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1 Protiprávní analýza 
 

Hlučín je město v okrese Opava v Moravskoslezském kraji, 10 km severozápadně od Ostravy. 
Rozprostírá se na úpatí Hlučínské pahorkatiny nad širokou nivou řeky Opavy. Má rozlohu 
21,14 km² a čítá 14 234 obyvatel, čímž se řadí do kategorie středně velkých měst. Město 
Hlučín je územním samosprávným celkem, a od roku 2003 působí rovněž jako obec 
s rozšířenou působností, z čehož vyplývá povinnost města Hlučína vykonávat přenesenou 
působnost pro více obcí ve správním obvodu. Celý správní obvod čítá 40 100 obyvatel. 
Katastrální výměra je  2 113 ha. 

 

 

Tabulka č. 1 Kriminalita (přečiny i zločiny) – za město Hlučín a Hlučín včetně jeho 
správního obvodu 

Rok 

Celkem 

Násilná Mravnostní Hospodářská Majetková Ostatní Hlučín 

se SO1 

Pouze 

Hlučín 

2010 526 276 27 2 47 324 126 

2011 830 371 48 3 61 546 172 

Zdroj: OO PČR Hlučín 

Z výše uvedené tabulky lze v roce 2011 vysledovat nárůst kriminality. Podíl kriminality 
pouze ve městě Hlučín z celkového počtu trestných činů je v roce 2010 52%, v roce 2011 se 
jedná o 45%. V obou letech je nejvíce zastoupena majetková trestná činnost. V roce 2010 
tvoří 62% z celkové kriminality (Hlučín se SO) zatímco v roce 2011 již 66 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Správní obvod 
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Tabulka č. 2 Trestné činy, meziroční srovnání a index na 10 tis. obyvatel za město Hlučín 
a Hlučín včetně jeho správního obvodu 

Území 

Trestné činy celkem Index na 10 tis. obyvatel2 

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2011 
Rozdíl 

2010 - 2011 

Hlučín se SO 526 830 131,17 206,98 -75,81 

Hlučín 276 371 193,90 260,64 -66,74 

Zdroj: OO PČR Hlučín 

V celém správním obvodu se nachází 40 100 obyvatel. Na 10 000 obyvatel připadá v roce 
2010 131,17 trestných činů, v roce 2011 se jedná o 206,98 trestných činů. Samotné město 
Hlučín má 14 234 obyvatel, proto v roce 2010 připadá na 10 000 obyvatel 193,90 trestných 
činů a v roce 2011 260,64 trestných činů. Lze konstatovat, že trestných činů obecně přibývá. 

 

 

Tabulka č. 3 Objasněnost trestných činů vyjádřená v % za město Hlučín a Hlučín včetně 
jeho správního obvodu 

Rok 

Celkem 

Násilná Mravnostní Hospodářská Majetková Hlučín se 

SO 

Pouze 

Hlučín 

2010 42,97 49,90 77,78 100,00 63,83 19,14 

2011 37,83 37,20 56,25 66,67 54,10 17,95 

Zdroj: OO PČR Hlučín 

Celková objasněnost trestných činů v roce 2010 je menší než 50% a to jak v samotném městě 
Hlučín, tak také včetně jeho správního obvodu. V roce 2011 je ještě nižší, a to méně než 40%. 
V roce 2010 se nejvíce podařilo vyřešit násilnou a mravnostní kriminalitu. V roce 2011 se 
jednalo rovněž o násilnou a mravnostní kriminalitu.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 (Počet trestných činů/počet obyvatel obce nebo spr. obvodu) x 10 000 
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Tabulka č. 4 Pachatelé trestných činů za město Hlučín 

Rok Věk 0-14 let 

(Děti) 

15 -17 let 

(Mladiství) 

18 a více let 

(Ostatní) 

2010 1 4 133 

2011 2 6 130 

Zdroj: OO PČR Hlučín 

Nejvyšší podíl pachatelů trestných činů se nachází mezi dospělými jedinci (18 a více let). Děti 
do 14 let tvoří zanedbatelný podíl pachatelů trestných činů. V roce 2010 0,8% a v roce 2011 
lze vysledovat mírný nárůst na 1,5%. Mladiství představují v roce 2010 3% pachatelů 
trestných činů a v roce 2011 již 4,6 %.  

 

Tabulka č. 5 Oběti trestných činů za město Hlučín 

Rok Děti (0-18 let) Ženy Muži Osoby starší 

65ti let 

2010 16 Nemapováno Nemapováno Nemapováno 

2011 28 Nemapováno Nemapováno Nemapováno 

Zdroj: OO PČR Hlučín 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, v roce 2011 se navýšil počet obětí trestných činů ve 
skupině dětí do 18 let o 12 dětí, které tvoří oproti roku 2010 nárůst o 75%. Zbylé skupiny 
obětí nejsou mapovány. 
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Tabulka č. 6 Data o vybraných druzích přestupků za město Hlučín 

 Počet obyvatel Přestupky – abs. počet Index na 10 tis. obyv.3  
 

Druh 
 

 

K 31.12. 
2011 

Změna 
proti 
roku 
2010 

 
K 31.12. 

2010 

 
K 31.12. 

2011 

 

Rozdíl 

10-11 

 

K 31.12. 
2010 

 

K 31.12. 
2011 

Rozdíl 
10-11 

(index) 

Rozdíl 
10-11 
(%) 

Proti 
veřejnému 
pořádku 

14 234 
14 261 
(-27) 

21 11 10 14,73 7,73 7 47,52 

Proti 
občanskému 

soužití 
14 234 

14 261 
(-27) 

90 109 -19 63,11 76,58 -13,47 -21,34 

Proti majetku 14 234 
14 261 
(-27) 

71 101 -30 49,79 70,96 -21,17 -42,52 

Na úseku 
ochrany před 
alkoholismem 

a jinými 
toxikomaniemi 

14 234 
14 261 
(-27) 

5 3 2 3,51 2,11 1,4 39,89 

Ostatní 14 234 
14 261 
(-27) 

8 7 1 5,61 4,92 0,69 12,30 

Celkem 14 234 
14 261 
(-27) 

195 231 -36 136,74 162,29 -25,55 18,69 

Zdroj: MěÚ Hlučín – odbor právní 

Celkový počet přestupků v roce 2010 byl 195 a v roce 2011 231. V roce 2011 tedy narostl 
počet evidovaných přestupků oproti roku 2010 o 36. Tradičně nejvyšší počet přestupků je 
v obou letech u přestupků proti občanskému soužití a proti majetku. Počet obou typů 
přestupků v roce 2011 narostl i přes snížený počet obyvatel. V roce 2011 poklesl počet 
přestupků proti veřejnému pořádku o cca 50%.  

 

                                                           
3 (Počet přestupků/počet obyvatel obce nebo spr. obvodu) x 10 000 



 

 

 

Tabulka č. 7 Trestná činnost 

Děti  

(0 – 14) 

K 31.12.

Trestný čin 

Hlučín 1 

Hlučín se SO 1 

Zdroj: MěÚ Hlučín – oddělení sociáln

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v 
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Tabulka č. 8 Trestná činnost mladistvých  

Mladiství 

(15 – 18) 

K 31.12.2010 K 31.12.2011 

Trestný čin Přestupek Trestný čin Přestupek 

Hlučín 0 3 4 4 

Hlučín se SO 1 5 20 7 

Zdroj: MěÚ Hlučín – oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Páchání trestných činů i přestupků narostlo u mladistvých v roce 2011.  Zvláště významný je 
počet trestných činů na území Hlučína se správními oblastmi.  
 
Obecně lze říci, že u dětí i mladistvých byly v roce 2010 páchány trestné činy, jako jsou 
krádež, ublížení na zdraví, výtržnictví. V roce 2011 se jednalo o loupež, krádež, výtržnictví, 
poškození cizí věci a distribuci drog. Přestupky v roce 2010 byly namířeny proti občanskému 
soužití, majetku a v roce 2011 rovněž proti majetku a na úseku občanských průkazů. 
 

2 Sociálně demografická analýza 

2.1 Demografická data 

 

Tabulka č. 9 Počet obyvatel za město Hlučín 

Část obce K 31.12.2010 K 31.12.2011 
Hlučín 11.535 11.508 

Bobrovníky 1.313 1.316 
Darkovičky 1.413 1.410 

Celkem 14.261 14.234 

Zdroj: MěÚ Hlučín – odbor správních agend 

Počet obyvatel ve městě Hlučín se v roce 2011 snížil. Pouze v části Hlučín-Bobrovníky došlo 
oproti roku 2010 k nepatrnému nárůstu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Tabulka č. 10 Počet obyvatel dle pohlaví

Obyvatelstvo dle pohlaví 
Muži 
Ženy 

Celkem 

Zdroj: MěÚ Hlučín – odbor správních agend

Počet žen stále převyšuje počet muž
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Tabulka č. 11 Věková struktura obyvatelstva dle pohlaví za město Hlučín 

Věková kategorie 
20104 20115 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 
0  55 57 112   55   59    114 
1 – 4 310 314 624 284 289    573 
5 – 9  333 326 656 379 328    707 
10 – 14 364 315 679 340 308    648 
15 – 19 415 369 784 384 337    721 
20 – 24 477 424 901 463 426    889 
25 – 29 435 431 866 450 403    853 
30 – 34 545 579 1.124 499 542 1.041 
35 – 39 594 586 1.180 621 593 1.214 
40 – 44 549 489 1.038 573 500 1.073 
45 – 49 507 494 1.001 531 510 1.041 
50 – 54 446 476 922 420 466   886 
55 – 59 508 516 1.024 500 496   996 
60 – 64 431 535 966 454 559 1.013 
65 – 69 381 525 906 356 516    872 
70 – 74 284 326 610 323 377    700 
75 – 79 184 249 433 176 245    421 
80 – 84 76 198 274   85 193    278 
85 – 89 31 106 137   32 104    136 
90 – 94 0 33 33   2   32     34 
95 – 99 0 4 4   0   6      6 
100 a více 0 1 1   0   0      0 
Celkem 6.925 7.349 14.276 6.927 7.289 14.216 

Zdroj: MěÚ Hlučín – odbor správních agend 

Nejvyšší zastoupení věkové struktury obyvatelstva ve městě Hlučín má v roce 2010, ale také 
v roce 2011, skupina mužů a žen ve věku 35 – 39 let. Nejnižší počet mužů je v roce 2010 
v kategorii 85 – 89 let. Muži starší 89 let se v roce 2010 v Hlučíně nevyskytovali.  Žen 
starších 89 let bylo v roce 2010 celkem 38. Jedna z nich se dožila sta let. V roce 2011 již 
nalezneme 2 muže starší 89 let. Žen starších 89 let je v roce 2011 celkem 38, tak jako v roce 
2010. Na základě výše uvedených dat lze usoudit, že ženy v Hlučíně se dožívají vyššího věku 
než muži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Data k 20.10.2010 
5 Data k 20.04.2012 
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Tabulka č. 12 Pohyb obyvatel za město Hlučín 

Pohyb 
obyvatelstva 

K 31.12.2010 K 31.12.2011 
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

Narozeni 
59 

 
63 122 62 64 126 

Zemřelí 
87 

 
80 167 90 87 177 

Přirozený 
přírůstek 

-28 -17 -45 -28 -23 -51 

Přistěhovaní 
144 

 
173 317 137 153 290 

Odstěhovaní 
101 

 
145 246 118 145 263 

Saldo 
migrace 

43 28 71 19 8 27 

Zdroj: MěÚ Hlučín – odbor správních agend 

Počet narozených a zemřelých obyvatel ve městě Hlučín je vyšší v roce 2011. V roce 2010 a 
2011 zemřelo více mužů, ale narodilo se více žen. Avšak přirozený přírůstek v obou letech se 
pohybuje v záporných hodnotách a má narůstající tendenci. Ubývá tak počet obyvatel. 
V roce 2010 se přistěhovalo více obyvatel, nežli tomu bylo v roce 2011. V obou letech lze 
však zaznamenat více přistěhovaných osob než odstěhovaných. Z tohoto důvodu se saldo 
migrace pohybuje v kladných hodnotách.  
 

Tabulka č. 13 Sňatečnost a rozvodovost za město Hlučín 

Stav K 31.12.2010 K 31.12.2011 
Počet sňatků 74 53 

Počet rozvodů 42 47 
Celkem 116 100 

Zdroj: MěÚ Hlučín – odbor správních agend 

Počet uzavřených sňatků stále převyšuje počet rozvodů, avšak v roce 2011 se sňatků uzavřelo 
méně než v roce 2010. V roce 2011 narostl počet rozvodů. 

2.2 Sociální data 

 
Tabulka č. 14 Nezaměstnanost za město Hlučín (průměr za roky 2010 a 2011) 

Rok Počet nezaměstnaných Index na 10 tis. obyvatel6 
2010 766 537,13 
2011 757 530,82 

Rozdíl 2010 – 2011 9 6,31 
Zdroj: Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě 

Nezaměstnanost oproti roku 2010 v roce 2011 ve městě Hlučín mírně poklesla. 

                                                           
6 (Počet nezaměstnaných/počet obyvatel obce nebo spr. obvodu) x 10 000 
 



 

Zdroj: Úřad práce ČR - krajská pobo
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Tabulka č. 15 Nezaměstnanost v porovnání s krajem a ČR 

 
K 31.12.2010 K 31.12.2011 

Město 
Hlučín 

Průměr 
kraj 

Průměr 
ČR 

Město 
Hlučín 

Průměr 
kraj 

Průměr 
ČR 

Počet uchazečů na 1 volné 
pracovní 

místo 
 

11,78 24,17 15,95 12,41 17,78 13,59 

Míra nezaměstnanosti v % 
 

10,05 11,93 9,01 9,90 11,22 6,80 

Podíl nezaměstnaných 
mladších 30 let 

(%) 
 

28,17 28,14 30,00 27,74 27,81 29,84 

Průměrný věk 
nezaměstnaných 

 
--- 40,10 39,30 --- 40,30 39,40 

Podíl nezaměstnaných déle 
než rok v % 

 
33,42 18,44 17,69 42,27 27,81 16,86 

Podíl nezaměstnaných se 
zákl. vzděláním v % 

 
28,98 28,65 26,56 27,08 29,42 27,31 

Podíl nezaměst. vyučených 
bez maturity v % 

 
43,47 42,01 40,53 42,80 40,54 38,99 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v roce 2011 ve městě Hlučín činil 12,41 uchazeče, 
což bylo méně než průměr v celé ČR. Míra nezaměstnanosti v roce 2010 činila 
v Moravskoslezském kraji 11,93%, v roce 2011 poklesla na 11,22%. V Hlučíně byla ještě 
nižší nežli v celém kraji. Cca necelou třetinu nezaměstnaných tvořila skupina osob ve věku do 
30 let. Průměrný věk nezaměstnaných se pohyboval kolem 40 let. Zvláštní skupinu tvořili 
nezaměstnaní déle než 1 rok (= dlouhodobě nezaměstnaní), kteří byli ve městě Hlučín v roce 
2010 zastoupeni 33,42% a v roce 2011 již 42,27%. Republikový průměr se v obou letech 
pohyboval cca kolem 17%. Podíl nezaměstnaných se základním vzděláním nebo osob 
vyučených bez maturity v letech 2010 a 2011 byl na stejné úrovni jak v Hlučíně, tak také 
v kraji a celé České republice. Průměrný počet osob se základním vzděláním byl v obou 
letech cca 28% (v Hlučíně, v kraji, ale tak v ČR). Podíl nezaměstnaných vyučených bez 
maturity tvořil v roce 2010 průměrně 42% a v roce 2011 tento počet poklesl na cca 41% 
z celkového množství nezaměstnaných. 
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Tabulka č. 16 Počet vyplacených sociálních dávek za město Hlučín včetně jeho správní ho 
obvodu 

Název dávky 
Za rok 
2010 

Za rok 
20117 

Meziroční 
srovnání 

2010 - 2011 
 

Index na 10 000  
obyvatel 

2010 2011 
Index 
2010 - 
2011 

SSP8 - přídavek 
na dítě 

 
26 450 20 765 5 685 6 596 5 178,30 1 417,70 

SSP - Sociální 
příplatek 

 
7 282 1 075 6 207 1 815,96 268,08 1 547,88 

SSP - Příspěvek 
na bydlení 

 
5 741 5 784 -43 1 431,67 1 442,39 -10,72 

 
HN9 – PnŽ10 

 
3 776 4 356 - 580 941,65 1 086,28 -144,63 

 
HN – DnB11 

 
589 622 -33 146,88 155,11 -8,23 

 
HN – MOP12 

 
85 122 -37 21,20 30,42 -9,22 

Zdroj: Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě a kontaktní pracoviště Hlučín 

Počet vyplacených sociálních dávek se v roce 2011 navýšil, a to převážně u dávek pomoci 
v hmotné nouzi, zejména u příspěvku na živobytí.  
Počet vyplacených dávek Státní sociální podpory - přídavek na dítě a sociální příplatek však 
v roce 2011 poklesl. Velký propad obzvláště nalezneme u sociálního příplatku, u kterého 
došlo vlivem změny v legislativě ke zpřísnění podmínek v posuzování nároku na tuto dávku. 
U příspěvku na bydlení došlo v roce 2011 oproti roku 2010 k mírnému navýšení. 

                                                           
7 Data ze systému Státní sociální podpory jsou pouze za období leden až srpen 2011, a to z technických důvodů. 
8 SSP – Státní sociální podpora 
9 HN – Hmotná nouze 
10 PnŽ – Příspěvek na živobytí 
11 DnB – Doplatek na bydlení 
12 MOP – Mimořádná okamžitá pomoc 
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2.3 Sociálně vyloučené lokality 

 
Ve městě Hlučín se nenachází lokality se značnou koncentrací Romů. Romové bydlí dle 
svých materiálních a finančních možností. Těmto možnostem pak odpovídá úroveň a kvalita 
bydlení. Vyšší kumulace romských rodin je v bytovém domě s městskými nájemními byty 4. 
kategorie. I zde však žijí společně s většinovou společností. 
V souvislosti s romskou tématikou působí na obci jeden romský poradce. Poskytuje základní i 
odborné poradenství, depistáž, sociální šetření, posiluje přístupy klientů ke změně své situace, 
kterou např. vnímají jako problémovou a provádí další činnosti vyplývající z momentálních 
potřeb klientů. Spolupracuje s krajským koordinátorem pro romské záležitosti a s dalšími 
romskými poradci z jiných obcí, s nimiž si vyměňuje své poznatky a zkušenosti. 
 

3 Institucionální analýza 

3.1 Aktivity v oblasti prevence kriminality 
 

Město Hlučín je územním samosprávným celkem, ve kterém postavení a působnost města 
upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto 
zákona město vykonává samostatnou i přenesenou působnost. Od roku 2003 působí rovněž 
jako obec s rozšířenou působností, z čehož vyplývá povinnost města Hlučína vykonávat 
přenesenou působnost pro více obcí ve správním obvodu, kterými jsou:  

• Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, 
Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada.  

Na území města se nachází celá řada institucí usnadňující život svým občanům. Jsou jimi: 
Městský úřad, Finanční úřad, Městská policie, Obvodní oddělení policie ČR, Záchranný útvar 
Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičský záchranný sbor MSK Hlučín, celá řada 
praktických a odborných lékařů sídlících nejen na Poliklinice Hlučín, Dislokované pracoviště 
úřadu práce v Opavě, Kontaktní pracoviště Státní sociální podpory a referát nepojistných 
sociálních dávek, Česká pošta, rozsáhlá síť bank a pojišťoven, široká nabídka obchodů včetně 
služeb. V Hlučíně je rovněž zastoupena kulturní a sportovní oblast. Působí zde řada spolků, 
klubů, sportovních institucí. Sociální služby zajišťují např. Charita Hlučín, Domov u Jezera, 
Fontána p. o. Oblast vzdělávání je zabezpečena Mateřskými a Základními školami, Základní 
uměleckou školou, Gymnáziem a Odborným učilištěm a Praktickou školou. 

V oblasti prevence kriminality na území města Hlučína působí: 

• Městský úřad Hlučín 
• Městská policie 
• Obvodní oddělení policie ČR 
• Školská zařízení 
• Nízkoprahový klub Na Hraně 
• Renarkon o. p. s. 
• Volnočasové aktivity 
• Městský kamerový dohlížecí systém. 
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Městský úřad Hlučín 

Oblastí prevence se zabývá odbor sociálních věcí a zdravotnictví, na kterém působí 
pracovníci, jejichž náplní je kurátorství pro mládež a pro dospělé, sociální práce, poradenství 
pro Romy, protidrogová koordinace a prevence kriminality.  
Primární prevence pro rodiny s dětmi spočívá v poskytování poradenství, ve výchovném 
působení na rodiče, na požádání v pořádání besed a diskusí na základních školách. Oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí dále spolupracuje s Obvodním oddělením policie ČR, kdy 
společně organizují preventivní akce, jež jsou zaměřeny na kontrolu podávání alkoholu 
nezletilým dětem na diskotékách, v restauracích a v obdobných zařízeních. Sekundární 
prevence je zaměřena na práci s problémovými jedinci, která probíhá formou individuální 
práce s rodinou. Terciární prevence se zabývá narušenými jedinci, dysfunkční rodinou a 
nevyhovujícím rodinným prostředím.  
U dospělých jedinců je primární prevence zaměřena na sociální poradenství. Sekundární 
prevence se týká aktivního vyhledávání osob sociálně nepřizpůsobivých v jejich přirozeném 
prostředí a nabízení pomoci s vyřízením dávek, ubytováním, řešením pohledávek a dalších 
osobních záležitostí. Terciární prevence se specializuje na osoby propuštěné z výkonu trestu 
odnětí svobody, z výkonu vazby, ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné 
výchovy, apod. 

Městská policie 

Městská policie pořádá v rámci prevence kriminality řadu přednášek, besed, ale také 
praktických ukázek na témata, která jsou v danou chvíli aktuální. Besedy a přednášky jsou 
konstruovány na míru školám a jsou odpovědí na problémy, se kterými se konkrétní škola 
potýká. Může se jednat např. o páchání trestné činnosti a přestupků osobami do 18 let, 
kyberšikanu, domácí násilí, divácké násilí na sportovních akcích, aj. Pozornost se také věnuje 
péči o seniory a jejich možného ohrožení. Městská policie úzce spolupracuje se školami a s 
obvodním oddělením policie ČR. 
Mezi další probíhající akce patří: např. v zimních měsících před svátky se koná akce „Auto 
není trezor“, v letních měsících se prevence věnuje bezpečnosti jízdy na kole či kolečkových 
bruslích a s tím související povinná výbava, bezpečnost na komunikacích, dopravní situace, 
aj.  
 
Obvodní oddělení policie ČR 
 
Obvodní oddělení policie ČR úzce spolupracuje s Městskou policií Hlučín, s Orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí, se školami a dalšími subjekty. Z preventivních opatření realizují 
především akce, které jsou odpovědí na aktuálně se vyskytujících negativní jevy, jako jsou 
např. besedy se seniory k trestné činnosti páchané na seniorech. Také aktivity mající 
výchovný charakter (besedy s dětmi na školách o dopravě, diváckém násilí, kriminalitě) a 
lokálně zaměřené preventivní opatření – auto není trezor, dopravně bezpečnostní akce. 

Školská zařízení 

V Hlučíně se nachází pět mateřských škol, sedm základních škol, základní umělecká škola, 
gymnázium a odborné učiliště a praktická škola. V oblasti prevence sociálně patologických 
jevů působí na těchto školách odborníci (preventisté, výchovní poradci), kteří se dané činnosti 
věnují na profesionální úrovni. Spolupracují s Městským úřadem, Městskou policií, 
Obvodním oddělením policie ČR, aj. Jednotlivá témata, týkající se negativních jevů, jsou 
začleněna do učebních osnov některých předmětů.  Školy se snaží vést děti k posilování 
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osobní odpovědnosti za kvalitu svého života a k získání většího sebevědomí. Ve všech 
výchovných předmětech se zabývá takovými tematickými celky, jako jsou zdravý životní styl, 
etické a morální chování a jednání, problematika užívání návykových látek, multikulturní 
výchova. Pořádají přednášky, besedy, diskuse k tématům šikany, vandalství, kriminalitě, 
záškoláctví, kyberšikaně, apod. Součástí školního prostředí bývají schránky důvěry, kam děti 
mohou vkládat své problémy, postřehy a informace, které je tíží.  

Nízkoprahový klub Na Hraně 

Nízkoprahový klub Na Hraně působí ve městě Hlučíně od března 2010. Jeho vznik je jednou 
z aktivit komunitního plánování. Je určen dětem ve věku od 13 do 20 let, které např. 
bezesmyslně tráví svůj volný čas, pohybují se v komplikovaném prostředí, mají zkušenosti 
s rizikovým způsobem chování. Posláním klubu je nabídnout této cílové skupině podporu, 
odbornou pomoc při řešení různých problémů, rovnocenný přístup, vytvořit bezpečné 
prostředí a působit výchovně. Uživatelé se naučí aktivně a smysluplně trávit volný čas. 
V klubu je zaručena nízkoprahovost, anonymita, bezplatnost, respektování osobnosti každého 
dítěte. 

Renarkon o. p. s. 

Od roku 2008 působí ve městě Hlučín organizace Renarkon, která zabezpečuje zejména 
terénní práci a primárně preventivní aktivity. Terénní práce spočívá v depistáži, navazování 
kontaktu s potencionálními klienty a v pomoci lidem ohroženým užíváním návykových látek. 
Jedná se o individuální práci s uživateli drog, výměnný program, poskytnutí zdravotního 
materiálu, podávání informací o bezpečnějším užívání drog, o nemocích a o důsledcích 
trestné činnosti. Součástí terénní práce bývá poradenství, krizová intervence. Důležitou 
prvkem je také referování klientů do dalších služeb, s jejichž pomocí mohou řešit svou 
nepříznivou sociální situaci.  Cílem je snižování rizik s užíváním nealkoholových drog. 
Aktivity primární prevence mají za cíl snižovat výskyt sociálně patologických jevů, předávat 
mládeži informace o těchto jevech a důsledcích z nich plynoucích.  
Spolupráce probíhá s Městským úřadem, školskými zařízeními, Městskou policií, Obvodním 
oddělením policie ČR, s Poradenským centrem Renarkon, které poskytuje ve spolupráci se 
střediskem Probační a mediační služby v Opavě i probační program pro pachatele trestných 
činů souvisejících s drogovou závislostí.  
 
Činnost Probační a mediační služby (dále jen PMS) 

Působnost střediska PMS zahrnuje celý okres Opava, ve kterém agendu zajišťuje pět 
probačních úředníků. Do Hlučína pravidelně dochází jeden z nich, který tak vychází vstříc 
svým klientům, aby nemuseli dojíždět do Opavy. V současnosti má PMS v evidenci cca 80 
klientů z Hlučína včetně celého správního obvodu. PMS pracuje s pachateli trestných činů 
všech věkových skupin (dětí do 15 let, mladiství, dospělí) a ve všech fázích trestního řízení.  
 
Přípravné řízení 
 
V přípravném řízení je v některých případech spolupráce pachatele trestné činnosti s PMS 
dobrovolná, vychází z jeho aktivity a případná nespolupráce nemusí mít negativní vliv na 
výsledek řízení (uplatnění odklonu v trestním řízení nebo třeba druh a délku trestu). 
 

• Pachatel méně závažné trestné činnosti může PMS kontaktovat z vlastní iniciativy za 
účelem mimosoudního řešení trestné činnosti. PMS se souhlasem státního zástupce 
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(dále jen SZ) nebo soudu do případu vstoupí, pomůže kontaktovat poškozeného, 
zrealizovat mediační setkání a při splnění všech zákonných podmínek připraví pro 
soud nebo SZ podklady k užití odklonu v trestním řízení (podmíněné zastavení 
trestního stíhání, narovnání) příp. uložení alternativního trestu apod. V některých 
případech může být PMS pověřena kontrolou zkušební doby podmíněného zastavení 
trestního stíhání. 

• SZ nebo soud může rovnou pověřit PMS k přípravě podkladů pro uložení 
alternativního trestu (obecně prospěšné práce, domácí vězení aj.), na základě těchto 
podkladů soud nemusí konat hlavní líčení, předvolávat svědky apod., ale rozhoduje 
rovnou „jako samosoudce od stolu“ trestním příkazem - je to rychlé a efektivní řešení 
méně závažné trestné činnosti, kde není třeba složitého soudního dokazování. 

• SZ nebo S může pověřit PMS přípravou podkladů a následnou kontrolou náhrady 
vazby dohledem probačního úředníka (v tomto případě musí pachatel s PMS 
spolupracovat, jinak se bude pokračovat ve vazebním řízení).  

 
Vykonávací řízení 
 
Ve vykonávacím řízení PMS organizuje, zajišťuje a kontroluje výkon některých alternativních 
trestů, a to vždy na základě pověření soudu. Spolupráce odsouzeného s PMS je v tomto 
případně nezbytná, jinak se vystavuje riziku přeměny trestu na trest nepodmíněný. 
 

• Trest obecně prospěšných prací. 
• Trest domácího vězení. 
• Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. 
• Dohledy (sledování zkušební doby) u podmíněného upuštění od potrestání, 

podmíněného odsouzení a podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 
• Propuštění z ochranného léčení (při neúčelnosti léčby) za současného stanovení 

dohledu probačního úředníka. 
• Jelikož je v Opavě Ústav pro zabezpečovací detenci (včetně ženské věznice), nedílnou 

součástí práce PMS ve vykonávacím řízení je příprava podkladů pro podmíněné 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Pouze v tomto případě může odsouzený 
sám kontaktovat PMS a požádat o spolupráci, která pro něj není povinná. 

 
Pachatele TČ z Hlučína a SO mají možnost využít všech aktivit PMS v rámci přípravného 
řízení (a jsou jimi využívány). Ve vykonávacím řízení zatím žádnému odsouzenému nebyl 
uložen trest domácího vězení, zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 
ani nebyl propuštěn z ochranného léčení do dohledu. 
PMS ČR se mimo jiné věnuje práci s poškozenými trestnou činností, v rámci které se 
pachatelé s pomocí PMS snaží kontaktovat a navázat spolupráci s jejich oběťmi. Středisko 
v Opavě je zapojeno do samostatného projektu zaměřeného na pomoc obětem trestné činnosti, 
takže je může kontaktovat kterákoliv oběť (i když neevidují pachatele), které poskytnou 
poradenství. 
 
Volnočasové aktivity 

Volnočasové aktivity organizuje pro své uživatele z řad dětí, mládeže ale i dospělých Dům 
dětí a mládeže v Hlučíně. Nabízí celou škálu kroužků, pořádá sportovní, ekologické, 
technické a umělecké soutěže, dále pak příměstské, letní a zimní tábory.  
Mezi další organizátory volnočasových aktivit patří Kulturní centrum Hlučín (pořádá celou 
řadu kulturních a společenských akcí, kurzů, vytváří vlastní pořady), Základní umělecká škola 
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(umožňuje vzdělávání žáků v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru) 
a Tělovýchovná jednota Hlučín. Nelze opomenout základní školy, které nabízí svým žákům 
řadu zajímavých kroužků (např. výtvarný, počítačový, výuku jógy) a kulturních akcí během 
školního roku. 
Nabídka aktivit na území města Hlučína je opravdu široká, o čemž také svědčí četné množství 
spolků, klubů, svazů zaměřených na oblast sportu, zájmů, hudby, přírodu, apod. 
 
Městský kamerový dohlížecí systém 

Městský kamerový dohlížecí systém se začal budovat již v roce 2004 v rámci programu 
Partnerství 2004, na základě kterého proběhla 1. etapa vybudování kamerového systému a 
Partnerství 2005, kdy byla realizována 2. etapa výstavby. V roce 2008 proběhlo další rozšíření 
kamerového sytému, který přímo navazoval na 2. Etapu.  V roce 2009 přibyly další a v roce 
2011 byla pořízena kamera mobilní, která tak může být umístněna kdekoliv. V součastné době 
disponuje město Hlučín 8 kamerami otočnými, 5 pevnými a 1 mobilní, které jsou Městskou 
policií využívány nepřetržitě 24 hodin denně. Jsou umístěny v lokalitách ke zvýšení dohledu 
nad bezpečností občanů a silničního provozu.  Registruje se vyšší úspěšnost zásahu proti 
pachatelům trestné činnosti, zejména při vloupání do motorových vozidel, ale i proti osobám, 
které různým způsobem narušují veřejný klid a pořádek, případně ničí společný či soukromý 
majetek.  
Pomocí kamerového systému se sledují podezřelé osoby, zamezuje se nekontrolovatelnému 
růstu nových trestných činů a zároveň se zvyšuje i jejich objasněnost, jelikož jsou záznamy 
pořízení pomocí kamerového systému brány jako důkazní prostředek.  
 
Tabulka č. 17 Počet událostí řešených kamerovým systémem ve městě Hlučín 

Kamera 2010 2011 
Bochenkova ul. 71 39 
Mírové náměstí 165 91 
Autobusové nádraží. 83 53 
Dukelská ul. 41 10 
Sportovně rekreační areál 48 57 
Penny Market 51 3 
Ul. ČSA 42 27 
Ul. ČSA (pevná kamera) 11 7 
Ul. Ostravská – Sv. Markéta 8 19 
Klidová zóna 2x pevná 21 11 
KD parkoviště - pevná 5 12 
Ul. Ostravská - pevná 4 17 
Mobilní kamera 1x  3 

Celkem 550 349 

Zdroj: Městská policie Hlučín 

3.2 Zhodnocení spolupráce výše uvedených subjektů 

 
Městský úřad Hlučín aktivně spolupracuje se všemi uvedenými subjekty působícími v oblasti 
prevence kriminality. Jednotlivé instituce jsou vzájemně informovány o svých činnostech a 
aktivitách jednak díky komunitnímu plánování, v rámci kterého dochází k pravidelnému 
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setkávání zástupců výše uvedených organizací a také díky pracovní skupině prevence 
kriminality. Jednotlivé typy spolupráce jsou uvedeny ve stručných charakteristikách 
konkrétních institucí působících v oblasti prevence kriminality. 
 

3.3 Výzkumná činnost na území města Hlučína 

 
V roce 2010 proběhlo dotazníkové šetření na území města Hlučína týkající se kriminality a 
bezpečnosti. Dotazník byl uveřejněn na internetových stránkách Hlučína, v Hlučínských 
novinách a v řadě institucí na území města. Návratnost byla 62 %. Byl zaměřen na získání 
informací o pocitech bezpečí obyvatel, o kamerovém systému a o problémech spojených 
s kriminalitou. Rovněž byla zpracována bezpečnostní analýza. 
 

 

3.4 Přehled preventivních projektů a výše finančních prostředků na jejich 

realizaci 

 

Tabulka č. 18 Finanční prostředky z rozpočtu města Hlučína 

Období 
Finanční prostředky  Preventivní aktivity 

 Dostupné Vyčerpané 

2010 194 000,- Kč 169 000,- Kč 

Přednáška na téma Jak předcházet 
exekucím. 
Přednáška k problematice Romů. 
Zhotovení DVD nosičů zaměřených na 
seniory, mládež, majetkovou trestnou 
činnost a sociálně-patologické jevy. 
Dotace na činnost Renarkonu o.p.s. 
 

 

2011 

 

164 000,- Kč 124 000,- Kč 

 
 
Dotace na činnost Renarkonu o.p.s. 

 

Zdroj: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

4 Komentář k bezpečnostní analýze za roky 2010 a 2011 
 

Protiprávní analýza 

Město Hlučín, ale také celý jeho správní obvod, se potýká se vzrůstající kriminalitou, a to 
zejména v oblasti majetkové trestné činnosti, která tvoří z celkové kriminality více než 60% 
podíl. Pachatele trestných činů nacházíme převážně mezi dospělými jedinci. V roce 2011 
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nalezneme mezi získanými daty také navýšení počtu přestupků. Tradičně nejvyšší počet 
přestupků v roce 2010 i v roce 2011 je u přestupků proti občanskému soužití a proti majetku. 
Mladiství se na kriminalitě podíleli v roce 2011 ze 4,6 %, což je o 1,6 % více než v roce 2010. 
V roce 2011 narostl u skupiny mladistvých počet spáchaných přestupků. V roce 2010 byly 
namířeny proti občanskému soužití, majetku a v roce 2011 též proti majetku a na úseku 
občanských průkazů. Výrazněji narostl počet spáchaných trestných činů touto skupinou.  
Také děti ve věku 0 – 14 let se trestné činnosti nevyhýbají. I zde nalezneme v roce 2011 
vzrůstající tendenci. V roce 2010 byly páchány trestné činy, jako jsou krádež, ublížení na 
zdraví, výtržnictví. V roce 2011 se jednalo o loupež, krádež, výtržnictví, poškození cizí věci a 
distribuci drog. 
Co se týče obětí trestných činů, zvláštní pozornost je věnována skupině dětí do 18 let, kdy 
v roce 2011 vzrostl jejich počet o 75% oproti roku 2010 (z 16 dětí na 28). 

Demografická data 

Město Hlučín mělo v roce 2011 14 234 obyvatel. Oproti roku 2010 došlo ke snížení o 27 
osob. Podíl žen v obou letech byl vyšší nežli podíl mužů. Nejvíce je zastoupena věková 
kategorie 35 – 39 let. Dochází k přirozenému úbytku počtu obyvatel, jelikož klesá porodnost a 
roste úmrtnost. Co se týče migrace obyvatelstva, ze získaných dat je zřejmé, že více osob se 
do města Hlučín přestěhovává, nežli odstěhovává. V oblasti sňatečnosti a rozvodovosti lze 
vysledovat nárůst rozvodů v roce 2011 oproti roku 2010, ale počet sňatků stále převyšuje 
počet rozvodů.  

Sociální data 

Nezaměstnanost je negativním jevem nejen ve městě Hlučín, ale také v celé ČR, i když v roce 
2011 nepatrně oproti roku 2010 poklesla. Průměrně nejvíce nezaměstnaných bývá v období 
leden – březen. Velký podíl nezaměstnaných tvoří dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou 
v evidenci Úřadu práce déle než 1 rok. Tato skupina byla ve městě Hlučín zastoupena v roce 
2011 42,27%, kdežto v roce 2010 to bylo "jen" 33,42%. Co se týče počtu vyplacených 
sociálních dávek, došlo k nárůstu u dávek pomoci v hmotné nouzi (Hlučín a jeho správní 
obvod). Sociálně vyloučené lokality se zde nevyskytují. Nepatrně zvýšená kumulace 
romských rodin se nachází v bytovém domě s městskými nájemními byty 4. kategorie. 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Bezpečnostní analýza byla zpracována v souladu s metodikou přípravy plánu 

prevence kriminality obce na léta 2012 – 2015 vydaná Odborem prevence kriminality 

Ministerstva vnitra 2011. 

Zpracovala: Mgr. Jindřiška Peštová, DiS. 

Rok zpracování: 2012 


