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„Za kriminalitou a zločinností v předměstích a malých městech, právě tak jako ve 
velkoměstech, se jistě skrývají hluboké společenské příčiny...jestliže si máme udržet 
městskou společnost, která dokáže rozpoznat hlubší sociální problémy a vyrovnat se s nimi, 
východiskem musí být v každém případě to, že budeme podporovat -  ve městech, 
která máme -  všechny účinné síly pro udržení bezpečnosti a civilizace, které tu jsou. Stavět 
městské obvody, které jsou přímo předurčeny k tomu, aby se v nich snadno dala provozovat 
kriminální činnost, jsou nesmyslné. A přece právě to děláme.“

(Jacobs 1961:27)

„ Space is the stage on which man s behaviour unfolds. Space provides the occasions for 
motives -  the opportunities, temptations and pressures. Space conditions human 
relationships, brings people together and separates them. Space undergirds social climate, 
sets limites, beckons frustrates, isolates, crowds, intrudes, liberates. “

(Toch 1980:xi)

„Crime is man s second fear. The cataclysm of war is the first. Crime, not disease, is the 
second; it has a quality of aggression, generative of fear, which disease lacks. “

(Morris and Hawkins 1970:xi)

„Crime pervades our daily lives like a plague, affecting the way we think the way we act, the 
way we respond to one another. Fear of crime has a corrosive effect on interpersonal 
relations, making us wary of small acts of friendliness towards strangers.“

(Walker 1998:14)

„Cílem územního plánování by mělo být dosažení stimulujícího prostředí, v němž se mohou 
realizovat jednotlivci, a kde lidé mají pocit sounáležitosti a hrdosti na své bydliště.“

(Rada Evropy 2002: 31)
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1. ABSTRAKT

Předkládaná práce je přehledovou studií, zaměřenou na kriminalitu jako na jednu 

z forem sociální patologie, její výskyt ve městě a prevenci na místní úrovni. Všímá si 

společensky negativních jevů, které jsou v rozporu s uznávanými společenskými hodnotami 

či platnými právními normami. Šíře a složitost příčin a podmínek jejich vzniku a vývoje si 

vyžaduje interdisciplinární, koncepční a systémové řešení této problematiky. Větší pozornost 

je v práci věnována architektonickému plánování prostředí jako prostředku bezpečnosti.

Důraz je kladen na prevenci sociálně patologických jevů, na omezování a zmírňování 

faktorů, které vedou k sociálně patologickému chování. Úkolem prevence je chránit občany, 

resp. společnost před sociálně patologickými jevy, zmapovat je a dostat pod kontrolu.

V rámci práce se ukázalo, že hl.m.Praha jako příklad velkoměsta, které dokázalo v poměrně 

krátké době vybudovat systém prevence kriminality. Základem preventivního systému je 

vytvořit síť programově, komunikačně a koncepčně propojených odborných pracovišť, aby 

bylo možné reagovat na celé spektrum sociálně patologických jevů a zajistit preventivní 

aktivity v oblasti primární, sekundární i terciární prevence.

Současná koncepce Prahy je teoreticky vyhovující, ale prakticky stále skýtá řadu 

možností, jak organizaci práce zlepšit. V posledních letech úroveň kriminality v metropoli 

obecně klesá, což je hlavní důkaz efektivity preventivních postupů.

2. ÚVOD

Existuje řada způsobů, jakými lze popsat město: historický, geografický, ekonomický, 

urbanistický, aj. Město, jako specifický typ územního společenství, se vyznačuje určitými 

obecnými znaky: velikost, počet obyvatel, velká hustota sociálně heterogenního obyvatelstva 

nebo prostorová organizace a vysoká dělba práce. Vedle nich se s městem pojí i znaky 

související se specifickými jevy, podporujícími deviantní rozměr tohoto sociálního systému: 

sociální distance, neosobnost, anonymita, aj.

Zmíněné znaky jsou bohužel dnes pro města standardní a jsou jedny z těch, které 

formují městský způsob života. Souvisejí především s různými druhy deprivací, 

ekonomickým a sociálním vyloučením, degradací přirozeného i zbudovaného městského 

prostředí, kriminalitou, rasovou nesnášenlivostí, intolerancí, apod. Některé charakteristické 

jevy města implikují patologie, resp. kriminalitu, jejíž charakter, výskyt a možnosti boje proti 

ní budou hlavním tématem této práce.
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Kriminalita je průvodní sociální jev současných společností. Většina velkoměst na 

celém světě je znepokojena vysokou mírou kriminality a patří mezi ně i Praha. Na městě 

Praze ukazuji v práci konkrétní možnosti jejího řešení. Výskyt kriminality a jiných 

patologických jevů, které vytvářejí nebezpečné klima ve společnosti, daly impuls k formulaci 

oboru prevence kriminality.

Prevence kriminality je chápána jako komplex opatření nerepresivní povahy směřující 

k předcházení a omezování trestné činnosti, k minimalizaci rizik a následků souvisejících s 

kriminalitou, k pomoci obětem trestné činnosti a ke zvyšování povědomí veřejnosti o 

legálních metodách ochrany před trestnou činností. (Dostálová, Dočkal 2003: 153)

Oblast prevence kriminality je aktuální na všech úrovních: globální, evropské, 

regionální, národní i místní. Pro úspěšnost preventivních aktivit a zajištění bezpečnosti se 

obecně prosazuje mnohaúrovňový, víceoborový a kooperační přístup zodpovědných orgánů 

a posílení především místních kompetencí.

Systém prevence, jak je nastaven v Praze, je velmi komplexní. Jeho struktura je 

v této práci představena a je poukázáno jak na pozitivní, tak i negativní stránky koncepce 

prevence kriminality, i na její nedostatky a doporučení lepší organizace. Zvýšená pozornost 

je v práci věnována zmapování teoretických směrů, které se věnují vztahu městského 

prostředí, výskytu kriminality a preventivním opatřením. V západním světě je přístup 

architektonických a urbanistických řešení kriminality významně podporován, naopak v Praze 

je tato úroveň opatření zřetelně opomíjena.

Rysy okolního prostředí mají vliv na kriminalitu a na další související problémy. 

Efektivita řešení problémů záleží na řadě charakteristik dané lokality. Především se jedná o 

plánování výstavby, místní sociální, kulturní a organizační dynamiku, dále o vztahy mezi 

sousedy, etnické složení, iniciativy místních organizací, aj. Zmíněné a další projevy v lokalitě 

určují, zda může uspořádání prostředí či jeho změna pomoci snížit kriminalitu a problémy, 

které s ní souvisejí, např. strach před zločinem.

V diplomové práci představuji problematiku kriminality ve městě a preventivní postupy 

na základě zahraničních i domácích pramenů. Cílem práce je ukázat, jak je koordinace 

těchto postupů nastavena a jaké jsou klíčové argumenty podtrhující význam lokální úrovně v 

otázkách kriminality a její prevence. Hlavní město Praha mi posloužilo jako praktický příklad 

lokality, která čelí kriminalitě a uplatňuje specifická preventivní opatření.
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Podnětem k napsání diplomové práce na téma kriminalita ve městě a preventivní 

aktivity na místní úrovni mi byla pracovní stáž v Evropském fóru pro městskou bezpečnost 

v Paříži. Fórum je příkladem organizace, která se snaží vytvořit síť místních orgánů, 

zodpovědných za bezpečnost ve městě, a umožnit jim vzájemnou výměnu zkušeností 

(osvědčených praktik) a informací. Cílem takto nastavené komunikace je podpora politik 

zaměřených na redukci zločinnosti a role místních samospráv v otázkách prevence 

kriminality na evropské, národní i lokální úrovni. I když Praha není členem tohoto Fóra, snaží 

se vyrovnat evropské úrovni, a mě zajímalo, jak se daří naší metropoli “držet krok” s 

obecnými standardy v zajištění městské bezpečnosti.

3. SOCIÁLNÍ PATOLOGIE, SOCIÁLNÍ DEVIACE, ANOMIE
V mé práci se budu věnovat negativním procesům odehrávajícím se ve městě. Je 

proto třeba začít objasněním pojmů, které s tématem neodmyslitelně souvisejí, jejich 

vysvětlení zároveň poslouží jako teoretické zarámování diskutovaného problému.

3.1. Rozumět sociální patologii
Slovním spojením „sociální patologie“ rozumíme ty společenské jevy, které jsou 

obecně považovány za nenormální, ve společnosti nežádoucí. Mezi takové jevy patří např. 

deviantní chování, jeho různé formy, příčiny, podmínky vzniku a existence.

Sociologové, kteří se tématem zabývali, a byli vlastně průkopníky tématu, jsou například H. 

Spencer, E. Durkheim nebo T. Parsons. Evolucionista H. Spencer sociální patologii dával do 

souvislosti s patologiemi biologickými a zabýval se strukturou a funkcemi sociálního a 

biologického organismu, ve kterém se vyskytovaly.

Počátky teorií sociální patologie jsou spojovány hlavně s americkou sociologií, která 

se vyvíjela od 70. let 19. století. Tehdejší sociologové ( např. E. A. Ross, A. Sm all) byli silně 

ovlivněni děním v Americe dané doby, což se promítalo i do výběru problémů jejich zájmu. 

Předním vzorem pro ně byl právě H. Spencer a pozitivistická sociologie.

Přelom 19. a 20. století byl pro Ameriku obdobím masové imigrace zejména lidí 

z chudých poměrů, křesťanského nebo židovského vyznání, kteří přijížděli do měst 

protestantského charakteru a elitního způsobu života. Střet tak odlišných světů vyvolával v 

Američanech obavy z degenerace americké společnosti. Přistěhovalci čelili obviněním z 

kriminality, alkoholismu, pohlavních chorob, duševních nemocí. Nová situace a vzniklé 

problémy daly základ diskriminačního chování, rasistické nesnášenlivosti, netoleranci.
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Degradující podmínky v amerických městech se staly tématem nejen psychologie a 

psychiatrie, ale i sociologie. První generace sociologů tedy navazovala na skutečnosti 

odehrávající se v amerických městech a hledala prostředky, jakými se sociální choroby dají 

odstranit. Za hlavní příčiny označovali slabost špatně se adaptujících jedinců. Tyto 

individuální patologie měla pomoci odstranit sociální kontrola1, jejíž procesy podporovaly 

přizpůsobení, a tak i jejich konformitu. (Munková 2001:18-20)

E. Durkheim spojoval sociální patologie s mentálními nemocemi a nepříznivými 

skutečnostmi a činy, které se nějakým způsobem odchylují od obecně přijatých norem 

jednání, ale zároveň jsou organickou součástí života společnosti. Podle Durkheima není 

možné dávat sociální patologie (nemoci) do protikladu se zdravými projevy společnosti, 

protože tyto projevy jednání jsou komplementární a vzájemně se vysvětlují. Důvod, proč není 

jednoduché vysvětlit pojem patologie a definovat ho, je spojen s obtížností vymezit normalitu. 

Abnormálnostem společnosti je možné porozumět až tehdy, pokud je nám jasný obsah slova 

normální. Vysvětlit pojem normality se nám může podařit prostřednictvím studie 

společenských vztahů, převládajících společenských rolí, postojů, vzorců chování, případně 

kultury. Proto je nutné zdůraznit socio-kulturní podmíněnost sociálně patologických jevů a 

jejich proměnlivost v závislosti na místu a čase.

Normalita se většinou dává do protikladu k anomickému stavu společnosti, kdy 

jednotlivci, skupiny či instituce porušují a nerespektují ustálené celospolečenské hodnoty a 

normy.

Pro Parsonse je existence patologií důsledkem modernizace. Patologie reprezentují 

dočasný nerovnovážný stav ve společnosti, než dojde k adaptaci na nově vzniklé podmínky, 

(podle Ondrejkovič, Brezák, Lubelcová, Vlčková 2000:9-18)

1 Sociální kontrola je soubor prostředků, které mají regulovat stav společnosti jak k její stabilitě, tak v jejich 
proměnách. Bez této kontroly by se sociální řád rozpadl...Problém sociální kontroly je v sociologii již tradičně 
chápán jednostranně. Problém spočívá v nalezení přijatelného optima. Nedostatek sociální kontroly ohrožuje 
společnost rozpadem a chaosem, její nadbytek přináší riziko totálního dohledu nad členy společnosti. Problém je 
obtížně řešitelný, neboť různé skupiny mohou hodnotit optimální stav značně odlišně.
Zkoumá se, jakým způsobem „společnost“ kontroluje své články, a uvažuje se o tom, jak činit tyto kontrolní 
mechanismy spolehlivějšími. Jejich neúčinnost vede ke vzniku sociálně patologických osobností či celých 
marginálních skupin. Pouze ojediněle však kritická sociologie dokáže otázku obrátit a nastolit problém, jak 
zajistit kontrolu nad „společností“ ze strany jejích členů.Přitom je zřejmé, že také společnost, tedy způsob 
uspořádání mezilidských vztahů, může nabýt patologických podob, může se odcizit svým vlastním tvůrcům a 
působit na ně utlačivým způsobem. Tuto dimenzi problému však sociologie příliš nekomentuje...(podle Keller 
1997:168-169)
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Existují různé přístupy, kterými lze socio-patologické jevy vysvětlit: biologický (otázka 

dědičnosti), rasistický, psychoanalytický, sociologický (teorie socializace), aj. Socio- 

patologické teorie nejčastěji vycházejí z předpokladu, že ve společnosti dlouhodobě existují 

strukturální nedostatky, které mají na členy společnosti různý dopad a vliv. Nejefektivnější 

způsob, jak takovému stavu zabránit, je prevence.

Tak jako je obtížné definovat pojem sociální patologie, je i složité vymezit předmět a 

vzájemné vztahy různých disciplín, které se prevencí zabývají: sociální práce, psychologie, 

sociologie, sociální pedagogika, kriminologie, aj

Obsah pojmu sociální patologie prochází neustálým vývojem, rozšiřuje se spektrum 

jevů, které se považují za patologické. Na počátku 20.století byly zahrnuty mezi tyto jevy 

kromě kriminality též návyková chování, prostituce, rozvody, sebevraždy, alkoholismus, 

homosexualita, nezaměstnanost, a další.2 Zmíněné jevy byly označeny za nebezpečné, 

protože svým charakterem a výskytem porušovaly normy a hodnoty obecně platné ve 

společnosti a ohrožovaly tak její fungování. Později mezi ně přibyly i drogová závislost, 

násilí, agresivita. Problém, který v souvislosti s těmito jevy a jejich patologickým charakterem 

nastal, je především v tom, že je lidé postupem času začali považovat za určitou součást 

jednání ve společnosti, jevy více méně habitovali. (podle Ondrejkovič, Brezák, Lubelcová, 

Vlčková 2000 :9-18) S tím souvisí nebezpečí, že se mohou do budoucna stát pro mladší 

generace součástí kulturních vzorců.

Kriminalita je považována za nejextrémnější článek sociální patologie (Koncepce 

prevence kriminality hl. m. Prahy 2000:3), proto jí bude věnována větší část této práce.

3.2. Sociální deviace
Častěji než s pojmem patologie se setkáme v odborné literatuře s výrazem „sociální 

deviace“. I historie tohoto pojmu sahá do konce 19. století. Deviací chápeme odchylky od 

očekávaného, standardizovaného a institucionalizovaného chování, které udává sociální 

norma, platná v určité společnosti, skupině, sociálním útvaru. (Ondrejkovič, Brezák, 

Lubelcová, Vlčková 2000 :19). Cílem této práce o městském prostoru a preventivních 

aktivitách spojených s městskou kriminalitou není představit všechny teorie týkající se 

deviantního chování. Proto v exkurzu do problematiky sociální deviace poskytnu jen obecný 

přehled základních přístupů a definic.

Podle http://sweb.cz/vincent/ private/stranka 5.htm stránky Psychologie oboru, část II
2
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Sociální deviace byly popsány v řadě teorií, dělit je můžeme podle doby vzniku, 

teoretických východisek, jejich typu nebo podmínek při jejich výskytu. Hlavní teorie deviací 

se věnují problému z biologického, psychologického, sociologického hlediska.

Sociální deviace je univerzálně definovaná jako odchylka nebo porušení sociální 

normy/skupiny norem (právních, sociálních -  etických, náboženských, apod.). Pro účely této 

práce je hlavním znakem deviantního chování skutečnost, že ho nelze vysvětlit pouze 

vzhledem k jedinci, ale je nutné zohlednit při jeho výkladu i podmínky, ve kterých se ho 

jedinec dopouští. Je třeba zohlednit normy a sankce dané společnosti, hodnotový systém, 

atd. Nejznámějšími teoriemi deviantního chování jsou teorie E. Durkheima, M. Webera, 

(podle Ondrejkovič, Brezák, Lubelcová, Vlčková 2000 :19-34, 113)

Munková (Munková 2001) uvádí ve své knize Sociální deviace dva základní přístupy 

k sociální deviaci mormativní (objektivistické paradigma) a relativistický (interpretativní 

paradigma). Od sociologa M. Petruska si pak vypůjčuje shrnutí dvou koncepcí reprezentující 

pohledy na sociální deviace: klasické koncepce, které absolutizují pojem sociální normy, a 

novější koncepce, které relativizují význam sociálních norem. Klasické koncepce tvrdí, že 

normy jsou nutné, jejich význam je jednoznačný, jsou kompletně uspořádány pro všechny 

možné situace, jsou univerzální a nadčasové, jsou sankcionovány nezávisle na individuích. 

Teorie relativistického rázu se opírají o kulturní a časovou proměnlivost, které determinují, 

jaké chování je označeno za deviantní. Jsou názoru, že deviace je funkcí vnímání a 

hodnocení určitých forem chování, je funkcí sociální kontroly. (Munková 2001:16-17)

3.3. Anomie

Další pojem, který souvisí s negativními jevy (nejen) ve městě, je anomie, anomický 

stav. Pojem „anomie“ znamená doslova stav bez pravidel, bezzákonnost. Pro přiblížení 

problematiky využiji teorie sociologů E. Durkheima a R.K. Mertona.

Podle E. Durkheima vznikají anomické tendence jako důsledek náhlých 

ekonomických zlomů a změn, a to pozitivních (náhlý ekonomický růst, rozvoj) i negativních 

(krize, kolaps burzy, extrémní chudoba, aj.). V obou situacích může dojít ke kulturní a 

politické krizi přizpůsobování se jednotlivců ve společnosti nebo i celých společenských 

skupin. Výsledkem této krize a způsobu její reflexe může být deviantní chování, především 

kriminalita, násilí, samodestrukční stavy, které mohou vést i k sebevraždě, (podle 

Ondrejkovič, Brezák, Lubelcová, Vlčková 2000 :35-36).
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Obecně pak Durkheim hovoří o rozpadu tradičních norem a požadavků, které však 

nejsou nahrazovány novými podmínkami a pravidly. Absence jasných norem vede u lidí k 

nejistotě a dezorientaci. ( podle Giddens 2000:193)

Merton považuje deviaci spíše za sociální než psychologickou abnormalitu. 

Společnost, kde se běžně deviantní chování vyskytuje, se nazývá anomická. (Merton 2000).

V anomickém stavu dochází k napětí z důvodu nerovnováhy mezi akceptovanými normami a 

společenskou realitou. Merton popisuje druhy možných reakcí na něj:

Konformita je typ individuální adaptace v sociálně integrované společnosti. Pokud 

začne převládat některý z ostatních typů reakce na tento stav, např. Inovace (respekt k 

uznávaným hodnotám, ale nelegitimní, protiprávní přístup k jejich dosahování), ústup 

(odmítání současných hodnot, i cest k jejich dosažení a způsobu seberealizace) , vzpoura 

(boj proti současnému systému hodnot a norem, vytvoření nového souboru cílů a norem), 

ritualizmus (pasivní akceptace hodnot, bez ohledu na jejich smysl a cíl), společnost se 

začíná blížit k anomickému stavu.

S projevy kriminality souvisí především inovace a vzpoura. Do kategorie inovace 

zahrnuje Merton formy kriminality jako např. loupeže, organizovaná kriminalita, podvody, 

profesionální krádeže, a jiné typy trestné činnosti, páchané především za účelem 

materiálního zisku. Vzpouru přisuzuje menšímu okruhu lidí, např. mládež organizovaná 

v gangu, následné vytvoření subkultury, ve které se chování ve společnosti zakázané 

považuje za normální a správné.( podle Ondrejkovič, Brezák, Lubelcová, Vlčková 2000: 121) 

Teorie anomie prošly za celé století vývojem, byly především reflexí společnosti dané 

doby, avšak řadu jejich závěrů by bylo možné aplikovat i na současnou vyspělou společnost 

v době globalizace. Právě proto, že je téma aktuální i ve 21. století, je možné termín anomie 

využít i při popisu některých projevů deviantního chování v dnešním městském prostředí.

3.4. Chicagská škola, počátky sociologie města a zkoumání výskytu 

kriminality
Výskytem sociálních patologií ve městě se zabývali již američtí sociologové 

Chicagské školy 20. a 30. let 20. století, která obecně položila základy sociologii města. 

Kromě této teorie je Chicagská škola známá i svým zájmem o sociální ekologii, sociální 

změnu, sociologii rodiny, sociální organizaci, výzkum kriminality mládeže, aj. Poznatky 

vycházely z propojení teorie a empirických výzkumů, což byl na svou dobu velmi pokrokový 

přístup, (podle Petrusek 1996)
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Výzkumy probíhaly v konkrétním prostředí (město Chicago) v konkrétním čase (20., 

30.léta 20. století), což je nutné zohlednit v případě využití výzkumného materiálu v jiné 

souvislosti (Amerika té doby procházela obdobím silného přílivu imigrantů, který růst a vývoj 

měst značně ovlivnil). Ne všechny zjištěné údaje lze tedy aplikovat na jiná města, i když by 

se strukturou Chicagu 20.let podobala; jejich platnost je omezená právě místem a časem 

(podle Sýkora 1993). Výzkumy Chicagské školy jsou přesto nezastupitelné a jejich závěry 

byly inspirací pro budoucí metody i zaměření empirie.

Hlavními představiteli teorií Chicagské školy v oblasti sociologie města a sociální 

ekologie jsou R.E.Park, E.W.Burgess, L.Wirth, R. McKenzie, H. Hoyt, aj. Další základní 

teoretické přístupy ke studiu města jsou podle Sýkory (1993) vedle sociálně-ekologického 

také neoklasický (W. Alonso), institucionální (R. Pahl) a politicko-ekonomický (D.M.Smith, D. 

Harvey). Zásadní myšlenkou byla snaha interpretovat společenské procesy v souvislosti s 

prostorem.

Ekologické pojetí urbanismu nachází ve formě osídlování, pohybu a přesunů ve 

městech obdobné zákonitosti, jaké nastínili představitelé Chicagské školy. Rozvoj 

jednotlivých čtvrtí odráží to, jak se jejich obyvatelé přizpůsobují a zápasí o své živobytí . 

(Giddens, 1999:449).

Procesy ve velkoměstech využili sociologové Chicagské školy při popisu 

dynamického vývoje amerických měst. Postupně vznikaly různé interpretace sociálně- 

prostorového uspořádání rozrůstajících se průmyslových měst. To, jak jsou města 

uspořádána, ovlivňuje jejich historický vývoj, funkční využití, věk, fyzický stav budov a 

sociální status obyvatel. Ti se podle svých možností usídlují v konkrétní části města, ve které 

pak působí a společně s ostatními formují specifický charakter dané oblasti v závislosti na 

jejím fyzickém vzhledu a využití, (podle Sýkora 1993)

Mezi nejznámější pokusy o sociálně prostorové uchopení struktury měst patří teorie 

koncentrických zón z 20. let 20. století od R. Burgesse, ve 30. letech H. Hoyt modifikoval 

Burgessův model a vytvořil tzv. sektorový model, následoval Harris-Ullmanův model mnoha 

jader z 50. let.
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Obrázek č. 1 - Tradiční modely vnitřní struktury měst.

Obr.A) model koncentrických zón, obr.B) sektorový model a obr. C) model mnoha jader.

1) CBD - central business district, 2) velkoobchod a lehký průmysl, 3) čtvrtě nižších 

společenských vrstev, 4) čtvrtě středních společenských vrstev, 5) čtvrtě vyšších 

společenských vrstev, 6) oblast těžkého průmyslu, 7) okrajová obchodní centra, 8) obytná 

předměstí, 9) průmyslová předměstí a 10) zóna dojížďky. (Sýkora 1993)

Pokud hovoříme o patologických jevech v určitých částech měst, jeden z prvních 

příkladů výzkumu spojujícího fyzické prostředí s výskytem kriminality (pachateli) mapovali 

právě představitelé Chicagské školy Shaw a McKay (1969). S pomocí zonálního modelu R. 

Burgesse zmapovali residence mladistvých delikventů v Chicagu a v některých dalších 

amerických městech. Výsledkem bylo zjištění, že mladiství delikventi pocházejí především 

ze zóny přechodné (zóna 2), která sousedí s centrální obchodní částí. V této zóně se mísí 

průmyslové i komerční aktivity. Přechodná zóna byla obývána především přistěhovalci, kteří 

žili v chudých poměrech a v nekvalitních domovních a bytových podmínkách. Z výzkumů 

vyplynulo, že právě v této zóně dochází k nejvyšší koncentraci sociálně- patologických jevů.3

Vysokou míru zločinnosti sledovali též z hlediska tzv.přirozených oblastí. Musil (1967) 

definuje přirozenou oblast jako „sociálně stejnorodou část města, tvořenou skupinou bloků 

nebo domů, jejichž obyvatelé mají podobné sociální a kulturní znaky a liší se od obyvatel 

sousedních bloků. Přídavné jméno "přirozená" tu přitom většinou znamená skutečnost, že 

taková sociální seskupení podobných obyvatel vznikla bez záměru a plánu.“ (Musil 

1967:178)

3 Při dnešní znalosti vlivu vnějších a sociálních podmínek na zdravotní stav obyvatelstva není obtížné dokázat, 
že města jsou výrazně rozčleněna i z hlediska fyzického, duševního, i tzv. „sociálního zdraví“. Platí to zejména o 
těch městech, kde žijí vedle sebe sociální třídy s velkými rozdíly v životní úrovni. (Musil 1967:180)
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Zločinnost v konkrétních oblastech byla spojená též se sociálními problémy jako např. 

chudoba, rozvrácené rodiny, nemoci, atd. Shaw a McKay popisují zónu přechodu jako zónu, 

kde tradiční organizace a instituce (školy, kostely, rodina) ztratily svou moc. Sociální kontrola 

byla omezena a zvítězila sociální dezorganizace. (Soomeren 1997: 32)

Chicagská škola jako první upozornila nejen na fyzickou podmíněnost prostředí a 

výskytu kriminality, ale zohlednila i charakter pachatele, který trestné činy vykonává. Její 

závěry je možné považovat za jakýsi základ myšlenky, která se později stala zásadní při 

formulaci preventivních kroků kriminality, což je multidisciplinarita a víceúrovňový přístup při 

řešení kriminální činnosti.

Chicagská škola není samozřejmě jedinou školou sociologie města, avšak jediná se 

výrazně zabývala výskytem kriminality. Dalšími školami se tato práce podrobně nezabývá (i 

z důvodu teoretického přehlcení práce), i když značně přispěly svými teoriemi a výzkumy do 

celkového obrazu o charakteru měst a probíhajících procesů v nich. Pozornost bude 

věnována pouze těm teoriím a přístupům, které přímo poukazovaly na kriminalitu ve městě a 

navrhovaly konkrétní řešení. Příklady budou předmětem jedné z následujících kapitol.

4. KRIMINALITA A JEJÍ PREVENCE
Kriminalitu je v dnešní době nutné brát jako nedílnou součást života společnosti. Její 

výskyt,nejen v městském prostředí, je nepopiratelný. To znepokojuje veřejnost i odpovědné 

orgány. Otázka kriminality a jejího řešení se v posledních letech dostaly do středu zájmu 

mezinárodních organizací, které v kriminalitě vidí skutečnou hrozbu pro demokracii, lidské 

svobody a důstojnost.

V následující kapitole se zaměřím na kriminalitu, její druhy, aktéry a způsoby, jak se 

proti tomuto jevu bránit. Má práce se opírá především o praktické příklady, proto se v této 

teoretické části budu věnovat pouze základním pojmům.

4.1. Pojem kriminalita
Kriminalita se stala politickou, veřejnou a rovněž profesní záležitostí nejen městské 

společnosti. Každý si jistě pod pojmem „kriminalita“ dokáže představit některé z jejích 

možných projevů a charakteristik. V knize Kriminologie (2004) Novotný, Zapletal a kol. 

obecně charakterizují kriminalitu jako jev, který narušuje základní pravidla společenského 

řádu a lidského soužití. Společnosti i státu činí značné imateriální a materiální škody, 

způsobuje jednotlivým obětem škody fyzické, psychické a společenské, vyvolává ve 

společnosti atmosféru strachu, nejistoty a nedůvěry. I když celkově je kriminalita negativní 

jev, může mít pro společnost i pozitivní přínos. Její výskyt a potlačování vede k posilování 

solidarity majority společnosti a k většímu respektu ke společenským normám.

17



Může být podnětem i ke společenským změnám. (Novotný, Zapletal a kol. 2004:21-22)

Obecně se považují za hlavní příčiny kriminality např. nezaměstnanost, nízké příjmy, 

nekvalitní bytové podmínky, menší společenská kontrola, sociální deprivace, vyloučení ze 

společnosti, fádní či zničené životní prostředí, rodinné problémy, ztráta identity a hodnot, 

násilí prezentované v médiích. V širším kontextu pak jde hlavně o politické a společenské 

změny.

Ze sociologického hlediska je zločin považován za druh sociální deviace, proto se 

odborníci se zabývají sociální podmíněností kriminality a sociálními důsledky kriminálního 

chování.

Kriminalita je pojem, který označuje výskyt trestního chování jako sociálního jevu. 

Vyjadřuje souhrn trestných činů spáchaných v příslušné společnosti, státě, regionu. Pojem 

kriminalita vychází z trestného činu, vymezeném v trestním právu. Stav kriminality je 

vyjádřený počtem trestných činů za určité období, zpravidla za rok. Kromě stavu celkové 

kriminality se uvádí při měření kriminality i stav jejích jednotlivých druhů. Výskyt kriminality 

bývá nazýván nápad trestné činnosti. Projevuje se řadou způsobů a dělí na několik typů:

• aktivní - úmyslné činy s antisociálním dopadem

• pasivní - kriminalita vznikající z nedbalosti, neplněním zákonem stanovených 

povinností

Kriminalita se dále dělí na :

• zjevnou -  je vždy určitým způsobem registrována odpovědnými orgány (policie, 

prokuratura, soudy), stává se předmětem stíhání a vyšetřování.

• la tentn í- kriminalita existující, ale orgánům státní moci zůstává neodhalená. Největší 

latence bývá u kriminality mládeže, její trestné činy se často bagatelizují

Jako základní druhy kriminality se nejčastěji uvádějí:

• násilná kriminalita -  akty násilí proti osobě nebo skupině osob, např. vražda, ublížení 

na zdraví, týrání, únos, rvačka, loupež, apod.

• majetková kriminalita -  útoky na majetek, např. krádež, vloupání do bytu, krádež 

automobilu
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• ekonomická kriminalita - trestné činy v oblasti podnikání a hospodářské soutěže, 

např. zpronevěra, podvod, zkrácení daně, úplatkářství, falšování veřejných listin, 

apod.4

(podle Ondrejkovič, Brezák, Lubelcová, Vlčková 2000 : 110-127)

Každá společnost má svůj morální kodex a vnímá zločinné chování různě. Co je 

v jedné společnosti dovoleno, jiná společnost trestá. Teprve zákony vymezí, které chování 

bude označené jako trestný čin.

Významný faktor předcházení kriminalitě je objasněnost trestných činů. Tento pojem 

obsahuje nejen zaznamenání, ale i odhalení pachatele, příčinných souvislostí a okolností, za 

kterých byl čin spáchán. Právě procento objasněnosti trestných činů (ne výška trestu) má 

rozhodující význam z hlediska prevence. Snahou zainteresovaných orgánů je proto 

maximálně zvýšit objasněnost zločinů a jejich potrestání, (podle Ondrejkovič, Brezák, 

Lubelcová, Vlčková 2000 : 110-127)

4.2. Pachatel
S výskytem trestných činů je spjat jejich pachatel, nositel sociálně patologických jevů. 

Tak jako se mění a vyvíjí kriminalita, mění se s ní i profil pachatele. Kriminologie5 obecně 

pod pojmem pachatel rozumí osoby, které se dopustily činů označených zákonem jako 

trestné činy, a některé osoby, které orgány činné v trestním řízení trestně nestíhají (např. 

děti, psychicky narušení, potenciální pachatelé a jedinci se socio-patologickým chováním, 

např. narkomani, prostitutky, chorobné hráče, aj.). Pochopení osobnosti pachatele je 

nezbytné pro objasnění jeho kriminálního chování. Příslušné obory se u pachatele zajímají 

jak o jeho biologické (fyziologické) dispozice, tak i o společenské podmínky jeho života nebo

o psychické dispozice.

4 oKriminalita zahrnuje trestné chování jedinců a skupin osob. Oficiální dokumenty evropských organizací
(Evropská komise, Rada Evropy, Evropský parlament) pracují s níže uvedeným dělením:

•  zločin v úzkém slova smyslu, tj. trestné činy definované jako takové ve vnitrostátních trestních 
zákonech (např. zabití člověka, znásilnění, nezákonné obchodování s drogami);

•  méně závažné trestné činy, které jsou ve skutečnosti frekventovanější (například krádež, 
překupnictví kradeného zboží, násilí, podvod, zpronevěra);

•  násilí se sklonem k šíření v nejrůznějším prostředí (školy, sportovní stadiony, veřejné silniční 
komunikace, domácí násilí atd.);

•  nevhodné chování, které ještě nezbytně nemusí být trestným činem, může však svým účinkem 
vytvářet atmosféru napětí a nejistoty, (podle Brussels, 29.11.2000, COM(2000) 786 final, 
2000/0304 (CNS)).

5 Nauka o kriminalitě, o jejích pachatelích, obětech a o její kontrole. (Novotný, Zapletal a kol. 2004:44)
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Informace o pachatelích jsou evidovány v České republice Ministerstvem 

spravedlnosti, Policií ČR a Městskou policií. Ve statistických údajích jsou pachatelé 

sledováni podle pohlaví, věku, národnosti, státní nebo etnické příslušnosti, zjištěných 

psychických zvláštností, s možností doplnit i jiné specifické charakteristiky.

Sledování pachatelů a jejich identifikace jsou důležité pro následující procesy:

• řešení problémů a vypracování obecných záměrů trestní politiky (např. věková 

hranice trestní odpovědnosti, zavádění nových druhů trestů, reforma trestních sankcí, 

atd.)

• individuální rozhodování v průběhu trestních řízení, při zacházení s konkrétním 

pachatelem, např. při zjišťování úmyslu pachatele trestný čin spáchat, zjišťování 

motivace, při rozhodování o trestu, atd.

Stejně tak jako jsou důležité poznatky o vykonaných činech pachatelů, je přínosná pro 

rozšíření informací o pachateli i predikce (prognóza) jeho budoucího chování. Tento přístup 

významně souvisí s prevencí kriminality, (podle Novotný, Zapletal a kol. 2004: 113-138).

4.3. Oběť
Většina trestných činností způsobuje újmu konkrétním osobám, ovlivňuje jejich zdraví 

a psychiku, ohrožuje je na životě, omezuje jejich práva (svoboda, čest, aj.), ohrožuje jejich 

majetek. Osoba vystavená takovým ohrožením se nazývá oběť, zabývá se jí viktimologie, 

která je součástí kriminologie. Viktimologie se zaměřuje na roli oběti v průběhu trestného 

činu, při jeho odhalování a objasňování, dále pak různými způsoby pomoci oběti po trestném 

činu a způsoby, jak zabránit viktimizaci (procesu, v němž se potencionální potenciální oběť 

stává obětí skutečnou) potencionálních potenciálních obětí. (Novotný, Zapletal a kol. 

2004:141)

I o obětech se vedou statistiky, kriminální a policejní. Policejní statistiky shromažďují 

informace o pohlaví, věku obětí, o jejich některých sociálních charakteristikách, následcích 

trestné činnosti (úmrtí, zranění bez následků/s následky) atd. Účelem je nastavit účinnou 

preventivní politiku.

Viktimologie je pro prevenci kriminality velmi významná disciplína. Způsob, jak 

preventivně působit na občany, aby dokázali předcházet kriminogenním situacím, je 

především osvěta, tj. přednášky, články, mediální relace, atd. Obecně platný návod, jak se 

vyhnout takové situaci samozřejmě není možné vytvořit, je však možné uvést modelové 

situace, příklady, které napomůžou případné oběti reagovat vhodnějším způsobem.
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V některých případech se osvědčily i praktické výcviky v sebeobraně, např. u profesí, ve 

kterých se osoby vyznačují vysokým stupněm viktimnosti (poštovní doručovatelé, bankovní 

personál, taxikáři, aj.)

Osvěta, poradenství a jiné způsoby varování před možností viktimnosti je nutné 

využívat a praktikovat velmi rozvážně. Přehnaná publicita může v lidech vyvolávat přehnaný 

strach před zločinem a následné neadekvátní chování, které negativně ovlivňuje jejich 

každodenní rytmus (strach večer opustit byt, přehnané vybavení bytu proti vloupání, aj.). 

Informace o možné viktimnosti by neměly vyvolávat v lidech potřebu se ozbrojit. Strach 

z kriminality naopak může výskyt kriminality zvýšit, (podle Novotný, Zapletal a kol. 2004: 139- 

167)

4.4. Prevence kriminality
Vzhledem k charakteru kriminality je nutné jí kontrolovat. Kontrolou rozumíme aktivity 

státu a společnosti, které usilují o udržení kriminality v „přijatelných“ mezích nebo o její 

omezování. Dvě strategie, jak kriminalitu kontrolovat jsou strategie represivní (potlačování 

trestné činnosti) a preventivní( předcházení trestným činům). Současné světové a evropské 

organizace (OSN, Rada Evropy, Evropský parlament, Evropská komise, aj.) prosazují 

preventivní přístup, skutečností však je, že v řadě států stále převažuje přístup represivní, 

(podle Novotný, Zapletal a spol. 2004:23).

Prevence není právní pojem. V širším kontextu však lze nalézt odkazy na prevenci 

v některých zásadních právních normách jako jsou: Ústava České republiky, Trestní řád, 

Zákon o Policii České republiky, Listina základních práv a svobod, Zákon o obcích, Zákon o 

působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, aj., které pojednávají o způsobech ochrany 

občana.

Pro účely práce nyní vymezím pojem prevence a představím její jednotlivé typy 

s přihlédnutím ke koncepci prevence kriminality České republiky a Prahy.

4.4.1. Vymezení pojmů

Preventivní politika je ofenzivní strategie kontroly kriminality, která využívá především 

nerepresivní prostředky. Jejím cílem je eliminovat sociálně patologické jevy a snižovat motivy 

a příležitosti k páchání trestných činů. Kromě orgánů činných v trestním řízení, kterými jsou 

systém justice, policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství (nehrají hlavní roli), řadíme 

mezi subjekty preventivní politiky i další instituce, např. nerepresivní orgány veřejné správy, 

zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotliví občané.
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Prevence kriminality patří společně s represí do oblasti trestní politiky. Představuje soubor 

nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i 

soukromoprávními subjekty. Cílem je předcházet kriminalitě a snižovat obavy z ní. Děje se 

tak prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí nebo působením na potencionální 

pachatele a oběti trestných činů. Preventivní opatření se dělí na sociální prevenci a situační 

prevenci, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a 

pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně 

patologických jevů, mezi nejzávažnějším řadíme nejrůznější formy závislostí.6

Objekty prevence kriminality:

• kriminogenní faktory - sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality,
• potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti,
• potenciální či skutečné oběti trestných činů.

4.4.2. Struktura prevence kriminality

Struktura prevence kriminality je velmi komplexní systém metod, postupů a 

zainteresovaných orgánů a organizací. Její dělení je v teoretické rovině obecně stejně platné 

ve všech demokratických společnostech. Složení orgánů a organizací, které se na prevenci 

podílejí, je pak v konkrétních státech podobné, ne však identické. Na následujících stránkách 

bude nastíněn jak teoretický základ, tak i uvedení do organizace prevence v České 

republice. Bližší informace o koncepci prevence kriminality jsou rozvedené v kapitole o 

situaci v Praze a přílohách.

Sociální prevence je součástí sociální politiky. Mezi aktivity sociální prevence patří působení 

na proces socializace a sociální integrace, dále se pak sociální prevence věnuje změně 

nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové 

příčiny páchání trestné činnosti. Efektivitu sociální prevence je obtížně statisticky či 

ekonomicky měřit, lze na ni jen usuzovat podle možných sociálních perspektiv jedinců - 

objektů preventivního působení.

Pro úplnost jsou níže uvedené definice prevence kriminality z dokumentů mezinárodních organizací:
Prevence kriminality zahrnuje strategie a opatření, jim iž se usiluje o redukci rizika výskytu kriminality a jejích 
potencionálních škodlivých vlivů na jedince a společnost včetně obav ze zločinu a zásahů, je ž  mají postihnout 
mnohočetné příčiny obav. Dále se prevence kriminality týká vymáhání práva, trestů a nápravných opatření při 
současném zajištění preventivní činnosti, (podle ECOSOC 2002/13 adopted on 24 July 2002)
Prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření určená k redukci anebo jinak přispívající k omezení kriminality 
a snížení pocitu nejistoty občanů, jak  z kvantitativního, tak kvalitativního hlediska, buď cestou přímého 
odrazování od trestné činnosti nebo prostřednictvím politiky a zásahů, určených k redukci potenciálu kriminality 
a jejích příčin. Zahrnuje činnost vlády, příslušných orgánů, agentur trestního soudnictví, místních orgánů, 
specializovaných sdružení, soukromého a dobrovolného sektoru, výzkumných pracovníků a veřejnosti za podpory 
médií.(podle Brussels, 12.3.2004, COM(2004) 165final)
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Situační prevence vychází ze zkušenosti, že určité druhy kriminality se vyskytují v určité 

době, na určitém místě, za určitých okolností. Snahou situační prevence je minimalizovat 

kriminogenní podmínky pomocí opatření režimové, fyzické a technické ochrany. Efektivita 

situační prevence se prokazuje zejména při omezování majetkové trestné činnosti. Její 

úspěšnost je obecně vysoká. Odpovědnost za opatření situační prevence spadá především 

na občany a obce, v rámci vymezených kompetencí i na Ministerstvo vnitra a Policii ČR. 

Důležitou součástí situační prevence je občanská zainteresovanost nebo budování 

kamerového systému, který slouží k dohledu na veřejný pořádek a k předcházení trestné 

činnosti.7

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů pracuje s koncepty bezpečného 

chování, s ohledem na různé kriminální situace a psychický stav ohrožených osob. Pomoc 

spočívá ve skupinovém i individuálním poradenství zdravotního, psychologického a právního 

zaměření, tréninku v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před 

trestnou činností. Prevence viktimnosti využívá metody sociální i situační prevence vzhledem 

k míře ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni, (podle Ministerstvo vnitra, 

prevence kriminality, http://www.mvcr.cz/prevence/)

4.4.3.Úrovně preventivních aktivit

Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci.

Primární prevence je zaměřená na výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a 

poradenské aktivity pro nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je věnována pozitivnímu 

ovlivňování zejména dětí a mládeže (využívání volného času, sportovní vyžití). Spolupráce 

probíhá s rodinami, školami a lokálními společenstvími.

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). Hlavní zájem je soustředěn na sociálně patologické jevy (např. drogové a 

alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické 

konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost, atd).a na příčiny kriminogenních situací.

7 V situační prevenci se významně uplatňuje viktimologie. Poznatky z předchozích případů slouží jako návod 
pro potenciální oběti, jaks e vyhnout viktimizaci. Osvědčilo se zpracovávat informace ne obecně trestné činy, ale 
jednotlivé druhy trestných činů a pro různé situace (Novotný, Zapletal 2004:165)
Situační prevence je preferována před prevencí sociální, její zavádění je rychlejší, jednodušší, výsledky jsou 
bezprostředné a zřetelné. Účinnost konkrétního preventivního programu je také lépe ověřitelná. Naopak 
nevýhodou situační prevence může být, že její účinnost je někdy krátkodobá či nestálá nebo vede k přesunu 
kriminality. (Novotný, Zapletal 2004:187)
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Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění 

včetně rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení...). Cílem 

terciární prevence je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a změnit nefunkční 

sociální prostředí.

Za primární a sociální prevenci jsou odpovědné rodiny, obce a Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence spadá pod odpovědnost 

Ministerstva práce a sociálních věcí, případně i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva 

zdravotnictví. Ve specifické části populace působí i Ministerstvo obrany, (podle Ministerstvo 

vnitra, prevence kriminality, http://www.mvcr.cz/prevence/)

4.5. Systém prevence kriminality v ČR

4.5.1. Úrovně systému prevence

V České republice je systém prevence organizován na třech úrovních:

Na mezirezortní úrovni
- formulace preventivní politiky vlády ve vztahu k obecné kriminalitě 

koordinace a integrace preventivních činností jednotlivých rezortů,

zastoupených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality

harmonizace dotačních politik ve vztahu k subjektům prevence kriminality

iniciace aktivit podle aktuální bezpečnostní situace 
Na rezortní úrovni

- programy prevence kriminality vycházející z věcné působnosti jednotlivých 

ministerstev (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví). Programy v rámci ministerstev nejen 

rozšiřují jejich činnost, ale i ovlivňují tvorbu legislativy.8

Na místní úrovni
- podstata organizace preventivního programu na místní úrovni spočívá 

v optimálním rozložení působnosti v oblastech sociální a situační prevence 

s ohledem na místní situaci, potřeby a možnosti

- v oblasti prevence kriminality na místní úrovni působí především orgány státní 

správy, samosprávy, policie, nestátní organizace.9

(podle www.praha-mesto.cz. Informační server HMP/ Bezpečnost)

8 Resorty se ve svých preventivních programech zaměřují především na zkvalitňování trestní, rodinné a 
vzdělávací politiky, politiky týkající se mládeže, zaměstnanecké politiky apod.
9

Do této kategorie patří i aktivity podnikatelských subjektu. Jedná se o aktivity například pojišťoven, firem 
zabezpečovací techniky, komerčních detektivních a bezpečnostních služeb. Tyto subjekty se zaměřují zejména 
na oblasti situační prevence a na podněcování občanů k využívání technického zabezpečení majetku.
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Poprvé byla preventivní politika formulována ve vládou schválené Strategii prevence 

kriminality na léta 1997-2000 (usnesení vlády ze dne 9. dubna 1997 č. 209). Na základě 

jejího vyhodnocení aktuálních trendů vývoje trestné činnosti byla usnesením vlády schválená 

další strategie. (Dostálová, Dočkal 2003:153)

4.5.2. Počátky prevence kriminality v České republice a Praze, formulace 

problému

Historie prevence kriminality v České republice sahá do 90. let 20. století. V datech se 

vyvíjela takto:

1993 -  usnesení vlády č. 22, ze dne 20. ledna, ke koncepci Ministerstva vnitra České 

republiky v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a doktríně Policie České republiky, 

kterým vláda uložila ministru vnitra ve spolupráci s ministry obrany, spravedlnosti, práce a 

sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a generálnímu prokurátorovi předložit návrh 

programů prevence kriminality.

- Česká republika ustavila Republikový výbor pro prevenci kriminality, tvořený ministry vnitra, 

práce a sociálních věcí, školství a mládeže, zdravotnictví, spravedlnosti a obrany, a státním 

zástupcem.10

1996 -  Ministerstvo vnitra zavádí tzv. Komplexní součinnostní program prevence kriminality 

(dnes program Partnerství), program pro města s více než 100 tisíci obyvateli. Tento 

program měl napomoci městům institucionalizovat preventivní aktivity, jmenovat koordinátora 

prevence kriminality, jehož úkolem je vytvářet příznivé podmínky pro fungování systému 

prevence kriminality ve městě.

1997-98 -  budování městského kamerového systému

1997 - města se začínají hlásit do Komplexního součinnostního programu prevence 

kriminality, včetně Prahy.

1999 -  vznik Komise pro prevenci kriminality Rady hlavního města Prahy (dále jen HMP), 

počátky formulace koncepce prevence kriminality.

2000 -  do rozpočtu HMP je zahrnuta částka na aktivity prevence kriminality, každoročně se

definují priority HMP, vyhlašují se granty prevence kriminality.

- vznik prvního dokumentu Koncepce prevence kriminality HMP pro rok 2000-2004.11

- navázání spolupráce se pražskými městskými částm i12

10 Cílem tohoto výboru je vytvoření integrované strategie prevence založené na odborných expertízách a na 
mezinárodní spolupráci, prostřednictvím rozvíjení vyhodnocených metod pozorování snah na místní úrovni. 
(Devátý kongres OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli, 1995)
11 Tento dokument specifikoval povinnosti a odpovědnosti jednotlivých orgánů (viz příloha č .l).
12 V každé městské části byl jmenován koordinátor (manažer) prevence kriminality, kteří se pravidelně setkávají 
s koordinátorem prevence kriminality HMP (Magistrát)
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- navázání mezinárodní spolupráce s Radou Evropy ( Komora místních a regionálních 

samospráv Evropy, program „Úloha orgánů místních samospráv ve snižování a prevenci 

kriminality v Evropě“) . 13

2001-2003 -  určování hlavního směru politiky České republiky v oblasti prevence 

kriminality.14

2004 -  Praha se zapojila do nového programu „Partnerství“ (program, který nahradil původní 

program „Prevence kriminality na místní úrovni“).15

Duben 2004 -  vláda ČR schválila Strategii prevence kriminality na léta 2004-2007.16

„Prioritou je komplexní řešení prevence kriminality na území hl.m.Prahy, tvorba specificky 

zaměřených a vnitřně provázaných preventivních programů, projektů vedoucích 

k informačnímu propojení a integraci sociálních a rizikových služeb na území hl.m.Prahy. 

Zároveň s ohledem ČR na vstup do EU je nutné prohlubovat mezinárodní spolupráci v této 

oblasti a získávat zkušenosti v zahraničí ve všech oblastech, souvisejících se zvyšováním 

bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel hl.m.Prahy:“

(Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na období 2005-2008 :4)

13 Mezi další mezinárodní spolupráci patří také účast Prahy v pracovní skupině EUROCITIES 
(www.eurocitiesorg - mezinárodní síť hlavních evropských měst), projekt „Bezpečné město“ a program 
URBACT - SECURCITY (http://www.urbact.org/ - hlavním smyslem tohoto programuje možnost výměny 
zkušeností a znalostí, úspěchů i problémů evropských měst)
14 Mezi hlavní směry byly zařazeny: snižování míry závažnosti trestné činnosti, zvyšování bezpečnosti občanů, 
začlenění prevence kriminality do generelů rozvoje krajů a obcí. Dalším bodem strategie bylo připravit a 
realizovat převedení preventivních aktivit na místní úrovni z působnosti ministerstev do působnosti krajů a obcí.
15 Základem programu Partnerství je součinnost subjektů zapojených do problematiky prevence kriminality. 
Záběr programuje podmíněn místní situací v oblasti vývoje sociálně patologických jevů, potřebami, zájmem a 
schopnostmi lidí a finančními prostředky. Hlavním cílem programu Partnerství je zvyšování pocitu bezpečí 
občanů a snižování kriminality ve městech a obcích. Podstatou programu je součinnost státní správy, 
samosprávy, policie a nevládních organizací. Důležité je analyzovat provázanosti činností jednotlivých institucí, 
míru vzájemné spolupráce a vytipovat duplicitní, neefektivní, případně chybějící aktivity. Podstatou organizace 
preventivního systému na místní úrovni je optimální rozložení působnosti v oblastech sociální a situační 
prevence s ohledem na místní situaci, potřeby a možnosti. Za přípravu a praktickou realizaci programu prevence 
kriminality na místní úrovni na území hlavního města Prahy nese zodpovědnost Zastupitelstvo hlavního města 
Prahy. Program probíhá za metodické, koncepční a finanční podpory vlády ČR. 
http://www.mvcr.cz/prevence/ksp/index.htm

Hlavním cílem Strategie bylo zkvalitnění systému prevence kriminality po analytické stránce, vyhodnocovací, 
personální, informační, metodické, a zároveň zajištění rovnocenného postavení preventivního systému České 
republiky v rámci obdobných systémů demokratických zemí.(Koncepce PK hl. m. Prahy na období 2005-2008, 
s. 4)
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Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality MVČR hodnotí vývoj 

prevence kriminality v ČR obecně kladně. Mezi důvody, které vedly v České republice 

k nastavení úspěšné politiky prevence kriminality, uvádí mimo jiné tyto: „Zřejmě jsme 

dokázali využít jistých jakoby zbytků socialistického myšlení, které - málo platné - směřovalo 

ke státnímu paternalismu a ke koordinaci ze strany státu, státních institucí, a zároveň to 

propojit s potřebou rozhodovat si o místních záležitostech sami. Asi se nám povedlo vyjít z  

naší postsocialistické situace, zvláště v tom, jak lidé často pořád ještě chápou odpovědnost 

státu za jejich život, a sladit to s už významnou řadou fungujících demokratických prvků - 

hlavně těch, které zdůrazňují roli orgánů samosprávy, místních institucí, občanských 

sdružení, samotných občanů, občanské společnosti. Základem našeho systému jsou obce, 

ty mají nejvíc oprávnění k volbě postupů. Stát poskytuje informace, metodiku, konzultace a 

částečně i finanční prostředky. Rovněž neustálá komunikace, která probíhá mezi různými 

úrovněmi, je  tím, co se prokazatelně osvědčuje.“ (Kopie 1999)

Proces řešení kriminality je velmi složitý a vyžaduje kooperaci řady činitelů. Stejně 

jako ve všech ostatních oborech se i tento setkává s problémy při realizaci svých cílů. 

Problémy plynou především ze struktury práce, v rámci níž existuje neochota institucí, 

byrokracie, nedostatek komunikace, nedostatek poznatků a jejich šíření. Z charakteru 

problémů plynou i návrhy jejich řešení, které budou rozebrány v následující kapitole.

5. MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ A JEHO VLIV NA VÝSKYT KRIMINALITY

5.1. Výskyt a důsledky sociálních patologií ve městě
Město vyvolává v lidech celou řadu emocí, kladných i záporných. Jednání lidí, vztahy, 

zdraví a pocity jsou silně ovlivněny prostředím, ve kterém žijí. Městské prostředí je často 

spojováno s negativními vlivy na lidskou psychiku, jmenovitě se hovoří o odcizení, stresu, 

způsobeném nejrůznějšími tlaky působícími na obyvatele. Další skutečnosti, které mohou 

negativně působit na psychiku člověka jsou městský hluk, ovzduší, teplota, atd. 17Proces 

urbanizace podle Kellera (1997) přispěl k rozbití tradičních komunit . Vytvořily se prostory s 

extrémně nízkou sociální kontrolou, ohniska sociální patologie. (Keller 1997:35).18

S velikostí, vysokou hustotou osídlení a rozložením města roste vedle řady výhod a 

usnadnění života i nebezpečí negativních důsledků. Jedním ze závažných důsledků růstu 

koncentrace lidí ve městě je i růst kriminality, která je považována za nejvyšší stupeň 

sociální patologie (podle Schmeidler a kol. 2001: 152- 176).

17 Neměl by ale vzniknout dojem, že celková bilance společensky relevantních výhod a nevýhod městského 
prostředí ve srovnání s prostředím venkovským je u měst méně příznivá.
18 J.Keller tak navazuje na mnohem starší sociologickou kritiku městské společnosti -  např. F. Tonnies, britští 
ruralisté, L. Wirth.
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Výzkumy ukazují19, že existuje přímá vazba mezi koncentrací populace a stupněm 

kriminality -  čím větší město, tím vyšší hodnoty výskytu kriminálních činů na osobu; čím více 

je osídlení zaměřeno zemědělsky, tím nižší hodnoty kriminality. Ironií těchto skutečností je, 

že města byla původně stavěna jako prostory bezpečí. Města Římanů, Řeků a jiných 

dávných civilizací, také města středověká, byla bezpečnými útočišti před hrozbami. Až do 17. 

století byla většina evropských měst opevněna, aby se tak chránila před vnějším 

nebezpečím. Toto vnější nebezpečí nebylo však pro města jedinou hrozbou. Města se 

neubránila před vlastní kriminalitou. Trestná činnost a výskyt delikventů mezi obyvateli měst 

si postupně vynutily ustanovení zvláštních prostředků a profesí ke kontrole a potírání 

narůstajícího počtu krádeží a dalších trestných činů v ulicích.

Dnešní města svou podstatou sama vybízejí ke kriminální činnosti mezi obyvateli, na 

které působí řada negativních vlivů (pocity odcizení, neosobní, tísnivé, deprimující prostředí 

městské výstavby) , což vyvolává v mnohých nekorektní chování ohrožující druhé. (Shaftoe 

2004: 85-89)

5.2. Společenská a fyzická podmíněnost výskytu patologických jevů 

ve městě
Jak potvrzují výzkumy prováděné zejména v západním světě (USA, Kanada, Velká 

Británie), i fyzické rysy prostředí mají vliv na jeho formování a vývoj, tedy i na výskyt 

kriminality a jiných problémů v lokalitě. Sociální situace, kulturní a organizační úroveň lokality 

ovlivňují fyzický stav prostředí, ten může pak působit pozitivně či negativně na výskyt 

kriminality. Je třeba hodnotit lokalitu komplexně a zohlednit veškeré možné vlivy na 

patologické jevy a nejlépe jim vhodnou formou předcházet. A protože se zločin většinou děje 

na určitém místě a existují k němu většinou opodstatněné důvody, je nutné se zabývat jak 

sociální, tak fyzickou stránkou problému. Tématem kapitoly bude výskyt kriminality v 

městském prostoru a znaky, které mohou kriminalitu ovlivňovat nebo jí dokonce přivodit a 

podporovat.

Většina teorií, které souvisejí se zkoumáním vlivu městského prostředí na výskyt 

kriminality, je zaměřena na architektonické řešení lokality s tím, že zohledňují i sociální a 

psychologické dopady. Často jsou vysoké hodnoty kriminality a jiných deviací spojovány 

také s vysokopodlažními domy (Newman 1973), v Čechách známými panelovými domy 

sídlišť.

19 http://www.homeoffice.gov.uk/rds/crimeew04Q5.html. stránky Home Office, výsledky výskytu kriminálních 
činů v Anglii a Walesu za období 2004/2005.
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Mezi teoretické směry a autory analyzující souvislost urbanistického a 

architektonického řešení s patologickými jevy, obzvláště s kriminalitou, patří vedle 

průkopnické Chicagské školy zejména Jane Jacobs (60.léta), Oscar Newman (70-80.léta), 

Prostorová škola (80. léta) a situační přístup (80.léta).20 Postupně se zmíním o všech, 

nastíním oblast, kterou se zabývali a k jakým výsledkům dospěli.

5.2.1.Přirozený dohled

Jedním z nejznámějších autorů, kteří se ve svých studiích zabývali vlivem 

architektury a urbanismu velkoměst na jejich životní prostředí, je americká žurnalistka Jane 

Jacobs (1916-2006). Ve své práci Smrt a život amerických velkoměst (1961) se zaměřila 

především na nedostatky městského prostředí, mezi které patří i pocit nebezpečí a 

kriminalita. I když si je autorka vědomá společenských příčin kriminality, ve své knize se jim 

nevěnuje a téma vztahuje především na fyzické prostředí a jeho (ne)funkčnost.

Jako zásadní důvod nebezpečnosti měst vidí Jacobs opuštěnost městských ulic: 

„Veřejnou bezpečnost zajišťuje především složitá, téměř mimovolná síť dobrovolné kontroly 

a norem, které existují mezi lidmi a které si lidé sami vynucují.“ (Jacobs 1961:27). „..hodně 

užívané městské ulice bývají bezpečné. Opuštěné městské ulice bývají nebezpečné.“ 

(Jacobs 1961:29).

Řešení, které navrhuje, je možné shrnout do tří základních bodů: jasné oddělení mezi 

veřejnými a soukromými prostory, přítomnost „očí“- místních obyvatel i kolemjdoucích- na 

ulici (lidé sami hlídají dění na ulicích tím, že sledují běh událostí na nich), nepřetržité 

využívání ulice (přítomnost co nejvíce očí). Jacobs za prevenci kriminality v podstatě 

považuje přirozený dohled nad děním v ulici. Jako preventivní prvek uvádí živost ulice, její 

vybavenost bary, restauracemi, nočními obchody, apod., což je určitá forma sociální 

kontroly. (Jacobs 1961)

Teorie Jane Jacobs byla v následujících letech velmi napadána a její platnost byla 

vyvracena. Britští kritici, např. M.Ramsay (1982), R.l. Mawby (1977) na příkladech výzkumů 

v 70. a 80. letech v Anglii ukazovali, jak Jacobs přeceňuje vliv přirozeného dohledu jako 

preventivního prvku, který ve skutečnosti není tak účinný. Kritika byla především mířena na 

osobu pachatele a působení fyzického prostředí. Autoři poukazovali na fakt, že větší počet 

lidí naopak způsobuje více potíží: láká více pachatelů a v ulici zanechává např. více odpadů 

a nepořádku, což podle nich vede kvíce hrubostem, pocitu nejistoty i možné kriminalitě. 

(Soomeren 1997:26)

20 Za prvního obhájce významu fyzického prostředí při řešení sociálních otázek byla Elizabeth Wood, pracovnice 
v Chicago Housing Autority, která se snažila o zkvalitnění životního prostředí obydlí nižších sociálních vrstev 
pomocí jeho přirozené kontroly samotnými rezidenty.( Robinson 1996) In: http://www.acs.appstate.edu/dept/ps- 
ci/vitacpted2.html
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5.2.2. CPTED -  Prevence kriminality pomocí projektování životního prostředí

Koncept CPTED - Crime Prevention Through Environmental Design (Prevence 

kriminality cestou architektonicko- urbanistického návrhu) představil ve stejnojmenné knize 

kriminolog C. Ray Jeffery v roce 1971. Kniha se po svém vydání nesetkala s velkým 

ohlasem. Koncept a jeho principy se začaly znovu diskutovat při vydání knihy Hájitelný 

prostor Oskara Newmana (viz. níže). Princip CPTED byl několikrát přepracován. Jeffery je ve 

výsledku považován sice za jeho původce, ale nejvíce se jím proslavili architekt Newman a 

kriminolog T.D. Crowe.21

Koncept CPTED se zaměřuje na identifikaci podmínek fyzického a sociálního 

prostředí, které poskytují příležitost ke spáchání kriminálního činu, a zároveň hledá způsob, 

jak tomu zabránit. Cílem je vyprojektovat a realizovat prostředí, jehož uspořádání a užití 

povede k redukci strachu a kriminality a zlepšení kvality života. Koncept je výlučně 

preventivní, což ho odlišuje od zásahů např. policie nebo soudu, které řeší již spáchaný 

zločin.

CPTED představil zásady preventivních postupů (pozn. všechny principy jsou 

rozvedeny v další části textu), mezi které patří: kontrola prostředí obyvateli, přirozený 

přehled, teritorialita (Tilley 2005: 245-265). Koncept je založen na třech rysech lidského 

prostoru:

- prostor pro lidi má určitý účel

- každý prostor využívaný lidmi je sociálně, kulturně, právně a fyzicky definován, což

vyvolává navrhované a zároveň přijatelné chování

prostor má být navržen tak, aby podporoval a umožňoval kontrolu doporučeného

chování (podle Schmeidler 1997).

5.2.3. Teritorialita, dohled, image, prostředí

Dalším známým autorem teorií (ne)bezpečnosti a koncentrace kriminality ve 

velkoměstech v závislosti na fyzickém prostředí města byl americký architekt a projektant 

Oscar Newman (1935-2004). Proslavil se především konceptem tzv. hájitelného prostoru

(Defensible space, 1972), který umožňuje samotným obyvatelům ovlivňovat a kontrolovat

prostředí svého bydliště, brát za ně zodpovědnost a tím ho i chránit. Tímto názorem se 

shoduje Newman s Jane Jacobs, která také považuje neformální kontrolu za prostředek 

prevence kriminality.

21 http://en.wikipcdia.org/wiki/Crime prevention through environmental design - Encyklopedie Wikipedia
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Hlavní myšlenkou teorie hájitelného prostoru je, že vzhled a pověst určité lokality a 

postoj obyvatel dávají potenciálnímu pachateli najevo, že území někomu patří a není 

anonymní. O území se pečuje a střeží se, což od kriminálního jednání odrazuje. Z teorie 

hájitelného prostoru plyne, že by měla vymizet anonymní území, kde není zřejmé, kdo za ně 

jako majitel nebo správce zodpovídá. (Novotný, Zapletal a kol. 2004:184)

Oscar Newman se zaměřil při svých výzkumech na výškové budovy, na kterých 

dokazoval, jaký má forma a půdorys budovy vliv na množství trestných činů. Newman svými 

výzkumy dokazoval, že v určitém typu budov a obytném prostředí se odehrává více 

kriminálních činů (př. výškové budovy) než jinde, protože byly špatně a nepřehledně 

navrženy.22 Nevhodný architektonický návrh napomáhá růstu kriminality. Koncepce každé 

budovy, její konstrukce a situování v prostředí je faktorem, který ovlivňuje pravděpodobnost 

spáchání kriminálních činů.23 V počátcích ani on nezohledňoval korelaci sociálního původu a 

původu kriminality, za což byl kritizován. Jejich význam zohlednil až v pozdějších pracích z 

80. let.

Newman rozdělil koncept hájitelného prostoru na samostatně působící mechanismy 

v architektonickém prostoru, které se podle něj významně podílejí na bezpečnosti prostředí: 

Teritorialita -  rozdělení prostředí do obytných subzón, v rámci kterých by si jejich 

obyvatelé mohli vytvořit vlastnický přístup. Vlastnický vztah k obydlí podle Newmana 

zmírní např. projevy vandalismu. Lidé si budou více vážit a chránit prostředí 

Dohled -  charakter a vzhled budov by měl být takový, aby bylo možné sledovat dění 

v jejích částech a okolí. Jde např. o schodiště, výtahy, pasáže, aj. Možnost jejich 

kontroly zvýší pravděpodobnost menšího výskytu vandalismu a kriminálních činů. 

Image -  uvážené použití stavebních materiálů, složení a prvků budovy (okna, dveře, 

osvětlení), plánu okolí, jsou prostředky redukce kriminogenních faktorů.

Prostfedí -  podpora bezpečnosti okolí budov pomocí strategického umístění a 

intenzivního využívání společných zařízení, které umožní obyvatelům zachovat blízké 

(sousedské) komunitní vztahy. (Newman 1973)

Newmanův model se setkal s velkým ohlasem, pozitivním i negativním. Newman byl 

všeobecně kritizován za tzv. fyzický determinismus, kdy přisuzoval architektonickému 

provedení příliš velkou váhu, aniž by zohledňoval jiné prvky života v lokalitě.

22 Newman stanovil jakýsi index kriminality, který se zvyšuje s výškou budovy. Podle toho zvláště třinácti a 
vícepatrové domy vykazují ve srovnání s dvoupatrovými a třípatrovými domy trojnásobný až sedminásobný 
index kriminality. (Novotný, Zapletal a kol. 2004:185)
23 Tento postřeh zmínil ve své knize Tendence současné architektury (1992) i Jan Čejka v souvislosti s výskytem 
kriminality na předměstských sídlištích: „V moderních komplexech s nejasně definovanými a vzájemně 
spojenými volnými prostory se nikdo necítí zodpovědný za to, co se tam děje. Zloděj má tisíc možností 
nekontrolované uniknout všemi směry. (Čejka 1992:22)
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Mezi negativními připomínkami (a to se týká i práce Jane Jacobs) bylo dále úplné 

opomenutí pachatele (kriminální živly nerespektují záměry architektů či urbanistů, ani o nich 

neví) a faktu, že místní obyvatelé nemusí nutně využít daných možností prevence. Kritiky 

potvrzují, že pro efektivnost plánování je nutné zohlednit i další aspekty bydlení a obyvatel. 

Koneckonců, jsou to lidé, kteří páchají trestné činy, ne prostředí. Efektivnost preventivně 

zaměřených návrhů není univerzální, proto nefunguje v každé lokalitě. Existují příklady dobře 

vyprojektovaného prostředí, kde je vysoký výskyt kriminálních činů, stejně tak jako jsou 

nekvalitní projekty, kde však nevýhody prostředí neprokázaly vyšší úroveň zločinnosti. 

(Shaftoe 2004: 76-79).

I přes řadu negativních komentářů ke zjednodušenému modelu řešení kriminality je 

Newmanův koncept jedním z nejznámějších a dodnes je inspirací pro projekty řešení lokální 

kriminality (např. Delftský program, Nizozemsko, 80.léta 20.století).24

5.2.4. Prostorová škola

V 70. letech se začala také formovat tzv. prostorová škola, která se zaměřila na 

pachatele a jeho prostorové volby. Za průkopníky se považují Paul a Patricie Brantinghamovi 

(Kriminologie životního prostředí, 1981), kteří analyzovali profily vloupání a formulovali „teorii 

prostorové volby“ . Autoři zdůrazňovali osobu pachatele, bez které by nebyla kriminalita. 

Východiskem je teze, že kriminální chování je chápáno jako výsledek všeobecně 

racionálních voleb a rozhodnutí pachatele. Pozornost má být věnována procesu rozhodování 

pachatele, které je časově/prostorově vymezeno. K trestným činům dochází zpravidla tehdy, 

dostanou-li se potenciální pachatelé do kontaktu s vhodným cílem, kde je šance na odhalení 

jinou osobou podle jejich předpokladu nízká, nebo kde budou pachatelé schopni utéci 

v případě přistižení. (Soomeren 1997)

Charakteristické rysy prostředí mohou ovlivnit pravděpodobnost spáchání trestného 

činu. Působí na vnímání místa vhodného pro spáchání trestného činu možným pachatelem, 

na jeho vyhodnocení okolí místa potenciálního trestného činu, na možnost přistižení jedním 

nebo více přirozenými ochránci (obyvateli). Pachatel se rozhoduje na základě několika rysů 

prostředí: snadný přístup do daného prostoru, viditelnost cíle (atraktivita pro ostatní „oči“), 

předpokládaná aktivita/odezva obyvatel při odhalení, existence únikové cesty.

24 Delftský program se zaměřil na potlačování kriminality. Město Delft iniciovalo program založený nejen na 
sociálních opatřeních, ale rovněž na lepším dohledu a zlepšené čistotě budov, úpravách životního prostředí, 
konverzi mnoha obytných jednotek a na systematických konzultacích s tamními obyvateli. Program se týkal 
situace kriminality čtyř nizozemských sídlišť : Bloemfonteinstraat, Stellenboschstraat, De Stede, Veldzicht (van 
derVoordt: 1997)
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Důležitost této perspektivy záleží na celé řadě faktorů, včetně typu zločinu a pachatelovy 

znalosti oběti nebo cíle. (Taylor, Harrell 1996:132)

Přínos této teorie byl především ve znovu obnovené otázce významu pachatele při 

řešení kriminality, kterou dříve rozpracovala Chicagská škola. Teorie prostorové volby měla

své pokračovatele, skutečně však byla zužitkována až v souvislosti se strategií situační 

prevence kriminality.

5.2.5.Situační přístup

Hlavní myšlenkou situačního přístupu k výskytu kriminality je redukce příležitostí ke 

spáchání trestného činu. Mayhew (1980) ve své knize Designing out crime identifikoval 

několik základních situačních opatření, pomocí kterých je možné snížit míru kriminality: 

ztížení dosažení cíle, např. zámky na dveřích, tvrdší stavební materiál

- přemístění cílového objektu kriminálního činu, např. placení kartou, šeky, namísto 

cash

- omezení přístupu k možným nástrojům kriminality, např. zbraní, nožů

snížení možnosti dalšího užití (zpeněžení) např. odcizených předmětů - označení 

majetku ochrannými známkami a identifikačními znaky

- oficiální dozor, např. policie, hlídky

přirozený dozor -  rezidenti pozorují okolí během každodenních aktivit

- dozor zaměstnanců -  dohled na dění v okolí vrátnými, správci domů

Ani tato teorie nebyla ušetřena kritických připomínek. Byla považována za 

zjednodušenou, nefunkční, opomíjející hlavní důvody výskytu kriminality a omezující lidské 

svobody. Naprosto pak opomíjí fakt, že kořeny kriminality leží v genetických, 

psychologických, sociálních nebo ekonomických důvodech, které jsou příčinou kriminálního 

chování. Vyjmenované způsoby, jak zamezit zločinu, nejsou obecně aplikovatelné, a pokud 

by se zločin posuzoval podle situačního přístupu bez ohledu na další působící faktory, pak 

nelze dosáhnout pozitivních výsledků. (Tilley 2005: 39-41)

Zásadním problémem všech teorií je jejich jednostranné zaměření a kladení důrazu na 

jednotlivé formy kriminality (vandalismus, vloupání, násilí) či její aktéry (pachatelé, oběti, 

prostředí) a opomenutí jejich kombinace. Každý typ trestného činu si žádá odlišný přístup a 

nelze při jeho aplikování odhlédnout i od dalších vlivů, které současně působí. Situační 

přístup prošel řadou modifikací a dnes je důležitou součástí prevence kriminality tzv. situační 

prevence (viz. kapitola o kriminalitě a preventivních opatřeních).
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Přehled základních pohledů na výskyt kriminality a její společensky a fyzicky 

podmíněné rysy nasvědčuje tomu, že zájem o tento problém je alespoň v západním světě 

velký. Přístup k prevenci kriminality pomocí projektování fyzického (životního) prostředí se 

ve světě začal prosazovat ve větší míře v posledních patnácti letech s různým úspěchem 

v jednotlivých zemích. Teorie upozorňují na řadu charakteristik, kterých je nutné si všímat a 

řešit je. Vycházejí z výzkumů, jejichž výsledky se snaží zobecnit, standardizovat. Řešení je 

řada, ale stále chybí konkrétní návody, kdy a jaké postupy aplikovat. Tak jako výsledky 

chicagských průzkumů v amerických městech nelze zobecnit na všechna města podobné 

struktury a situace, tak ani analýzy výskytu kriminality v závislosti na fyzickém prostředí nelze 

příliš generalizovat.

5.3. Proč je na venkově menší výskyt kriminálních činů?
Studie výskytu kriminality se většinou provádějí v jednotlivých městských oblastech. 

Přibližně 5x více zločinů je hlášeno ve velkoměstech než v menších městech a venkovských 

oblastech25. Avšak většina těchto studií kriminality přesně neidentifikuje charakteristiky 

urbanistických příčin vysoké míry kriminality ve velkých městech, tj. těch příčin, které tkví 

v samotném městském prostředí. Urbanizace je pokládána za stálý faktor a předpokládá se, 

že v městském prostředí existuje cosi, co je mu dáno (oproti oblastem venkovským) a co 

zločinnost zapříčiňuje. (Schmeidler 2000)

Nižší výskyt trestných činů v rurálních oblastech není způsoben pouze nižším počtem 

obyvatel. H. Shaftoe (2004) uvádí několik dalších okolností, které se v daných prostředích 

vyskytují a vysvětlují výskyt nižší kriminální činnosti na venkově. Ve všech případech jde o 

velké zobecnění, ale zároveň níže uvedené příklady umožní čtenáři si uvědomit faktory 

působící na výskyt trestných činů:

-  Je zřejmé, že obecně je napácháno větší množství kriminálních činů než policie odhalí. 

Větší počet činů pak odhalí ve městech, než na vesnicích, kde zůstává více „utajeného“ 

zločinu.

-  Ve městech je větší výskyt chudoby než v rurálních oblastech, takže lidé mají tendenci 

více krást, aby si tak opatřili potřebné prostředky. Neznamená to však, že na vesnicích 

není nezaměstnanost, zemědělství je jedno z nejméně placených zaměstnání.

-  Ve městech je větší příležitost pro potenciální trestný čin, někdy však bývají potenciální 

objekty krádeže lépe střeženy než ty na vesnicích.

-  Zemědělské (venkovské) oblasti se vyznačují většinou svojí rozlehlostí, což komplikuje 

jednoduché spáchání trestního činu. Statisticky je dokázáno, že pachatelé se často 

zdržují nebo dokonce bydlí blízko jejich obětí.

25 Crime in the United States: Uniform Crime Reports (Washington, D.C.: F.B.I., U.S. Department of Justice, 
1975
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-  Města jsou atraktivní pro různé typy deviantů právě svou anonymitou, ve které se snadno 

schovají a působí neodhaleni. Osoby deviantního chování jsou lépe identifikovatelné a 

kontrolovatelné v rurálních místech, proto často migrují do měst.

-  Venkovské prostředí je známé větší informovaností obyvatel o sobě navzájem, proto 

jakákoliv podezřelá aktivita je s větší pravděpodobností zaregistrována. Tento druh 

neformálního dozoru se vyskytuje právě v menších obcích, kde jsou mezilidské vztahy 

těsnější. Je však nutné poznamenat, že v rurálních oblastech je i větší množství 

nehlídaných a opuštěných prostor, které jsou ideální pro protizákonné činnosti. Ani v nich 

nelze spoléhat na bezpečné odhalení ilegálních aktivit.

-  Města čelí většímu obratu v počtu návštěvníků a obecně se v nich zdržuje větší množství 

lidí. Rurální oblasti mají tendenci být více stabilní v aktivitách i počtu lidí, tudíž cokoliv, co 

vybočuje standardu či není očekávané, je viditelné a odhalitelné. I když venkov nabízí 

více možností (vzhledem k zeměpisným charakteristikám) utajení, je však obtížné taková 

místa a nelegální činy uchovat dlouhodobě v tajnosti.

-  Městský život je často charakterizován svou hektičností, stresem, přílišnou rychlostí, 

každodenními vnějšími tlaky, lidé mají někdy tendenci reagovat na okolní vlivy 

nepřiměřeně, až násilně.

-  V rurálním typu sídel jsou obyvatelé většinou ohleduplnější k veřejnému majetku, naopak 

ve městech mají často jeho obyvatelé pocit, že prostředí a veřejné prostory jsou mimo 

jejich kontrolu, proto se k nim mohou chovat neohleduplně. Pocit komunitního života, 

sounáležitosti, který panuje na vesnicích a v zemědělských oblastech, může bezpečnost 

výrazně podpořit, (podle Shaftoe 2004: 87-89)

Komparace bezpečí a životních podmínek ve městě a v rurálních oblastech nezůstala 

jen u teorie. Ekologické a architektonické otázky měst se podle rurálního vzoru snažili řešit v 

70. a 80. letech Britové, kteří hnutí za lepší podmínky ve městě nazvali „The Urban Villages 

Movement (Hnutí městských vesnic). V Americe se podobné tendence nazývaly „The New 

Urbanism“ (Nový urbanismus). 26 Řada z výše uvedených znaků vesnic a měst byla 

předmětem diskusí těchto hnutí s cílem udržitelného ekonomického, environmentálního a 

sociálního rozvoje. Mezi hlavní rysy města, fungujícího na venkovské bázi, které měly 

zkvalitnit podmínky městského života, patřily např. počet obyvatel, design budov, 

zainteresovanost místních obyvatel, jejich participace na zlepšování prostředí, zdravá 

variabilita a promísenost budov i služeb, aby nedocházelo k segregaci obyvatel, aj. (podle 

Shaftoe, 2004:91)

26 Pojem New Urbanism má širší význam -  jde o směr rehabilitující kompaktní město se zklidněnými veřejnými 
prostory, nízkou řadovou zástavbou, veřejnou zelení atd,., nejde přímo o kopírování venkovského prostředí.
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5.4. Městská zástavba a její plánování
Možný výskyt kriminality by neměl být opomíjen z hlediska řešení města, rozmístění 

domů, jejich typů, údržby a správy.

Rada Evropy městům doporučuje, aby:

Zabraňovala pokračující výstavbě jednotvárných domů na hustě zastavěných 

plochách, často vystavených větru a působících bezútěšným dojmem 

Zamezila demolici starých, tradičních domů a jejich nahrazování budovami nízké 

sociální a architektonické hodnoty.

Zachovávala architektonické dědictví tím, že „oživí“ staré budovy pro současnost, a 

přitom zachovají jejich původní podobu a atmosféru.

Zasazovala se o to, aby prostředí ve městech působilo v každou denní i noční dobu a 

za každého počasí příjemně; zvláštní pozornost by měla být zaměřena na velikost, 

tvary, barvy, umístění budov, použitý materiál a údržbu budov a prostor.

Zajistila, aby veřejná prostranství a nábřeží řek a kanálů, parky, chodníky, pěší zóny 

byly přístupné a uzpůsobené pro aktivity obyvatel města tak, aby skýtala pocit 

bezpečí a možnost dohledu.

Vpracovala „Plán osvětlení“ veřejných prostor -  autobusových zastávek, nádraží, 

rizikových míst, aby občané získali pocit bezpečí, a zajistila účinné sledování provozu 

celého systému osvětlení, včetně nahlašování a odstraňování poruch 

Udržovala veřejná prostranství a dále je zkvalitňovala, zamezila vandalismu a 

páchání škod

Vyvinula kamerový systém, zejména v centrech měst, provozovala ho s patřičnou 

publicitou a s kamerami umístěnými na viditelných místech.

Podporovala spolupráci mezi policií a odborníky-architekty a zajistila, aby policejní 

úřadníci prošli konzultativním školením o vztahu mezi kriminalitou a městskou 

zástavbou, např. zřízením funkce styčného důstojníka pro architektonické projekty. 

Vypracovala a distribuovala propagační brožury pro veřejnost, které by vysvětlovaly 

příčinnou souvislost mezi kriminalitou a městským prostředím.

Toto jsou některá doporučení, která vzešla z projektu Rady Evropy „Odezva na násilí 

v každodenním životě demokratické společnosti“ (2002). Doporučení souhrnně naznačují, 

jaká opatření mohou podpořit snížení kriminality, pokud se zkvalitní bydlení a prostředí ve 

městech. Přehled sice neobsahuje konkrétní návod, jak nejlépe zrealizovat tyto preventivní 

kroky (řadě měst chybí personální, technologické nebo finanční prostředky), přesto je 

inspirací, na které oblasti se mohou příslušné orgány zaměřit a podpořit tak architektonické 

hledisko při prevenci kriminality.
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Bezpečná oblast se vyznačuje pořádkem, upraveností, přehledností, vzájemnými 

kontakty místních lidí (kteří pak snáze identifikují osoby cizí), společným dohledem nad 

veřejnými prostranstvími a sociální kontrolou chování hlavně dospívajících dětí. Západní 

kriminologie hovoří o tzv. „syndromu rozbitých oken“ -  lokalita, která se nachází v sociální 

exkluzi se vyznačuje nepořádkem na ulicích, neopravenými drobnými škodami, graffitti, 

později sníženým zájmem občanů o společenské dění a uzavíráním se v soukromí. Tato 

situace vadí prosociálnějším obyvatelům a ti se snaží lokalitu opustit. Na jejich místo 

přicházejí lidé, jimž anomický stav vyhovuje, stahují se sem i gangy z jiných částí města a 

situace se rapidně zhoršuje. Poté se i velkorysá opatření ze strany města mohou minout 

účinkem. (Holas, Večerka 2003: 62)

Plánování a vzhled města samy o sobě nemohou výrazně a dlouhodobě zredukovat 

výskyt kriminality a zaručit pocit bezpečí. Mohou však výrazně přispět k řešení této 

problematiky v rámci multidisciplinárního přístupu. Design města se odvíjí od konkrétního 

prostoru. Některé návrhy mohou být v jednom prostředí funkční, zatímco v jiném mohou mít 

kriminogenní následky. Plánování a z něj vycházející návrhy jsou dobrým začátkem ke 

změně (úpravě) sociálního chování komunity lidí, která se s kriminalitou potýká. Samozřejmě 

to není jediný způsob, jak na lidi působit. Plánování fyzického vzhledu prostředí je vhodné 

kombinovat s jinými prostředky ovlivňujícími městský život (sociální plánování, např. 

heterogenní struktura obyvatel).

Shaftoe (2004) shrnuje současné potřeby měst, které v obyvatelích vyvolají větší pocity 

bezpečí, a menší pocit strachu, do několika základních bodů:

-  Kvalita. Bydlení není vhodné řešit stavbou masových, levných budov (příkladem i v ČR 

jsou panelové domy), které dlouhodobě nepřinášejí žádné pozitivní výsledky. Bezpečnost 

je spojována s kvalitním bydlením (materiál a odolnost budov) určitého standardu v 

životaschopném a atraktivním prostředí. Kvalitní obydlí mají tendenci vyvolávat v lidech i 

kvalitní jednání.

-  Diversita a soběstačnost. Zkušenosti potvrdily, že pro podporu zdravého a bezpečného 

prostředí je nutné zachovat jeho rozmanitost. Monotónní a jednostranně využívané obytné 

oblasti vedou často k porušení bezpečnosti místa. Diversita by měla být dodržena jak ve 

výstavbě a potřebách pro široké množství obyvatel (vzhledem k věku, pohlaví, příjmu...), 

tak i v souvislosti s místním vybavením (obchody, vzdělávací a zábavná střediska, centra 

zdravotní péče, aj.), aby daná lokalita působila soběstačně, avšak bez pocitu izolovanosti.
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-  Identita. Tvář městských částí by měla být stále lidská. K tomu, aby si lidé mohli vytvořit 

vztah k místu svého bydliště, vybudovat si k němu vazby, se doporučuje respektovat 

vhodnou velikost lokality (ne více než 5000 obyvatel na rozloze ne větší než kilometr na 

šířku). Na tak velké ploše si lidé stále mohou vypěstovat pocit sounáležitosti s místem a 

důvěřovat okolí (sousedství).

-  Vlastnická práva. S identitou souvisí i forma vlastnictví (obecní, družstevní, osobní), která 

ovlivní zájem obyvatel podílet se na rozhodování o budoucnosti okolí jejich bydliště. 

Možnost participovat na změně a určité kontrole konkrétní lokality, kvalitě života v ní, v 

lidech podpoří respekt k místu, který vyžadují následně i od druhých.

-  Stabilita a kontinuita. Cílem městských částí by měla být snaha vytvořit výhodné prostředí 

pro bydlení a život, aby v něm rezidenti zůstávali dlouhodobě. Jenom tak do prostředí 

budou investovat svůj čas a energii a tím podporovat jeho úroveň. Podobně by tomu mělo 

být i u místních provozovatelů služeb. Příkladem jsou strážníci, sociální pracovníci, 

učitelé, organizátoři volnočasových aktivit pro mládež, kteří mají možnost dlouhodobým 

působení na jednom místě pozitivně ovlivňovat život místních obyvatel, kterým nejsou 

neznámí. (Shaftoe 2004: 90-97).

Řešení bezpečnosti a prevence kriminality cestou řízeného plánování je jistě cenný 

jev, ale není možné s jeho realizací opomenout i jiné přístupy a vlivy (např. vedlejší účinky). 

Je nutné, aby prostředí bylo tvárné a mohlo se adaptovat na různé demografické a sociální 

situace. Rychle provedené, masové výstavby (viz. sídliště) se v dlouhodobé perspektivě 

ukázaly jako pravý opak efektivního (finančně i kriminologicky) řešení bydlení. (Tilley 

2005:203-210)

Závěry je nutné považovat za vstupní materiál, který napomůže k identifikaci 

konkrétních problémů s kriminalitou v konkrétním prostředí/lokalitě. Je přitom důležité 

přistupovat k problematice strategicky, multidisciplinárně a s perspektivou dlouhodobého 

využití.

6. PRAVOMOCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI
Místní samospráva hraje v prevenci kriminality stále významnější úlohu. Místní 

orgány mají možnost působit na problémy kriminality účinně a pohotově, tím mnohdy 

zabránit napětí dřív, něž se do záležitostí vloží policie nebo soudy. Jejich role je klíčová i 

v nepřímém ovlivňování řady sektorů, za které jsou odpovědné z hlediska bezpečnosti: 

plánování výstavby měst, městská hromadná doprava, veřejné osvětlení
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- poskytování veřejné vybavenosti: hřiště, sportovní stadiony, společensko- 

vzdělávací střediska

- sociální zařízení a pomoc rodinám v péči o děti

- poskytování personálu pro údržbu, dozor a zajištění bezpečnosti ve veřejných 

institucích

mimoškolní společenské a vzdělávací služby 

ustavení městské policie

Místní orgány mohou nejvhodněji uplatňovat politiku prevence kriminality a zaujmout 

k ní komplexní přístup. Jednotlivé státy a jejich vlády jsou proto vyzývány k ustavení větší 

spolupráce s místními orgány. Mezi doporučení Rady Evropy členským státům patří 

například:

- uznat politiku snižování kriminality uplatňovanou na místní úrovni jako klíčový 

prvek programu snižování kriminality, podpořit názor, že místní problémy 

vyžadují řešení na místní úrovni

- posílit místní orgány a místní samosprávu v souladu s Evropskou chartou 

místních samospráv

posílit odpovědnost místních orgánů v oblasti prevence kriminality a vyčlenit 

na ni příslušné finanční prostředky

- snížit stupeň centralizace a řízení centrálními orgány ve prospěch 

rozhodování na místní úrovni, kde se mohou přijímat specifická řešení 

vzhledem k aktuálním problémům

zajistit efektivní využití místního rozpočtu v rámci komunity

- posílit rozvoj způsobilosti komunity prostřednictvím vzdělávání občanů 

(Rada Evropy 2002: 13-14)

6.1 .Co je třeba změnit a zlepšit?
Dřívější diskuse již odhalily lokální nesrovnalosti a připomínky k dysfunkcím se již objevily ve 

Sdělení Evropské Komise. Dají se shrnout takto:

1) postrádá se spojení teorie s praxí

Z teoretického hlediska byly vyvinuty strategie, jak postupovat v prevenci kriminality. Existuje 

právní opodstatnění i strategie, jaké kroky by se měly na různých úrovních podniknout, 

otázkou však zůstává, jak tato doporučení převést do praxe.
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2) neúčinné využívání správných a nejlepších postupů

Komunikace není nastavena tak, aby správné a nejlepší postupy dospěly až k řídícím činitelům 

politiky prevence kriminality, a proto tito činitelé nevyužívají výsledků současného výzkumu a 

neaktualizují odpovídající politiku:

a) dezorganizace rolí partnerů a vstupů

Neexistuje účinná koordinace všech orgánů a organizací působících v oblasti prevence 

kriminality. Vinou omezených prostředků a lidských zdrojů se nesdílejí jejich informace ani 

zkušenosti, a tyto zkušenosti a informace se nemohou kombinovat a využívat v praxi, když 

jsou obohaceny všemi těmito specifikacemi.

b) poruchy toku informací

Shora uvedené problémy mohou zapříčinit poruchy toku informací, a proto použitá řešení 

nejsou sourodá s aktuálními problémy.

c) nedostatečné znalosti metodologie

Rovněž neznalost kvantitativních a kvalitativních metod analýzy a širšího spektra preventivních 

opatření omezují práci a úspěšnost výstupů .

d) neefektivní a krátkozraké předvídání budoucího vývoje

Všechny shora uvedené problémy v zásadě zužují možnosti předpovědi budoucího vývoje. 

Prevence je dlouhodobý proces a zvolí-li se pouze krátkodobý přístup, hrozí zvolení 

neadekvátního řešení.

Aby se zabránilo potenciálním problémům, byla až dosud nastíněna tato doporučení:

Komukoliv zpřístupnit tzv. Best practices a změnit jejich formu prezentace, aby byla 

všem uživatelům (zejména těm, kteří vykonávají každodenní praxi) jasná a zároveň 

proveditelná.

Pracovníci podílející se na tvorbě politiky prevence kriminality by měli věnovat větší 

pozornost sociologickým a vědeckým výsledkům a rovněž prospěšným vědeckým 

metodám, kterých mohou účinně využít v praktické prevenci zločinu.

Používat „Best practices“ při navrhování a realizaci plánu prevence kriminality 

Standardizovat procesy a evaluaci každého plánu prevence kriminality a doporučovat 

výměnu informací mezi partnery prevence.

Státy by se měly ujmout role „velitelů“, aby garantovaly výměnu informací mezi 

orgány, které působí v prevenci kriminality (místní orgány, policie, sociální služby 

atd.). Tyto orgány následně pomohou při vývoji a zavádění strategie u různých 

místních kriminálních jevů, v souladu s již stanovenými pravidly, vztahy a souhlasem 

komunity.

Každý stát by kromě toho měl vytvořit profesionální útvar, který převezme 

odpovědnost v oblasti prevence kriminality.
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Zajistit speciální odborné vzdělávání a umožnit zvýšení počtu pracovních kapacit na

místní úrovni, (podle COM 2004,165 final)

S ohledem na shora uvedené připomínky již byly podniknuty kroky, které mají 

místním orgánům pomoci v organizaci jejich práce a sdílení zkušeností s ostatními. Byla 

ustavena různá fóra, kde je možno slyšet a sdílet hlas měst. Záležitosti týkající se místního 

řízení sledovala a usnadnila celá řada mezinárodních sítí měst.

Bez ohledu na to, kam až strategie a postupy prevence dosud dospěly, je důležité, že 

se kriminalita a potírání zločinu staly obecně uznávaným problémem, a že je v zájmu stále 

většího počtu organizací a jednotlivých orgánů řešit jej, což upevní spolupráci a přinese záhy 

úspěšná řešení.

7.SITUACE BEZPEČNOSTI A BEZPEČÍ V PRAZE
Doposud pojednávala moje práce o teoretických hlediscích týkajících se kriminality ve 

městě a její prevenci. Podkladem pro vyslovení těchto teorií byly zvláště výzkumy, mapující 

konkrétní situaci v konkrétním prostředí. Jak samo téma ze své podstaty naznačuje, i když 

existují teorie zobecňující problematiku městské kriminality, pro skutečnou představu a 

nalezení řešení v dané lokalitě je nutné analyzovat jednotlivá prostředí samostatně a 

usuzovat tak na možné a vhodné preventivní kroky.

V této části práce použiji hlavní město Prahu jako praktický příklad lokality, která, 

stejně tak jako ostatní evropská velkoměsta, kriminalitě čelí. Oblast prevence kriminality patří 

mezi priority metropole, která s kriminalitou intenzivně bojuje. Následující analýza ukáže, 

s jakými problémy se Praha potýká a jaké využívá prostředky na potírání zločinu, jak je 

prevence kriminality organizovaná na místní úrovni. Následující informace pocházejí 

především ze statistik a analýz bezpečnosti, nestrukturovaného rozhovoru s vedoucí 

Oddělení prevence kriminality pražského Magistrátu, inženýrkou Alenou Šindlerovou a 

publikovaných rozhovorů s náměstkem primátora Mgr. Janem Choděrou.

7.1. Výsledky výzkumů -  výskyt trestných činů na území hl.m. 

Prahy, postoje obyvatel k aktuální situaci

Kriminální činy na území Prahy jsou pravidelně mapovány. Nejdůležitější orgány, 

které data shromažďují, jsou Policie ČR, Městská Policie Hl.m. Prahy. Převzaté informace 

uveřejňuje Český statistický úřad v ročenkách. Z jejich statistik a výstupů pak čerpají 

informace Ministerstvo vnitra a Magistrát Hl. m. Prahy při formulaci záměrů a koncepcí 

prevence, které dále obohacují o vlastní šetření.
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Získané údaje mapují celkovou situaci na území metropole a jsou dobře dostupné. Pokud 

bychom chtěli zjistit, jaká je situace v konkrétních městských částech, ne vždy je jednoduché 

data získat. Pokud si jednotlivé městské části nenechají analýzu vyhotovit výzkumnou 

agenturou (často tak nečiní z důvodu nákladnosti projektu), potřebné aktuální informace 

nemají. Obecná data pak shromažďují Policie městských částí.

Aktuální zveřejněné informace o výskytu kriminality na území Prahy pocházejí z 

ročenky z roku 2004 (pozn. ročenka 2005 nebyla ještě zveřejněna v době vypracovávání 

diplomové práce).

7.1.1. Statistiky Policie ČR

Tabulka č. 1 : Kriminalita, trestné činy

10-1. Trestné činy

2002 2003 2004

Zjištěné trestné činy 102 847 99 107 97 302

z toho:
hospodářská kriminalita 7 498 5 651 6 286
obecná kriminalita 91 619 90 306 88 039
z toho:
loupeže 1 727 1 774 1 915
vloupání do bytů 3 475 3 502 3 563
znásilnění 111 113 120
vraždy 42 45 48
Trestné činy na 1 000 obyvatel 89 85 84
Objasněné trestné činy 26 309 21 937 19 009
z toho:
hospodářská kriminalita 6 383 4 329 4417
obecná kriminalita 16 784 15 023 12 062
z toho:
loupeže 491 458 426
vloupání do bytů 472 304 376
znásilnění 68 61 68
vraždy 40 36 42
Stíhané, vyšetřované osoby 15 645 15 141 14 400
z toho:
recidivisté 7 272 7 175 7 093
děti 257 306 185
mladiství 683 571 391
NUMERI PRAGENSES 2005 - Statistická ročenka hl.m. Prahy. In:http://www.praha.czso. cz
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Z údajů je patrné, že celkově klesá počet zjištěných trestných činů a s tím i podíl 

objasněných trestných činů. Pokud se detailně zabýváme jednotlivými zjištěnými trestnými 

činy, počet některých naopak roste. Pro účely této práce jsou podstatné především trestné 

činy tzv. obecné kriminality (loupeže, vloupání do bytu, znásilnění, vraždy) ve městě, jejichž 

počty jsou pozvolně vzestupné. Pozitivním výsledkem je však to, že podíl jednotlivých 

objasněných případů v posledním období stoupá, vyjma loupeží.

V porovnání s ostatními kraji, je Praha vzhledem k počtu trestných činů krajem s 

největším počtem zjištěných trestných činů. Velký počet zjištěné trestné činnosti je také v 

kraji Středočeském a Moravskoslezském.

Tabulka č.2: Údaje o trestných činech za kraje

ČR, Kraje Zjištěné trestné 
činy celkem

Z toho:
hospodářská
kriminalita

Z toho: 
obecná 
kriminalita

Trestné 
činy na 
1000 
obyvatel

Objasněné
trestné
činy

Česká republika 351090 33203 292913 34 133926

Hl.m. Praha 97302 6286 88039 83 19009

Středočeský 37776 3204 31893 33 11615

Moravskoslezský 35156 3846 27896 28 17477

NUMER! PRAGENSES 2005 - Statistická ročenka hl.m. Prahy,http://www.praha.czso.cz

Praha byla v roce 2004 na třetím místě v počtu stíhaných, vyšetřovaných osob. 

Kraje, ve kterých je počet stíhaných a vyšetřovaných osob ještě větší, je kraj 

Moravskoslezský a Ústecký.

Tabulka č.3. Stíhané, vyšetřované osoby podle krajů v roce 2004

ČR, Kraje Stŕhané,
vyšetřované
osoby

Z toho: 
Recidivisté

Z toho: Děti Z toho: 
Mladiství

Česká republika 121531 54880 3734 6197

Moravskoslezský 17540 9234 778 1240

Ústecký 15704 7184 513 759

Hl. m. Praha 14400 7093 185 391

NUMERI PRAGENSES 2005 - Statistická ročenka hl.m. Prah v, http://www. praha. czso. cz
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Údaje Policie ČR ze statistiky bezpečnosti na území hl.m.Prahy za první pololetí roku 

2005, s porovnáním stejného období v loňském roce (1.1.2004-30.6.2004) zaznamenávají 

celkový pokles kriminality.

Nejfrekventovanější trestnou činností na území hl.m.Prahy jsou krádeže věcí 

z motorových vozidel : 11 802 (-14,6%) . K největšímu počtu kapesních krádeží došlo na 

území Prahy 1, kde bylo ohlášeno 1 960 těchto případů. Jedná se o místa soustředěné 

turistiky a cizineckého ruchu, nákupní centra a prostory metra. Z objasněných případů bylo 

61% prokázáno kriminálním recidivistům. Dalšími trestnými činy, které statistika 

zaznamenává, jsou krádeže motorových vozidel : 4 154 (-17%) a krádeže vloupáním : 5 325 

(-13,2%). V neposlední řadě pak statistika zaznamenává majetkovou kriminalitu, u níž byl 

také zaznamenán výrazný pokles: evidováno 37 005 trestných činů (-9,5%).

Z uvedeného vyplývá, že na území hl.m.Prahy ve sledovaném období u zmíněných trestných 

činů klesla kriminalita v průměru o 13%.

(Zpráva o bezpečnostní situaci na území hlavního města Prahy za období od 1.1.2005 do

30.6. 2005 ve srovnání se stejným obdobím roku 2004, Statistika Policie ČR, 2005).

7.1.2. Analýza pocitu bezpečí

Průzkum pocitu bezpečí občanů hl.m. Prahy byl proveden poprvé v roce 1997 na 

souboru 1830 obyvatel. V roce 1999 byl proveden stejný výzkum na území hl.m.Prahy, 

s počtem respondentů 2000, stejně tak v roce 2004. Analýzy probíhají pravidelně v rozmezí 

2-3 let, další je plánována na rok 2007.

Hlavním cílem průzkumu v roce 2004 bylo zjistit ohrožení Pražanů na území hl.m. 

Prahy, jejich postoje k jednotlivým problémům, spojeným s kriminalitou a jejich zkušenost 

s trestnými činy. Dále bylo zjišťováno, jaká opatření by Pražané prosazovali ke zvýšení 

osobní bezpečnosti, jaká je jejich ochota platit za bezpečnost a jaké důvody je vedou 

k případnému odstěhování z Prahy.

Srovnání Analýzy pocitu bezpečí na území hlavního města Prahy realizované v letech 

1997, 1999 a v roce 2004 ukázalo, že v některých případech nedošlo k žádné změně, 

naopak v některých případech došlo ke změnám podstatným.

Z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku se v současné době nejvíce Pražanů cítí 

ohroženo drogami, pouliční kriminalitou, kriminalitou v MHD a pouliční prostitucí. V roce 1999 

se Pražané naopak cítili nejvíce ohroženi kapsářstvím, drogami, nezaměstnaností a 

bezdomovectvím. V roce 1997 to byla kriminalita všeobecně, drogy, závadové chování dětí a 

výherní automaty.

Nejvíce ovlivňují pocit bezpečí občanů drogoví dealeři a kriminální recidivisté a to 

stejně jako v roce 1999. Na třetím místě byli uvedeni v roce 2004 nepřizpůsobiví Romové, 

v roce 1999 to byli občané bývalé SSSR.
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V roce 1997 ovlivňovali pocit bezpečí nejvíce kriminální recidivisté, fašistické skupiny a 

nepřizpůsobiví Romové.

Podle druhů zločinnosti jsou v současné době největší obavy z kapesních a bytových 

krádeží, vykrádání a kradení aut. V roce 1999 to byly obavy z kapesních krádeží, ublížení na 

zdraví a vykrádání aut. V roce 1997 to byly nejvíce obavy z bytových krádeží, ublížení na 

zdraví, loupeží a vandalismu.

Nejpreferovanější pražskou čtvrtí je z hlediska bezpečnosti ve všech třech letech 

Praha 6. V roce 2004 je podle veřejnosti druhým nejbezpečnějším místem Praha 10 a třetím 

Praha 1. Dalšími městskými částmi preferovanými z hlediska bezpečí byla v roce 1997 

Praha 4 a 5, zatímco v roce 1999 to byla na druhém místě Praha 10 a na třetím Praha 4.

Zkušenosti respondentů s trestným činem jsou srovnatelné ve všech třech letech, 

v roce 2004 odpovědělo 34% dotázaných, že se stali v posledních dvou letech obětí 

trestného činu, v roce 1999 tak odpovědělo 33% dotázaných, v roce 1997 pak 31% 

dotázaných. Nejčastěji uváděným trestným činem v roce 2004 i v roce 1999 byly kapesní 

krádeže a vykradené auto, zatímco v roce 1997 to bylo ublížení na zdraví a loupežné 

přepadení.

Procento bezpečnostních opatření k ochraně majetku klesá. V roce 2004 provedlo 

bezpečnostní opatření k ochraně svého majetku 59% Pražanů, v roce 1999 62% Pražanů, 

v roce 1997 75% Pražanů. Ke zvýšení osobní bezpečnosti aktivně přispělo v roce 2004 50% 

Pražanů, v roce 1999 51% a v roce 1997 66% Pražanů. Jako způsob vlastního 

bezpečnostního opatření bylo v roce 2004 i v roce 1999 uváděno nejčastěji nevpouštění 

cizích lidí do bytu/domu a v roce 1997 uzamykání vchodu od domu.

Výzkum byl také zaměřen na vznik občansko-sociálního zařízení v blízkosti bydliště.

V roce 2004 by dotazovaným nejvíce vadilo kontaktní centrum pro narkomany, romské 

kulturní středisko, hrací automaty a výchovný ústav pro mládež. V roce 1997 respondenti 

nechtěli v blízkosti svého bydliště hlavně kasino s ruletou, romské kulturní středisko a 

rockový klub. V roce 1999 by nejvíce lidem vadil výchovný ústav mládeže, romské kulturní 

středisko a ubytovna pro bezdomovce. Nejvíce by ve všech případech respondentům vadil 

domov důchodců a policejní stanice.

Důvody odstěhování z Prahy byly v roce 2004 především vysoké životní náklady, 

vysoká kriminalita a špatné mezilidské vztahy. V roce 1999 byla na prvním místě uvedena 

vysoká kriminalita, dále špatné životní prostředí a následně vysoké životní náklady.
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V roce 1997 byly na předních místech uvedeny špatné životné prostředí, vysoké 

životní náklady a vysoká kriminalita.

Nejméně uváděnými důvody byly ve všech třech letech vysoké životní tempo a problémy 

s dopravou.

V roce 2004 uvedlo 42% respondentů, že by bylo ochotno platit měsíčně ze svého 

příjmu určitou částku ke zvýšení bezpečnosti. V roce 1999 by bylo 44% dotázaných ochotno 

platit měsíčně 1% ze svého příjmu, v roce 1997 by bylo ochotno přispět 50% dotázaných na 

zvýšení bezpečnosti měsíčně 0.5% ze svého příjmu.

Názory na opatření ke zlepšení bezpečnosti na území hl.m.Prahy byly ve všech třech 

letech výzkumu shodné - více policistů v ulicích uvedlo nejvíce dotázaných. V roce 2004 

následovalo zlepšení veřejného osvětlení, lepší materiální zabezpečení policie a kamerové 

systémy. V roce 1999 to bylo pak lepší vybavení policie a také více zařízení pro volný čas 

mládeže. V roce 1997 následovaly veřejně prospěšné práce a více zařízení pro volný čas 

mládeže.

Zajímavé je, že se nekryjí informace o tom, kteří obyvatelé (z jaké městské části) se 

obávají nejvíce trestné činnosti, s údaji o tom, které městské části jsou považovány za 

nejnebezpečnější. Nejvíce se obávají obyvatelé Prahy 4, 6 (Praha 6 je paradoxně pokládána 

za nejvíce bezpečnou) a 13, přičemž za nejméně bezpečnou je považována městská část 

Prahy 1 a 3. Výzkum neprokázal, že by centrum bylo výrazně obávanější lokalitou v 

otázkách bezpečnosti, než jsou i jiné části Prahy. Negativní ohlasy má více Praha 3 a ani 

sídlištní zástavba nefigurovala ve větším měřítku jako nebezpečné místo.

Výsledky analýzy 1999 byly významným podkladem pro vypracování Koncepce 

prevence kriminality hlavního města Prahy v roce 2000, kterou se Magistrát (s nutnými 

změnami vzhledem k aktuální situaci) řídí dosud. Podle výsledků byly stanoveny priority a 

postupy při řešení situace kriminality v hlavním městě.

(IBRS: Analýza pocitu bezpečí- Hl. m. Praha- Prosinec 2004, Koncepce prevence kriminality 

hlavního města Prahy na období 2005-2008)

7.2. Současné problémy a preventivní aktivity hlavního města Prahy
Preventivní aktivity jsou dlouhodobá a systematická činnost směřující ke snížení 

kriminality a zvýšení pocitu bezpečí vnímaného občany. Prevence kriminality je účinná při 

systémové spolupráci co nejširšího spektra institucí v místě, kde se preventivní programy 

realizují za součinnosti občanů i částečné podpory státu.

Efektivní je komplexní přístup k této problematice spočívající v koordinaci dílčích 

projektů obce, na nichž se podílejí orgány státní správy, samosprávy, policie a různé 

nevládní organizace (Moderní obec 2001: 22 )
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7.2.1.Přehled konkrétních projektů

Program prevence kriminality v hl.m. Praze a jeho zaměření vychází, jak bylo výše 

řečeno, jednak ze statistických údajů Policie ČR, z výstupů Městské Policie hl.m. Prahy a 

také z Analýzy pocitu bezpečí obyvatel hl.m. Prahy. Celý program je součástí programu HMP 

„Bezpečná metropole“. Hlavním cílem všech projektů HMP je zajištění informovanosti 

obyvatel a návštěvníků HMP, týkající se zvýšení pocitu bezpečí. Na základě zkušenosti 

z roku 2005 se ukázalo pro Prahu účinné, vzhledem k její velikosti, že pro jednotlivé aktivity 

je vhodná doprovodná informační kampaň, která osloví obyvatele a návštěvníky Prahy.

V roce 2005 se HMP zaměřilo na informační kampaň týkající se prevence krádeží -  

„Pozor na krádeže“, zejména drobných kapesních krádeží v centru města a MHD. Součástí 

kampaně je hlavně distribuce informačních letáků a samolepek na ohrožených místech (tato 

kampaň pokračuje i v roce 2006 se zaměřením na další riziková místa na území HMP, kde 

k těmto krádežím dochází -  nákupní centra, restaurace, zaparkovaná vozidla).

Druhý zásadní projekt, který probíhal v minulém roce prostřednictvím seminářů pro 

žáky středních škol, byl zaměřen na informovanost o obraně proti přepadení -  „Nutná 

obrana“. Oba programy jsou realizovány hl.m.Prahou ve spolupráci s Policií ČR, Správou 

hl.m.Prahy -  Preventivně informační skupinou.

V roce 2004-2005 také proběhla první etapa projektu „Každý má svá práva a 

povinnosti -  „Nechte mě bajť, určený pro žáky základních škol. Projekt představoval formy 

preventivní činnosti a zvyšoval srozumitelnou formou právní vědomí mladé generace. Byl 

zaměřen především na možné nebezpečné situace každodenního života, např. při 

volnočasových aktivitách. V průběhu roku 2005 pak tento projekt pokračoval druhou etapou, 

kdy byla vydána videokazeta Zpackané životy“. Tento materiál byl následně distribuován po 

celé republice a setkal se s velkým ohlasem.

Neméně důležité byly aktivity zaměřené na nejvíce ohrožené cílové skupiny, např. 

seniory, zdravotně postižené spoluobčany nebo aktivity zaměřené na prevenci sociálně 

patologických jevů, konkrétně hazardní hry, šikanu, vandalismus, sprejerství, aj.

V roce 2006 jsou prioritní rizikovou skupinou, na kterou se Praha zaměřuje, i nadále 

senioři a zdravotně postižení, v programu je i informační kampaň zaměřená na tuto skupinu 

obyvatel. Pokračuje i kampaň týkající se krádeží s rozšířením na další, výše zmíněné 

lokality.
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Třetí hlavní cílovou skupinou, na kterou je zaměřena prevence kriminality, je působení MP 

hl.m.Prahy na základních a středních školách (projekty zaměřeny na zvyšování právního 

vědomí i např. na bezpečnost silničního provozu).27

Nedílnou součástí preventivních snah hl.m.Prahy jsou i nadále kroky zaměřené na 

zahraniční návštěvníky metropole a jejich informovanost (projekt „Informace na dosali"), jak 

se zachovat a kde hledat pomoc v případě nebezpečné situace.28

V posledních letech byly zároveň podporovány činnosti nízkoprahových klubů a tzv. 

streetworkerů29 na území HMP, které působí na jednotlivých městských částech a významně 

se podílejí na preventivním programu.

27 Preventivně výchovná činnost je nedílnou součástí práce MP hl. m. Prahy, kterou se zabývají strážníci Útvaru 
prevence. Základem jejich práce je především cíleně oslovovat děti a mládež prostřednictvím metodicky 
zpracovaných preventivních programů se zaměřením na bezpečné chování, sociálně patologické jevy a základy 
právního vědomí. Útvar prevence MP hl. m. Prahy rovněž nabízí velmi široké spektrum preventivních aktivit, 
směřujících k široké veřejnosti. Jedná se zejména o prezentaci MP na výstavách, akcích pořádaných 
jednotlivými MČ hl. m. Prahy, občanskými sdruženími či jinými organizacemi.Celopražské akce patří
k nejvýznamnějším, (http://www.mppraha.cz/prevence/. stránky Městské Policie hl.m.Prahy)
28 K výše zmíněným projektům MHMP vydává různé informační brožury, letáky, aj. Patří mezi ně např.: 
Bezpečný domov (samolepka), Bojím se promluvit (brožura A5), Kdo stojí za vašimi dveřmi? (samolepka), 
Nechte mě bejt! (VHS - jen pro odborníky), Tísňové telefonní linky (samolepky na telefonní sluchátka), 
Úřadovny Městské policie (kartička), Zabezpečení automobilů (brožura) - prevence automobilové kriminality , 
Zamykej, chráníš sebe i svůj majetek (samolepka), Zavřete před podvodníky dveře (brožura) - prevence 
majetkové kriminality , Vítáme vás v Praze (skládačka) - rady, jak ochránit sebe a svůj majetek pro cizince 
,What should I do if . . .(brožura pro zahraniční turisty) - rady, jak se zachovat v krizové situaci, Běžet někdy 
nestačí (brožurka - návod pro případ nutné obrany), Pozor na krádeže (skládačka se základními informacemi v 
ČJ a AJ, samolepka), Praha informuje (cizojazyčná skládačka s informacemi pro návštěvníky hl.m. Prahy)
(www.praha-mesto.cz ; Město-Bezpečnost-Prevence kriminalit-Publikujeme)
29 Streektwork a nízkoprahové programy jsou oblastí sociální práce s lidmi, kteří z různých důvodů nevyužívají 
oficiální nabídku pomoci. Terénní pracovníci kontaktují své klienty přímo v jejich přirozeném prostředí -  tedy 
na ulici, v parcích, klubech, atd. Nízkoprahová zařízení jsou kluby, ve kterých jsou výrazně sníženy technické, 
psychologické či sociální bariéry, které by bránily potenciálním klientům v jejich užívání.
Cílové skupiny jsou především děti a mládež, osoby užívající drogy, bezdomovci, prostitutky, aj. Problémy 
klientů mají různý charakter:pasivní trávení volného času a z toho plynoucí nuda, experimentování s drogami, 
trestná činnost a vandalismus, psychické a sociální problémy spojené s dospíváním, s problémy v rodině, ve 
škole, nebo záškoláctví.
Pouliční pracovník -streetworker-vyhledává děti přímo tam, kde tráví volný čas. Nízkoprahové kluby naopak 
nabízejí otevřené dveře.Děti a mládež si popovídat, svěřit se se svými problémy. Kromě toho však mohou 
využívat i široké nabídky volnočasových aktivit -  v nízkoprahových klubech se jim nabízí vybavení, např. ping
pong, kulečník, výtvarné aktivity, horolezecké stěny,hudebné zkušebna pro kapely,aj.
Streetwork a nízkoprahové kluby jsou v našem prostředí jednou z nejmladších sociálních služeb. Začaly se 
vyvíjet v České republice od roku 1993, hlavně díky donorů:Nadace rozvoje občanské společnosti a její program 
Gabriel, Nadace VIA a firma Lévi Strauss, (www.streetwork.ecn.cz)
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7.2.2. Financování projektů

Hlavní město Praha vyhlašuje každoročně celoměstské programy prevence 

kriminality, kterými na tyto přiděluje finanční prostředky ze svého rozpočtu. Jedná se 

především o projekty celoměstského charakteru v oblasti sociální a situační prevence.

Na základě prioritních cílů prevence kriminality hl.m.Prahy a analýzy potřeb v této 

oblasti poskytuje dále HMP finanční prostředky ze svého rozpočtu na základě vyhlášení 

tématických oblastí (situační a sociální prevence). Projekty prevence posuzuje Komise pro 

prevenci kriminality Rady HMP a předkládá je ke schválení RHMP a k informaci ZHMP. 

Většinou se Praze podaří obdržet na prevenci kriminality kolem 3-5% z celkového rozpočtu 

pro ČR, což je velmi málo vzhledem k faktu, že má Praha nápad trestné činnosti 28%.

Financování aktivit HMP ze státní účelové dotace probíhá v rámci programu 

Partnerství. (Koncepce prevence kriminality hl.m.Prahy na období 2005-2008 :17)

Finanční prostředky do oblasti sice rostou, ale státní podpora je podle náměstka

J.Choděry velmi nepřiměřená:.....přístup Ministerstva vnitra není z pohledu hlavního města

ideální. Malé jihočeské město dostane např. stejnou státní dotaci jako Praha, která má téměř 

třetinový podíl na celkové kriminalitě ČR. Trestná činnost v takovém malém městě má jinou 

strukturu, jiné podhoubí. Tam se kradou kola, tady řádí mafie, drogové gangy a pod.“ 

(Stříbrný kruh 2004: 1)

7.3. Organizace prevence kriminality v hl.m.Praha
(Hlavní orgány zabezpečení koordinace a realizace prevence kriminality, jejich 

kompetence a aktivity)

Oblast prevence kriminality v Praze je v současné době svěřena do působnosti 

náměstka primátora hlavního města Prahy Mgr.Jana Choděry (ČSSD), který zdůvodnil 

v rozhovoru dne 23. června 2005 pro deník Metro současné preventivní aktivity Prahy takto: 

„Praha jako centrum ČR představuje unikátní urbanistický celek. Je ekonomicky, 

demograficky, kulturně-historicky i politicko-společensky jedinečným městem ve středu 

Evropy. Struktura a četnost trestné činnosti se zásadně liší od ostatních částí ČR a 

v mnohém i od jiných evropských metropolí. Na území Prahy je každoročně spácháno kolem 

27% trestných činů z celé republiky, přičemž podíl závažné trestné činnosti je vyšší než 

v ostatních regionech...Krádeže prosté tvoří 38,6% z celorepublikového nápadu, krádeže 

věcí z aut představují 43,4%, kapesní krádeže 50,6%.“
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Z uvedených čísel je jasné, že úloha hl.m.Prahy není jednoduchá a boj proti 

kriminalitě je nevyhnutelný. Mgr. Choděra na otázku priorit boje proti kriminalitě odpověděl 

takto: „Prioritou v této oblasti je  mj. zapojení veřejnosti do preventivních aktivit, což je  jeden 

z důležitých aspektů ke zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí na území hl.m.Prahy. Proto se 

zaměříme na zvýšení informovanosti obyvatel a návštěvníků. Důležitá je také podpora 

programů týkajících se chování rizikových skupin a jedinců, tzn. Zejména aktivity zaměřené 

na snížení kriminality mladistvých a dětských delikventů.“ (deník Metro, 23.6.2005, s.14)

Na území hl.m.Prahy je koordinace a realizace prevence kriminality organizovaná na 

několika úrovních (viz. Příloha č. 2-3). Celková organizace je rozdělena do pěti stěžejních 

úrovní. Hlavním orgánem je po Zastupitelstvu hl.m. Prahy Komise pro prevenci kriminality 

(KPPK), zřízená roku 1999, která je poradním orgánem Rady hl.m.Prahy. Zároveň tato 

komise působí jako koordinační, konzultativní a iniciativní orgán k zajištění efektivity 

preventivních opatření, tzn. k zajištění informovanosti, návaznosti a souběžnosti příslušných 

aktivit (Koncepce prevence kriminality hl.m.Prahy na období 2005-2008 :8).

Komise je centrálním orgánem, který sdružuje všechny složky, které spolupracují na 

PK ve všech hlavních oblastech: primární, sekundárná i terciární. Spojujícím článkem 

jednotlivých městských částí hl.m.Prahy je Oddělení prevence kriminality hl.m.Prahy včele 

s koordinátorem PK za Prahu, pod kterým působí tzv. manažeři (koordinátoři) prevence 

kriminality městských částí 1-22 HMP.

Úkolem jmenovaných orgánů je realizovat stanované priority v oblasti prevence kriminality 

na místní úrovni na území Prahy.

Tito přední zástupci spolupracují nemalou měrou s dalšími institucemi a 

organizacemi: Městské centrum sociálních služeb a prevence hl.m.Prahy (oblast sociální 

prevence), Městská policie hl.m.Prahy a Policie ČR (situační prevence).

Na úrovni jednotlivých městských částí pak manažeři kooperují v oblasti prevence 

kriminality především s neziskovými organizacemi, dobrovolnickými spolky a nízkoprahovými 

kluby. Nestátní neziskové organizace se zaměřením na prevenci kriminality mají své 

zastoupení i na celopražské scéně: zabezpečují ty aktivity, které nespadají do náplně 

zmíněných organizací, na které však finanční podpora plyne od hl.m.Prahy. Kompetence 

jednotlivých subjektů prevence kriminality na úrovni HMP jsou vyjmenovány v Příloze č.1.

Od roku 1996 je Praha také zapojena do programu na celorepublikové úrovni. 

(„Partnerství“). V rámci tohoto programu Praha získává na základě předložených projektů 

státní účelovou dotaci určenou na prevenci kriminality. Dotace na realizaci programu ve 

městech, obcích a v krajích schválil dne 27. února 2006 na svém zasedání Republikový 

výbor pro prevenci kriminality.
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Na prevenci kriminality na místní úrovni bylo v roce 2006 rozděleno 69 286 000,- Kč.30
31

Dalším krokem ke snížení kriminality v metropoli bylo vyhlášení Celoměstských 

programů podpory prevence kriminality. Praha programy tento rok zaměřila na tři hlavní 

oblasti: prevenci kriminality, informovanost veřejnosti, jednorázové preventivní akce. 

Programy jsou zaměřeny např. na prevenci majetkové a násilné kriminality, na mladé lidi 

vracející se z ústavních zařízení, na problematiku prostituce a bezdomovectví, na podporu a 

pomoc obětem násilí.

Každá složka, která se prevencí zabývá, má jinou roli, jiné informace, jinak ve 

společnosti působí a všechny jsou zapotřebí. Realita vyžaduje, aby všichni, kteří jsou na tom 

pomyslném hřišti, kde se hraje proti kriminalitě, si prihrávali, bránili a útočili -  jedině tak se 

bude dařit dávat branky (Stehlík 2005:9)

7.4. Porovnání preventivních aktivit Prahy s teoretickými závěry 

výskytu kriminality ve městě a jejímu předcházení. Problémy 

organizace.

V této části práce se zaměřím na aktuální stav věcí. Teoreticky vypadá prevence 

kriminality v Praze velmi dobře zorganizovaná a fungující. Samozřejmě velká část aktivit 

pozitivně ovlivňuje pokles kriminality v metropoli a je skutečně účinná. Ne vždy však 

k výsledkům vede tak jednoduchý graf spolupráce a rozdělení funkcí, jak ho prezentuje 

Koncepce prevence kriminality. I v Praze, v koncepci prevence, v aktivitách místních orgánů 

existují mezery a neustálé možnosti zlepšování organizace. Poznatky (kladné i negativní), 

které jsem vysledovala z přístupných materiálů a zjistila od ochotných pracovníků 

příslušných orgánů (seznam konzultantů je uveden v kapitole zdrojů a materiálů k práci) 

budou obsahem této kapitoly.

30 http://www.mvcr.cz/ministerstvo/opk/servis/brezen.pdf. Informační servis prevence kriminality, Ministerstvo
vnitra ČR, Březen 2006

31 Vzhledem k tomu, že od ledna 2005 je prevence kriminality nově řešena i na úrovni krajů, každý kraj má
svého koordinátora prevence, kteří se dohromady scházejí právě v návaznosti na Partnerství. Partnerství však 
neodpovídá svou organizací úrovni krajů, pouze měst, proto bude muset být jeho struktura pozměněna.
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7.4.1.Prostředí a kriminalita

V literatuře (především zahraniční) se hovoří ve velké míře o vlivu fyzické podoby 

města na výskyt kriminality a preventivních kroků (viz. Crime prevention through 

environmental design), řeší se otázka vztahu prostředí a sociální patologie. 

Teoreticky je tato problematika velmi podrobně zpracována. V souvislosti s následující 

analytickou částí mé práce mě zajímalo, zda se tímto hlediskem zabývají i urbanisté v Praze 

a zda existuji důkazy/dokumenty/projekty o tom, že se v Praze postupuje při stavbě a 

projektování podle nějakých zásad, které napomáhají předcházet výskytu kriminality. Většina 

teorií, spojující městské prostředí a výskyt kriminality, upozorňuje na nutné zohlednění 

architektonického a urbanistického řešení města, které svým vhodným provedením 

kriminalitu potlačuje, případně znemožňuje. Pachatel nemá v dobře naprojektované ulici, 

lokalitě, domě, vhodné podmínky pro spáchání trestného činu, proto k němu v řadě případů 

ani nedojde. Je z architektonického a urbanistického hlediska diskutována kriminalita?Jak 

tento preventivní krok zohledňuje město Praha?

Oddělení prevence kriminality hl.m. Prahy tento jev nezohledňuje ani v teorii ani 

v praxi. Teoreticky by mohla být problematika zahrnuta do situační prevence, která souvisí 

s výskytem kriminality na konkrétním místě. Tuto oblast má na starost policie, která se však 

vlivem fyzického prostředí na kriminalitu nezabývá. Zjištěná skutečnost neznamená, že by se 

vůbec nezohledňovala prevence při výstavbě, pouze se ukazuje, že orgány, které by mohly 

architektům či urbanistům zpřístupnit informace o příslušných typech kriminality 

v konkrétních lokalitách či prostorech, nejsou oslovovány a žádány o údaje. Pokud se tedy 

prevence a výstavba v určitém bodě setkávají, nejsou výsledky založené na spolupráci 

zodpovědných institucí. V tomto směru lze konstatovat, že doporučující spolupráce a 

víceoborový přístup se zatím neujal.

Ani Útvar rozvoje hl.m. Prahy nemá informace, že by existovaly dokumenty či oficiální 

podklady k preventivnímu postoji v urbanistickém a architektonickém řešení města. Obecně 

není práce architektů cíleně zaměřená na prevenci, využívání souborů znalostí o prostoru a 

vztazích jednotlivých identit. Dodržují se technické normy a podle vlastního mínění 

upřednostňují určité formy, které mohou být také pokládány za preventivní (např. širší 

podchody s nějakou vybaveností, přímé výstupy z nich, zastávky tramvají u obytné zástavby 

a ne v neobydleném prostředí daleko od jiných komunikací a služeb). Takový pohled na 

problematiku souvisí i s promísením funkcí ve městě a přístupem toho kterého architekta. 

Koncepce není tedy ucelena, k prevenci se přistupuje individuálně, instituce spolu 

nekooperují, informace o prevenci kriminality nefigurují v žádných oficiálních dokumentech 

ani návrzích.
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Jde o přístup, který není primární, ale je obsažený v jiných úsecích celkového pojetí 

fyzického prostředí a jeho charakteru.

Jediný oficiální dokument, který poukazuje na spojitost prevence a prostoru, je 

Strategický plán hl. m. Prahy, ve kterém je však téma rozebíráno velmi zeširoka. O prevenci 

se v něm hovoří např. v souvislosti s příjemným a atraktivním bydlením, zlepšením 

prostorového uspořádání. Aby se mohly uskutečnit takto nastavené budoucí plány, je nutné 

také využívat opatření proti kriminalitě, např. vandalismu.

Níže uvedené konkrétní příklady jsou vyňaty v původním znění ze Strategického plánu a cílů 

v něm obsažených ( cíle nejsou rozvedené do podbodů).

1) KVALITA ŽIVOTA

Vytvoření image Prahy jako bezpečné metropole pro obyvatele i návštěvníky
- Prosazování účinného systému prevence a snižování kriminality se zvláštním zřetelem na 

je jí latentní formy a nadnárodní prvky
- Zvýšení spoluodpovědnosti občanů za bezpečí v místě bydliště, zabránění vzniku ohnisek 

kriminality

Zvýšení občanské hrdosti obyvatel Prahy, posílení jejich identifikace s městem a 
spoluúčasti na jeho rozvoji
- Podpora územní identity a vědomí sounáležitosti obyvatel s územním společenstvím
- Podpora a stimulace občanských aktivit ke zlepšení městského prostředí: Stimulovat

aktivní spoluúčast obyvatel na péči o bydliště a jeho bezprostřední okolí i veřejné 
prostory a zeleň. ( Strategický plán hl.m.Prahy 2000: 42-44)

2) KVALITA PROSTŘEDÍ (PŘITAŽLIVÉ A UDRŽITELNÉ MĚSTO)

Postupné zkvalitnění všech složek životního prostředí na území hlavního města Prahy
-  Redukovat znečištění ovzduší na hygienicky přijatelnou úroveň
-  Snížit hlukové zatížení zejména v obytných a rekreačních zónách
-  Důsledněji chránit, vhodně rozšiřovat a udržovat městskou zeleň

Eliminovat „ vizuálnrznečištění
-  Důsledně postihovat vandalismus, a to i formou úklidu v rámci veřejně prospěšných 

prací.
-  Působit na majitele chátrajících objektů a ploch, omezit výstavbu provizorních či 

esteticky nevhodných staveb. ( Strategický plán hl.m. Prahy 2000: 50)

3) PROSTOROVÝ ROZVOJ ( OD PRAHY MONOCENTRICKÉ K POLYCENTRICKÉ)

Rozvoj kvalit prostorového uspořádání a architektury Prahy
-  Zachování, případně dotvoření charakteru jednotlivých částí města 

Zpřístupnění a zatraktivnění veřejných prostorů města
- Posílení klíčových hodnot vytvářejících současnou kvalitu prostorového uspořádání a 

architektury města (Strategický plán hl.m. Prahy 2000: 76-78)
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Strategický plán neopomíjí důležitá fakta, která s prevencí neodmyslitelně souvisejí 

(občanská spoluzodpovědnost, kvalita životního prostředí, aj.) . Kromě části o kvalitě života 

nejsou cíle zmíněné v závislosti na prevencí kriminality, tudíž se ani nepovažují za 

bezprostředně s ní spojené a nepracuje se s nimi jako jevy preventivními. Ty body, které se 

týkají prevence, jsou popsány velmi obecně, což potvrzuje získanou informaci, že na 

prevenci kriminality se stále bohužel pohlíží jako na „okrajovou záležitost“ (viz. níže)

7.4.2. Organizace preventivních aktivit

Obor prevence kriminality je poměrně mladý. Stále se vyvíjí a v České republice a 

Praze dochází stále ke změnám za účelem vylepšení organizace. Komentář k otázkám 

prevence kriminality v Praze jsem zjišťovala od koordinátorky prevence kriminality HMP, Ing. 

Aleny Šindlerové. Zajímavé by bylo srovnání jejích názorů s názory odpovědných pracovníků 

na mezirezortní a rezortní úrovni, avšak komunikaci se mi nepodařilo navázat na takové 

úrovni, abych mohla komentář považovat za reprezentativní. 32 Z interpretace je patrné 

jednostranné hodnocení situace, i tak považuji hodnocení za velmi podnětné.

Tak, jak je v současné době nastavena prevence kriminality v Praze, je podle 

koordinátorky HMP teoreticky postačující. Systém je vyhovující, ale nemá dostatečnou 

podporu vedení HMP, oblast prevence je stále chápána příliš okrajově. Jedním z důvodů je i 

fakt, že prevence nevytváří zdroje peněz, pouze finance čerpá a stává se tak méně 

zajímavou. Dalším z důvodů může být to, že preventivní aktivity jsou součástí dlouhodobého 

procesu. Výsledky nejsou patrné ihned, proto není prevence mnohdy dostatečně 

respektována a dává se přednost represivním postupům.

ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ

Celkově by preventivním aktivitám pomohlo, kdyby měly větší podporu u vedení hl.m. 

Prahy, hlavně pak u příslušného náměstka, který má prevenci ve své kompetenci.33 Dále by 

práci zefektivnilo rozšíření pracovního týmu na úrovni HMP (koordinátorka je jediným 

odborným pracovníkem prevence, s administrativou jí pomáhají 2 sekretářky34) a větší 

kompetence pro koordinátora HMP (musel by se změnit statut koordinátora v Zákoně o hl.m. 

Praze, statutu koordinátora). Tak by se např. mohly zlepšit podmínky práce v jednotlivých 

městských částech (viz. příloha č. 6). V současné době je koordinátor v poměrně nevýhodné 

pozici vůči městským částem.

32 Z osobní zkušenosti mohu konstatovat, že komunikace mezi subjekty a jejich přístup k problému je často 
neprofesionální. Z výpovědí pracovníků rezortu bylo patrné, že do oficiální komunikace mezi nimi zasahují 
mnohdy i osobní antipatie, které negativně působí na organizaci a výsledky práce.
33 V tomto případě opět hrají roli osobní vztahy a neméně se v komunikaci projevují politické preference 
pracovníků (náměstek -  ČSSD x koordinátor ODS)
4 Tento počet zaměstnanců je absurdní, když si uvědomíme, že v zahraničí fungují rozsáhlé pracovní týmy, 

které nejen prevenci organizují, ale i se podílejí na její propagaci.
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Může na ně jen dohlížet (jednou měsíčně se koordinátor HMP schází s manažery 

městských částí Prahy) a vznést doporučení, avšak ze svého statutu nemá právo nijak dál 

do aktivit zasahovat. Dochází tak k roztříštěnosti v organizaci, která velmi zpomaluje celkový 

postup a pokrok koordinace. Jediný způsob, jak je možné působit a tím případně i ovlivnit 

aktivity jednotlivých městských částí je působit na starosty a přimět je reagovat např. na 

nabídky finančních prostředků pro aktivity prevence kriminality z grantů HMP.

Způsob, jakým by bylo možné celkovou situaci rozdělení kompetencí a koordinace 

zkvalitnit, vidí Ing. Šindlerové např. ve zřízení odboru prevence. Jeho ředitel by měl větší 

rozhodovací práva, mohl by jednat přímo s orgány HMP a řediteli odborů městských částí. 

Dále by mohl navrhovat a doporučovat změny struktury a rozdělení kompetencí. Oddělení 

pro prevenci kriminality je v současné době velmi nevhodně zařazené do Odboru školství, 

pod kterým se koordinátorce prevence z její pozice velmi obtížně na změny upozorňuje. 

Vznikem odboru na úrovni Prahy by se zároveň vyvážily kompetence orgánů Ministerstva 

vnitra (odbor prevence již existuje) a Magistrátu HMP.35

POLICIE

Za jeden z hlavních problém považuje ing. Alena Šindlerové nemožnost koordinovat 

součinnost odpovědných subjektů, které nejsou z minulosti na spolupráci zvyklí. Především 

se jedná o součinnost Městské policie a Policie ČR s nestátními organizacemi. I lépe 

fungující vzájemná součinnost Policie ČR a Městské policie by pozitivně ovlivnila koordinaci 

prevence. 36l když mají tyto subjekty zákonem dané odlišné kompetence, v oblasti prevence 

se setkávají. Existující rivalita mezi nimi však způsobuje, že mnohdy pracují na aktivitách 

oba subjekty, aniž by navzájem využívali kompetencí druhých a podporovali tak průběh a 

kladné výsledky akcí, např. v preventivních aktivitách zaměřených na seniory nebo u 

prevence ve školách. Někdy tak dochází ke zbytečnému zdvojení aktivit, místo aby došlo ke 

spojení sil.

Prevenci by zároveň pomohlo, kdyby jí Městská policie pojímala jako neustále 

působící faktor. Policie by měla působit preventivně stále, což by mělo být znát z jejího 

chování na ulici a v komunikaci s veřejností. Stejného názoru je i náměstek Mgr.Jan 

Choděra: „ ..za neméně důležité považuji, aby byl policista či strážník občanům příkladem. 

Rozhodně nepůsobí výchovně, jestliže například vozidlo policie bez zapnutého výstražného 

signálu nejede podle dopravních předpisů.

35 Vztahy těchto dvou orgánů jsou v otázkách prevence velmi napjaté, velkou roli ve sporech hrají opět osobní 
vztahy.
36 Neziskové organizace jsou přitom velmi významnou součástí celkové koordinace prevence kriminality. Jejich 
poznatky se opírají často o informace ze zahraničí, např. v oblastech komerčního sexuálního zneužívání, 
obchodování s lidmi, domácí násilí. I jejich práce, která je stále velmi nedoceněná, může být přínosná i pro 
policejní orgány.
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Reakce lidí je na taková zneužívání velmi negativní. Jde o posílení morálního kreditu 

policistů, ať to už je státní či městský policista.“ (Stehlík 2005:9)

S policií souvisí i problém nedostatku či nedostupnosti dat týkajících se výskytu 

trestných činů. Data jsou nedostupná často i pro odbornou veřejnost (viz. Příloha č. 6, 

komentář Ing. Arch Karla Maiera) Výskyt trestných činů je evidován na jednotlivých 

městských částech, komparativní souhrnné analýzy zohledňující situaci na jednotlivých 

městských částech však neexistují. Toto je způsobeno zejména vlivem odlišného územního 

uspořádání hl. m. Prahy a Policie ČR. Hl. m. Praha má 22 tzv. velkých městských částí, 

ovšem policie ČR je v Praze rozdělena na obvodní ředitelství I -IV. Statistiky policie, pokud 

se týkají konkrétních oblastí v Praze, neodpovídají územnímu uspořádání HMP a výsledky 

jsou tudíž pro jednotlivé městské části obtížně využitelné, protože pokrývají větší městské 

celky.

DOPORUČENÍ

Důležitý přínos pro prevenci kriminality, který zatím u nás chybí, je větší zájem a 

zapojení veřejnosti. Prevence kriminality by měla vycházet i z podnětů veřejnosti, jejich 

zapojení by mělo významný přínos i pro zlepšení vztahů a důvěry občanů směrem k 

orgánům. Je tedy žádoucí občany více zainteresovat do preventivních aktivit a zároveň je 

seznamovat s úspěšnými preventivními aktivitami, které směřují ke zvýšení bezpečnosti a 

pocitu bezpečí.

Často dochází k protěžování drogové problematiky, která není zahrnuta pod Oddělení 

prevence kriminality ( i když s ní úzce souvisí), je řízena samostatně a odpovědný je za ní 

primátor. V tomto případě je jednoznačným problémem rozdělení kompetencí ve vedení. 

Logické i účinné by bylo problematiku prevence a drogovou problematiku spojit nejen kvůli 

lepší koordinaci aktivit, ale i pro vyrovnání kompetencí.

Ke změnám by mělo dojít i v rozdělení odpovědnosti za aktivity prevence kriminality -  

přenést působnost na jednotlivé kraje v ČR, včetně finančních prostředků. Granty 

Ministerstva vnitra nejsou namířeny tak, jak by se předpokládalo, aby vyhovovaly 

požadavkům měst a obcí. Místní samosprávě je v podstatě nařizuje shora, jaké projekty 

budou podporovány, aniž by jejich charakter zapadal do místních a regionálních priorit. 

Efektivnějších výsledků by mohlo být dosaženo, pokud by projekty byly vypisovány na 

základě priorit definovaných zdola, od samotných měst a obcí, pro které jsou finance určeny.

Za závažný nedostatek koordinátoři dále považují nefunkční šíření informací, 

komunikační toky. Uvítali by, kdyby mohli dostávat shrnutí z důležitých konferencí a 

mezinárodních setkání, na kterých nemohou být přítomni, a tak se dozvěděli o aktuálně 

řešených otázkách.
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Informace jsou možná zveřejněny na internetu, ale jejich vyhledávání zabírá mnoho času. 

Měly by měly být především sdělovány vedení (starostům a náměstkům), které má 

rozhodující právo posuzovat návrhy a schvalovat změny.

V neposlední řadě Praze chybí na mnoha úrovních motivace koordinovat prevenci 

kriminality a kontinuální pojímání problematiky, což se negativně projevuje na výsledcích.

I přes existující potíže hodnotí koordinátorka prevence HMP situaci kladně. V souladu 

s přijatou Koncepcí prevence kriminality hl.m.Prahy na období 2005-2008 a strategickými cíli 

v ní uvedenými bude každý rok vypisováno výběrové řízení na finanční dotace pro projekty 

prevence kriminality. K jejich vhodné formulaci budou pravidelně aktualizované informace o 

vývoji bezpečnostní situace na území Prahy a budou sledovány trendy vývoje nových 

přístupů, směřujících ke zvyšování bezpečnosti a pocitu bezpečí v Praze i celé ČR. Vysokou 

efektivitu má zavádění kamerových monitorovacích systémů a provozování pultů 

centralizované ochrany. Speciální pozornost je třeba věnovat analýze současného stavu 

fungování sociálních sítí a jejich reakcí na delikvenci dětí a mládeže. V návaznosti na 

zvýšení prevence i v oblasti bezpečnosti silničního provozu se bude Praha v rámci 

preventivních aktivit zaměřovat i na posílení aktivit v této oblasti.

Efektivních opatření je možné dosáhnout pouze dlouhodobým úsilím. Kontinuálně 

bude snahou zvyšovat spolupráci státních orgánů i nestátních subjektů, a zapojovat 

veřejnost. Neméně důležité jsou také zkušenosti získané na základě spolupráce se 

zahraničím.
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8. ZÁVĚR

Předložená práce je zaměřená na výskyt kriminality, jako na jeden ze sociálně 

patologických jevů ve městě, a její prevenci na místní úrovni v českém prostředí. Problém je 

zasazen do teoretického kontextu sociálně patologických jevů, architektonického a 

urbanistického přístupu k výskytu kriminality, s přihlédnutím k otázkám bezpečnosti a její 

ochrany.

Preventivní politika v České republice se datuje od poloviny 90.let, kdy byl pojem 

prevence kriminality definován a získal konkrétní obsah. V té době došlo k vymezení objektů 

a subjektů prevence a vytvořil se systém financování preventivních programů. Zároveň byla 

zahájena diskuse s cílem propagovat a medializovat prevenci kriminality jako nutnou metodu 

boje s trestnou činností.

Dostupné dokumenty a konkrétní preventivní aktivity potvrzují, že i v České republice 

,jako i v dalších vyspělých státech, se prosazuje lokální přístup k lokálním problémům (nejen 

kriminálním) jako klíč jejich řešení. Tento přístup se snaží prosadit i odpovědné orgány na 

místní úrovni v Praze.

Praha, která mi v práci posloužila jako příklad města s vysokým výskytem kriminality, 

postupuje na základě koncepce prevence krimnality, nastavené v roce 2000, s menšími 

obměnami dodnes. Koncepce je teoreticky hodnocena koordinátorkou prevence kriminality 

hl.m. Prahy jako dostačující, i když existují z její strany i některé výhrady (např. zakotvit v 

koncepci větší odpovědnost krajů).

Z analýzy situace v Praze vyplývá, že praktické uplatňování prevence vyžaduje 

neustálá zlepšení a zkvalitnění komunikace a služeb. Kooperační, víceoborový a 

mnohaúrovňový systém, který je od odpovědných subjektů prevence vyžadován, je mnohdy 

obtížné aplikovat, což je jeden z brzdících elementů preventivních aktivit.

Z výpovědi koordinátorky prevence kriminality hl.m.Prahy dále vyplynulo, že celkově 

nemá prevence zatím dostatečnou podporu u řídících osob, tudíž prosazování změn a 

zefektivnění koordinace je velmi obtížné. Je to oblast, která není zisková (z hlediska financí) 

a její výsledky jsou ve většině případů prokazatelné až v horizontu několika let.

Přístup Prahy ke kriminalitě a její prevenci je možné srovnat s ostatními evropskými 

velkoměsty. I když historie prevence kriminality je obecně v českém prostředí velmi krátká, 

prostředky a postupy, které se při preventivních aktivitách využívají, odpovídají, i přes 

veškeré problémy, evropským standardům. Pro Prahu je velmi obohacující zahraniční 

spolupráce, ze které čerpá nové informace a přebírá i některé praktiky, např. fungování 

nízkoprahových klubů pro mládež.
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Praha čelí stejným problémům jako mají i jiná evropská velkoměsta. Menší problémy 

má naopak s kriminalitou spojenou s přistěhovalci nebo rasovou nenávistí.

Oblast, ve které české prostředí stále zaostává, je začlenění architektonického a 

urbanistického hlediska do koncepce prevence kriminality. Tento přístup má v západním 

světe velkou podporu a bere se na něj zásadní ohled při městském plánování. V Praze nejen 

že neexistují (podle mých informací) žádné oficiální a kvantifikované práce o této 

problematice, ale nepracují s ní ani odpovědné orgány. Celkově je propojení kriminality a 

městského prostoru interpretováno velmi obecně. Z analýzy situace v Praze vyplynulo, že 

město nemá žádný konkrétní postoj k prevenci krimnality v závislosti na fyzickém prostředí. 

Záleží čistě na každém projektantovi a architektovi, zda bude na případný výskyt kriminality 

brát zřetel. Komunikace mezi odborníky z oboru kriminologie, projektování měst a státní 

správy oficiálně neprobíhá.

Dalším závažným nedostatkem organizace prevence kriminality je práce s daty o 

trestných činech a jejich kvalita. I přes to, že východiskem zpracování preventivních 

programů a jejich aplikace jsou výsledky z předešlých analýz bezpečnosti ve městě, která je 

pravidelně monitorována, stále nejsou informace na takové úrovni, aby s nimi bylo možné 

efektivně a plošně pracovat (např. obtížná dostupnost aktuálního srovnání situace z 

jednotlivých městských částí, nekompletní evidence trestných činů v policejních záznamech, 

nedostatečné zveřejňování informací). Jiným problémem je procento objasněnosti případů 

trestné činnosti, které je třeba stále zvyšovat.

K celkovému výčtu nedostatků v organizaci prevence kriminality patří i finanční a 

personální podhodnocení problému.

V českém prostředí, bohužel často oprávněně, existuje velká skepse vůči orgánům 

odpovědným za řešení trestné činnosti, především pak vůči policii a exekutivě. Není v mém 

úmyslu tento fakt vyvracet, ale zdá se mi, že názor na činnost subjektů prevence je velmi 

ovlivněn médii a tím pádem i omezen. Veřejnost by měla být více informována o 

preventivních aktivitách a především o jejich pozitivních výsledcích. Efektivitu prevence je 

obtížné dokazovat a malá informovanost o ní situaci nepřispěje. Výsledky v oblasti boje proti 

zločinnosti na území metropole potvrzují, že problematika prevence kriminality zasluhuje 

většího uznání.
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9. RESUMÉ

The study „Crime as one of the socio-pathologies in the city -  preventive actions on 

the local level, social aspects of local security and safety, and the architectural and urban 

context“ - focuses on the occurrence of crime in the city and ways of crime prevention. Crime 

has become a standard characteristic of the city life, which has in turn created the need to 

find ways of how to reduce and prevent it. The goal of this study is to describe the crime 

phenomenon in general, as well as in the city environment, present crime prevention as a 

way of handling crime, and to show how a concrete city - Prague -  deals with this problem. It 

discusses how crime prevention is organized and who participates in the preventive actions, 

what the positive, as well as negative, points of the organizations are, what needs for 

changes exist, and what is involved with achieving them.

The study is an overview of the problem of urban crime, based on theoretical 

materials, former statistics and analyses, and as well on an interview with a coordinator of 

crime prevention at the city level in Prague.

The aim of the first section is to theoretically introduce the problem of social 

pathologies, anomies, and deviances - among which crime belongs. The theories present the 

main features of the negative social phenomena. Further, the study focus is moved to the 

first researches on crime manifestation in an urban environment (Chicago School). Chicago 

School was the first school that drew attention not only to the physical conditionality of 

environment and crime occurrence, but also to offenders who commit crimes. The 

conclusions of the Chicago School study played an important role in formulating crime 

prevention methods which are multi-disciplinary, multi-level, and a cooperative approach of 

solving crime.

The next section concentrates on defining crime - its types, actors, and ways to 

prevent this phenomenon from occurring. It is a necessary theoretical introduction to 

terminology and concepts which are then used in the remainder of the study.

The third section focuses on the physical urban environment’s relationship to crime. 

Specifically how things like architectural and planning conditions can influence the possible 

occurrence of crime. There are several crucial interpretations of the connection of crime and 

housing environments which are analyzed in the study and explain possible practices which 

can be effective in crime prevention in specific city locations. In the long term, however, 

improvements in planning and urban physical appearances cannot alone reduce crime and 

guarantee feelings of safety. They can, though, markedly contribute to solving the problem 

within the multidisciplinary approach. The architectural and planning approach towards crime 

prevention is very popular and common in the Western societies. Yet, the Czech situation 

shows, on the contrary, a very reluctant approach.
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The following section attempts to highlight the importance of crime and crime 

prevention in local level. There exists a need to give more power to municipalities that can 

then decide on the effective solutions to their own problems.

The final section is dedicated to Prague and the analysis of the current crime 

situation, including crime prevention, in the metropole. Prague follows the concept of crime 

prevention introduced in 2000, and this concept remains valid, with a few changes. 

Theoretically, the concept is appreciated, yet practically the activities and crime prevention 

organizations can always be improved upon. In particular, communication deficiencies 

between the responsible authorities limits the effective results. Prague's prevention concept 

is young, and therefore the situation of the organization being set up in a short period of time 

can be appreciated. Statistics show a decrease in crime in the past years, which is of course 

the most obvious proof of effecitve crime prevention policies.

Crime and crime prevention in the city are extremely complex problems which tend to 

evolve together along with societal progress and technologies. Therefore, constantly 

improving upon the methods for dealing with these phenomena remains at the forefront of 

effective policy planning and maintenance. Even with the existance of quality 

recommendations and conclusions from former research on possible solutions for reducing 

crime, each location needs to find its own effective way for facing and dealing with the 

problem in order to create a safer environment for its inhabitants.

Using Prague as an example in this study will show that although crime prevention 

has already seen great improvements, the problem requires continuous and new 

comprehensive approaches for achieving success. Following and improving upon the 

techniques will ensure more secure environments for citizens in the future.
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11. PŘÍLOHY

11.1. Spolupracující objekty v oblasti prevence kriminality hl. m. 
Prahy a jejich kompetence ( místní úroveň)

Komise pro prevenci kriminality RHMP
-  poradní orgán Rady hl. m. Prahy
-  provádí výběrová řízení projektů prevence kriminality
-  připravuje podklady pro materiály do RHMP a ZHMP
-  předkládá návrhy realizace opatření v oblasti prevence kriminality dle aktuální situace
-  zajišťuje propojení aktivit prevence kriminality HMP a celorepublikovými aktivitami

Oddělení prevence kriminality HMP
-  připravuje podklady pro KPPK RHMP
-  připravuje koncepční materiály
-  zpracovává projekty a programy prevence kriminality
-  vyváří a aktualizuje informační sítě -  zejména www prezentace apod.
-  zajišťuje informační a dokumentační činnost v oblasti prevence kriminality
-  seznamuje veřejnost s politikou prevence kriminality hl.m. Prahy
-  koordinuje činnost městských částí a koordinátorů prevence kriminality na městských 

částech Praha 1-22

Městská Policie hl.m. Prahy
-  zajišťuje aktivity v oblasti situační prevence vzhledem ke stanoveným prioritám hl.m. 

Prahy

Městské centrum sociálních služeb prevence hl. m. Prahy
-  zajišťuje aktivity v oblasti sociální prevence vzhledem ke stanoveným prioritám 

hl.m.Prahy

Městské části Praha 1 -22
-  zajišťují propojení aktivit hl.m.Prahy s aktivitami MČ Praha 1-22
-  zajišťují provázanost preventivních aktivit s cílem zvýšení bezpečnosti a pocitu 

bezpečí občanů Prahy

Policie ČR -  Správa hlavního města Prahy
-  spolupracuje při zajišťování aktivit v oblasti situační prevence s hl.m.Prahou,

Oddělení prevence kriminality MHMP a KPP RHMP
-  iniciuje aktivity a projekty podávané v rámci programu „Partnerství“

Nestátní neziskové organizace , charitativní organizace
-  poskytují sociální služby, krizovou intervenci, sportovní a jinou zájmovou 

volnočasovou činnost.
-  předkládají projekty prevence kriminality ve vztahu k vyhlášeným prioritám 

hl.m.Prahy. Jednotlivé rezorty mají pro tento účel vytvořené programy, ze kterých 
jsou aktivity do jisté míry dotovány. Mohou čerpat i z grantů samosprávných orgánů 
četně hl.m.Prahy.

(Koncepce prevence kriminality hl.m.Prahy na období 2005-2008 :18-19)
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11.2. Schéma spolupráce v oblasti prevence kriminality

(Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2000: 18)
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11.4. Prevence kriminality 2006 - Celoměstské programy podpory 
prevence kriminality v hl.m.Praze pro subjekty působící v oblasti 
prevence kriminality, vyhlášené priority

A. Programy na podporu činností organizací v oblasti prevence kriminality 
Programy zaměřené na:

> podporu prevence majetkové a násilné kriminality ve vytypovaných lokalitách
> podporu prevence kriminality páchané vůči ohroženým cílovým skupinám
> prevence sociálně patologických jevů (alkohol, hazardní hry, šikana, vandalismus, 

sprejerství, fotbaloví fanoušci)
> snižování kriminality v prostředí MHD a na snižování pouliční kriminality
> problematiku bezdomovectví a prostituce
> prevenci chování rizikových jedinců a skupin, programy zaměřené na mladistvé a 

dětské delikventy
>  mladé lidi vracející se z ústavních zařízení
>  neorganizovanou mládež
> eliminaci dopadů kriminality páchané v souvislosti s užíváním návykových látek
> podporu a pomoc obětem trestných činů včetně domácího násilí
> podporu a pomoc obětem sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi

B. Programy zaměřené na informovanost veřejnosti

> programy zaměřené na zvyšování informovanosti obyvatel i návštěvníků hl.m.Prahy o 
možnostech ochrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality

> programy zaměřené na ochranu zdraví osob
> programy zaměřené na ochranu majetku (zabezpečení proti krádežím, zabezpečení 

bytů a automobilů)

C. Jednorázové preventivní akce

(Příloha č.1 k usnesení Rady HMP, Celoměstské programy podpory prevence kriminality 
v hl.m.Praze pro subjekty působící v oblasti prevence kriminality, HMP, MHMP, Odbor 
školství, Oddělení prevence kriminality, s.1)
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11.5. Mezirezortní a mezioborová spolupráce v oblasti prevence 
kriminality

10.5.1. Státní instituce

Ministerstvo vnitra ČR

Úzká spolupráce probíhá s Odborem prevence kriminality MV ČR při realizaci 
programu Partnerství. Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR plní funkci 
ústředního orgánu státní správy v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti při tvorbě 
a realizaci koncepce prevence kriminality. Zároveň plní funkci sekretariátu 
Republikového výboru pro prevenci kriminality.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MŠMT spolupracuje na úrovni sociální prevence trestné činnosti i dalších sociálně 
patologických jevů mezi dětmi a mládeží. Cílem aktivit ministerstva je zkvalitnění 
působení školy včetně přípravy učitelů a systému pedagogicko-psychologického 
poradenství. Zaměřuje se na péči o narušenou mládež, zejména ve výchovných 
ústavech, a na podporu volnočasových aktivit mládeže. Cílovou skupinou je zejména 
tzv. riziková mládež.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MPSV se zaměřuje na oblast péče o delikventní mládež. Kromě zlepšování a 
rozšiřování standardní péče se orientuje i na sociální práci v oblasti sekundární i 
terciární prevence a na práci s nezaměstnanými. Prioritou rezortu práce a sociálních 
věcí je sociální práce s dětmi a mladými lidmi ohroženými rizikovým prostředím nebo 
s těmi, kteří již vykazujícími znaky delikventního jednání.

Policie ČR
Spolupráce s Policií ČR je rozdělena do několika stěžejních oblastí: vzdělávací akce 
pro nejmladší generaci, v oblasti situační prevence se jedná o zvyšování 
informovanosti, o možnostech obrany proti nejčastějším trestným činům, o správném 
chování občanů v případě ohrožení trestným činem. Zároveň P ČR spolupracuje 
s několika nestátními organizacemi, se kterými připravuje besedy pro starší generaci. 
Velmi důležitá spolupráce se týká budování městského kamerového systému.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti působí v oblasti terciární prevence, kde se zaměřuje na 
osoby a skupiny osob, které se již trestných činů dopustily. Jedná se zejména o 
spolupráci v oblasti soudů a Vězeňské služby.

Meziresortní protidrogová komise

Aktivity Komise jsou cílené především na děti, mládež a jejich rodiče v rámci primární 
prevence. Příkladem činnosti jsou např. zavádění opatření, která směřují k podpoře 
hodnotového systému odmítajícího protizákonné jednání.
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11.5.2. Městské organizace a odbory MHMP

Součinnost a vzájemná spolupráce v oblasti prevence kriminality má na starost koordinátor 
prevence kriminality hl.m.Prahy. Jedná se především o koordinaci v rámci vyhlašování 
grantů a mezi jednotlivými odbory MHMP.

Městské centrum sociálních služeb a prevence hl.m. Prahy

MCSSP je garantem preventivních aktivit na území hl.m.Prahy v oblasti sociální prevence. 
Spolupráce probíhá mezi všemi odbornými odděleními, které fungují při MCSSP hl.m.Prahy

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
- poradenská a terapeutická práce s oběťmi trestných činů, domácího násilí, s dlouhodobě 
nezaměstnanými klienty, s dysfunkčními rodinami, s dětmi s poruchami chování, s občany 
vycházejícími z výkonu trestu nebo vazby

Domov integrované pomoci
- poskytování přechodného ubytování pro matky (otce) s dětmi, osamělé ženy a
nezletilé matky,centrum pro sanaci rodin, poradna pro osamělé matky a ženy týkající se 
vedení domácnosti a života v rodině, organizace volnočasových aktivit pro děti klientek, 
které jsou často sociálně nepřizpůsobivé

Ubytovna pro muže
- poskytování přechodného pobytu pro muže v těžké psychosociální a bytové krizi, pro 
muže na vyšší sociální úrovni, kteří nemají práci a bydlení, pro muže se sklonem 
k domácímu násilí, kteří se nedopustili trestného činu

Triangl
- středisko výchovně léčebné péče pro děti experimentující s návykovými látkami
- ambulantní práce s experimentujícími (závislými) dětmi nebo mladistvými, stacionární 
práce s experimentujícími dětmi nebo mladistvými, krátkodobé a dlouhodobé výjezdové 
zátěžové pobyty, terénní sociální práce, preventivní programy pro žáky základních škol, 
práce s rodinami klientů a rodinná terapie

Oddělení sociální práce a prevence

Městská policie hl.m. Prahy

V oblasti situační prevence je garantem preventivních aktivit na území hl.m. Prahy Městská 
policie HMP. Společně s P ČR organizuje preventivní akce pro děti a mládež s cílem, 
prostřednictvím kterých zvyšují informovanost o možnosti obrany proti nejčastěji se 
vyskytujícím druhům kriminality. Zároveň MP zajišťuje opatření organizačního charakteru tj. 
častější výskyt policistů na ulici, zhoršování podmínek pro páchání kriminálních deliktů.
Stejně tak jako Policie ČR spolupracuje také při budování městského kamerového systému a 
pultu centrální ochrany.

Mezi základní oblasti činnosti MP hl.m.Prahv patří:
- komplexní osvětová, informační a poradenská činnost ve školských a ostatních zařízeních, 
zaměřená především na situační prevenci kriminality
- komplexní osvěta a poradenská činnost se zaměřením na situační prevenci kriminality 
páchané na seniorech, zdravotně a tělesně postižených občanech
- metodická příprava strážníků MP
- dopravní výchova
- volnočasové aktivity dětí a mládeže
- posílení důvěry v policejní složky
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- spolupráce se sdělovacími prostředky a ostatními organizacemi

Odbor krizového řízení MHMP

Zaměření tohoto odboru má také více položek. Především se jedná o oblast situační 
prevence, dále pak participace na budování městského kamerového systému nebo pultů 
centrální ochrany. Z oblasti sociální prevence se pak podílí na organizování školení pro děti 
na základních školách, která se týkají hlavně chování v krizových situacích.
Důležitou součástí tohoto odboru je oddělení koordinátorů a prevence, jehož základní úlohou 
je zabezpečení preventivních koordinovaných postupů státních i nestátních orgánů, 
organizací, institucí a zařízení, která se soustřeďují na eliminaci příčin a důsledků sociálně 
patologických jevů a tendencí. Jedná se zejména o úseky prevence kriminality, protidrogové 
prevence, oblasti rozvoje sociální pomoci týkající se romské problematiky na území hl.m. 
Prahy.

Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP

Odbor je zodpovědný za metodickou stránku organizace MCSSP. Jeho činnost a spolupráce 
spočívá zejména v oblasti poskytování sociálních služeb občanům, zaměřená na konkrétní 
druhy rizikových skupin.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

Spolupráce s tímto odborem je zakotvená v oblasti zabezpečení aktivit volného času dětí a 
mládeže, zejména primární prevence. Dále tento odbor podporuje programy pro možnost 
trávení volného času - kultura, sport, tělovýchova apod.

Protidrogový koordinátor hl.m. Prahy

Spolupráce s protidrogovým koordinátorem je úzce zaměřená na oblasti specifické 
protidrogové prevence v celé šíři problematiky, tj. prevence primární, sekundární, terciární na 
území hl.m. Prahy. Tato spolupráce zajišťuje i provázanost s programy Mezirezortní 
protidrogové komise vlády ČR.

11.5.3. Městské části Praha 1 -22

Spolupráce probíhá zejména na úrovni projektů sociální a situační prevence, jejich přípravy 
a hodnocení. Tato kooperace je na místní úrovni zastřešena programem Partnerství a 
grantovým systémem hl.m.Prahy.

11.5.4. Nestátní organizace

Neziskové organizace spolupracují se všemi subjekty, které působí přímo nebo 
zprostředkovaně v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy. Spolupráce je 
zajištěna jednak prostřednictvím SOC MHMP, OSK MHMP i Městským centrem sociálních 
služeb a prevence hl.m. Prahy a zejména koordinátorem prevence kriminality hl.m. Prahy.

(Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2000: 8-10)
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11.6. Situace bezpečnosti na sídlištích, výsledky sociologického 
průzkumu k regeneraci pražských sídlišť z roku 2001, sonda do
bezpečnostní situace sídliště Jižní Město

V současné době žije v pražských panelových domech přes 40% rodin. Tím se Praha 

zařadila na přední místo v žebříčku evropských velkoměst. Bezpečí na sídlištích a sociální 

rizika sídlištního života jsou často diskutovanými tématy. Je poukazováno na vysokou 

rizikovost sídlištního prostředí, výskyt socio-patologických jevů a vysokou míru kriminality. 

Otázce bezpečnosti na sídlištích měla být původně věnována větší část práce, avšak 

ukázalo se, že informace jsou velmi obtížně dostupné a mnohdy ani nejsou kompletní či 

vůbec neexistují. Přesto jsem se rozhodla zjištěné informace zpracovat, problematiku sídlišť 

představit a upozornit na problémy a nedostatky v řešení bezpečnostní situace. Lokalita, 

kde jsem provedla neformální sociologické šetření a nestrukturované rozhovory s pracovníky 

Městského úřadu, je městská část Prahy 11, Jižní město. Jako další zdroj mi byly výsledky 

sociologického průzkumu k regeneraci pražských sídlišť (Boška 2001).

VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z ROKU 2001

Souhrnná analýza situace na pražských sídlištích proběhla v roce 2001, kdy Útvar 

rozvoje hl. m. Prahy realizoval sociologický průzkum jako jeden z podkladů Celoměstské 

koncepce regenerace pražských panelových sídlišť. Vzhledem k finančním možnostem 

průzkumu byla vybrána některá sídliště, která svou velikostí a stářím mohla reprezentovat i 

další sídliště podobného typu. Vybrána byla sídliště: Jižní Město, Prosek, Malešice, Řepy. 

Celkem z těchto sídlišť bylo dotazováno 1400 respondentů).

Jednou ze sledovaných charakteristik sídliště bylo i bezpečí a kriminalita. Průzkum 

ukázal, že pocit bezpečí souvisí s denní/noční dobou. Ve dne se bezpečně cítí 9/10 

respondentů, v noci jejich podíl klesá na necelou polovinu. Dalším souvisejícím jevem je 

velikost sídliště: čím větší sídliště, tím méně obyvatel se po setmění či samo v bytě cítí 

bezpečně. Obecně je možné bezpečnost na sídlištích považovat za dobrou ve dne, výrazně 

klesá po setmění, kdy neexistuje neformální kontrola a lidé postrádají přítomnost orgánů, 

odpovědných za vytváření pocitu bezpečí.

To, jak lidé vnímají bezpečí, je spojeno s jejich osobními zkušenostmi, kterých byli 

svědkem. Nejčastější mezi takové události patří vandalismus, dopravní nehodovost a násilné 

konflikty mezi mladými i dospělými. Svou roli hrají i konflikty v sousedství. Násilné konflikty 

jsou častěji na velkých sídlištích (sídliště reprezentující velká sídliště jsou: Jižní Město a 

Prosek. Jižní Město mělo v době průzkumu 74 150 obyvatel, Prosek 22 280 obyvatel).
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Jako hlavní faktor sociální rizikovosti jsou považováni neukáznění obyvatelé. S nimi 

je často spojována skupina nudící se mládeže, dále pak vysoké riziko představují narkomani, 

překupníci drog, bezdomovci. Podle názorů respondentů mohou sociální rizikovost 

ovlivňovat i aktivity Romů, v menší míře byli jmenováni i Ukrajinci a Vietnamci.

Pocit bezpečí významně ovlivňuje výskyt trestných činů. 2/5 sídlištní populace se 

podle průzkumu již staly obětmi trestného činu. Při porovnání výsledků průzkumu mezi 

jednotlivými sídlišti se ukázalo, že charakteristiky sídlišť (velikost a stáří) jednoznačně 

nesouvisejí s vyšším/nižším výskytem trestných činů.

Jako důležitý jev, který respondenti považují za účinný při snižování úrovně 

kriminality, je občanská solidarita. Ochotu pomoci považují za jeden z faktorů snižování 

sociální rizikovosti v území. Necelá třetina respondentů soudí, že by se pomoci dočkala. 

Skeptičtěji se k otázce pomoci staví ti respondenti, kteří se již stali obětmi trestné činnosti.

Práce policie je dalším z možných nástrojů při vytváření pocitu bezpečí a snižování 

rizikovosti obyvatel. Efektivita práce není však respondenty hodnocena příliš pozitivně. 

Přibližně 1/5 dotazovaných je s prací policie na sídlišti spíše nespokojena, necelá 1/10 je 

velmi nespokojena. Celkově na všech sídlištích přesto převládá mírně pozitivní hodnocení. 

Obyvatelé od policie očekávají obecně více aktivity, (podle Boška 2001: 27-33)

Závěrem této části průzkumu byly shrnuty tyto skutečnosti a doporučení:

Nezdá se, že by absence pocitu bezpečí byla obecně charakteristickým rysem sídlištního 

prostředí. Příznačné však je, že bezpečí není vnímáno po celý den. Po setmění skrývají 

málo osvětlené plochy pro značnou část, především starších lidí, potenciální nebezpečí. 

Regenerace by tuto skutečnost měla reflektovat a reagovat na ni. Neměl by být problém 

snížit sociální rizikovost prostředí ve dne. K tomu stačí rozšířit počty pracovních příležitostí. 

Rizikové lokality a riziková místa by však měla regenerace řešit s ohledem na večerní a 

noční hodiny, kdy se prostory vylidňují. Je to po výtce urbanistický problém, ale má 

samozřejmě své sociální souvislosti. K nim, kromě jiného, patří větší nasazení 

bezpečnostních orgánů a především jejich zviditelnění pro obyvatele. (Boška 2001: 51)

SONDA DO JIŽNÍHO MĚSTA

I o 5 let později se na Jižním Městě potvrdil problém, se kterým se výzkumníci setkali 

při analýze sídlišť v roce 2001: nedostatek dat o výskytu konkrétních jevů. K dosažení účinné 

prevence kriminality a sociálně patologických jevů je především třeba mít k dispozici data o 

výskytu jevů, kterým chceme předcházet. Potřeba dostatečně přesně identifikovat a 

soustavně sledovat výskyt kriminality a sociálně patologických jevů v území tudíž daleko 

přesahuje potřeby související s vyhodnocením sídlišť. (Maier 2001:22)
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Problém nedostatku informací a analýz o současné situaci na Jižním Městě trvá. 

Bohužel ani dokumenty, které by mohli zodpovědní činitelé (Místní rada a Místní 

zastupitelstvo Městské části Prahy 11) obnovovat a používat je tak k efektivnější organizaci 

práci, nejsou zpracované. Poslední verze (pouze v tištěné podobě) koncepce sociálně 

patologických jevů je z roku 1998. Od té doby nebyla obnovena, i když řada údajů (např. 

existence odpovědných pracovišť, probíhající programy, aktuální situace výskytu 

patologických jevů) již není platná. Poslední komplexní analýza výskytu patologických jevů 

byla vyhotovena v roce 1997. Pravidelné analýzy provádí Městská policie, avšak ta se 

zaměřuje pouze na některé jevy (hlavně krádeže aut a věcí a součástek z aut) a 

nezpracovává je samostatně, ale začleňuje je do souhrnných skupin dalších trestných činů 

(např. trestná činnost páchané u sklepů a společných prostor domů). V současné době 

pracuje Jižní Město pouze s informacemi od policie a s výsledky např. nízkoprahových 

klubů. Celkový a detailní přehled o pocitu bezpečí nebo místním výskytu trestné činnosti na 

Jižním Městě chybí. Manažer kriminality pracuje se třemi jednostránkovými dokumenty 

shrnující situaci za rok 2005 Obvodním ředitelstvím Policie ČR.

Z informace od manažera prevence kriminality pro Prahu 11 jsou 

nejfrekventovanějšími problémy v lokalitě krádeže aut, napadení bytů/sklepů, jiné hmotné 

krádeže, loupeže a přepadení. V době zjišťování informací neexistoval v lokalitě žádný 

projekt prevence kriminality realizovaný Městskou částí Prahy 11 (pokud nepočítáme 

kontinuální práci občanských sdružení, např. Proxima Sociále37 a komunitního centra Jižní 

Pól.38 Na rok 2006 byl Městské části schválen projekt Terénní práce „Jižák“, pro který žádala 

o finanční podporu v rámci celorepublikového Programu prevence kriminality na místní 

úrovni -  Partnerství. Obsahem terénní sociální práce kontaktování dětí a mládeže, které se 

ocitly v nepřiměřené sociální situaci. Sociální pracovníci se pohybují v prostředí, kde tato 

ohrožená skupina tráví volný čas. Pracovníci je informují o možné odborné pomoci . Služba 

je určena dětem ve věku 10-15 let a mládeží ve věku 15-22 z regionu Jižní Město -Praha 

11.V rámci Jižního Města působí v současnosti pro děti a mládež celkem 3 terénní 

pracovníci, kteří pracují na zkrácené úvazky. Na lokalitu s počtem obyvatel 90 000 je přímá 

práce celkem 1,5 úvazku. V rámci projektu by mělo dojít nejen kdovybavení zázemí 

terénních pracovníků, ale i rozšíření týmu.

37 Sdružení bylo založeno v roce 1993 a od roku 1995 realizuje projekty Komunitních center v Praze. Jejich
cílem je především poskytovat specifické typy sociálních služeb komunitního a nízkoprahového charakteru, 
zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb a podílet se na komunitním plánování.

38 Projekt Komunitního centra Jižní pól je realizován na Jižním Města -Praha 11 od roku 1999, nyní obsahuje tři
prvky služeb: terénní sociální práce, nízkoprahový klub, Job klub. Dalšími kluby na Jižním Městě jsou Klub 
pro děti Dixie (sociálně psychologická výchovná práce s dětmi a mládeží, provozuje o.s. Kamínek), 
Nízkoprahový klub pro mládež Ymkárium (volný prostor pro děti a mládež školního věku, volnoěasové 
aktivity, výtvarné aktivity, provozuje YMCA Praha v Křesťanském centru)
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Projekt zaměřený na děti a mládež má svá opodstatnění. Ze statistik Obvodního 

ředitelství IV Policie ČR vyplývá, že trestná činnost mládeže a nezletilých vykazuje vzrůstový 

trend. Nejvyšší nápad je v oblasti napadení motorových vozidel. Podíl nezletilých a mládeže 

na celkové trestné činnosti se pohybuje okolo 10% a v oblasti napadení motorových vozidel 

okolo 25%. (materiály PČR OŘ IV poskytnuté manažerem kriminality Prahy 11)

Tabulka č.4 :Celkem spáchaná trestná činnost

Trestná činnost celkem trestná činnost
z toho krádeže aut a 

krádeže věcí a součástek z 
aut

2003 4 405 2 272(52%)
2004 4 046 2 038(50%)

1/2 2005 2 011 999 (50%)
materiály PCR OR IV poskytnuté manažerem kriminality Prahy 11

Tabulka č.5: Z  toho podíl nezl. a mlad. na objasněné trestné činnosti

Trestná činnost
podíl nezletilých a mladistvých na objasněné trestné 
činnosti

celkem trestná činnost
z toho krádeže aut a 

krádeže věcí a součástek z 
aut

2003 9,5% 14%
2004 9% 22%

1/2 2005 21,5% 77%
materiály PCR OR IV poskytnuté manažerem kriminality Prahy 11

Za celé OŘ PČR IV: Struktura pachatelů:
Celkem 3 525 pachatelů -  z toho:

a) recidivisté 1 584 (45%)
b) mládež 168(5%) : nezl.(do 15 let) mladist. (15 -  18 let)

56(1,6%) 112(3%)
materiály PČR OŘ IV poskytnuté manažerem kriminality Prahy 11

Kladné výsledky si slibují obyvatelé i odpovědní pracovníci od nainstalování 

kamerového systému ve všech oblastech, kde je registrována zvýšená kriminální aktivita 

jakéhokoliv druhu, nebo i tam, kde s ní lze důvodně počítat. V současné době probíhá na 

Jižním Městě šetření, jehož výsledkem by mělo být identifikování takových míst (i uvnitř 

budov). V polovině roku 2006 by měla být učiněna první hmatatelná opatření. (Načeradská 

2006: 8)
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Jsem si vědomá toho, že ze zjištění sebraných na Jižném Městě nelze zobecňovat na 

situaci na sídlištích na území celé Prahy. Každopádně i mnou sebrané informace vypovídají 

o tristní situaci organizace práce na místní úrovni. I přes malý rozsah sebraných informací 

považuji sondu za úspěšnou a velmi výmluvnou.
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11.7. Schválený projekt diplomové práce

Autorka: Bc. Klára Tichá

1. Předběžný název práce
Socio-patologické jevy ve městě - výskyt kriminality , existence preventivních postupů na 
místní úrovni. Jak je na tom Praha?

2. Formulace a vstupní diskuse problému
Bezpečnost patří mezi významné elementy kvality života ve městě. Její trvalé 

zajištění je jedním z klíčových cílů místních samospráv měst. S tím úzce souvisí 
problematika výskytu sociálně patologických jevů ve městě, jejich identifikace, monitorování 
a hledání vhodných preventivních nástrojů. Na výskyt sociálně patologických jevů má vliv 
nejen sociální charakter prostředí, ale i jeho fyzická podoba, včetně jejich vzájemné 
interakce.

K negativně působícím fyzickým podmínkám přispívajícím ke vzniku sociálních 
patologií patří např. nekvalitní prostředí, včetně jeho vizuální stránky, neudržovanost 
veřejných prostranství, monotónnost a nepřehlednost, špatné podmínky bydlení, přílišná 
velikost domů apod.

Negativní podmínky společenské povahy, působící v prostředí některých částí měst, 
zahrnují např. anonymitu a s tím spojenou absenci sociální kontroly, izolaci obyvatel, nízkou 
intenzitu sousedských vztahů. V Čechách se v souvislosti s tímto problémem někdy zmiňují 
panelová sídliště. V současné době se ukazuje, že původně dobrý záměr rychle poskytnout 
výstavbou těchto sídlišť bydlení velkému množství obyvatel, může mít závažné negativní 
následky společensky významného měřítka (např. růst kriminality).
Jaké existující praktiky místní samosprávy v otázkách prevence kriminality? Jak je problém 
kriminality řešen v hl.m. Praze?

Praha je praktický příklad metropole, která, stejně tak jako ostatní evropská 
velkoměsta, čelí kriminalitě. Oblast prevence kriminality patří mezi její priority, s kriminalitou 
intenzivně bojuje. Snahou mé analýzy současné situace bude ukázat, s jakými konkrétními 
problémy se Praha potýká, jaké využívá prostředky na potírání zločinu, jak a kým je 
prevence kriminality organizovaná . Pomocí mezinárodního srovnání by mělo být zároveň 
jasné, ve kterých bodech se Praha řídí mezinárodními usneseními a které případy řeší na 
místní úrovni samostatně, tj. kdy je možné teorii ( předešlou praxi ) aplikovat na prostředí 
Prahy a ve kterých otázkách se Praha liší jako unikátní urbanistický celek a řešení hledá 
vlastní.

3. Předpokládané metody zpracování
Na základě studia problematiky výskytu kriminality v městském prostředí a preventivních 
postupů na místní úrovni se budu následně věnovat těmto otázkám v metropoli Praze. 
Studium literatury, dokumentů a analýzu statistických údajů, které se týkají zkoumané 
problematiky, doplním nestrukturovanými rozhovory se zodpovědnými subjekty za 
bezpečnost a prevenci kriminality ve vybrané lokalitě. Zajímat mě bude aktuální situace a 
zkušenosti s výskytem kriminálních činů, aktivity a aktéři společnosti, kteří se podílejí na 
potírání kriminality na místní úrovni.

79



4. Předběžná struktura práce

A. Uvedení do problematiky bezpečnosti v městském kontextu
-  prostředí města, urbanismus a sociální patologie
- ekologie soc. patologie v městském prostředí
-  příčiny a faktory soc. patologie v městském prostředí : faktory společenské a faktory

spočívající ve fyzickém (urbanistickém a architektonickém) řešení
-  prevence, opatření proti výskytu soc.patologie ve městě (metoda CPTD- Crime 

prevention through environmental design)

B. Kriminalita a její prevence ve městě
-  kriminalita jako nejvyšší stupeň sociální patologie
-  typy kriminality a jejich výskyt ve městě
-  druhy prevence -  definice a prostředky boje proti kriminalitě

C. Světové a evropské hledisko prevence kriminality, role místních samospráv
-  organizace, které se zabývají prevencí kriminality, jejich návrhy řešení
-  role a kompetence místních samospráv v boji proti kriminalitě

D.Situace bezpečnosti v Praze, preventivní kroky
-  aktuální situace V Praze, výsledky předešlých šetření o bezpečnosti, statistiky
-  koncepce prevence kriminality HMP
-  typy problémů, přítomnost sociálně patologických jevů
-  pachatelé trestné činnosti (mládež, menšiny...)
-  projekty, preventivní kroky v lokalitě
-  zodpovědnost a kompetence místní samosprávy v otázkách prevence kriminality

(odkazy na dokumenty EU)
-  subjekty zabývající se prevencí kriminality, jejich pravomoce
-  partnerství v rámci subjektů, multisektorální přístup
-  konkrétní řešení problémů, praktiky

E. Závěr
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