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Úvod 

Prevence kriminality 
Prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika výskytu trestných činů, 

jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně strachu z kriminality. 

Účinná prevence kriminality je základním faktorem při podpoře udržitelného rozvoje. 

Snižování kriminality a zvyšování bezpečí zlepšuje podmínky pro podnikání a zaměstnanost 

a umožňuje směřování zdrojů do oblasti socio-ekonomického rozvoje namísto kontroly 

kriminality.1 

Česká republika se řadí mezi moderní demokratické země, které ke zlepšování kvality 

života a zajišťování bezpečí jednotlivců, skupin obyvatel i celých komunit podporují eticky 

přijatelné a na důkazech založené preventivní přístupy, k čemuž vytváří vhodné systémové, 

organizační i finanční předpoklady.2 

Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni, 

jejichž podstatou je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie a nestátních 

neziskových organizací. Záběr programu je podmíněn místní situací v oblasti vývoje 

sociálně patologických jevů, potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními prostředky.3 

 

Cíle prevence kriminality: 

• Podporovat partnerskou realizaci preventivních programů za úzké spolupráce více 
subjektů.  

• Deklarovat podporu nestátním neziskovým subjektům, za jasně stanovených 
podmínek.  

                                                      
 

 

1 Zdroj: Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 
http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-na-leta-2012-2015.aspx 
2 Zdroj: Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 
https://www.mvcr.cz/soubor/01-spk-2022-2027-strategie-pk-pdf.aspx 
3 Zdroj: http://www.prevencekriminality.cz/o-prevenci-kriminality/teoreticky-uvod/ 

„Víra, že lze 

dosáhnout 

bezpečnosti 

vyzbrojováním 

národů, je 

osudnou iluzí.“ 

Albert Einstein 
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• Rozvíjet součinnost jednotlivých subjektů preventivních programů a školských 
zařízení na všech stupních vzdělávání s cílem zvýšení právního vědomí dětí  
a mládeže.  

• Posilovat odpovědnost a působnost města v oblasti prevence kriminality.  

• Vytvářet optimální podmínky pro trvalé začlenění víceletého programu prevence 
kriminality do sociálních programů města, bez ohledu na změnu programových 
záměrů a aktivit nových samospráv.  
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Výchozí údaje pro Plán prevence 
kriminality 

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 

až 20274 
Strategie navazuje na strategické dokumenty vlády ČR obecnější povahy, které se týkají jak 

vládní politiky obecně, tak problematiky bezpečnosti. Jsou to mj. Strategický rámec Česká 

republika 2030, Bezpečnostní strategie ČR, Strategie vnitřní bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva ČR ad. Strategie rovněž zapadá do širšího komplexu trestní a sociální politiky 

státu, navazuje na již existující strategie a koncepce v oblastech souvisejících s 

problematikou prevence kriminality a kriminálně rizikového chování, ale zároveň také 

zdůrazňuje, že i do budoucna je třeba do těchto oblastí promítat preventivní přístupy a 

preventivní politiku stavět mezi priority. 

Strategické cíle, ČR: 

1. Rozvíjí systém prevence kriminality a finančně podporuje aktivity prevence kriminality, 
staví na přístupu založeném na důkazech a empirických poznatcích, posiluje spolupráci 
(včetně mezinárodní), kapacity a kompetence relevantních subjektů. 

2. Poskytuje pomoc a podporu obětem trestné (i přestupkové) činnosti, s důrazem na 
pomoc zvlášť zranitelným obětem a boj proti násilí, realizuje výzkumy zaměřené na 
chování a potřeby obětí a činí opatření ke snižování latence a sekundární viktimizace 
obětí. 

3. Se zaměřuje na boj proti recidivě, na včasnou a koordinovanou resocializaci pachatelů a 
podporuje práci s násilnou osobou. 

4. Uplatňuje komplexní a koordinovaný přístup k řešení kriminality v rizikových lokalitách 
založený na partnerské spolupráci odpovědných subjektů a zástupců/obyvatel lokalit, 
přičemž se zaměřuje nejen na projevy, ale i příčiny problémů. Zohledňuje přitom 
specifické potřeby a problémy menšinových skupin žijících v těchto lokalitách. 

5. Rozvíjí a podporuje situační prevenci kriminality, posiluje odolnost míst proti trestné 
činnosti, zvyšuje povědomí veřejnosti o možnostech ochrany a přitom podporuje a 
implementuje nové přístupy a technologie. 

                                                      
 

 

4 Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-
2022-az-2027.aspx 
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6. Sleduje vývoj kriminality páchané dětmi a na dětech a včasně reaguje vhodnými 
opatřeními, zvyšuje ochranu dětí před násilím a dalšími kriminálně rizikovými jevy, včas 
identifikuje ohrožené děti a realizuje potřebné intervence a rozvíjí funkční systém pátrání 
po pohřešovaných dětech. 

7. Aktivně, systémově a koordinovaně posiluje prevenci kybernetické kriminality a 
rizikového chování v kyberprostoru a poskytuje pomoc a podporu obětem v 
kyberprostoru. 

Strategické cíle dále vycházejí z prioritních oblastí schválených pro tento účel: 

• Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR 

• Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora 

• Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy 

• Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, práce Policie 
ČR ve vztahu k menšinám 

• Situační prevence kriminality a nové přístupy 

• Kriminalita páchaná dětmi a na dětech 

• Prevence kybernetické kriminality 

 

Dotační podpora5 

V souvislosti s touto Strategií je Ministerstvu vnitra uloženo vyčleňovat finanční prostředky 

na prevenci kriminality, průřezový ukazatel rozpočtu Program sociální prevence a prevence 

kriminality, a to v souhrnu min. ve výši 360,96 mil. Kč za období let 2022-2027. Zároveň ale 

usnesení vlády ČR ministru vnitra ukládá usilovat dle možností státního rozpočtu o navýšení 

finančních prostředků na prevenci kriminality k pokrytí potřeb dotačních programů prevence 

kriminality v gesci Ministerstva vnitra, které jsou ve Strategii popsány a odůvodněny. Další 

finanční prostředky na prevenci kriminality uvolňují i ostatní ministerstva či samosprávy. 

Realizátoři projektů prevence kriminality v České republice mohou žádat o finanční podporu 

v celé řadě dotačních programů různých veřejných orgánů.6 

                                                      
 

 

5 Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx 
6 Zdroj: https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/dotacni-programy/ 
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Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na 

období 2022-20277 
Moravskoslezský kraj se koncepčně zabývá problematikou prevence kriminality nebo 

aktivitami, které na ni mají dopad již od roku 2008, kdy byla zřízena krajská pracovní 

skupina prevence kriminality. Kraj má také vytvořeny podmínky v podobě spolupráce mezi 

krajskými odbory a jejich pracovníky (krajský manažer prevence kriminality, krajský 

protidrogový koordinátor, metodik sociální prevence, krajský školský koordinátor prevence, 

krajský romský koordinátor), kteří se problematikou prevence kriminality a dalších sociálně 

patologických jevů zabývají. 

Ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj každoročně vyčleňuje již od roku 2010 finanční 

prostředky na podporu neinvestičních preventivních projektů, jejichž realizátory mohou být 

jako neziskové organizace tak také obce. Při plánovaní vhodných preventivních opatření na 

krajské úrovni spolupracuje Moravskoslezský kraj intenzivně také s Krajským ředitelstvím 

policie Moravskoslezského kraje, jeho pracovníci jsou aktivními členy krajské pracovní 

skupiny prevence kriminality. 

Vize 

• „Moravskoslezský kraj se i nadále významně spolupodílí na vytváření podmínek pro 
zajištění bezpečnosti svých obyvatel a návštěvníků, vedoucích ke snižování míry a 
závažnosti kriminality a minimalizaci dopadů nežádoucího (tzn. kriminálního) 
chování.“ 

Cíle 

• Cíle k oblasti sociální prevence: 

• Podpora realizace projektů zaměřených na aktivní trávení volného času dětí a 
mládeže ohrožené společensky nežádoucími jevy 

• Podpora realizace probačních a resocializačních programů pro osoby, které se 
dopustily protiprávního jednání (včetně recidivy) 

• Podpora sociální práce a sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

                                                      
 

 

7 Zdroj: https://www.msk.cz/assets/temata/strategicke_dokumenty/koncepce-pk-msk-2022-
2027_final.pdf 
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• Podpora realizace vzdělávacích projektů (lekcí, programů, seminářů apod.) k 
tématům prevence kriminality pro hlavní cílové skupiny koncepce 

• Podpora a zajištění vzdělávacích akcí pro pracovníky působící v oblasti prevence, 
a to na základě jejich potřebnosti a zájmu 

 

• Cíle k oblasti situační prevence: 

• Podpora realizace vhodných situačních a technických opatření vedoucích ke 
zvýšení pocitu bezpečí a ochrany majetku obyvatel kraje a jeho obcí 

• Podpora realizace projektů reagujících na nové způsoby páchání kriminality 
(pomocí internetu, soc. sítí, projevy extremismu aj.) 

 

• Cíle k oblasti informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před 
trestnou činností: 

• Podpora projektů zaměřených na zvyšování informovanosti hlavních cílových 
skupin Koncepce o bezpečném chování, možnostech ochrany sebe a svého 
majetku před trestnou činností 

• Informování široké veřejnosti o bezpečnostní situaci v kraji a realizovaných 
preventivních opatřeních 

 

• Obecné cíle k prevenci kriminality v Moravskoslezském kraji: 

• Organizačně (institucionálně) zabezpečit naplňování agendy prevence kriminality 
na krajské úrovni 

• Zajistit financování aktivit z oblasti prevence kriminality 

• Metodické vedení agendy prevence kriminality na místní úrovni 

• Návrhy legislativních úprav v zákonech spojených s oblastmi prevence (kriminality) 

• Monitoring pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje 

 

Strategický plán rozvoje města Bohumína na období 2014 – 

2020 (2022 - 2030) 
Zastupitelstvo města Bohumína schválilo na svém zasedání dne 9. prosince 2013 (12. září 

2022) Strategický plán rozvoje města Bohumína na období 2014 - 2020 (2022 - 2030). 

Cílem tohoto dokumentu je dlouhodobě formulovat základní záměry a cíle města, stanovit 

směry jeho rozvoje a navrhnout opatření směřující k jeho realizaci. 

Strategická vize města Bohumína: 

• Klidné a bezpečné město s kvalitní nabídkou bydlení, vzdělávání, sociálních  
a zdravotních služeb a volnočasových aktivit. 
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• Prosperující město s dostatkem pracovních příležitostí. 

• Zelené město ekologicky zodpovědných občanů. 

 

Strategické pilíře: 

• Hospodářské podmínky a infrastruktura 

• Životní prostředí 

• Kvalita života 

 

Ve Strategickém plánu jsou definovány právě ty problematické oblasti, které se bezpečnosti 

přímo či nepřímo týkají. Jedná se o problematiku poklesu počtu obyvatel, problémovou 

sociální strukturu některých lokalit, nedostatečné kvality většiny stávajících ubytovacích 

zařízení, rozšiřování vyloučených oblastí v důsledku nárůstu sociálních problémů a také 

bezpečnosti v dopravě. 

Mezi strategické cíle jsou pak zahrnuty opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti osob  

a ochrany majetku či opatření vedoucí k potlačování kriminality, mezi které patří mimo jiné 

právě také realizace projektů Plánu prevence kriminality. 

Analýza kriminality8 
Kriminalita měla v Bohumíně dlouhodobě poměrně vyrovnané trendy, a pohybovala se 

kolem 700 trestných činů za rok. V roce 2015 až 2021, došlo, za obdobných personálních, 

materiálových i legislativních podmínek, k výraznému poklesu trestné činnosti a současného 

zvýšení objasněnosti, ve srovnání s předcházejícím obdobím. 

                                                      
 

 

8 Detailní statistiky a zprávy o činnosti MP Bohumín zde: https://www.bezpecny-bohumin.cz/ 

„Bohumín 2030: 

Prosperující, 

bezpečný,  

zelený - město 

pro život.“ 
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Sociálně demografická analýza9 
Vývoj počtu obyvatel města Bohumín vykazuje dlouhodobě negativní trendy. V posledních 

několika letech je sledován neustálý úbytek obyvatel ve všech městských částech. Na území 

města Bohumína také žije blíže nezjištěný počet obyvatel, kteří nejsou zahrnuti do statistiky, 

jelikož nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území města – žijí na různých ubytovnách  

a v podnájmech. Analýza obsahuje také vymezení sociálně vyloučených lokalit na území 

města. 

Institucionální analýza10 
V oblasti prevence kriminality působí na území města subjekty státní správy a samosprávy 

(Městský úřad Bohumín, Městská policie Bohumín, Policie ČR – územní odbor Karviná, 

Probační a mediační služba ČR – pobočka Havířov), příspěvkové organizace (Pedagogicko  

– psychologická poradna – Karviná, aj.) a nestátní neziskové organizace (poskytují 

především služby sociálního poradenství, sociální prevence a další aktivity s těmito službami 

související). 

                                                      
 

 

9 Viz Příloha č. 2 
10 Viz Příloha č. 3 
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Další výchozí údaje Plánu vychází zejména z analýzy názorů a postojů občanů (např. 

výzkumy vnímání pocitu bezpečí, ankety a dotazníková šetření viz násl. podkapitola), 

analýzy možných zdrojů financování preventivních aktivit (např. dotační tituly ústředních 

orgánů státní správy, vlastní krajské dotační možnosti, dotační politika samosprávy), 

poznatků městské policie a Policie ČR, poznatků zaměstnanců městského úřadu z různých 

odborů, Probační a mediační služby atd.), ze zkušeností města s realizací preventivních 

aktivit (např. v rámci programů prevence kriminality na místní úrovni a v rámci podpory 

projektů prevence samofinancováním). 
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Výzkum vnímání pocitu bezpečí11 

Průzkum pocitu bezpečí, který probíhal od konce ledna do poloviny dubna 2022 mezi 

občany a návštěvníky Bohumína, prokázal pozitivní trend. V porovnání s výsledky z 

minulých dotazníkových šetření se lidé ve městě cítí bezpečněji, méně se setkávají s 

protiprávním jednáním a více oceňují práci městské policie. 

S dotazníkem bezpečnosti se město obrátilo na obyvatele už potřetí. Stejné otázky 

zodpovídali Bohumíňáci, ale i přespolní, kteří do města dojíždí například za školou, prací 

nebo zábavou, také v letech 2015 a 2018. 

Ze srovnání získaných dat ze tří dotazníkových šetření vyplývá, že se lidé v Bohumíně cítí 

stále komfortněji. Například jen zhruba každý třicátý respondent letošního průzkumu 

odpověděl, že se v ulicích města necítí vůbec bezpečně. V roce 2015 přitom tuto možnost 

zaškrtl každý desátý, v roce 2018 pak každý dvacátý člověk. 

Ubylo také lidí, kteří se v dotazníku svěřili s tím, že se v posledním roce stali ve městě obětí 

protiprávního jednání. V roce 2015 takto odpověděl každý pátý, letos už to byl jen každý 

desátý oslovený. 

To koresponduje i s policejními statistikami. Ještě v roce 2013 zaznamenali policisté na 

území Bohumína 756 trestných činů, v roce 2020 už jich bylo pouze 339 a loni dokonce jen 

257. „Protiprávního jednání v Bohumíně opravdu ubývá. Je dobře, že to pociťují i obyvatelé 

a návštěvníci města,“ těší ředitele Městské policie v Bohumíně Romana Honysze. 

Bohumínští vyjádřili v letošním průzkumu také rostoucí spokojenost s prací městské policie. 

Na sedmibodové stupnici jí pozitivní hodnocení mezi jedničkou a trojkou dala nadpoloviční 

většina respondentů, což v roce 2015 neplatilo. Lidé, kteří letos udělili strážníkům horší 

známku, své rozhodnutí nejčastěji zdůvodňovali pocitem, že uniformované málo vidí v 

problémovějších lokalitách města. 

Za ty respondenti tradičně označovali oblasti kolem ubytoven, drátoven, nádraží či pěší 

zóny. „Do zmíněných lokalit posíláme asistenty prevence kriminality a samozřejmě i 

strážníky. Například na pěší zóně máme neustále hlídku. Posilujeme také kamerový 

systém,“ reagoval Roman Honysz. Od roku 2018 přibylo v Bohumíně šest stálých kamer, 

aktuálně na bezpečí ve městě dohlíží 33 stacionárních bodů, další budou přibývat. 
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Stejně jako před čtyřmi i sedmi lety si Bohumíňáci v dotaznících nejvíce stěžovali na 

příslušníky sociálně slabších vrstev, opakovaně také upozorňovali na problematiku 

vandalismu a drog. Určitě je tak potěšilo, když se policistům s pomocí bohumínských 

strážníků podařilo před pár dny rozbít šestičlenný drogový gang, který měl základnu na 

území města.  

Zkušenosti města s realizací programů 
Dosavadní zkušenosti města Bohumín s realizací programů jsou velmi pozitivní a pobízejí  

k rozvoji dosavadních programů, které již získaly ve městě svou tradici. 

Velmi důležitým článkem ve vytváření samotných projektů prevence kriminality, potažmo  

k získávání dotačních titulů pro samotnou realizaci, se ukázal zastupitelstvem města zvolený 

„Manažer prevence kriminality“. S jeho ustanovením se město Bohumín aktivně pohybuje  

v celorepublikovém systému prevence kriminality od roku 1997. Touto cestou pokračuje 

dodnes, kdy byly realizovány desítky projektů např. sociální nebo situační prevence.  

Za zmínku stojí uvést některé významnější projekty. V sociální oblasti spočívaly realizované 

projekty například v obnově sportovišť s cílem využití volného času, zřízení areálu 

netradičních sportů „skate park“, v rámci humanizace prostředí zřízení dětských koutků.  

Pro sociálně slabé oblasti ve městě to bylo vybudování hřišť s nízkoprahovými kluby, 

programy na řešení sociálně patologických jevů na školách a řešení drogové problematiky, 

letní tábory pro děti ze sociálně vyloučených rodin apod.  

V předcházení kriminalitě, prostřednictvím využití prostředků situační prevence, je potřeba 

zmínit např. vybudování kamerového systému města, osvětlení kritických míst, vznik pultu 

centralizované ochrany, značení jízdních kol mikročipy a v neposlední řadě mimo jiné 

projekty a aktivity zaměřené na seniory spočívající v montáži bezpečnostních řetízků  

v bytových jednotkách.  

Tímto preventivním přístupem, samozřejmě v kontinuitě s aktivním působením převážně 

bezpečnostních složek městské policie a Policie ČR je docíleno alespoň stagnace  

a v některých oblastech i ke snižování nárůstu trestné činnosti. Základem dobrých výsledků 

ve vztahu přístupu v rámci výkonu služby je kvalitní spolupráce mezi výše uvedenými 

                                                      
 

 

11 Zdroj: https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/bezpecny-bohumin/tiskove-
zpravy/27113-lide-se-citi-v-bohumine-bezpecneji-vyplyva-z-pruzkumu.html 
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policejními složkami, které se řídí mimo jiné právními přepisy, nařízeními obce a obecně 

závaznými vyhláškami, ale v převážné míře zákonem „O Obecní policii“ č. 553/1991 Sb.  

a zákonem „O Policii ČR“ č. 273/2008 Sb.  

V konkrétních ukazatelích, zejména od roku 2005 (roku počátku a zavedení nulové 

tolerance) jsou promítány výsledky systematického a důslednějšího přístupu k jednotlivým 

oblastem v rámci zajištění bezpečnosti města. Odhalování různých forem přestupků  

v souladu s platnými právními předpisy a jejich řešení, způsobem odpovídajícím typu a 

závažnosti každého jednání, více či méně ovlivní samotný „veřejný pořádek města“. Byly 

prováděny dílčí kontroly i dalších oblastí, které je nutné zohlednit, např. restaurací převážně 

ve vztahu k podávání alkoholu mladistvým, které jsou pak řešeny v rámci sociálně právní 

ochrany dětí a mládeže příslušného městského úřadu. 

Rovněž se osvědčil aktivní přístup ve formě zřízení funkce tzv. „okrskářů“, kteří řeší, ve 

zvýšené míře, problémy jednotlivých přidělených lokalit. Je doposud evidována velice kladná 

odezva ze strany samotných občanů města. 

Od 1. 11. 2015 také do ulic Bohumína vyrazili asistenti prevence kriminality. Asistent 

prevence kriminality je projekt dlouhodobě podporovaný Ministerstvem vnitra a funguje 

úspěšně například v Karviné či v Ostravě. Jedná se o terénní pracovníky fungující pod 

městkou policií, kteří provádějí dohled na přechodech u základních a středních škol, 

docházejí do problémových lokalit dohlížet na pořádek a chování spoluobčanů, a řeší také 

konflikty zejména mezi místními skupinami obyvatel. V Karviné se například Asistentům 

podařilo vyřešit v jednom roce na 2000 případů a v Mostě díky nim poklesl počet výjezdů 

Policie ČR až o jednu třetinu. V Bohumíně svým působením bezpochyby přispěli k tak 

rekordně nízkému dopadu trestné činnosti. Městským strážníkům pomohou zejména s 

dohledem nad dodržováním veřejného pořádku, a také ve vyloučených lokalitách. Město na 

novou službu získalo státní dotaci. Podobně projekt fungoval v okolí a osvědčil se. Od roku 

2018 je záměrem minimálně pro dobu 3 let udržet počet asistentů prevence kriminality na 8 

pro výkon služby v terénu a 1 pro obsluhu kamerového systému. Financování těchto 

pomocných rukou zákona se předpokládá z evropského programu na podporu 

zaměstnanosti na základě výzvy na předkládání žádosti o dotaci prostřednictvím Místní 

akční skupiny Bohumínsko. 

Dalším specifickým projektem města, ve spolupráci s nadačním fondem „Nové Česko“, se 

stal Protidrogový vlak, který má varovat nejen děti, ale i jejich rodiče před riziky legálních i 

nelegálních drog. Cílí na lidské smysly a funguje jako účinná protidrogová prevence. V 
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interiéru vlaku čeká na návštěvníky jedinečný zážitek ve formě 5D projekce, která jim ukáže 

hrozby drogové závislostí a donutí je přemýšlet o životě i o zdraví.12  

                                                      
 

 

12 Viz https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/19646-do-bohumina-
dorazil-unikatni-protidrogovy-vlak.html 
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Priority města Bohumína v oblasti 
prevence kriminality 
Nově vytvořený Plán prevence kriminality města Bohumína na období 2022 – 2030 (dále jen 

„Plán“) navazuje na předchozí strategické dokumenty města v oblasti prevence kriminality  

a vychází ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 – 2027 a byl 

zpracován také v souladu s Doporučením k tvorbě Koncepcí prevence kriminality obcí a 

metodik, které vydal Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, jež je hlavním resortem 

odpovědným za koordinaci politiky státu v dané oblasti. 

Plán je tedy zpracován na základě všech výše uvedených podmínek a doporučení 

Ministerstva vnitra ČR, Odboru prevence kriminality a vychází z původní Koncepce 

prevence kriminality a Strategického plánu města Bohumína na období 2014-2020 (2022 -

2030) a z Koncepce prevence kriminality Bohumín 2013-2015, 2016-2017.  

Plán představuje vizi, cíle, cílové skupiny a opatření, kterými chce dosáhnout komplexního 

řešení v daných oblastech. Vychází ze strategických dokumentů na úrovni státu, kraje, 

města, bezpečnostní analýzy města a zkušeností města v oblasti bezpečnosti z předchozích 

let. 

Vize 

„Klidné a bezpečné město s kvalitní nabídkou bydlení, vzdělávání, sociálních  

a zdravotních služeb a volnočasových aktivit.“ 13 

Cíle 

1. Zvyšování bezpečí v rizikových částech města Bohumína.  
2. Řešení problematiky vyloučených lokalit v části města.  
3. Přijetí opatření a podpora rozvoje služeb (poradenské služby, psychologické služby, 

otázka bydlení, materiální podpory rodin, společného trávení volného času rodičů  
s dětmi).  

                                                      
 

 

13 Vycházející ze Strategického plánu rozvoje města Bohumína na období 2014 – 2020 
(2022- 2030) https://www.mesto-
bohumin.cz/data/strategicky_plan/strategicky_plan_2013.pdf 
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4. Řešení problematiky domácího násilí – oslovení partnerů v rámci okresu, příprava  
a realizace odborných setkání na principu kulatých stolů. Pokračující informování 
veřejnosti o problematice na veřejně přístupných místech. Přiblížení problematiky laické 
veřejnosti formou propagačního materiálu.  

5. Prohloubení multidisciplinární spolupráce v prevenci sociálně-patologických jevů na 
školách, zejména s odborem pro sociálně-právní ochranu dětí.  

6. Zkvalitňování samotné práce, ale i spolupráce všech bezpečnostních složek.  
7. Eliminování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, např. volbou  

a podporou vhodných preventivních programů a projektů. 
8. Realizace vhodných preventivních aktivit vztažených na problematiku předluženosti jako 

závažného kriminogenního faktoru.  
9. Uplatňování nástrojů situační prevence s cílem zvyšování bezpečí ve městě.  
10. Rozvíjení informovanosti občanů o možnostech ochrany před trestnou činností  

a o možnostech zabezpečení vlastního majetku.  
11. Podpora a rozvoj sítě sociálních služeb. 
12. Zvýšení zapojení nestátních neziskových organizací ve městě do preventivních aktivit  

a projektů.  
13. Realizace vzdělávacích programů pro všechny věkové skupiny obyvatelstva. 
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Návrhy opatření 
Následující návrhy opatření vycházejí z bezpečnostních analýz města a reagují na ně 

specifickými projekty, které se zaměřují na komplexní řešení dané problematiky. Opatření 

jsou rozdělena podle povahy do sociální, situační a informační prevence. Finanční 

zabezpečení projektů bude zajištěno zejména z rozpočtu města, ze státního rozpočtu 

(především kapitola MV), z fondů Evropské unie a případně z darů či jiných zdrojů. 

Sociální prevence 
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. Projekty sociální prevence jsou zaměřeny na 

odstranění kriminálně rizikového chování v cílových skupinách, případně na změnu 

kriminálně rizikového chování a jednání členů cílových skupin, a to prostřednictvím přímé 

práce s nimi. 

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. Nejefektivněji působí při omezování majetkové 

trestné činnosti. Cílem situační prevence je tedy zejména znesnadnění páchání trestného 

činu, zvýšení rizika pro pachatele, že bude dopaden a potrestán a také minimalizace zisků  

z páchané trestné činnosti. 

Informační prevence 
Informační prevence zahrnuje zprostředkování informací o bezpečnostní situaci, o účinných 

formách ochrany před trestnou činností a způsobu zabezpečení majetku. Zaměřuje se na 

celou veřejnost případně na vybrané cílové skupiny. Rovněž provádění výzkumů veřejného 

mínění, které se zaměřují na postoj občanů k veřejnému pořádku a pocitu bezpečí a také 

výzkumů zaměřených na konkrétní jevy, umožňuje vhodněji a efektivněji konstruovat, 

plánovat a realizovat preventivní opatření. 

 

 

 

Bohumín

Letecký pohled,

rok 2011

Zdroj: www.mubo.cz
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Opatření 1 
Sociální opatření – vzdělávací aktivity 

 

Projekty realizované na úrovni primární a sekundární prevence. 

Projekt Popis projektu 

1.1 Prevence na školách 
Uplatňování osvojených metodik vyškolenými 
osobami při práci s vybranými rizikovými 
skupinami dětí a mládeže na středních školách  
a II. stupních základních škol. 

1.2 Protidrogový seminář Seminář protidrogového vzdělávání  
s mezinárodní účastí. 

1.3 Protidrogový vlak 
Protidrogový vlak je speciální projekt, který má 
varovat nejen děti, ale i jejich rodiče před riziky 
legálních i nelegálních drog.  

1.4 Domácí násilí - seminář 
Projekt reaguje na další negativní jev, jehož 
výskyt je ve městě potvrzen a poměrně rozšířen. 
Realizátoři předpokládají multidisciplinární 
spolupráci na řešení této problematiky. 

1.5 Senioři 
Projekt ve formě přednášek reaguje na veškeré 
možné působící negativní vlivy a nástrahy  
k uvedené skupině obyvatel. 

1.6 Vzdělávání pro prevenci - 
Preventisté 

Vzdělávací program pro různé subjekty působící 
v prevenci kriminality – policisté, strážníci, 
sociální pracovníci, školní metodici prevence 
apod. 

1.7 Bezpečnost ve virtuální 
komunikaci 

Projekt je zaměřen na problematiku bezpečí ve 
virtuální komunikaci. Cílem projektu je upozornit 
na možná rizika vyplývající z tohoto moderního 
komunikačního prostředí, nebezpečí sociálních 
sítí (Facebook, Twitter, a jiné). Kyberšikana. 

1.8 Zvyšování právního vědomí Finanční gramotnost, zadlužování, spotřebitelské 
úvěry, lichva, rodinné a občanské právo apod. 

Termín realizace V průběhu realizace Plánu 

Zodpovídá/spolupráce MÚ, MP, PČR, OSPOD, OŠKS, SOC, NNO, 
intervenční centra, školy 

Ukazatel plnění Počet realizovaných projektů, počet 
realizovaných aktivit, počet 

podpořených osob 

 

Použité zkratky: 

• DDM – Dům 
dětí a mládeže 

• MP – Městská 
policie 

• MÚ – Městský 
úřad 

• MV – 
Ministerstvo 
vnitra 

• NNO – 
Nestátní 
nezisková 
organizace 

• OSPOD – 
orgán 
sociálně-
právní ochrany 
dětí 

• OŠKS – odbor 
školství, 
kultury a 
sportu 

• PČR – Policie 
ČR 

• PMS – 
Probační a 
mediační 
služba 

• SOC – 
Sociální odbor 

• ÚP – Úřad 
práce 
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Opatření 2 
Sociální opatření – zájmové a sportovní 
aktivity 

 

Cílem projektů je nabídnout možnost aktivního prožívání volného času 
neorganizovaným dětem a mládeži a také dospělým zájemcům zejména  
v lokalitách charakteristických nízkou úrovní občanské vybavenosti  
a nedostatkem příležitostí ke sportovnímu vyžití. 

Projekt Popis projektu 

2.1. Prázdninový kolotoč 

Prostřednictvím cílených aktivit zabezpečit 
činorodé trávení volného času a předcházení 
možnostem negativních forem chování a 
jednání cílových skupin dětí a mládeže (ZŠ a 
SŠ) na území města v průběhu letních 
prázdnin. 

2.2 Podpora provozu hřišť a 
sportovišť otevřených pro 
veřejnost 

Zejména podpora sportovních prvků a 
vybavení. 

2.3 Podpora sportovních aktivit 
dostupných rizikovým dětem a 
mládeži 

Mimo jiné podpora půjčoven sportovních 
vybavení (in-line bruslí, helem, chráničů apod.) 

2.4 Podpora celoročních 
zájmových programů pro 
rizikové děti a mládež 

Podpora dalších programů v obdobě 
specifického programu Prázdninový kolotoč (viz 
výše). 

2.5 Podpora sportovních plácků a 
skate a in-line parků 

Podpora menších hřišť pro míčové hry či stolní 
tenis. 

2.6 Nízkoprahová zařízení Podpora těchto zařízení a klubů pro mládež. 

Termín realizace V průběhu realizace Plánu 

Zodpovídá/spolupráce MÚ, SOC, DDM, NNO, OSPOD, partneři 

Ukazatel plnění Počet realizovaných projektů, počet 
realizovaných aktivit 
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Opatření 3 
Sociální opatření – poradenská a 
krizová zařízení 

 

Projekty krizových a poradenských zařízení převážně přísluší do kategorie 
sekundární prevence. Poskytují specifické programy a služby zaměřené na 
problematické sociální či psychosociální jevy. 

Projekt Popis projektu 

3.1 Podpora aktivit na pomoc 
obětem trestných činů 

Podpora psychologického a právního 
poradenství obětem trestných činů. 

3.2 Podpora probačních 
resocializačních programů 
pro dospělé 

Ve spolupráci s PMS, podpora aktivit na 
zvýšení zaměstnatelnosti. 

3.3 Podpora integračních aktivit 
pro osoby po návratu z 
výkonu trestu 

Dále také pro osoby po návratu z výkonu 
ústavní či ochranné výchovy nebo pěstounské 
péče. 

3.4 Podpora či realizace 
preventivních aktivit pro 
obyvatele rizikových lokalit 

Preventivní aktivity pro obyvatele rizikových  
a sociálně vyloučených lokalit identifikovaných 
v plánu. 

3.5 Integrace dlouhodobě 
nezaměstnaných do 
pracovního procesu 

Podpora aktivit směřujících k zapojení 
dlouhodobě nezaměstnaných osob zpět do 
pracovního procesu. 

3.6 Systém včasné prevence 
Podpora aktivit směřující k účinné pomoci 
dětem a mladistvým, kteří se dostávají do 
konfliktu se zákony. 

Termín realizace V průběhu realizace Plánu 

Zodpovídá/spolupráce MÚ, MP, PČR, PMS, SOC, NNO 

Ukazatel plnění Počet realizovaných projektů a aktivit, počet 

podpořených osob 
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Opatření 4 
Situační opatření 

 

Opatření k omezení a znesnadnění páchání trestné činnosti. 

Projekt Popis projektu 

4.1 Rozšiřování a zkvalitňování 
kamerového systému 
města. 

Podpora instalace kamerových bodů zejména 
do oblastí, které definuje bezpečnostní analýza 
Plánu nebo případně do dalších nově 
definovaných rizikových oblastí města. 

4.2 Mobilní kamerové soupravy Podpora mobilních kamerových souprav, které 
lze operativně přesouvat dle potřeby. 

4.3 Rozšiřování pultu 
centralizované ochrany 

Pulty centralizované ochrany jsou technická 
zařízení patřící mezi systémy s dálkovou 
signalizací. 
Chytré preventivní radary s funkcí přečtení 
SPZ. 

4.4 Zabezpečení jízdních kol Podpora aktivit směřujících k účinnému 
systému zabezpečování jízdních kol. 

4.5 Osvětlení rizikových míst Zejména osvětlení sportovišť a dalších 
rizikových lokalit. 

4.6 Fotopasti 
Projekt reaguje na negativní jevy, jako jsou 
vznikající černé skládky, krádeže  
z inkriminovaných, hůře dostupných  
a kontrolovatelných míst. 

4.7 Domovník preventista 

Cílem projektu je vytvořit v problémových 
lokalitách místa „domovníků“ z řad místní 
komunity, kteří budou ve spolupráci s policií a 
úřady dohlížet na pořádek v jednotlivých 
domech. 

4.8 Asistent prevence kriminality 

Specifický projekt vycházející z konceptu MV, 
jehož cílem je snížení počtu spáchaných 
trestných činů i přestupků (protiprávního 
jednání obecně) v sociálně vyloučené lokalitě. 
Zároveň snaha o zamezení bezpečnostní rizik 
spojených s pohybem dětí po komunikacích a 
zajištění předcházení výskytu soc. 
patologických jevů v okolí škol. 

4.9 Krizové řízení 

Investice do výstroje, vozidel a zásahových 
obleků jednotek MP. 

Pokračovat v pořizování kvalitní výstroje 
jednotek: např. v roce 2023 zakoupit 
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zásahové ochranné prostředky pro 4 jednotky. 

Termín realizace V průběhu realizace Plánu 

Zodpovídá/spolupráce MÚ, MP, PČR, MV 

Ukazatel plnění Počet realizovaných projektů, počet 
realizovaných aktivit, počet podpořených osob. 
 

Opatření 5 
Situační opatření – dopravní 
bezpečnost 

 

Podpora dopravně-bezpečnostních opatření. 

Projekt Popis projektu 

5.1 Bezpečnost na přechodech 

Aktivní dohled policejních složek na 
vytypovaných přechodech v rámci mateřských, 
základních a středních škol města. 

Přechody na ul. Štefánikova a ul. Osvoboditelů. 
Nasvětlit zbývající přechody pro chodce. 

5.2 BESIP 
Pravidelně preventivní kontroly bezpečnostních 
složek města komplexně zaměřené na oblast 
silniční dopravy. 

5.3 Zvýšení bezpečnosti na 
křižovatkách a průjezdných 
úsecích komunikací 

Podpora aktivit zvyšující bezpečnost v těchto 
úsecích. 

5.4 Realizace nasvětlených a 
světelných přechodů na 
komunikacích 

Další opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců. 

5.5 Výstavba chodníků a vedení 
pěší dopravy mimo 
komunikace 

Podpora výstavby chodníku v rizikových úsecích, 
kde dosud komunikace není realizována. 

5.6 Bezpečnější křižovatky 

Okružní křižovatka Štefánikovy 

ulice x třídy Dr. E. Beneše (»u Vangela«), 

rychvaldské rozcestí. 

Studie 2 okružních křižovatek (Štefánikova 

x Masarykova, Mírová x Štefánikova). 
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5.7 Obchvat Skřečoně Spolupráce na přípravě výstavby obchvatu. 

Termín realizace V průběhu realizace Plánu 

Zodpovídá/spolupráce MÚ, MP, PČR 

Ukazatel plnění Počet realizovaných projektů, počet 
realizovaných aktivit 
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Opatření 6 
Informační prevence 

 

Projekty této oblasti jsou zaměřené na zprostředkování informací  
o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech  
a způsobech ochrany před ní. 

Projekt Popis projektu 

6.1. Pokračování v projektu 
„Bezpečný Bohumín“ 

Informační portál pro občany či návštěvníky  
o aktivitách města v oblasti bezpečnosti, 
kamerových systémech apod. Umožní občanům 
vyhledat policistu či strážníka zodpovědného za 
problematiku konkrétní lokality. Poskytne 
občanům odpovědi na nejčastější dotazy týkající 
se bezpečnosti, případně umožní přímo 
kontaktovat zástupce daného policejního okrsku. 

6.2. Podpora informačních a 
aktivizačních projektů 

Podpora dalších informačních aktivit pro občany 
města či pro specifické cílové skupiny. 

Termín realizace V průběhu realizace Plánu 

Zodpovídá/spolupráce MÚ, MP, PČR 

Ukazatel plnění Počet realizovaných projektů, počet 
realizovaných aktivit 

 

Vymezení pojmů 
Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové  

a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je 

zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, 

možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách  

a v lokálních společenstvích. 

Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná 

sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, 

záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá 

nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. 
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Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní 

uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení). 

Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního 

sociálního prostředí. 

Asistent prevence kriminality (dále jen „asistent“), jehož cílem je snížení počtu 

spáchaných trestných činů i přestupků (protiprávního jednání obecně) v sociálně vyloučené 

lokalitě, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní 

protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit 

obtížně řeší, a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně 

vyloučené. Asistent je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu 

zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není 

strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny 

výhradně strážníku nebo čekateli. Asistent by měl mít dobrou znalost prostředí dané 

sociálně vyloučené lokality a vztahů mezi jejími obyvateli. 

Způsoby vyhodnocování 
Každá aktivita i každý konkrétní projekt bude mít stanoveny indikátory úspěšnosti, způsoby 

měření efektivity dopadů jednotlivých opatření, aktivit a projektů, které určí způsob 

rozpoznání dosažení cílů a priorit (zcela, částečně nebo vůbec). V průběhu naplňování 

priorit a cílů Plánu prevence kriminality si případně stanovíme dílčí (postupné) cíle a budeme 

hodnotit jejich dosažení k určitému datu. Jedná se o jistou obdobu tzv. projektového řízení. 

Je nezbytně nutné zajistit schválení potřebných zdrojů. Jedná se především o lidské zdroje 

(realizátor a partneři) a finanční zdroje (schválený rozpočet města – financování  

a spolufinancování).  

Spolu s procesem aktualizace strategického plánu ekonomického a územního rozvoje města 

Bohumína budeme provádět implementaci významných úkolů do tohoto strategického 

dokumentu. 
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Kontaktní informace 
 

 

Mgr. Bc. Roman Honysz 

Manažer prevence kriminality 
Telefon 596 092 284 

honysz.roman@mubo.cz 

 

Město Bohumín 

Masarykova 158 
735 81 Bohumín 
Telefon 596 092 111 

E-podatelna posta@mubo.cz 

www.mesto-bohumin.cz 

 

 
Zpracoval: Ing. Robert Vondrovic 
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Příloha č. 1 Sociálně demografická analýza  
Vývoj počtu obyvatel města Bohumína vykazuje dlouhodobě negativní trendy. Komplex 

faktorů, které se promítají do dynamiky změn ať v pozitivním, či negativním smyslu slova, při 

vytváření strategických rozhodnutí má několik podob. Jde o charakter vlivů vnitřního 

prostředí, které v rámci samosprávy může pozitivně doznat změn konkrétním rozhodnutím 

s cílem naplnění zvolených a odsouhlasených strategických cílů, které tak jako na misce vah 

více či méně vyvažují vlivy vnějšího prostředí, tj. vlivy, které samotné město jen stěží může 

samo ovlivnit či výrazněji změnit. 

Jednu z takových zásadních oblastí jak již bylo uvedeno, představuje také nepříznivý 

demografický vývoj obyvatelstva města Bohumína. V posledních několika letech je sledován 

neustálý úbytek obyvatel ve všech městských částech a mírná stagnace v posledních třech 

letech. V následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu obyvatel ve sledovaném období 

v rámci celého města. 

 

Graf - Vývoj počtu obyvatel 

 

Zdroj: Městský úřad Bohumín – Výroční zprávy 
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Tabulka - Obyvatelstvo v jednotlivých částech města – počty k 1. 1. 2021 

Městská část Muži Ženy Celkem 

Nový Bohumín 6 265  (49 %) 6 343  (51 %) 12 608  (62 %) 

Starý Bohumín 626  (47 %) 718  (53 %) 1 344 (7 %) 

Skřečoň 1 304  (48 %) 1 352  (52 %) 2 656  (11 %) 

Záblatí 1 128  (51 %) 1 092  (49 %) 2 220  (10 %) 

Pudlov 496  (51 %) 510  (49 %) 1 006  (6 %) 

Vrbice 229  (49 %) 243  (51 %) 472  (2 %) 

Šunychl 296  (52 %) 277  (48 %) 573  (2 %) 

Celkem 10 344  (49 %)  10 535  (51 %)  20 879 

Zdroj: Městský úřad Bohumín - Evidence obyvatel - vlastní zpracování 

 

Seznam vyloučených lokalit města Bohumín14 
 

Lokalita  Drátovenská  

Lokalita je z části prostorově vyloučena.  Je tvořena bytovými domy č. p. 239 a 246 ve 

vlastnictví města stojící víceméně samostatně, od centra obce jsou odděleny mostem a 

garážemi.  Lokalitu dále tvoří domy č. p. 199 a 200 (neobyvatelný), které jsou v osobním 

vlastnictví fyzických osob. V minulosti se do lokality postupně sestěhovávali problémoví 

obyvatelé z jiných lokalit. Byty byly většinou na tuhá paliva, umístění WC mimo byt, absence 

koupelen. Úroveň veřejného prostranství okolo domů je nízká. Nezaměstnanost bydlících 

osob vysoká, v případě zaměstnání se jedná většinou o veřejně prospěšné pracovníky, 

většina osob jsou příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi.  

                                                      
 

 

14 Zdroj: Strategie území správního obvodu ORP Bohumín v oblasti předškolní výchovy  
a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti,  
v návaznosti na sociálně vyloučené lokality 
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Zadluženost v lokalitě je typickým jevem. Současným stavem bytového domu č. p.  239 je 

proces vystěhovávání, kdy konečným záměrem města je demolice uvedeného objektu a 

zlepšení úrovně veřejného prostranství. Bytový dům č. p. 246 prošel v letošním roce celkovou 

rekonstrukcí, sociální zařízení je součástí bytů, v bytech je zavedeno ústřední topení. Byty 

jsou z části pronajímány Armádě spásy, za účelem bydlení za asistence a dohledu pracovníků 

sociální služby.  V domě se dále nachází zařízení Slezské diakonie – Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež Kanaan. V blízkosti lokality je dostupný supermarket. Do centra města je to 

z lokality cca 15 min pěšky. Zde jsou dostupné všechny služby. 

 

Lokalita Příční a Jeremenkova 

Lokalita je prostorově vyloučena. Jedná se o tři obydlené bytové domy (Příční č. p. 216, 

Jeremenkova č. p. 92 a 151), které jsou v soukromém vlastnictví. Dům č. p. 151 je v režimu 

ubytovny. V lokalitě žijí rodiny s dětmi i jednotlivci. Počet bydlících osob je proměnný, nyní  

cca 90 osob, z toho polovinu tvoří nezaopatřené děti. Většina osob je romského původu, jejich 

zdrojem příjmů jsou zejména dávky pomoci v hmotné nouzi.   

Úroveň veřejného prostranství je nízká. Nezaměstnanost bydlících osob vysoká, v případě 

zaměstnání se jedná většinou o veřejně prospěšné pracovníky. Do lokality spadá i bývalá 

ubytovna, č. p. 93 – nyní neobydlena. 

 

Ul. 9. Května č. p. 395  

Jedná se o bytový dům v soukromém vlastnictví, kde ve 12 bytech bydlí cca 50 osob, z toho 

asi polovina jsou nezaopatřené děti. Ještě v roce 2016 se jednalo o ubytovací zařízení 

s kapacitou 54 lůžek, poté však došlo ke změně účelu užívání. Lokalita není prostorově 

vyloučená, navazuje na řadu cihlových domů, které jsou v centru obce. Dostupnost služeb je 

z této lokality dobrá. Do centra města je to cca 5 min pěšky. Bydlí zde převážně rodiny s dětmi, 

které jsou příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi.  

Obyvatelé jsou z větší části romského původu. Lidé jsou ubytováni na základě podnájemních 

smluv.  Typickým znakem je nezaměstnanost a zadluženost. Lokalita mezi domy na ul. 9. 

Května 395 a Nádražní 135 je monitorována kamerovým systémem, jelikož zde v minulosti 

došlo k agresi mezi Romy a majoritou. Lokalita je ze strany městské policie pravidelně 

kontrolována. 
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Ul. Nádražní č. p. 135  

Jedná se rovněž o bytový dům, kde je majitelem stejná osoba jako v domě na ul. 9. května 

395. Do června 2017 byl objekt ubytovacím zařízením s kapacitou 51 lůžek. V bytech bydlí 

cca 50 osob, z toho asi polovina jsou nezaopatřené děti.  Lokalita není prostorově 

vyloučená, navazuje na řadu cihlových domů, které jsou v centru obce.  

Bydlí zde převážně rodiny s dětmi, které jsou příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi. 

Obyvatelé jsou z větší části romského původu. Lidé jsou ubytováni na základě 

podnájemních smluv.  Typickým znakem je nezaměstnanost a zadluženost. 

 

Tř. Dr. E Beneše č. p. 102   

Jedná se o ubytovací zařízení v samotném centru města, která v minulosti sloužila jako hotel. 

Nejedná se o prostorové sociální vyloučení. Veřejností je vnímána jako jedna z nejhorších 

ubytoven. Bydlí zde senioři, rodiny s dětmi, lidé v produktivním věku, obecně lidé ze socio-

kulturně znevýhodněného prostředí.  

Ubytovna sídlí v samém centru města, obyvatelé tudíž volný čas tráví před ubytovnou na 

veřejném prostranství. Kapacita ubytovny činí 43 osob, převážně se jedná o příjemce dávek 

pomoci v hmotné nouzi. Typickým znakem nezaměstnanost, zadluženost. 
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Příloha č. 3 Institucionální analýza 
V oblasti prevence kriminality působí na území města Bohumín subjekty státní správy  

a samosprávy, příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace. 

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 

A SAMOSPRÁVY NÁZEV  

SÍDLO  POZN.  

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje a 

jemu podřízené útvary a 

organizační články  

 

 

30. dubna 24, 702 00 

Moravská Ostrava a Přívoz   

Policie plní úkoly ve 

věcech vnitřního pořádku  

a bezpečnosti a další úkoly 

v rozsahu a způsobem 

stanoveným právními 

předpisy. Spolupůsobí 

v oblasti prevence 

kriminality 

 

Územní odbor Karviná Havířská 1511/26, 735 06 

Karviná 

 

Obvodní oddělení Bohumín 9. května 658, 735 81 

Bohumín 

 

Dopravní inspektorát 

Karviná 

Mírová 1429/37, 735 06 

Karviná – Nové Město 

 

Městská policie Bohumín  Masarykova 158, Bohumín  

  

Místní záležitosti 

veřejného pořádku.  
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Obsluhuje pult 

centralizované ochrany.  

Disponuje také 

kamerovým systémem.  

Okresní soud v Karviné  park Bedřicha Smetany 176/5, Karviná-

Fryštát  

Okresní státní zastupitelství Karviná  park Bedřicha Smetany 176/5, Karviná-

Fryštát  

Probační a mediační 

služba ČR  

 

 

 

pobočka Karviná  

 

Zakladatelská 974/20  

735 06 Karviná-Nové  Město  

  

 

Zprostředkovává řešení 

konfliktů spojených  

s trestnou činností  

a současně organizuje  

a zajišťuje efektivní  

a důstojný výkon 

alternativních trestů  

a opatření s důrazem na 

zájmy poškozených, 

ochranu komunity  

a prevenci kriminality. 

Usiluje o začlenění 

obviněného resp. 

pachatele do života 

společnosti bez dalšího 

porušování zákonů, 

obnovení jeho pocitu 

bezpečí, integrity a důvěry 

ve spravedlnost  

Pedagogicko-

psychologická poradna 

Karviná  

 

Víta Nejedlého 591/4  

 

Všechna pracoviště jsou 

obsazena odborníky, kteří 

nabízejí služby širokému 

spektru dětí, žáků  

a studentů ve věku od 3 do 

26 let. Odloučená 
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pracoviště umožňují získat 

klientům tyto služby  

v místě svého bydliště  

a pracovníkům poraden 

pak širší znalost 

problematiky jednotlivých 

měst regionu. Znalost 

prostředí je velmi důležitá 

také pro umožnění užšího 

kontaktu s učiteli, 

výchovnými poradci, 

školními metodiky 

prevence a rodiči dětí, 

žáků a studentů.  

Městský úřad Bohumín  Masarykova 158, Bohumín  

  

Příslušné odbory a útvary 

MěÚ  

Odbor sociální Masarykova 158, Bohumín  

  

Sociální poradenství pro 

cílové skupiny: zdravotně 

postižení, rodiny s dětmi, 

cizinci, osoby v hmotné 

nouzi a senioři. 

Vyhledávání klientů 

sociální práce v jejich 

přirozeném prostředí, 

posouzení životní situace 

klientů a provádění 

individuálního plánování 

cílů klienta a kroků, které 

povedou k jejich naplnění. 

Spolupodílení se na 

realizaci preventivních 

aktivit, jejichž cílem je 

předcházet vzniku 
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nepříznivých životních 

situací klientů. 

Odbor majetkový  Masarykova 225, Bohumín Koordinace činnosti 

majetkového odboru. 

Předkládání materiálů 

orgánům města (rada, 

zastupitelstvo, komise). 

Majetková koncepce 

města Bohumín.  

Odbor dopravy  Masarykova 158, Bohumín  

  

Agenda BESIP. 

Zdravotní způsobilost. 

Odbor školství, kultury a 

sportu  

Masarykova 158, Bohumín  

  

Problematika MŠ a ZŠ.  

Školské komise.  

 

Odbor organizační  Masarykova 158, Bohumín  

  

Organizační záležitosti 

města. 

Informační a komunikační 

technologie.  

Krizové řízení. 

Odbor právní a 

živnostenský  

Masarykova 158, Bohumín  

Masarykova 225, Bohumín  

Právní záležitosti spojené 

s městem. 

Řešení přestupků. 

Agenda dokladů. 
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Oblast živnostenská. 

Odbor stavební Masarykova 158, Bohumín Zajišťování stavebně-

právní činnosti města. 

Odbor rozvoje a investic  Masarykova 158, Bohumín  

  

Správa investic města. 

Oblast rozvoje. 

 

Odbor finanční Masarykova 158, Bohumín Správa hospodaření 

města. 

Odbor životního prostředí 

a služeb 

Masarykova 158, Bohumín Zajišťování služeb. 

Ochrana životního 

prostředí. 

Odbor správy domů Masarykova 225, Bohumín Zástup města u soudních 

jednání ve věcech 

týkajících se bytů. 

Příprava podkladů pro 

jednání finančního výboru. 

Zpracování koncepcí. 

Interní audit Masarykova 158, Bohumín  

 

Kontrolní činnosti na 

městském úřadě a jeho 

příspěvkových 

organizacích. 
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Spolupráce institucí v oblasti prevence kriminality 
 
Policie České republiky15 

Služební obvod bohumínského obvodního oddělení, je tvořen katastrálními územími města 

Bohumína a města Rychvaldu, který je s přihlédnutím k počtu obyvatelů, bezpečnostní 

situaci a početním stavům policistů rozdělen do pěti okrsků, se stanovenou územní 

odpovědností nejméně jednoho policisty okrskáře.  

Vlastní úkoly policie na území města Bohumína a města Rychvaldu plní zejména policisté 

obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty dopravního inspektorátu, 2. oddělení 

služby kriminální policie a vyšetřování. Svou činnost zde však vykonávají i policisté zařazeni 

u oddělení hlavní nádraží Ostrava (dřívější oddělení železniční policie a doprovodu vlaků), 

dálničního oddělení, oddělení hlídkové služby Karviná, speciální pořádkové jednotky 

Ostrava, ale i jiných služeb. Několikráte do měsíce. 

Na zajišťování bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se 

vedle příslušníků Policie České republiky spolupodílí i obě města, zejména činností Městské 

Policie Bohumín, působící, na základě veřejnoprávní smlouvy, i na území města Rychvaldu. 

Samotné formy spolupráce, stejně jako úkoly jednotlivých měst, ale i policie, jsou smluvně 

upraveny sjednanými koordinačními dohodami. 

Městská policie Bohumín16 

Městská Policie Bohumín byla zřízena obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva města 

1.4.1992 jako samostatná organizační jednotka Města Bohumín a jejím úkolem je 

zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. 

Služebna městské policie je situována v budově Městského úřadu na ulici Masarykova 158 

a je vybavena výpočetní technikou, na které se zpracovává chod MěP s denními úkoly a 

činností, dále kamerovým monitorovacím systémem ovládajícím pohyb třiceti kamer 

instalovaných v místech s vysokým indexem trestné činnosti a pultem centralizované 

                                                      
 

 

15 Zdroj: Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České 
republiky v Bohumíně za rok 2021. 
16 Zdroj: http://www.mpbohumin.cz/cz/mestska-policie/profil/ 
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ochrany, kterým jsou střeženy objekty města. Další výbavou je spojová a telekomunikační 

technika. 

Strážníci ve směně jsou vybaveni vysílačkami zn. Motorola s vlastní uzavřenou frekvencí, 

radiový přenos vysílaček a hovorová korespondence na tísňové lince 156 a na státních 

telefonních linkách je přenášena na záznamové zařízení REDAT pro záznam, archivaci a 

následné zpracování pořízených dat. K vybavení operačního střediska patří i další základní 

prostředky jako videokamery k zadokumentování některých událostí, fotoaparáty, apod. 

Prostory před služebnou jsou pod neustálou kamerovou kontrolou. 

Pro rychlý zásah v případě narušení hlídaných objektů, oznámení či zjištění ohrožení života, 

zdraví a majetku je MěP vybavena čtyřmi vozy - 2 x Dacia Duster, Opel Astra a multifunkční 

vozidlo Toyota Proace Verso (pro výkon služby v rámci města). Dále vozidlem Dacia Duster 

(výkon služby v Rychvaldu) a vozidlem Dacia Logan ( výkon služby v Dolní Lutyni). V rámci 

státní dotace prevence kriminality byli strážníci vybaveni čtyřmi horskými koly a 4 

elektrokoly, kterými je zajištěna větší mobilita hlídek a bližší kontakt s občany v okrajových 

částech města. 

V současné době je útvar MěP tvořen 41 zaměstnanci z nichž dva civilní zajišťují materiálně 

technické zabezpečení a úklid, ředitelem, zástupcem ředitele a 37 strážníky, kteří zajišťují 

ve čtyřech dvanácti hodinových směnách hlídkovou službu a dispečerské řízení. Výkon 

služby je na základě veřejnoprávní smlouvy prováděn i pro město Rychvald a Dolní Lutyni. 

Mimo to působí pod subjektem MěP 10 asistentů prevence kriminality. 

V oblasti prevence a snižování trestné činnosti MěP úzce spolupracuje s policií ČR a 

předává jí neodkladně veškeré poznatky zajištěné při hlídkové činnosti.  

Městský Úřad Bohumín – odbor právní a živnostenský17  

V rámci právního a živnostenského odboru Městského úřadu Bohumín dochází ke 

zpracovávání agendy přestupků. Odbor projednává a řeší všechny přestupky včetně 

přestupků dopravních a vede evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení města.  

                                                      
 

 

17 Zdroj: https://www.mesto-bohumin.cz/cz/radnice/odbory-a-organizacni-struktura/1054-
odbor-pravni-azivnostensky.html 
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Městský úřad Bohumín – odbor sociální18  

Zaměstnanci odboru úzce spolupracují se soudy, orgány činnými v trestním řízení, 

azylovými domy, domy pro matky s dětmi apod. Odbor prostřednictvím svých sociálních 

pracovníků zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s 

dětmi, cizinci, osoby v hmotné nouzi a senioři, vyhledávání klientů sociální práce v jejich 

přirozeném prostředí, posouzení životní situace klientů a provádění individuálního plánování 

cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, spolupodílení se na realizaci 

preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů 

Kurátor pro dospělé zajišťuje péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc (občané, kteří se 

přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí).   

Nestátní neziskové organizace 
 
Charita Bohumín  

Posláním Charity Bohumín je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi 

bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému přesvědčení. 

Charita Bohumín se v r. 2021 zaměřovala především na pomoc seniorům, osobám bez 

přístřeší, dále sociálně slabým občanům města Bohumín i jeho okolí a těm, kdo se z 

různých důvodů ocitají v tíživé situaci. V rámci projektu Adopce na dálku podpořila vzdělání 

a zdravotní péči 3 dětí ze Zakarpatské Ukrajiny. 

Slezská diakonie 

Pilířem kvality všech poskytovaných služeb Slezské diakonie je důraz na důsledné a 

uvědomělé naplňování požadavků zákona při práci s klientem služby, které je založeno na 

odborné a týmové práci zaměstnanců při zpracovávání metodiky služby. Slezská diakonie 

se procesem zkvalitňování poskytovaných služeb zabývá od roku 2000, ačkoli zákon č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách ukládá tuto povinnost až od 1. 1. 2007. 

 

                                                      
 

 

18 Zdroj: https://www.mesto-bohumin.cz/cz/radnice/odbory-a-organizacni-struktura/1055-
odbor-socialni.html 
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Všechny poskytované služby Slezské diakonie uplatňují systém postavený na kritériích 

kvalitní služby ukotvených v zákoně o sociálních službách či v zákoně o sociálně – právní 

ochraně dětí. 

Renarkon o.p.s.19 

Terapeutické centrum Renarkon poskytovalo v roce 2021 svým klientům poradensko-

terapeutické služby. Jednalo se především o individuální poradenství, párové či rodičovské 

poradenství a rodinné poradenství. Tyto služby jsou poskytované: osobám, které jsou 

závislé na návykových látkách, patologickým hráčům a lidem s jinou nelátkovou závislostí, či 

lidem těmito závislostmi ohroženým, dále jejich rodičům, rodinným příslušníkům a jiným 

blízkým osobám od 11 let. 

Kontaktní centrum Ostrava je sociální služba, která má za cíle primárně a sekundárně 

preventivní činnost, tj. konzultační a poradenské služby klientům a rodinným příslušníkům 

klientů experimentujících či škodlivě užívajících návykové látky včetně alkoholu a klientů 

ohrožených patologickým hráčstvím /starší 15 let/. 

Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek (KC FM) se zaměřuje na spolupráci s lidmi v 

obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek (včetně alkoholu a léků), s 

hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, a jim blízkým osobám. 

Touto službou a činností tak centrum chrání veřejnost před negativními dopady spojenými s 

užíváním návykových látek. Tyto služby mohou být poskytovány lidem již od 11 let věku. 

Resocializační program v Terapeutické komunitě čerpá z poznatků bio-psycho-sociálních 

modelů léčby závislých. V průběhu pobytu prochází klient čtyřmi fázemi, které jsou 

koncipovány tak, aby co nejlépe přispívaly k osobnostnímu přerodu směřujícímu k posílení 

motivace žít bez látkových i nelátkových závislostí a navrácení se do běžného života. 

Cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek, alkoholu a patologičtí hráči starší 18 let. 

Jedná se zejména o intravenózní dlouhodobé uživatele pervitinu, u nichž jiný typ léčby a 

pokus o úzdravu opakovaně selhávají. 

                                                      
 

 

19 Zdroj: https://www.renarkon.cz/images/vyrocni-zpravy/vz_renarkon_2021.pdf 
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Doléčovací centrum v roce 2021 realizovalo svůj doléčovací program v ambulantní i 

pobytové podobě ve standardním rozsahu, a to i přes druhý rok probíhající epidemii Covid-

19.  

Pracovníci Terénního programu Ostrava je aktivně vyhledávají a kontaktují osoby ohrožené 

závislostí na drogách a patologickým hráčstvím v jejich přirozeném prostředí. Snaží se o 

snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek a snaha o 

celkové zlepšení kvality života klientů, a to po zdravotní, sociální a psychické stránce a 

ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich stylem života (ohrožení 

široké populace infekčními chorobami, apod…). Primárně se zaměřují na osoby starší 15ti 

let, užívající nealkoholové drogy injekčním a rizikovým způsobem, obtížně dosažitelnou 

skupinu uživatelů (tzv. skrytou populaci) návykových látek s minimální motivací službu 

vyhledat, osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky. Informace z drogové 

oblasti jsou poskytovány také rodinným příslušníkům, přátelům, partnerům, pedagogům i 

jejich žákům či studentům. 

Posláním Terénního programu Frýdecko-Místecko je aktivní vyhledávání a kontaktování 

osob ohrožených závislostí na návykových látkách (drogách, alkoholu a patologickém 

hráčství) a to v jejich přirozeném prostředí. Dbáme také na snižování zdravotních a 

sociálních rizik spojených s užíváním drog a minimalizaci negativních dopadů souvisejících 

se závislostním chováním, jak pro samotné uživatele návykových látek, tak pro širokou 

veřejnost. Svými aktivitami usilují o motivaci klientů směrem k zodpovědnějšímu chování 

vůči sobě a svému okolí. 

Terénní program na Novojičínsku svými aktivitami usiluje o motivaci lidí ohrožených látkovou 

či nelátkovou závislostí směrem k zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému okolí, 

podněcuje v nich snahu o zlepšení jejich kvality života, a to jak po zdravotní, sociální a 

psychické stránce. Zároveň dbá na snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s 

užíváním drog a minimalizaci negativních dopadů souvisejících se závislostním chováním, 

jak pro samotné uživatele návykových látek, tak pro širší veřejnost. 

 


