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ÚVOD  
 

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené 

státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kri-

minality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování 

rozsahu závažnosti kriminality a jejich následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogen-

ních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se  

o opatření sociální prevence, situační prevence, vč. informování veřejnosti o možnostech 

ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce 

souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůz-

nější formy závislostí. Jinými slovy prevence kriminality zajišťuje:  

- výchovu ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému využívání volného času, 

- informování dětí, mládeže i dospělých o rizicích a nebezpečích různých závislostí, 

- osvětu v oblasti násilné, mravnostní nebo majetkové trestné činnosti, 

- práci s rizikovými nebo problémovými jedinci či skupinami, 

- informování občanů o možnostech ochrany osob a majetku, 

- pomoc přímým i nepřímým obětem trestné činnosti, konfliktů, násilí a katastrof, 

- eliminace a náprava majetkových, psychických a morálních škod obětí, 

- snižování rizika recidivy nežádoucích společenských jevů. 

Město Hlučín se aktivně zapojilo do projektu prevence kriminality v roce 2011 vytvořením 

Plánu prevence kriminality na léta 2012-2015 a 2016 - 2019. V návaznosti na tyto dokumenty 

pokračujeme s Plánem prevence kriminality na období 2020 – 2024. Během těchto let vzniklo 

mnoho aktivit v boji proti kriminalitě v Hlučíně napříč obyvatelstvem různé generace. Nejen 

členové pracovní skupiny s bezpečnostními složkami pravidelně usilují o snižování kriminali-

ty ve městě a to za účelem: 

- upevňovat odpovědnost města v oblasti prevence kriminality,  

- vytvářet další vlastní městské preventivní programy, 

- podporovat vzájemnou kooperaci všech zainteresovaných subjektů a společně je rozví-

jet a podílet se na preventivních opatřeních pro město,  

- prohlubovat zmapování sociálně-patologických jevů v oblasti prevence. 

 



4 

 

Členy pracovní skupiny Prevence kriminality (k 1. 1. 2020 jsou): 

Mgr. Petra Řezáčová – místostarostka města Hlučína 

Bc. Luděk Olšovský – manažer prevence kriminality, velitel Městské policie Hlučín   

Ing. Lenka Petermannová – vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Darina Krejzlová – vedoucí odboru rozvoje a školství   

Pavel Sobol – ředitel Charity Hlučín  

Bc. Sabina Lorencová  – koordinátor komunitního plánování Městského úřadu Hlučín 

npor. Mgr. Daniel Lhotský  – vedoucí obvodního oddělení PČR Hlučín  

Mgr. Rudolf Tyleček – pracovník Odborného učiliště a praktické školy v Hlučíně, p. o. 

Sylvie Nicklová – oddělení přestupků Městského úřadu Hlučín  

Mgr. Šárka Babušíková - zástupce Renarkonu o.p.s. (terénní programy)  

Bc. Koslová Libuše – zástupce Nová Šance Ostrava  

Mgr. Bc. Leoš Jakubec – ředitel Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Hlučín 

Bc. Tereza Broďáková – vedoucí pracovnice NZDM Na Hraně   

 

Koncept prevence kriminality pro město Hlučín pro období 2020 – 2024 byl zpracován 

v souladu se Strategií prevence kriminality České republiky na léta 2016 až 2020 a také 

s konceptem prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 – 2021. 

Součástí Plánu prevence kriminality na období 2020 - 2024 je také Bezpečnostní analýza měs-

ta Hlučína, která zahrnuje protiprávní analýzu (vývojové trendy trestní činnosti a přestupků, 

analýzu kriminality), sociálně-demografická data (nezaměstnanost, informace o obyvatelstvu 

města) a institucionální analýzu, jenž zahrnuje přehled subjektů působících v oblasti prevence 

kriminality a sociální prevence ve městě Hlučín. Bezpečnostní analýza se zpracovává vždy 

během ledna každého kalendářního roku a zahrnuje nejnovější data, která jsou aktuálně 

k dispozici.  

K vytvoření tohoto plánu přispělo mimo jiné online dotazníkové šetření, které probíhalo 

v listopadu a prosinci 2019 na celém území města, tedy i  jeho příměstských částech. Cílem 

dotazníkového šetření bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučína hodnotí např. negativní jevy 

ve městě, bezpečnost ve městě, jaký mají názor na kamerový systém apod. Výše uvedenými 

faktory chce město Hlučín dosáhnout co nejlepšího pocitu bezpečí pro občany a díky preven-

tivním opatřením eliminovat páchání trestné činnosti.  
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Zpracování strategického dokumentu prevence kriminality města je jednou z podmínek obsa-

zených ve Strategii kriminality ČR na léta 2016 až 2020 pro zapojení se do projektů na pod-

poru prostřednictvím dotačních titulů na Program prevence kriminality Ministerstva vnitra, 

případně prostřednictvím krajských titulů.  
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1 Systém prevence kriminality v ČR 
 

Od vzniku samostatné České republiky k 1. lednu 1993 začala vláda postupně vytvářet i sys-

tém prevence kriminality. Měla na to vliv i společenská diskuze o limitech trestní politiky  

a její schopnosti reagovat na kvantitativní a kvalitativní změny ve vývoji kriminality a dalších 

sociálně patologických jevů.   

První strategie prevence kriminality byla přijata v roce 1996 a od té doby se v České republice 

formuje a vyvíjí systém prevence kriminality na celorepublikové i místní úrovní a rozvíjí se 

přístupy a postupy státní správy i samospráv v preventivním přístupu k řešení jednotlivých 

druhů kriminality a kriminálně rizikových jevů, k řešení komplexní bezpečnostní situace a 

dalších mnoha oblastech.  

Struktura prevence kriminality ČR je rozdělena do tří skupin:  

- sociální prevence, která představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální 

integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických 

podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti,  

- situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité 

době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, 

fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat, 

- prevence viktimnosti a pomoci obětem trestných činů, která je založená na koncep-

tech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace  

a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individu-

ální zdravotní, psychologické a právní poradenství a další metody.  

Dále se prevence kriminality dělí na primární prevenci (zahrnuje především výchovné, 

vzdělávací, volnočasové a osvětové aktivity zaměřené na nejširší veřejnost), sekundární pre-

venci (zabývá se rizikovými jedinci či skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, 

že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti) a poslední terciální prevence, která spo-

čívá v resocializaci narušených osob.  
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V České republice je prevence kriminality organizována na třech úrovních:  

1. Na meziresortní úrovni – těžiště této spolupráce spočívá ve vytváření preventivní po-

litiky vlády ve vztahu k tradiční kriminalitě a koordinace preventivních činností jed-

notlivých resortů.  

2. Na resortní úrovni – programy prevence kriminality vycházejí z věcné působnosti 

jednotlivých ministerstev, obohacují jejich běžné činnosti o nové prvky a přístupy  

a ovlivňují tvorbu příslušné legislativy.  

3. Na místní úrovni – do níž jsou zapojeny orgány veřejné správy, policie, nevládní or-

ganizace a další instituce působící v obcích. Podstatou systému prevence kriminality 

na místní úrovni je optimální rozložení působnosti v oblastech sociální a situační pre-

vence s ohledem na místní situaci, potřeby i možnosti.  

Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni 

(do této oblasti spadá také náš plán prevence kriminality). Představují metodické, koncepční a 

finanční podpory ze strany úředních orgánů státní správy a samosprávy a podpory vzniku 

programů prevence kriminality v krajích, ve městech a obcích zatížených vysokou mírou kri-

minality a dalšími kriminálně rizikovými jevy.  

Z výše uvedených pilířů vychází Strategie prevence kriminality v České republice na léta 

2016 až 2020 (dále jen „Strategie“). Strategie vychází z priorit daných Programovým prohlá-

šením vlády ČR, mezi které patří mj. „klást důraz na preventivní programy, úzkou komunika-

ci s místními samosprávami a na vybalancování prvků prevence a represe tak, aby se efektiv-

ně eliminovaly příčiny vzniku sociálních střetů, komplexně řešit napětí v sociálně citlivých 

lokalitách, usilovat o vysoký standard ochrany lidských práv a minimalizovat rizika recidivy 

po propuštění“.  

Strategie navazuje na strategické dokumenty vlády ČR obecnější povahy, které se týkají jak 

vládní politiky, tak problematiky bezpečnosti. Cíle a úkoly formulované v této Strategii vy-

cházejí ze znalostí a zkušeností získaných každoročním vyhodnocováním realizovaných pre-

ventivních aktivit a úkolů v návaznosti na Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 

2015.  
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Jedním z cílů Strategie je globální cíl: „Česká republika se řadí mezi moderní demokratické 

země, které v zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku podporují preventivní přístupy, 

k čemuž vytváří vhodné systémové, organizační i finanční předpoklady.“  

 

 

Obrázek č. 1 – Sytém prevence kriminality v ČR (zdroj: Ministerstvo vnitra, online) 
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2 Prevence kriminality na úrovni města Hlučína  
 

 

Prevence kriminality je zajišťována v samostatné působnosti Města Hlučína – Městskou poli-

cií Hlučín ve spolupráci s Policií České republiky a také s nestátními a neziskovými organiza-

cemi.  

Základní prameny, ze kterých vychází Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2020 - 

2024 jsou: 

Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 – 2020  
  

Strategie prevence kriminality neopomíjí žádný z důležitých článků či vrcholů trojúhelníku 

kriminality (pachatel, oběť, místo zločinu) a metod preventivní práce (prevence primární, 

sekundární, terciální, sociální, situační, viktimologická). Zaměřuje se na činnosti všech sub-

jektů působících v oblasti samosprávy až po nestátní neziskové organizace a další subjekty. 

Uplatňuje proaktivní, koordinovaný, multidisciplinární přístup při řešení problémů. Aby byla 

Strategie úspěšná nastavila si tyto cíle a priority:  

1. Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetencí a kapacit 
relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení dobrovolníků při zajišťo-
vání bezpečnosti a veřejného pořádku, s důrazem na využívání rovněž mezinárodní 
spolupráce a vědeckých poznatků.  

2. Poskytování pomoci poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením 
na skupiny zvlášť zranitelných obětí a nadále pomoc a poradenství rozšiřovat a 
zkvalitňovat.  

3. Při práci s pachateli zaměření na narůstající problém kriminální recidivy, na účin-
nější resocializaci pachatelů a prevenci kriminality dětí a mládeže.  

4. Uplatňování komplexního přístupu k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde 
její příčiny jsou hluboké a vícezdrojové (typické sociálně vyloučené lokality).  

5. Reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a apli-
kace nových efektivních přístupů k jejich přecházení.  

Strategie obsahuje také souhrn globálních, strategických a specifických cílů, které vycházejí 

z priorit daných Republikovým výborem. Nezbytným předpokladem pro naplňování cílů Stra-

tegie je také zajištění dostatečného a stabilního financování systému prevence kriminality a i 

jednotlivých dílčích aktivit a projektů.  
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Program prevence kriminality (dále jen „PPK“) je dotační program Ministerstva vnitra, 

v rámci něhož jsou poskytovány finanční prostředky ze státního rozpočtu na realizaci preven-

tivních projektů neinvestičního i investičního charakteru, zaměřeného na snižování kriminali-

ty. Nastavení PPK vychází z aktuálně platné Strategie prevence kriminality v ČR, při hodno-

cení projektů se posuzuje soulad obsahu projektu s prioritami, specifickými cíli a cílovými 

skupinami aktuální Strategie.  

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017 – 
2021 
 

Vize Moravskoslezského kraje v rámci koncepce prevence kriminality zní následovně: „Mo-

ravskoslezský kraj vytváří podmínky pro bezpečnost svých obyvatel a návštěvníků včetně 

snižování kriminality a dopadů kriminálního chování.“  

Vize představuje cílový stav preventivní politiky kraje v rámci prevence kriminality, ke kte-

rému směřují následující opatření:  

1. Podpora efektivní koordinace a spolupráce subjektů působících v oblasti prevence 

kriminality.  

2. Podpora preventivních aktivit pro cílové skupiny s důrazem na kvalitu, efektivitu, eva-

luaci.  

3. Podpora informací cílových skupin koncepce a podpora profesního růstu pracovníků 

působících v problematice prevence kriminality.  

  

Dokumenty města Hlučína  
 

Při tvorbě plánu prevence kriminality pro naše město je přihlíženo i k cílům a prioritám již 

existujících dokumentů, jelikož máme za to, že jen systém, který je vzájemně propletený a 

spolupracuje, může fungovat.  

 

- Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2018 - 2022 

- Monitoring Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučín-

sko za roky 2016, 2017, 2018 

- Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Hlučína 2008-2018 
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3 Bezpečnostní analýza   

3.1 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  Index na 10 tis. obyvatel1 

2017 2018 
k 31. 10. 

2019 
2017 2018 

k 31. 10. 
2019 

Hlučín se SO2 364 434 366 84 100 85 

Hlučín  159 162 149 113 115 106 

                                                                                                              Zdroj: OO PČR Hlučín  

 

Komentář: V tabulce č. 1 jsou uvedená data za celý rok 2017, 2018 a k 31. 10. 2019. Z této 

tabulky nám vyplývá, že nejnižší počet trestných činů bylo v roce 2017, v roce 2018 měl po-

čet opět vzrůstající charakter. Dle předběžných informací Policie ČR bude v roce 2019 ko-

nečný výsledek trestných činů vyšší než v roce 2017, ale nižší než v roce 2018.   

 

Tabulka č. 2 Kriminalita - Objasněnost trestných činů vyjádřená v % za město Hlučín a 
Hlučín včetně jeho správního obvodu 

 

 

                                                                                     

                                                                                                

 

 

                     

                                                                                           Zdroj: OO PČR Hlučín 
                                                 
1 Výpočet indexu – počet trestných činů/počet obyvatel obce nebo správního obvodu x 10 000 

2 SO = správní obvod  

Území  

Objasněno trestných činů v %  

2017 2018 
k 31. 10. 

2019 

Hlučín se SO 61,54  64,52 51,91 

Hlučín  59,12 46,91 36,24 
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Tabulka č. 3 Kriminalita - Objasněnost trestných činů vyjádřená v % za město Hlučín a 
Hlučín včetně jeho správního obvodu dle druhu trestné činnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                     Zdroj: OO PČR Hlučín     

             

Komentář: V tabulce č. 2 a 3. jsou data ohledně objasněnosti trestných činů na území Hlučí-

na a jeho správního obvodu. V roce 2018 vzrostla objasněnost trestných činů. V roce 2019 má 

objasněnost klesající charakter.  

 

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) 

2017 5 7 111 

2018 4 4 104 

k 31. 10. 2019 4 3 77 

                                                                                                       Zdroj: OO PČR Hlučín 

 

Komentář: Tak jak tomu bylo i v minulých letech, nejvyšší počet pachatelů trestných činů se 

nachází mezi dospělými jedinci (18 a více let). Děti do 14 let tvoří zanedbatelný podíl na 

trestné činnosti zaznamenané PČR. Klesá nám také kriminální činnosti mladistvých.  

Rok  

Druh trestné činnosti   

Násilná Mravnostní Majetková 

2017 84,21 100 34,64 

2018 66,67 77,78 38,69 

k 31. 10. 2019 66,67 84,62 33,94 
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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. Důležité je také podotknout, že v roce 2018 byly zaznamenány pouze 4 oběti 

mezi dětmi a mladistvými. V roce 2019 mají údaje stoupající tendenci.   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 
                                                                                                     Zdroj: OO PČR Hlučín 

Komentář: Z tabulky č. 6 jasně vyplývá, že každým rokem stoupá počet ukradených kol. 

V roce 2018 počet ukradených kol stoupl o 38 kusů, což je velký rozdíl oproti počtu v roce 

2017. Tyto údaje mohou být zkreslené, a to z důvodu, že ne každá krádež kola nahlášena or-

gánům činným v trestném řízení. Za poslední 3 roky bylo v obvodu nahlášeno 118 krádeží 

kol.  

Rok 

Věková struktura pachatelů  

0 – 14 let  
(děti) 

15 – 17 let  
(mladiství)  

18 a více let  
(ostatní) 

2017 2 6 104 

2018 2 2 113 

k 31. 10. 2019 6 3 77 

Území  

Rok   

2017 2018 k 31. 10. 2019 

Hlučín se SO 9 33 39 

Hlučín  3 17 17 

Celkem  12 50 56 
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Tabulka č. 7 Kriminalita - Data o vybraných druzích přestupků za město Hlučín   

                                                                                              Zdroj: MěÚ Hlučín – Odbor právní 
Komentář: V roce 2017 bylo nahlášeno 307 přestupků a v roce 2018 toto číslo vzrostlo ještě 

o dalších 10 případů. K 31. 10. 2019 máme zaznamenáno pouze 245 přestupků, což znamená, 

že v roce 2019 máme pokles nahlášených případů. 

.  

Tabulka č. 8 Kriminalita - Trestná činnost dětí  

                         Zdroj: MěÚ Hlučín – Odbor sociálních věcí, úsek sociálně právní ochrany dětí 
Komentář: V roce 2018 došlo k mírnému poklesu trestné činnosti u dětí, avšak v roce 2019 

máme již nárůst trestné činnosti u děti do věku 14 let. Co se týče oblastí přestupků, hodnoty 

jsou relativně konstantní. 

Druh přestupků 

Rok 
Rozdíl mezi  

18 - 17 
2017 2018 

k 31. 10. 
2019 

Proti veřejnému pořádku  26 29 17 3 

Proti občanskému soužití  167 168 122 1 

Proti majetku  56 46 34 -10 

Na úseku ochrany před alkoho-
lismem a jinými toxikomaniemi 

13 7 9 -6  

Ostatní  41 70 38 29 

Celkem  307 317 245 10 

Děti 

(0 – 14) 

2017 2018 k 30. 10. 2019 

Trestná 

činnost 

dětí 

Přestupek 

Trestná 

činnost 

dětí 

Přestupek 

Trestná 

činnost 

dětí 

Přestupek 

Hlučín 1 2 6 5 7 3 

SO x x 2 x 3 x 
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Tabulka č. 9 Kriminalita - Trestná činnost mladistvých  

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

Komentář: V tabulce č. 9 se věnujeme trestné činnosti a přestupkům u mladistvých. Tabulka 

ukazuje, za každý rok stoupá přestupková činnost u mladistvých, k 31. 10. 2019 je počet pře-

stupků na čísle 13.  

 

Mladiství  

(15 – 18)  

2017 2018 k 30. 10. 2019 

Trestná 

činnost dětí 
Přestupek 

Trestná 

činnost dětí 
Přestupek 

Trestná 

činnost dětí 
Přestupek 

Hlučín 4 11 2 13 5 13 

SO 3 x 3 x 2 x 



16 

 

3.2 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. 2017 1. 1. 2018   k 31. 10. 2019 

Hlučín  14 085 14 109 14 011 

Cizinci  119 123 x 

Celkem  14 204 14 232 x  

                                                             Zdroj: MěÚ Hlučín – Odbor správních agend 

Komentář: Tabulka č. 10 pojednává o počtu obyvatel v našem městě. Nejvyšší počet obyva-

tel za poslední 3 roky byl zaznamenán v roce 2018, a to s počtem 14 232 obyvatel (z toho 123 

cizinců).  

 

Tabulka č. 11 Počet obyvatel dle pohlaví za město Hlučín  

Pohlaví  
Rok 

1. 1. 2017 1. 1. 2018   k 31. 10. 2019 

Muži  6 850 6 870 6 816 

Ženy  7 235 7 239 7 195 

Celkem  14 085 14 109 14 011 

                                                             Zdroj: MěÚ Hlučín – Odbor správních agend 
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Komentář: Počet žen stále převyšuje počet mužů žijících v našem městě.  

 

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  

2017 a 2018 k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018 k 31. 10. 2019 

Hlučín  2,9 2,2 1,5 0,7 

Hlučín se SO  2,5 1,8 1,2 0,7 

Moravskoslezský kraj 5,8 4,7 4,1 1,1 

                                                                           Zdroj: Úřad práce ČR - krajská pobočka Opava 

Komentář: Tabula č. 12 ukazuje nezaměstnanost v MSK za poslední tři roky. Jednoznačně je 

vidět, že nezaměstnanost klesá. V Hlučíně se od roku 2017 dostala na pouhých 1,5%.  

 

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 se objevují problémové lokality (parčík u autobusového nádraží, OKD a další), ve 

kterých bydlí lidé, kteří mají sklony k sociálně-patologickým jevům. Tito lidé bydlí dle svých 

materiálních a finančních možností, čemuž možnostem pak odpovídá úroveň a kvalita bydle-

ní.   
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3.3 Institucionální analýza 
 

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

veřejného pořádku a bezpečnosti.  

 

3.3.1 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 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. 

3.3.2 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  

• Nízkoprahový klub Na Hraně 
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• 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 na preven-

tivních akcích, jež jsou zaměřeny na kontrolu podávání alkoholu nezletilým dětem na disko-

tékách, v restauracích a v obdobných zařízeních. Sekundární prevence je zaměřena na práci 

s problémovými jedinci, která probíhá formou individuální práce s rodinou. Terciární preven-

ce se zabývá narušenými jedinci, 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.  

 

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-
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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. Na těchto besedách se seniorům předávaly zakoupené osobní alarmy a „Kartič-

ky bezprostřední pomoci pro seniory‘‘. 

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

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

mu 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.  

Také se již 5. rokem organizuje pro děti, mládež a občany „Den s IZS“, na kterém se předsta-

vují 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-

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

klad Centrum primární péče organizace Renarkon.  

 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež „Na Hraně“ Hlučín  

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 11 do 20 let, které např. nekoor-

dinovaně tráví svůj volný čas, pohybují se v komplikovaném prostředí, mají zkušenosti 

s rizikovým způsobem chování. Posláním klubu Na Hraně je poskytovat bezpečné zázemí 

dětem a mladým lidem žijícím v Hlučíně, jejichž způsob života může být pro ně ohrožující, 

poskytovat podporu a pomoc v situacích, které jsou pro ně obtížné a nežádoucí. Zásadami 

klubu jsou profesionalita, individuální přístup ke klientům, diskrétnost, rovnost, nízkopraho-

vost a respekt k osobnosti klienta.  

Nízkoprahový klub Na Hraně je otevřen každý všední den. Klienti můžou službu využívat dle 

vlastních potřeb a četnost jejich návštěv není stanovena. Nejčastějším tématem, na které pra-

covníci klubu reagují, je užívání návykových látek mezi mladistvými. Oproti roku 2017 se 

více vyskytuje užívání stimulantů, nejčastěji metamfetamin. Naprosto tolerovanou návykovou 

látkou mezi mladistvými je marihuana.  

V klubu probíhají také preventivní programy, které jsou nejčastěji realizovány formou besed, 

promítáním dokumentárních snímků, preventivní materiály na nástěnkách v klubu.  

 

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.  
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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.  

 

 

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 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. 
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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-

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

Umístění kamery  2016 2017 2018 

Parkoviště „Bochenkova“ 31 26 33 

Mírové náměstí  89 98 111 

Autobusové nádraží  43 38 56 

ulice Dukelská  19 16 23 

Sportovně rekreační areál Hlučínské j.  35 42 38 

Penny Market  30 31 37 

ulice ČSA/prodejna Hruška  26 34 29 

ulice Ostravská – sv. Markéta  37 39 26 

ulice ČSA – pevná  25 21 16 

Kulturní dům Hlučín – parkoviště  23 21 14 

KD Hlučín – ulice Ostravská a pěší zóna 19 24 35 

Mobilní kamera  27 33 42 

ulice Písečná – pevná  * 66 79 

ulice Ostravská u Penny Marketu 48 61 85 

ulice Opavská – BILLA – pevná  64 72 127 

ulice ČSA x Severní – pevná  24 42 109 

ulice Roviny – pevná  56 65 76 

pěší zóna  * 61 73 

Penzion Florián  * * * 

OKD parkoviště  * * * 

ulice J. Seiferta – vjezd  * * * 

Parkoviště na ulici J. Seiferta  * * * 

Celkem  611 800 1019 

*kamery byly instalovány dodatečně, a proto nejsou k dispozici data 

                                                                                            Zdroj: Městská policie Hlučín 
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3.3.3 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 

setkávání zástupců výše uvedených organizací a také díky pracovní skupině prevence krimi-

nality. Jednotlivé typy spolupráce jsou uvedeny ve stručných charakteristikách konkrétních 

institucí působících v oblasti prevence kriminality. 

 

3.4 Komentář k bezpečnostní analýze za období 2017 - 2019 

3.4.1 Protiprávní analýza 

 Ve městě Hlučíně, ale také v celém jeho správním obvodu, v roce 2017 klesla kriminalita a 

zvýšil se počet objasněných trestných činů. Policie České republiky prokazuje až 60% úspěš-

nost v objasňování trestných činů ať už z oblasti násilné, mravnostní či majetkové skutkové 

podstaty. V roce 2019 má kriminalita v Hlučíně a jeho správním obvodu opět vzrůstající cha-

rakter. Konečné výsledky za rok 2019 v době sepisování plánu ještě nejsou známy, čímž pra-

cujeme s údaji k 30. 10. 2019.  

Pachatele trestných činů nacházíme převážně mezi dospělými jedinci Na základě získaných 

údajů lze konstatovat, že se zvyšuje trestná činnost u mladistvých (jedinci ve věku 15 – 18 

let).  

Od roku 2017 se začal snižovat počet projednaných přestupků v rámci činnosti městského 

úřadu. V roce 2019 klesl na 245 přestupků. V roce 2018, bylo projednáno 317 přestupků. Na-

výšil se počet nahlášených krádeží kol. V roce 2018 je ve městě Hlučín a jeho správním ob-

vodu nahlášeno 50 krádeží kol a v roce 2019 již 56. Navíc PČR upozorňuje na to, že údaje 

můžou být zkreslené z důvodu, že ne všichni krádež na polici ohlásí.  

 

3.4.2 Sociálně demografická data 

Město Hlučín má k 31. 10. 2019 14011 obyvatel, je to mírný pokles oproti roku 2018, kdy 

město mělo 14 232 obyvatel. Podíl žen ve všech sledovaných letech byl vyšší než podíl mužů.  

Od roku 2017 se nezaměstnanost v ČR snížila. V Moravskoslezském kraji dosahovala v roce 

2019 4,1%. Podíl nezaměstnaných osob dosáhl úrovně 1,2 %. Na konci měsíce října 2019 
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bylo v evidenci celkem 389 uchazečů o zaměstnání, což o 10 uchazečů méně než koncem září 

2019 a o 104 uchazečů méně v meziročním srovnání. Počet dosažitelných uchazečů o zaměst-

nání ve věku 15-64 let činil 326 osob, tj. snížení proti předchozímu měsíci o 12 uchazečů. 

Tento počet tvořilo 165 žen a 161 mužů, jak uvedl ředitel Hlučínského kontaktního pracoviště 

Úřadu práce ČR.  

 

3.5 Sociálně vyloučené lokality  
 

V městě Hlučíně nejsou žádné sociálně vyloučené lokality, což bylo potvrzeno ze strany PČR 

a Městské policie Hlučín. V bytovém domě s byty se sníženou kvalitou bydlení a vstupními 

byty zaznamenáváme dlouhodobě zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů, např. závis-

lost občanů na návykových látkách a tím související kriminalita – násilná a majetková trestná 

činnost.  

V městě jsou problémové lokality (parčík u autobusového nádraží, OKD a další), kde je větší 

výskyt trestné činnosti.  

V souvislosti  s romskou tématikou působí na obci romský poradce, který poskytuje poraden-

ství romským občanům zejména v rámci sociální práce a spolupracuje s krajským koordináto-

rem pro romské záležitosti a s dalšími romskými poradci z jiných obcí. V porovnání 

s některými jinými, zejména většími městy, jsou příslušníci romské menšiny  zastoupeni 

v menším měřítku a jsou integrováni do majoritní společnosti.  
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4  Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

Cílem dotazníkového šetření bylo především zjistit, jak obyvatelé města Hlučína a jeho pří-

městských částí hodnotí město z hlediska pocitové bezpečnosti, např. kterých jevů se obávají, 

jaký mají názor na prevenci kriminality v Hlučíně, zda je pro ně kamerový systém v Hlučíně 

přínosný apod. Pro sběr potřebných dat byl zvolen kvantitativní výzkum formou dotazníkové-

ho šetření, které proběhlo v listopadu a prosinci 2019. Výzkumný soubor tvořili obyvatelé 

města Hlučína, kteří mohli vyplňovat online dotazník, případně jeho tištěnou formu.  

Online dotazník byl přístupný na oficiálních webových stránkách města. Papírová forma do-

tazníku byla distribuována do klubů seniorů, Dětské rehabilitace Hlučín, Nízkoprahového 

zařízení Na hraně Hlučín. Dotazníkové šetření bylo prezentováno v Hlučínských novinách.  

Jelikož dotazník mohli vyplňovat občané online, nemohli jsme sledovat ukazatel návratnosti, 

jelikož nebyl předem stanovený limit „výtisků“.  Můžeme jen konstatovat, že dotazník byl 

112 krát vyplněn.  

Dotazníky dle výsledků vyplňovaly převážně ženy, z 112 respondentů bylo 71 žen. Největší 

část respondentů byla ve věku 21 – 40 let.  

    

 

 

 

63%

37%

Pohlaví respondentů 

žena

muž

4%

47%

26%

23%

Věková struktura respondentů 

do 20 let
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41 - 60 let
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Graf č. 3 - Cítíte se jako občan města Hlučína bezpečně? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: Na první otázku v dotazníku odpovědělo 33 respondentů, že se cítí zcela bez-
pečně v Hlučíně. Na spíše ano odpovědělo 62 respondentů. Naopak v záporných číslech se 
nám objevuje celkem 17 hlasů. Z celkového počtu respondentů se 84,9 % občanů cítí v našem 
městě bezpečně.  

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín–  

Bc. Olšovského: Z pohledu bezpečnosti bych byl s životem v Hlučíně spokojen. Je srovnatelná 

s kterýmkoliv jiným městem o přibližně stejném počtu obyvatel. Výhodou je to, že ve městě 

působí dvě policie, a to jak státní, tak i městská. 

 

Graf č. 4 – V které části města máte největší strach  
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Komentář: Dotazníkové šetření nám opět ukázalo na již dlouho trvající fakt, že nejméně 
bezpečně se občané cítí na sídlišti OKD. Dalším kritickým místem bylo 40 respondenty ozna-
čeno centrum města. Na nejvíce bezpečnou část vychází z dotazníkového šetření Hlučín – 
Darkovičky.  

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín–  
Bc. Olšovského: Nelze jednoznačně určit, která část města je více či méně bezpečná či nebez-

pečná. Obyvatelé rodinných domků mohou tvrdit, že vyšší kriminalita je v jejich oblasti a na 

druhou stranu obyvatelé panelových domů budou tvrdit, že vyšší kriminalita je v oblasti jejich. 

 

Graf č. 5 – Z čeho máte v Hlučíně největší strach či obavy?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: U této otázky mohli občané vybrat dvě možnosti. Za největší obavu občané pova-
žují násilnou trestnou činnost, vloupání, vandalismus a krádeže. V oblasti „jiné“ označovali 
obavu z osob požívajících návykové látky (=narkomanů), proto bylo číslo vyčleněno a zave-
deno do tabulky.  

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín –  
Bc. Olšovského: Jako obyvatel města bych měl největší strach či obavy z vloupání do rodin-

ných domů, bytů či vozidel. Všeobecně totiž platí, že lidé si velmi málo nebo špatně zabezpe-

čují svůj majetek.  
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Graf č. 6 – Jakou skupinu osob považujete v Hlučíně za nejvíce ohroženou?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: I u této otázky mohli obyvatelé města volit dvě možnosti. Mezi první tři nejvíce 
ohrožené skupiny občané označili seniory (65 hlasů), všechny občany bez rozdílů pohlaví a 
věku (42 hlasů) a dále také děti a mládež.  

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín –  
Bc. Olšovského: Jako nejvíce ohroženou považuji skupinu seniorů a myslím si, že se jedná o 

celorepublikový trend. Jedná se totiž o lidi důvěřivé, kteří často podlehnou lákavé nabídce 

nebo uvěří řečem osob, kteří vypadají navenek důvěřivě. Vůbec si nepřipouští, že by se mohli 

mýlit. Samozřejmě, že ohroženou skupinou můžeme cítit i děti a mládež. Důvodem je nárůst 

požívání návykových látek, ať se jedná o alkoholické nápoje, cigarety či omamné látky. 

 

Graf č. 7 – Která skupina se podle Vás podílí na páchání trestné činnosti v Hlučíně?  
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Komentář: U této otázky mohli občané volit buď z předvolby odpovědí, nebo vložit svou. 
Všichni respondenti volili mezi již vloženými odpověďmi a mohli zvolit maximálně dvě sku-
piny. 83,9% respondentů označilo skupinu „osoby závislé na návykových látkách“ za skupi-
nu, která se nejvíce podílí na páchání trestné činnosti.  

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín –  
Bc. Olšovského: Nelze jednoznačně určit, která skupina osob se na páchání trestné činnosti 

ve městě podílí více či méně. Hlučín je totiž městem průjezdným pro pachatele TČ ze všech 

směrů, od Polska, Ostravy či Opavy.  

 

 

Graf č. 8 – Máte potřebu být pravidelně informování o negativních jevech?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: V rámci online dotazníkového šetření odpovědělo 75 % respondentů, že má po-
třebu být informováno o negativních jevech v našem městě.  

 

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín –  
Bc. Olšovského: Jako obyvatel města bych chtěl být informován o negativních jevech, které se 

ve městě vyskytují a to jak ze strany městské policie, tak i Policie ČR. Okénko strážníka, které 

bylo dříve v hlučínských novinách, bylo dobré a myslím si, že by se mělo opět objevovat. Oby-

vatelé města tak věděli, kde se děje co nekalého a kde a na co si mají dávat pozor.    
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Graf č. 9 – Uvítal/a byste nějakou aktivitu v rámci prevence kriminality a rizikových 
forem chování?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: 87 % respondentů si zvolilo variantu „ANO“, tedy novou aktivitu v rámci pre-
vence kriminality a rizikových forem chování.  
 

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín –  
Bc. Olšovského: Domnívám se, že v rámci prevence kriminality je městská policie dosti aktív-

ní. Pořádá besedy pro děti z mateřských školek, pro žáky základních a středních škol a samo-

zřejmě i pro seniory v klubech seniorů a to nejen ve městě, ale i v okolních obcích. Dále po-

řádá každoročně na přelomu měsíce května a června „Den s IZS“ a značí pro občany města 

jízdní kola, koloběžky či invalidní vozíky syntetickou DNA.  

 

Graf č. 10 – Jak jste celkově spokojen/a s prací Policie ČR v Hlučíně?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

ANO

NE

12

77

22

1

VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN SPÍŠE NESPOKOJEN ZCELA 
NESPOKOJEN



33 

 

Komentář: Ze 112 vyplněných dotazníku označilo 77 respondentů, že jsou spokojeni s prací 
Policie ČR v Hlučíně, pouze 1 občan odpověděl, že je zcela nepokojen. Kladné hlasy tedy 
celkem tvoří 79,5 %.  
 

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín – 
Bc. Olšovského: Já osobně mohu hovořit za městskou policii, že spolupráce s Policií ČR je na 

velmi dobré, úzké a profesionální úrovni. Samozřejmostí je výměna poznatků či předávání 

získaných informací. Také se ve velké míře vytěžuje MKDS. 

 

 

Graf č. 11 – Jak jste celkově spokojen/a s prací Městské policie Hlučín?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: Další otázka v dotazníku se týkala Městské policie Hlučín, kdy občané vybírali 1 
odpověď v nabídnuté škále. V kladných hlasech získala Městská policie Hlučín 55% hlasů a 
v záporných 45 % hlasů.  
 

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín –  
Bc. Olšovského: Můj osobní názor je ten, že obyvatelé města mohou být s prací strážníků 

městské policie spokojeni. Ale samozřejmě se najdou i takoví, kteří spokojeni nebudou, byť se 

snažíme dělat co nejvíce a obyvatelům vycházet vstříc. Spokojeni nebudou ti, kteří bývají 

strážníky často napomínaní či řešeni za své prohřešky.   
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Graf č. 12 – Odkud se nejčastěji dovídáte o preventivních aktivitách, akcích v Hlučíně?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: Nejčastěji se občané o preventivních programech a akcích dozvídají z internetu, 
toto číslo tvoří 59,5% hlasů z celkového počtu. Dále se dozvídají novinky z tisku (nejčastěji z 
Hlučínských novin) a také z médií. V odpovědích se také zaznačila kuriozita, jelikož někdo 
z respondentů označil jako zdroj informací hospodu.  
 

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín – 
Bc. Olšovského: O veškerých preventivních aktivitách se snažíme obyvatelé města informovat 

a to buď pomocí tisku (hlučínské noviny, MS deník) nebo i pomocí informací na webových 

stránkách města a nově i na facebookových stránkách města. 

 

Graf č. 13 – Jak vnímáte kamerový systém v Hlučíně?  
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Komentář: Převážná většina dotázaných respondentů hodnotí kamerový systém v Hlučíně 
velice dobře. 65 respondentů jej vnímá kladně a dalších 35 respondentů uvádí zcela pozitivní 
efekt. Dalších 7 respondentů vnímá kamerový systém negativně a 5 respondentů z celkového 
počtu zcela negativně.   

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín –  
Bc. Olšovského: Myslím si a jsem přesvědčen o tom, že kamerový systém ve městě má své 

opodstatnění. Mnoho pachatelů se podařilo na základě výstupů z kamerového systému dohle-

dat, zadržet či je usvědčit, byť práce je to zdlouhavá. Mnoha občanům města se může zdát, že 

kamerový systém je k ničemu. Důvodem může být to, že nemají právo a nárok na získání in-

formací z kamerového systému. Ty může městská policie poskytnout jen institucím daným ze 

zákona. A to jsou správní orgány, policie, soudy či orgány činné v trestním řízení. 

 

Graf č. 14 – Přivítal/a byste v Hlučíně rozšíření kamerového systému?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: Převážná většina dotázaných respondentů hodnotí kamerový systém v Hlučíně 
velice dobře a dále také 88 % respondentů by přivítalo rozšíření kamerového systému. 12% 
obyvatel se domnívá, že stávající kamerový systém je dostačující.   
 

Komentář manažera prevence kriminality ve městě Hlučíně a velitele MěP Hlučín –  
Bc. Olšovského: Asi by mnoho obyvatel města uvítalo rozšíření kamerového systému. Bohužel 

jsou na území města místa, kde je pokrytí kamerovým systémem problémové. Problémem je 

totiž přenos signálu. Z některých lokalit není za stávajících podmínek přenos signálu vůbec 

možný.  
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Závěr dotazníkového šetření 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 112 respondentů z Hlučína a jeho příměstských 

částí, z toho 71 žen a 41 mužů. Nejpočetněji byla zastoupena skupina od 21 do 40 let, kterou 

reprezentovalo 52 respondentů, kteří vyplnili dotazník online. Druhou příčku reprezentovali 

občané ve věku 41 – 60 let, a to celkem 52 respondentů. Nejméně byla zastoupena skupina do 

20 let - 4 respondenti. Zbylých 26 respondentů bylo ve věkové kategorii nad 61 let.  

Všichni respondenti odpovídali celkem na 12 otázek.  

Na dotaz, zda se občané města Hlučína cítí ve svém bydlišti bezpečně, odpověděla převážná 

většina kladně, a to 84,9 % respondentů. Z toho 33 dotázaných se cítí zcela bezpečně, mož-

nost spíše ano vyplnilo 62 respondentů. Jako nejvíce nebezpečnou část města respondenti vidí 

v oblasti sídliště OKD, a to 76 respondentů. Nebezpečně se také cítí v okolí centra města 

v počtu 40 respondentů. Největší obavy občané města Hlučína nacházejí v násilné trestné čin-

nosti, vloupání do domů/bytů, vandalismus a také krádeže. Tyto odpovědi byly převážně rov-

noměrně rozprostřeny. Za nejvíce ohroženou skupinu obyvatel je dle názoru 65 respon-

dentů považovaná skupina senioři. 42 respondentů uvádí skupinu všech osob bez rozdílu 

věku a za třetí nejvíce ohroženou skupinu jsou považovány děti a mládež.  Podle dotáza-

ných respondentů se na páchání trestné činnosti ve městě Hlučíně podílí převážně lidi závislí 

na návykových látkách. Tuto variantu uvedlo 94 respondentů, což je 83,9% z celého počtu 

odpovědí. Další odpovědi byly zastoupeny rovnoměrně. Pravidelné informování o negativních 

jevech ve městě Hlučíně by uvítalo 75 % respondentů a 25% respondentů uvedlo, že o  infor-

mace nemá zájem. Nové aktivity v rámci prevence kriminality by uvítalo 98 respondentů, 

např. pravidelná pochůzková činnost Městské policie Hlučín. Práci Policie ČR Hlučín vnímá 

kladně 89 respondentů. Dalších 23 respondentů uvedlo, že s prací PČR Hlučín spokojeno ne-

ní. Co se týče vnímání a spokojenosti práce Městské policie Hlučín, uvedlo 55 % respondentů 

spokojenost. Nespokojeno s prací Městské policie Hlučín je 45 % respondentů. Většina oby-

vatel Hlučína se převážně dozvídá o preventivních aktivitách v rámci prevence kriminality na 

internetu. Dalších 26 respondentů se o informacích dozvídá z tisku, převážně z Hlučínských 

novin. Kamerový systém v Hlučíně je vnímán obyvateli města Hlučína převážně pozitivně. 

Rozšíření kamerového systému by uvítalo 89,2 % dotázaných respondentů.  
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5 Sociální služby poskytované na území města Hlučína včetně jeho 
správního obvodu  

 

Tabulka obsahuje sociální služby, které jsou nejvíce využívány občany v Hlučíně a ve správ-

ním obvodu.) 

 
Tabulka č. 14 Přehled sociálních služeb  

Název zařízení Poskytovaná služba 

CHARITA HLUČÍN  
církevní právnická osoba 

Pečovatelská služba, Asistenční služba, Soci-
álně terapeutická dílna, Domov pro seniory, 
Zprostředkování bezplatného právního pora-

denství 

DOMOV POD VINNOU HOROU,  
příspěvková organizace města Hlučín 

Domov pro seniory, Domov se zvláštním 
režimem, Odlehčovací služba 

FONTÁNA 
příspěvková organizace MSK 

Domov pro osoby se zdravotním postižením, 
Chráněné bydlení 

DĚTSKÁ REHABILITACE,  
příspěvková organizace města 

Denní stacionář,  
Dětská rehabilitační ambulance 

 

SLUŽBY DOBRÉHO PASTÝŘE  
Azylový dům pro matky s dětmi,  

Sociální rehabilitace 
 

NOVÁ ŠANCE 
z. s.  

Post vězeňská péče, azylový dům, dobrovol-
nická činnost, umožnění výkonu trestu obec-

ně prospěšných prací v areálu sdružení 

RENARKON 
 o.p.s. 

Terénní služby, kontaktní centra, terapeutic-
ká komunita, dům na půl cesty, odborné so-

ciální poradenství 

Elim Opava, o.p.s. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Krizové centrum, odborné sociální poraden-
ství, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi 
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Jinak, o. p. s.  
Podpora osob s postižením, aby mohli žít 

normálně – mimo ústav.  

 

6 Aktivity, které v rámci prevence kriminality byly uskutečněny 
v letech 2016 – 2019  ve městě Hlučíně  

 

Prevence kriminality má v Hlučíně tradici dlouhodobě v podobě akcí či besed. Aktivity jsou 

zaměřeny na široké spektrum obyvatel města. Od předškolních dětí až po seniory. Během let 

2016 - 2019 byly uskutečněny tyto aktivity:  

- přednášky v rámci prevence kriminality pro předškolní a školou povinné děti,  

- přednášky v klubech seniorů v rámci prevence kriminality,  

- značení jízdních kol syntetickou DNA pro občany celého ORP Hlučínsko,  

- rozšíření kamerového systému ve městě, 

- seniorům předávány alarmy pro rychlé přivolání pomoci,  

- byla vytvořená magnetka bezprostřední pomoci, kde jsou k dispozici zásadní telefonní 

čísla,  

- každý rok byl uspořádán „Den s IZS“,  

- IN. F. obálky. 

Aktivity v rámci prevence kriminality v Hlučíně probíhají průběžně na základě aktuálních 

potřeb.  
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7 Identifikace problémů a návrhů jejich řešení  
 

K určeným problémům, které město Hlučín tíží a stanovení si cílů a priorit, ke kterým chceme 

směřovat aktivity, které by nám pomohly řešit definované problémy, nám poslouží nejenom 

bezpečností analýza, výsledky dotazníkového šetření, ale také SWOT analýza. S bezpečnostní 

analýza a s výsledky dotazníkového šetření byly řešeny v předchozím textu. Nyní přistoupíme 

ke SWOT analýze. 

 

7.1 SWOT ANALÝZA  

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, příleži-

tosti a hrozby. Poskytuje podklady pro formulaci strategických cílů, aktivit a tvorbu projektů. 

Tabulka č. 15 – SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- pokrytí města kamerovým systémem 
- nízká míra kriminality ve městě 

oproti větším aglomeracím  
- fungující síť sociálních služeb  
- neexistence vyloučených lokalit  
- dobrá spolupráce s Policií ČR a 

Městskou policií Hlučín  
- politická podpora  
- vysoká objasněnost trestných činů  
- organizací Renarkon, o. p. s. je zma-

pován terén drogově závislých  

- růst kriminality u dětí a mladistvých  
- nepokrytí všech míst kamerovým 

systémem  
- nedořešený systém parkovacích míst  
- nedostatek financí   

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- spolupráce s místními organizacemi  
- získávání dotací na preventivní pro-

gramy  
- rostoucí zájem veřejnosti o aktivity 

v rámci prevence kriminality  
- obnova a postupné zkvalitňování 

kamerového systému  
- optické pokrytí města  
- osvětlení přechodů a problémových 

míst  
 

- snižování věku u osob páchajících 
trestné činy   

- nárůst trestných činů u dětí a mladis-
tvých  

- nárůst drogové problematiky  
- zvyšování nezaměstnanosti  
- zbavování se rodičovské zodpověd-

nosti  
- latentní kriminalita  
- vznik problémových lokalit  
- vliv kybernetického prostoru  
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7.2 Vymezení problémů a cílových skupin  
 

Na základě dotazníkového šetření byly vymezeny negativní jevy, které občany města Hlučína 

tíží. Za nejvíce ohrožené považujeme dle informací v předešlém textu skupinu seniorů, děti a 

mládež. Dále respondenti v dotazníkovém šetření uváděli, že ohroženou skupinou jsou všichni 

občané bez rozdílu věku a pohlaví.   

Cílové skupiny  

1. Senioři  

2. Děti a mládež  

3. Veřejnost (všichni občané města Hlučína, bez rozdílu věku a pohlaví)  

7.3 Cíle, priority a plánované návrhy opatření  
 

Stanovené cíle a priority navazují na problémy, se kterými se město potýká. Tyto cíle a priori-

ty by měly vést k eliminaci trestné činnosti a společensky nebezpečného chování. Zároveň by 

měly chránit potencionální oběti trestných činů a především by měly vést k vlastnímu zodpo-

vědnému bezpečnému chování každého občana města Hlučína.  

Cílová skupina: Senioři  

Cíl č. 1: Zvyšování informovanosti o možnosti účinné obrany a ochrany před trestnou  

činností.  

Cíl č. 2: Zvyšování kompetencí cílové skupiny.  

Tabulka č. 16 – Cílová skupina senioři  

Opatření Termín plnění 

Ukazatel pl-

nění Zodpovědnost 
Zdroje 

 financování 

Distribuce „Obálky 

do ledničky“ 

průběžně po 

dobu platnosti 

projektu 

počet předa-

ných obálek 

Město Hlučín –  
Odbor rozvoje a 

školství,  
Odbor sociálních 

věcí 

Moravskoslezský 

kraj, případně 

město Hlučín 

Distribuce osobních 

alarmů a „informač-

průběžně po 

dobu platnosti 

počet předa-

ných alarmů a 

Město Hlučín – Od-

bor rozvoje a škol-

ství, Městská policie 

Město Hlučín, 

případně dotace 
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ních kartiček“ plánu kartiček Hlučín 

Zákaz podomního 

prodeje a pouličního 

prodeje vč. předvádě-

cích akcí 

Průběžně po 

dobu platnosti 

plánu 

Počet případů 
Město Hlučín, 

Městská policie 
Hlučín 

Město Hlučín 

Přednášky na téma 

„Prevence kriminali-

ty“ v klubech seniorů 

1 krát ročně 

v každém klubu 

seniorů 

Počet uskuteč-

něných před-

nášek 

Městská policie 
Hlučín, 

Odbor rozvoje a 
školství – komunitní 

plánování 

Město Hlučín, 
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Cílová skupina: Děti a mládež  

Cíl č. 3: Podpora aktivit vedoucích ke snižování kriminálního chování mladistvých.  

Cíl č. 4: Podpora aktivit pro děti a mladistvé, zvýšení informovanosti z oblasti prevence kri-

minality.  

Tabulka č. 17 – Cílová skupina děti a mládež   

Opatření Termín plnění 
Ukazatel 

plnění 
Zodpovědnost Zdroje 

 financování 

Spolupráce 

s nízkoprahovým zaří-

zením pro děti a mlá-

dež „Na Hraně“ 

průběžně po 
dobu platnosti 

plánu 
počet klientů Elim Opava, o. p. s. 

Elim Opava, 
o.p.s. 

Město Hlučín 

Kontrola gamblerství, 

konzumace alkoholu a 

užívání návykových 

látek v restauračních 

zařízeních a na kul-

turních akcích 

průběžně po 
dobu platnosti 

plánu 

počet kon-
trolních akcí 

Policie ČR, Odbor 
sociálních věcí  

Město  
Hlučín, 

Policie ČR 

Spolupráce 

s Renarkonem o. p. s. 

průběžně po 
dobu platnosti 

plánu 

počet klientů, 
počet inter-
vencí, zma-

povaný terén 

Renarkon o. p. s. 
Město Hlučín 

dotace 

Besedy a přednášky na 

všech stupních škol 

průběžně po 
dobu platnosti 

plánu 

počet reali-
zovaných 
přednášek 

Městská policie 
Hlučín 

Policie ČR 

Renarkon o. p. s. 

Město Hlučín 

Školy 

Spolupráce mezi Od-

borem sociálních věcí, 

Městskou policii Hlu-

čín a Policii ČR 

průběžně po 
dobu platnosti 

plánu 

počet kontrol 

 

Městská policie 
Hlučín 

Policie ČR 

Odbor sociálních 
věcí 

Město Hlučín 
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Cílová skupina: veřejnost (občané města bez rozdílu věku a pohlaví)  

Cíl č. 5: Podpora cíleně zaměřených situačních a technických opatření zamezujících páchání 

zejména majetkových a násilných trestních činů.  

Cíl č. 6: Podpora informačního systému k problematice prevence kriminality, předávání in-

formací v oblasti prevence kriminality.  

Cíl č. 7: Zvýšení bezpečnosti pohybu občanů v rámci území města Hlučína.  

Tabulka č. 18 – Cílová skupina veřejnost  

Opatření Termín plnění 

Ukazatel 

plnění Zodpovědnost 
Zdroje 

 financování 

Zveřejňování infor-

mací týkající se pre-

vence kriminality – 

„Okénko strážníka“ 

Průběžně po 
dobu platnosti 

plánu. 

Okénko strážní-
ka minimálně 1 

x krát za půl 
roku. 

Počet vyda-
ných publi-

kací 

Městská policie 
Hlučín 

Odbor vnitřních 
věcí – úsek tisko-

vého mluvčího 

Město Hlučín 

Modernizace a rozší-

ření kamerových sys-

tému 

průběžně po 
dobu platnosti 

plánu 

 

Srovnání 
rizikových 
míst, počet 
záznamů, 

objasněnost 
trestných 
činů 

Město Hlučín 

Městská policie 
Hlučín 

Policie ČR 

Město Hlučín 

dotace 

Pravidelné setkávání 
členů pracovní skupi-
ny komunitního plá-

nování 

průběžně po 
dobu platnosti 

plánu 

počet setká-
ní 

pracovní skupina 
komunitního plá-

nování 
Město Hlučín 

Spolupráce 
s Renarkonem o. p. s. 

průběžně po 
dobu platnosti 

plánu 

počet klien-
tů, počet 

intervencí 
Renarkon, o. p. s. Město Hlučín 

Osvětlení rizikových 
míst (lokalit) a chod-

níků ve městě Hlučíně 

průběžně po 
dobu platnosti 

plánu 

Počet osvět-
lených míst, 

chodníků 
Město Hlučín Město Hlučín 
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