzické útoky a konflikty mezi čekajícími 25 6 2 5 6 6 6,6 

Parky 

Znásilnění a fyzické útoky  26 8 2 5 7 6 7,6 

Toxikomanie 27 5 4 4 6 4 6,4 

Konzumace alkoholu na veřejnosti 28 4 7 2 4 3 6,2 

Parkoviště 

Vandalismus a poškozování cizí věci 29 6 7 4 4 6 8 

Krádeže věcí z automobilů 30 5 4 7 4 5 6,8 

Krádeže automobilů 31 5 3 3 5 5 5,8 

Veřejné osvětlení Poškozování cizí věci 32 4 5 3 3 4 5,6 

Místní komunikace 

Nehody způsobené rychlou jízdou a 

nepozorností 33 7 7 4 5 6 8,6 

 


