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Bezpečnostní analýza 

1.1 Protiprávní analýza  
 

Protiprávní analýza analyzuje všechny přečiny, zločiny a přestupky. Výsledkem jsou vývojo-

vé trendy trestné činnosti (analýza kriminality) a přestupků  

Tabulka č. 1 Kriminalita – za město Hlučín + Hlučín včetně jeho správního obvodu  

 

Území  

Trestné činy celkem  

2019 2020 

Hlučín se SO1 513 353 

Hlučín  246 145 

                                                                                                              Zdroj: OO PČR Hlučín  

 

Komentář: V tabulce jsou uvedená data za celý rok 2019 a 2020. I když je tato bezpečnostní 

analýza zaměřená především na rok 2020 je vhodné si data porovnat s předchozím rokem, 

abychom viděli změny. Na území správního obvodu Hlučína i konkrétně v městě Hlučíně se 

snížil počet trestných činů. 

 

Tabulka č. 2 Kriminalita - Objasněnost trestných činů vyjádřená v % za město Hlučín  

a Hlučín včetně jeho správního obvodu 

 

 

                                                                                     

                                                                                              

 

                                                                                                           Zdroj: OO PČR Hlučín 

 

Komentář: V tabulce č. 2 vidíme zvýšené procento objasněných případů na správním území 

města Hlučína. 

 

 

                                                 
1 SO = správní obvod  

Území  
Objasněno trestných činů v %  

2019 2020 

Hlučín se SO 55,6 59,04 
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Tabulka č. 3 Kriminalita - Objasněnost trestných činů vyjádřená v % za město Hlučín  

a včetně jeho správního obvodu dle druhu trestné činnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                    Zdroj: OO PČR Hlučín     

             

Komentář: V této tabulce máme statistické údaje o objasněnosti trestních činů rozdělených 

dle druhu trestní činnosti. Objasněnost trestních činů u násilných a mravnostních trest-

ních činů má vzrůstající charakter. Na rozdíl od majetkové trestné činnosti, která má klesa-

jící charakter objasněnosti.  

 

Tabulka č. 4 Kriminalita -  Pachatelé trestných činů za město Hlučín 

 

Rok 

Věková struktura pachatelů  

0 – 14 let  

(děti) 

15 – 17 let  

(mladiství)  

18 a více let  

(ostatní) 

2019 17 12 288 

2020 2 18 239 

                                                                                                       Zdroj: OO PČR Hlučín 

 

Komentář: Počet pachatelů trestných činů v roce 2020 klesl. Oproti roku 2019, máme  

o více než 50 pachatelů méně, což nám dokládá také tabulka č. 1 o klesající kriminalitě. 

 

 

Rok  

Druh trestné činnosti   

Násilná Mravnostní Majetková 

2019 72,41 78,57 35,81 

2020 78,95 87,5 29,71 
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Tabulka č. 5  Kriminalita - Oběti trestných činů za město Hlučín 

 

 

 

        

 

 

                                     

Zdroj: OO PČR Hlučín 

 

Komentář: Z tabulky vyplývá, že oběťmi trestných činů v našem městě byly především oso-

by starší 18 let. Je však pozitivní, že mám až o polovinu menší počet, než v roce 2019. 

 

Tabulka č. 6 Kriminalita - Počet odcizených kol za město Hlučín a Hlučín včetně jeho 

správního obvodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                     Zdroj: OO PČR Hlučín 

Komentář: Počet ukradených kol i nadále stoupá. Tyto údaje mohou být zkreslené, a to 

z důvodu, že ne každá krádež kola je nahlášena orgánům činným v trestním řízení. Důležité je 

podotknout, že město Hlučín se snaží dělat preventivní opatření proti těmto krádežím. Tím, že 

strážnicí Městské policie Hlučín, několikrát ročně zdarma značí kola syntetickou DNA.  

Rok 

Věková struktura pachatelů  

0 – 14 let  

(děti) 

15 – 17 let  

(mladiství)  

18 a více let  

(ostatní) 

2019 6 4 121 

2020 7 4 60 

Území  

Rok   

2019 2020 

Hlučín se SO 18 17 

Hlučín  6 9 

Celkem  24 26 
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Tabulka č. 7 Kriminalita - Data o vybraných druzích přestupků za město Hlučín   

                                                                                              

 

 

 

Zdroj: MěÚ Hlučín – Odbor právní 

 

Komentář: V roce 2020 bylo nahlášeno 252 přestupků. Snížení celkovému počtu přestupků 

můžeme spojit s možnými epidemiologickými opatřeními. Stouply nám přestupky proti veřej-

nému pořádku.  

 

Tabulka č. 8 Kriminalita - Trestná činnost dětí  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MěÚ Hlučín – Odbor sociálních věcí, úsek sociálně právní ochrany dětí 

 

Druh přestupků 

Rok 
Rozdíl mezi  

20 – 19  

2019 2020 

Proti veřejnému pořádku  21 34 +13 

Proti občanskému soužití  154 135 -19 

Proti majetku  58 54 -4 

Na úseku ochrany před alkoho-

lismem a jinými toxikomaniemi 
11 12 +1 

Ostatní  60 17 -44 

Celkem  304 252 -52 

Děti 

(0 – 14) 

2019 2020 

Trestná 

činnost 

dětí 

Přestupek 

Trestná 

činnost 

dětí 

Přestupek 

Hlučín 8 6 4 3 

SO 3 1 2 1 
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Komentář: Trestná činnost u dětí v roce 2020 značně klesla, tak stejně jako přestupky. 

 

Tabulka č. 9 Kriminalita - Trestná činnost mladistvých  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Zdroj: MěÚ Hlučín – Odbor sociálních věcí, úsek sociálně právní ochrany dětí 

 
                 

Komentář: Trestná činnost se u mladistvých v Hlučíně zvýšila o skoro dvojnásobek, než 

v byl počet v roce 2019. Taktéž vidíme nárůst u přestupků.  

 

1.2 Osoby závislé na návykových látkách  
 

Renarkon o. p. s. 

Od roku 2008 působí ve městě Hlučíně organizace Renarkon, o. p. s., která zabezpečuje 

zejména terénní práci a primárně preventivní aktivity. Terénní práce spočívá v depistáži, na-

vazování kontaktu s potencionálními klienty a v pomoci lidem ohroženým užíváním návyko-

vých látek. Jedná se o individuální práci s uživateli drog, výměnný program, poskytnutí zdra-

votního materiálu, podávání informací o bezpečnějším užívání drog, o nemocích a o důsled-

cích trestné činnosti. Součástí terénní práce bývá poradenství, krizová intervence. 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, školami, městskou policii, obvodním oddělením po-

licie ČR.  

 

 

Mladiství  

(15 – 18)  

2019 2020 

Trestná 

činnost 

mladistvých  

Přestupek 

Trestná 

činnost  

mladistvých 

Přestupek 

Hlučín 6 13 11 10 

SO 3 4 0 2 
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1.2.1 Statistické údaje terénní práce Renarkonu o. p. s. na území města 

Hlučína 

2020 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Počet klientů 2 3 1 0 2 2 2 6 4 3 3 4 

z toho injekčních 

uživatelů drog 
2 2 1 0 2 2 2 4 3 3 3 4 

z toho neinjekčních 

uživatelů drog 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet kontaktů 

celkem 
2 3 1 0 2 2 2 7 5 3 3 5 

z toho s klienty 

přímý kontakt 
2 3 1 0 2 2 2 7 5 3 3 5 

z toho telefonický 

kontakt 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet výměn cel-

kově 
2 2 1 0 2 2 2 7 5 3 3 5 

Počet přijatého 

injekčního materiá-

lu 

200 300 200 0 110 300 202 472 140 320 85 440 

Počet vydaného 

injekčního materiá-

lu 

200 300 200 0 110 300 205 472 140 320 85 440 

Počet vydaných 

dezinfekcí 
50 300 200 0 100 200 200 470 120 250 85 240 

Počet vydaných 

vod 
2 0 5 0 20 25 10 8 35 75 50 20 

Počet vydaných 

kondomů 
0 0 0 0 0 0 5 5 6 9 14 

 

33 

                         Zdroj: Renarkon, o. p. s.  

 

Sociálně vyloučené lokality  

Ve městě Hlučíně nejsou žádné sociálně vyloučené lokality, což je potvrzeno také ze strany 

PČR a Městské policie Hlučín. Jsou zde pouze lokality s větší koncentrací romské populace. 

V souvislosti s romskou tématikou působí na obci jeden romský poradce. Poskytuje základní  

i odborné poradenství a spolupracuje s krajským koordinátorem pro romské záležitosti  

a s dalšími romskými poradci z jiných obcí. 

V městě v roce 2020 vzrostl počet problémových lokality (parčík u autobusového nádraží, 

OKD (východ i západ) a další), ve kterých lidé bydlí, nebo se zde sjíždění z Ostravy a okolí. 
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Tyto osoby mají sklony k sociálně-patologickým jevům a ovlivňují tak negativně okolí a na-

rušují bydlení ostatních občanů. Tito lidé bydlí dle svých materiálních a finančních možností, 

čemuž možnostem pak odpovídá úroveň a kvalita bydlení.   

 

1.3 Sociálně demografická analýza 
 

Tato analýza nám ukazuje vybrané ukazatele, které souvisí s vývojem kriminálně rizikových 

jevů = nezaměstnanost, sociální dávky odrážející chudobu, sňatečnost a další.  

Demografická část poukazuje především na rozvoj města a má informativní charakter.  

 

Tabulka č. 10 Počet obyvatel za město Hlučín 

Území 

Rok 

1. 1. 2019 1. 1. 2019 

Hlučín  14 068 14 041 

Cizinci  124 137  

Celkem  14 192 14 178 

                                                                 Zdroj: MěÚ Hlučín – Odbor správních agend 

Komentář: Tabula č. 10 poukazuje na pokles počtu obyvatel oproti roku 2019. 

 

Tabulka č. 11 Počet obyvatel dle pohlaví za město Hlučín  

Pohlaví  

Rok 

1. 1. 2019 1. 1. 2020 

Muži  6 919 6 925  

Ženy  7 273 7 253 

Celkem  14 192 14 178 
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                                                             Zdroj: MěÚ Hlučín – Odbor správních agend 

Tabulka č. 12 Sociální - Nezaměstnanost v % za Hlučín a Hlučín se správním obvodem 

 a porovnání s Moravskoslezským krajem 

Území  

Nezaměstnanost v % k určitému datu Rozdíl mezi 

rokem  

2019 a 2020 k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2019 k 31. 12 2020 

Hlučín  2,2 1,8  2,1 + 0,3 

Hlučín se SO  1,8 1,4  1,8 + 0,4 

Moravskoslezský kraj 4,7 4,4 5,3 + 0,9 

                                                                  Zdroj: Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Hlučín 

 

Komentář: V roce 2020 je nezaměstnanost vyšší než v roce 2019.  
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1.4 Institucionální analýza 
 

Institucionální analýza informuje o subjektech, které působí preventivně a ovlivňují úroveň 

veřejného pořádku a bezpečnosti.  

 

1.4.1 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 pře-

nesenou 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 praktic-

kých a odborných lékařů sídlících nejen na Poliklinice Hlučín, Úřad práce ČR, kontaktní pra-

coviště Hlučín, 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 pod Vin-

nou horou, Fontána, p. o. Oblast vzdělávání je zabezpečena mateřskými a základními školami, 

Základní uměleckou školou, Gymnáziem J. Kainara, p. o. a Odborným učilištěm a Praktickou 

školou, p. o., Dům děti a mládeže, p. o. a další. 

 

1.4.2 Subjekty v oblasti prevence kriminality  

V oblasti prevence kriminality na území města Hlučína působí: 

 Městský úřad Hlučín 

 Městská policie Hlučín 

 Policie České republiky, obvodní oddělení Hlučín  

 Školy  

http://www.hlucin.com/?page=informace&sekce=1&id=80
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 Nízkoprahový klub Na Hraně 

 Renarkon o. p. s. 

 Volnočasové aktivity 

 Městský kamerový dohlížecí systém 

 

 

Městský úřad Hlučín 

 

Oblastí prevence se zabývá Městská policie Hlučín spolu s odborem rozvoje a školství a od-

borem sociálních věcí, na kterých působí pracovníci, jejichž náplní je kurátorství pro mládež  

a pro dospělé, sociální práce, protidrogová koordinace, prevence kriminality a komunitní plá-

nování.  

Primární prevence pro rodiny s dětmi spočívá v poskytování poradenství, ve výchovném pů-

sobení na rodiče, pořádání besed a diskusí na základních školách. Obvodní oddělení policie 

ČR a Městská policie Hlučín spolupracuje s pracovnicemi odboru sociálních věcí a odborem 

rozvoje a školství. Sekundární prevence je zaměřena na práci s problémovými jedinci, která 

probíhá formou individuální práce s rodinou. Terciární prevence se zabývá narušenými jedin-

ci, dysfunkční rodinou a nevyhovujícím rodinným prostředím.  

U dospělých jedinců je primární prevence zaměřena na sociální poradenství. Sekundární pre-

vence se týká aktivního vyhledávání osob sociálně nepřizpůsobivých v jejich přirozeném pro-

středí a nabízení pomoci s vyřízením dávek, ubytováním, řešením pohledávek a dalších osob-

ních záležitostí. V rámci sekundární prevence v Hlučíně působí terénní služba poskytována 

organizací Renarkon, o. p. s. 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. Městský úřad Hlučín má také systém dotačních titulů, které pomáhají k plnění 

kontroly prevence prostřednictvím finanční pomoci jednotlivým sociálním službám, které 

ve městě působí. 

Senioři si můžou na Městském úřadě v Hlučíně také vyzvednout tzv. obálky do ledničky. 

Tyto obálky slouží záchranným složkám v lepší orientaci při záchraně života nejen osob seni-

orského věku. Pro záchranáře je důležité, aby měli co nejvíce informací o zachraňující osobě 

vč. léků, které užívá. Tato obálka by měla být uložená v lednici a lednice označená speciální 

magnetkou či nálepkou.  
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Městská policie Hlučín 

Městská policie Hlučín 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, šikanu 

a kyberšikanu, dopravní výchovu, návykové látky, nebezpečná zvířata či domácí násilí. Po-

zornost se také věnuje péči o seniory a jejich možné ohrožení. Pravidelně jsou ve spolupráci 

s Obvodním oddělením PČR Hlučín pořádány besedy pro seniory na téma prevence kriminali-

ty a BESIPU.  

Od roku 2014 v rámci programu prevence probíhá ,,Forenzní značení jízdních kol‘‘. Bylo již 

označeno přes 1069 jízdních kol, koloběžek, elektro kol a invalidních vozíků. Vzhledem ke 

stálému zájmu obyvatel města Hlučína se v této akci bude pokračovat i nadále. 

V letních měsících je prevence zaměřena na bezpečnou jízdu na kolech či kolečkových brus-

lích a s tím související povinnou výbavu, bezpečnosti na komunikacích, dopravní situaci, aj.  

Organizuje akci pro děti, mládež a občany „Den s IZS“, na kterém se představují všechny 

složky záchranného integrovaného systému.  

 

Obvodní oddělení policie ČR 
 

Obvodní oddělení policie ČR úzce spolupracuje s Městskou policií Hlučín, s orgánem sociál-

ně-právní ochrany dětí, se školami a dalšími subjekty. Z preventivních opatření realizují pře-

devším akce, které jsou odpovědí na aktuálně se vyskytující negativní jevy, jako jsou např. 

besedy se seniory k trestné činnosti páchané na seniorech. Také aktivity mající výchovný cha-

rakter (besedy s dětmi na školách o dopravě, diváckém násilí, kriminalitě) a lokálně zaměřené 

preventivní opatření, např. dopravně bezpečnostní akce, apod. 

 

Školy 

V Hlučíně se nachází čtyři mateřské školy, šest 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 Hlučín, Městskou policií 

Hlučín, Obvodním oddělením policie ČR, aj. Témata, týkající se negativních jevů, jsou začle-

něna do učebních osnov daných předmětů. Školy se snaží vést děti k posilování osobní odpo-
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vědnosti za kvalitu svého života a k získání většího sebevědomí. Ve všech výchovných před-

mětech se zabývají takovými tematickými celky, jako jsou zdravý životní styl, etické a morál-

ní chování a jednání, problematika užívání návykových látek, multikulturní výchova. Pořádají 

přednášky, besedy, diskuse k tématům šikany, vandalství, kriminality, záškoláctví, kyberšika-

ny, apod.  Spolupracují s organizacemi, které se zaměřují na primární prevenci, jako je napří-

klad Centrum primární péče organizace Renarkon o. p. s.   

 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež „Na Hraně“ Hlučín  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Hraně je registrovanou sociální službou, dle § 62 

zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Zařízení je zřizováno organizací Elim Opava, 

o.p.s. Cílovou skupinu tvoří děti a mladí lidé ve věku od 11 do 20 let z Hlučína a jeho blízké-

ho okolí, kteří mnohdy pochází z nepříznivého sociálního prostředí a mohou být ohroženi 

různými rizikovými jevy. Další aspekt pro využívání služby může být neefektivní trávení vol-

ného času.  

Posláním zařízení je poskytnout bezpečný prostor dětem a mladým lidem, kteří mohou žít 

takovým způsobem života, který je pro ně ohrožující. Klientům je poskytována podpora a 

pomoc v situacích, které pro ně mohou být obtížné. U sociálních pracovníků, kteří v klubu 

působí, mohou klienti najít oporu, motivaci a důvěru. Pracovník klubu je často jeden z mála 

nebo i jediný člověk, kterému se mohou a chtějí se svými problémy svěřit. 

Dveře zařízení jsou dětem a mladým lidem otevřeny každý všední den od 14:00 do 18:00 ho-

din. V období letních prázdnin se otevírací doba mění na čas 10:00 – 14:00 hodin. Služba je 

poskytovaná anonymně, a také bezplatně. Klienti navštěvují zařízení na základě ústní dohody, 

frekvence návštěv je zcela v jejich kompetenci. Docházení do klubu je dobrovolné, dohoda o 

poskytování služby se ruší po třech měsících od poslední návštěvy klienta. Každý mladý člo-

věk, který se do klubu rozhodně docházet, má jinou nepříznivou situaci. Může se jednat o 

neefektivní trávení volného času, absenci koníčků, ale také o problémy ve škole, doma, 

s vrstevníky apod.  

Vstupování do klubu je podmíněno dodržováním určitých pravidel, na které klademe důraz. 

Patří mezi ně naprostá eliminace vulgárních výrazů, zákaz vstupu pod vlivem omamných lá-

tek, udržování pořádku nejen v prostorách klubu, ale i v celé budově Technických služeb, 

v jejíž prostorách je klub umístěn. Porušování stanovených pravidel je spojeno s ukládáním 
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sankcí – vykázání z klubu, zákaz vstupu do klubu na určitý počet dní, dle charakteru poruše-

ného pravidla.  

Během roku 2020 se v zařízení otevírala různorodá témata. Jedním z důležitých témat tohoto 

roku byla škola, hlavně z důvodu probíhající distanční výuky, se kterou se klienti poprvé takto 

intenzivně setkávají. 

Dalším důležitým tématem byly stejně, jako v minulých letech, drogy, které jsou mezi mla-

distvými významně rozšířeny, a věková hranice v tomto kontextu stále klesá. Mezi klienty je 

téměř absolutně tolerovaná marihuana. Někteří klienti také experimentují s tvrdšími drogami, 

jako je LSD, extáze nebo pervitin, které pro ně není těžké v okolí Hlučína sehnat. Mezi další 

témata, se kterými jsme se za rok 2020 setkali, patří sexuální život, kouření, brigády/práce, 

pasivní trávení volného času a v neposlední řadě partnerské vztahy. 

 

Renarkon o. p. s. 

Od roku 2008 působí ve městě Hlučíně organizace Renarkon, o. p. s., která zabezpečuje 

zejména terénní práci a primárně preventivní aktivity. Více v bodě 1. 2.  

 

Činnost Probační a mediační služby (dále jen PMS) 

Působnost střediska PMS zahrnuje celý okres Opava. Pracuje s pachateli trestných činů všech 

věkových skupin (dětí do 15 let, mladiství, dospělí), a to ve všech fázích trestního řízení. 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   
 

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány organizací Centrum sociál-

ních služeb Ostrava. Služba je rodinám zprostředkována pracovnicemi úseku sociálně-právní 

ochrany dětí. Tato převážně terénní služba pracuje s rodinami s dětmi do 18-ti let ohroženými 

sociálním vyloučením, či v jiné náročné situaci, kterou nejsou rodiny schopny řešit vlastními 

silami.  
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Volnočasové aktivity 

Volnočasové aktivity organizuje pro své uživatelé z řad dětí, mládeže, ale i dospělých Dům 

dětí a mládeže v Hlučíně. Nabízí celou škálu kroužků, pořádá sportovní, ekologické, technic-

ké a umělecké soutěže, dále pak příměstské, letní a zimní tábory.  

Mezi další organizátory volnočasových aktivit patří organizace Sport a kultura Hlučín, p. o. 

(pořádá celou řadu kulturních a společenských akcí a kurzů), Základní umělecká škola Pavla 

Josefa Vejvanovského, p. o. (umožňuje vzdělávání žáků v hudebním, výtvarném, tanečním  

a literárně-dramatickém oboru), Tělovýchovná jednota Hlučín, z. s. Nelze opomenout základ-

ní školy, které nabízí svým žákům řadu zajímavých kroužků (např. výtvarný, počítačový, vý-

uku 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. 

 

1.4.3 Městský kamerový systém 

Městský kamerový dohlížecí systém se začal budovat na území města 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. Od roku 2008 docházelo 

k postupnému rozšiřování kamerového sytému až na současných 25 kamer. Od poloviny roku 

2017 jsme se zaměřili na zkvalitnění kamerového záznamu tím, že jsme postupně vyměňovali 

zastaralé analogové kamery za nové v HD rozlišení s IR přisvětlením, přechod přenosu signá-

lu na přenos pomocí optických vláken a výměnou již zastaralého softwaru za nový.   

Kamery jsou umístěny v lokalitách ke zvýšení dohledu nad bezpečností občanů a silničního 

provozu. Čím dále více se registruje vyšší úspěšnost zásahu proti pachatelům trestné činnosti, 

zejména při vloupání do motorových vozidel, ale i proti osobám, které různým způsobem na-

rušují veřejný klid a pořádek, případně ničí společný či soukromý majetek. Pomocí kamero-

vého systému se sledují podezřelé osoby, zamezuje se nekontrolovatelnému růstu nových 

trestných činů a zároveň se zvyšuje i jejich objasněnost, jelikož jsou záznamy pořízené pomo-

cí kamerového systému brány jako důkazní prostředek. V mnoha případech byly osoby pácha-

jící trestnou činnost či jiné protiprávní jednání zadrženy přímo na místě nebo brzy po jeho 

spáchání anebo záznam z kamerového systému posloužil jako podpůrný důkazní prostředek. 

Záznamy z MKDS se využívají nejen pro potřeby Policie ČR, ale ve správním či přestupko-
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vém jednání je využívají i správní orgány. Pokud je při projednávání přestupků občanům sdě-

lena informace, že jejich jednání je monitorováno kamerovým systémem, dochází k tomu, že 

se občané k přestupku doznají. Z toho vyplývá, že MKDS je v rámci prevence kriminality 

vynikající preventivní opatření, které napomáhá a usnadňuje práci jak strážníkům městské 

policie, tak i Policii ČR. 

 

Tabulka č. 13 Počet událostí řešených kamerovým systémem ve městě Hlučín 

Umístění kamery  2019 2020 

Parkoviště „Bochenkova“ 30 25 

Mírové náměstí  98 78 

Autobusové nádraží  52 55 

ulice Dukelská  24 18 

Sportovně rekreační areál Hlučínské j.  26 18 

Penny Market  34 36 

ulice ČSA/prodejna Hruška  28 23 

ulice Ostravská – sv. Markéta  29 31 

ulice ČSA – pevná  14 12 

Kulturní dům Hlučín – parkoviště  12 9 

KD Hlučín – ulice Ostravská a pěší zóna 27 25 

Mobilní kamera  13 8 

ulice Písečná – pevná  84 86 

ulice Ostravská u Penny Marketu 81 86 

ulice Opavská – BILLA – pevná  118 121 

ulice ČSA x Severní – pevná  108 119 

ulice Roviny – pevná  92 90 

pěší zóna  63 56 

Penzion Florián  58 61 

OKD parkoviště  32 24 

ulice J. Seiferta – vjezd  8 4 

Parkoviště na ulici J. Seiferta  8 4 

Celkem  1039 989 

                                                                                            Zdroj: Městská policie Hlučín 


