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ÚVOD 

V souvislosti s rozsáhlou pandemií nemoci Covid-19 a s ní spojená mimořádná opatření, která 

v posledních dvou letech ovlivnila život v celé České republice, bylo schváleno Usnesením vlády ČR  

č. 652 prodloužení platnosti dokumentu Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 

až 2020, do roku 2021. Jedná se o dokument, ze kterého vycházejí jednotlivá města a obce při tvorbě 

svých strategických materiálů prevence kriminality, a to vždy na následující pětileté období. Zpracování 

koncepce prevence kriminality je jednou z podmínek pro čerpání státních finančních prostředků 

z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na realizaci Programu prevence kriminality na místní úrovni. 

V návaznosti na vyhlášený nouzový stav v ČR a s tím související opatření nám proto bylo před koncem 

roku 2020 doporučeno krajskou manažerkou prevence kriminality prodloužení platnosti stávající 

Koncepce prevence kriminality ve městě Havířově na období 2017 – 2020 (dále také jen „Koncepce“) 

o jeden rok a následně při tvorbě nového dokumentu zohlednit nové priority stanovené  

v celorepublikové Strategii prevence kriminality. Usnesením Zastupitelstva města Havířova  

č. 522/16ZM/2020 byla Koncepce prodloužena do konce roku 2021.  

Nová Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 – 2025 měla být vládě ČR předložena ke schválení 

do konce září 2021, a to již včetně implementačního Akčního plánu. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo 

a zatím existuje pouze pracovní – neschválená verze na období 2022 – 2027, byl zpracován tento tzv. 

jednoletý plán „Program prevence kriminality na rok 2022“, do kterého již budou zapracována 

navrhovaná nová východiska a zohledněny nové strategické cíle a principy prevence kriminality. Je to 

z důvodu, že Ministerstvo vnitra se bude pro dotační program „Program prevence kriminality na místní 

úrovni“ na rok 2022, zabývat mechanismy pro doložení aktuálních dokumentů, jako jedné z povinných 

příloh při podání žádostí o dotace.  

Hlavní úkol spatřujeme v návratu na úroveň realizace prevence kriminality, která ve městě Havířově 

byla před pandemií, plynule na ni navázat, dále mapovat a zlepšovat. Bude nutné zohlednit případné 

změny a skutečnosti související s chováním společnosti v době šíření virové nákazy  

a s tím souvisejících opatření, protože i v oblasti kriminality a její prevence měl, a i nadále má velký 

dopad pandemie nemoci Covid-19, včetně navazujících epidemiologických opatření. 

Omezení pohybu obyvatel, jejich aktivit, cestování atd. měly na jednu stranu pozitivní dopad na snížení 

kriminality takřka ve všech oblastech (majetková, násilná, aj.). Na druhou stranu je hlášeno zvýšené 

množství podnětů, zejména na asistenční a krizové linky, k domácímu násilí. Občané, a to se týká 

zvláště zranitelných osob (děti, senioři), tráví více času v kyberprostoru, kde je velké množství rizik s tím 

spojených, včetně mravnostních deliktů, sexuálního nátlaku a zneužívání, objevují se i nové formy 

specifické trestné činnosti. Nařízená opatření a omezení mají dopady na psychiku lidí. Mezi 

nejzranitelnější pak patří děti, kterým byla omezena i školní docházka.1 

Pandemie a související opatření přinesly celou řadu problémů, a to včetně samotné realizace 

preventivních aktivit. Distanční výuka ve školách zastavila realizaci školské primární prevence, nebylo 

možné ve školách realizovat připravené projekty a omezenými kontakty mezi lidmi byla znemožněna 

 
1 Převzato z navrhované Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022-2027 
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jakákoliv realizace projektů, ať už ve formě seminářů, přednášek, besed nebo konferencí ke sdílení 

dobré praxe. 

Jsou to nové problémy, ke kterým zatím hledáme nová řešení či opatření. Pandemie zasáhla do všech 

oblastí našeho života a její konečné dopady stále ještě nejsou známy. Proto nové cíle a úkoly 

formulované tímto jednoletým Plánem prevence kriminality města Havířova vycházejí z dosavadních 

zkušeností získaných napříč celou republikou. Spoluprací s kolegy v oblasti prevence kriminality se 

budeme snažit umět reagovat na nově vzniklé situace, jako je například pandemie koronaviru. 

 

1 PROBLEMATIKA PREVENCE KRIMINALITY 

Politika prevence kriminality má v České republice již dlouholetou tradici, neboť je její nepřetržitou 

součástí prakticky od samého počátku, tj. od roku 1993, kdy se v ČR začala prevence kriminality 

systematicky formovat jako nedílná součást vládní politiky.  

Priority českého systému prevence kriminality jsou již od roku 1996 zakotveny ve Strategii prevence 

kriminality, což je závazný dokument, přijímaný vždy na několikaleté období. Sestavuje jej odbor 

prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s dalšími institucemi, poté jej přijímá 

Republikový výbor pro prevenci kriminality a schvaluje Vláda ČR. Lze předpokládat, že Strategie 

prevence kriminality v ČR (dále také jen „Strategie“), která je provázána s mezinárodními strategiemi 

a dokumenty (např. Strategie EUCPN na léta 2021 až 2025 nebo novou deklarací OSN k trestní justici 

a prevenci kriminality), bude v následujících týdnech schválena a platná pro léta 2022 – 2027.  

 

Prioritní témata připravované Strategie: 

- Systém prevence kriminality 

- Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora 

- Práce s pachateli trestných činů, prevence recidivy 

- Komplexní přístup k prevenci kriminality v rizikových lokalitách (sociálně vyloučené lokality, 

průmyslové zóny a jejich okolí) 

- Nové hrozby a přístupy v prevenci kriminality 

- Kriminalita páchaná dětmi a na dětech  

- Prevence kyberkriminality  
 

Tato témata budou dále rozpracována do podoby konkrétních cílů a na nich navázaných opatření 

a indikátorů. 

 

První program prevence kriminality ve městě Havířově byl realizován již v roce 1996, jehož předlohou 

byla přijatá první celorepubliková Strategie prevence kriminality. Tato Strategie dala první základy 

formování a vývoji systému prevence kriminality na místní úrovni a navrhovala postupy státní správy  

a samosprávy k preventivnímu přístupu řešení jednotlivých druhů kriminality a kriminálně rizikových 

jevů.  

V našem městě největší část tvoří projekty sociální prevence, které byly od začátku zaměřovány  

na vytvoření podmínek pro využití volného času dětí a mládeže v Havířově a na aplikaci Systému včasné 



 5  
 

intervence v Havířově, postupné zapojování subjektů pracujících s problémovými dětmi a realizace 

programů, do kterých jsou problémové děti společně s rodiči zařazovány.  

Na úrovni obecních samospráv spadá agenda prevence kriminality do samostatné působnosti. V řadě 

měst a obcí Moravskoslezského kraje fungují pracovní skupiny nebo komise, zabývající se otázkami 

prevence kriminality na daném území. Města a obce také delegují pracovníka, který je v rámci 

organizační struktury pověřen plněním úkolů manažera prevence kriminality a vytvářejí koncepční 

materiály (koncepce, plány, strategie apod.), ve kterých si definují potřebná preventivní opatření. 

V Havířově je manažer prevence kriminality zařazen do organizační struktury městské policie. 

Dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

ve znění pozdějších předpisů, obce mohou zřizovat obecní (městskou) policii, která zabezpečuje místní 

záležitosti ochrany veřejného pořádku. Ta mimo jiné přispívá i k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a významně se podílí na prevenci kriminality v obci. 

Strážníci městské policie pořádají preventivní přednášky pro děti ve školkách i školách a s pravidly 

bezpečného chování seznamují také seniory a ostatní občany obce.  

 

1.1 ÚROVNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 

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

1. Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové  

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

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

vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních Odpovědnost za 

oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

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

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

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

gamblerství, povalečství, vandalismus, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních 

situací. 

3. Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění  

vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení, atd.). Jejím cílem 

je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního 

prostředí.  

Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce  

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem  

na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí  

a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví.  

Ve specifické části populace působí i Ministerstvo obrany.2 

 
2 Zdroj: https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality [online] 12.10.2021 
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1.2 SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE  

Tento systém je založen na třech úrovních – republikové, krajské a lokální (obecní). Lokální úroveň tvoří 

síť všech obcí v ČR, které za splnění dále stanovených podmínek budou mít možnost pro období let 

2022 až 2027 předkládat žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality, na realizaci Programu 

prevence kriminality na místní úrovni (dále také jen „Program“). 

Z pohledu jednotlivých druhů kriminality se pak plány nebo koncepce prevence kriminality zaměřují 

zejména na kriminalitu obecnou, tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje a obtěžuje nejvíce a často utváří 

jejich pocit vnímání bezpečnosti ve svém okolí a názor na kriminalitu jako celek a na práci jednotlivých 

subjektů, které v této oblasti působí (zejména na práci, které jsou nejvíce vidět), byť v rámci ní nejsou 

páchány nutně ty nejvyšší škody. Plán se tak nezaměřuje na specifické formy zejména nejzávažnější 

trestné činnosti, jako je terorismus, organizovaný zločin, hospodářská kriminalita, drogová kriminalita 

atd., které vyžadují specifické přístupy, a neřeší ani specifické oblasti týkající se cizinců, jejich integrace, 

nelegální migrace apod. Se změnou v oblasti migrace a řešením nejnovější migrační vlny, s možným 

růstem počtu cizinců žijících v České republice, či výrazným nárůstem počtu nelegálních migrantů se 

ale i v oblasti prevence kriminality začínají objevovat nové potřeby a hrozby, na které bude nutné 

průběžně reagovat. 

Obecně prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření a preventivní přístupy ke snižování rizika 

směřující k předcházení páchání kriminality, výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků 

pro jednotlivce a společnost, a to v konečném důsledku i snižování strachu z kriminality. 

Kriminalita jako pojem je označována jako nejzávažnější sociálně-patologický jev. Je to soubor jednání, 

které je v trestním právu označováno jako trestný čin.  

Prevence kriminality se snaží působit na různorodé příčiny kriminality. Jedná se o opatření sociální 

prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou 

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

patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. 

Preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá především na 

nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů  

a příležitostí k páchání trestných činů.  

Subjekty preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení - systém justice, policie, 

státní zastupitelství, soudy a vězeňství (které ovšem nehrají hlavní roli), i další instituce - např. 

nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty  

a jednotlivé občany. 

Objekty prevence kriminality jsou kriminogenní faktory tzn. sociální prostředí, příčiny a podmínky 

kriminality, potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti, potenciální či skutečné oběti trestných 

činů. 

 

 

 



 7  
 

1.3 STRUKTURA PREVENCE KRIMINALITY 

Situační prevence (specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují 

pravděpodobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti). 

Sociální prevence (vytváření aktivit zaměřených na změnu nepříznivých společenských  

a ekonomických podmínek prostředí, které produkuje pachatele trestné činnosti; v praxi se jedná 

především o aktivity zaměřené na rizikové skupiny obyvatel, které vyžadují specializovanou péči  

a pomoc, zejména na problémovou mládež).  

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech bezpečného chování, 

diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob.  

V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink  

v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá 

metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.3 

 

1.4 FINANCOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ 

Realizace plánu prevence kriminality musí být doprovázena také dostatečným finančním 

zabezpečením, a to jak z úrovně jednotlivých resortů k plnění dílčích resortních strategií a úkolů, tak 

na úrovni podpory systému prevence kriminality. K tomu pak zavazuje i samotné usnesení vlády, jímž 

je vždy přijata Strategie prevence kriminality pro ČR na určité období. 

K úspěšné realizaci preventivních opatření jsou tedy primárně důležité finanční zdroje, které pomohou 

zafinancovat plánované záměry. Mezi významné dotační programy, směřující peněžitou podporu 

do oblasti prevence kriminality na celorepublikové a krajské úrovni patří: 

Program prevence kriminality na místní úrovni (dále také PPK): 

▪ jedná se o dotační program vyhlašovaný Ministerstvem vnitra, který administruje odbor 

prevence kriminality,  

▪ jeho nastavení vychází z aktuálně platné Strategie prevence kriminality v ČR (definuje hlavní 

priority, specifické cíle, cílové skupiny tohoto dotačního programu), 

▪ jeho podmínky upravují Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje 

realizované v rámci PPK, které jsou každoročně aktualizovány, 

▪ žadateli o dotaci mohou být obce, kraje nebo dobrovolné svazky obcí, 

▪ podporováno je široké spektrum projektů, rozdělených na projekty investičního 

a neinvestičního charakteru: 

1. Investiční projekty např. kamerové systémy, osvětlení nebo oplocení rizikových míst, 

mříže, sportovní hřiště a plácky aj. 

2. Neinvestiční projekty např. víkendové, pobytové akce a výlety pro děti a mládež, letní 

tábory, přednášky, asistenti prevence kriminality, domovníci-preventisté, bezpečnostní 

dobrovolníci, forenzní značení kol, informační kampaně, probační/resocializační 

programy, odborné vzdělávání, zřizování speciální výslechové místnosti aj.  

 
3 Zdroj: https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality [online] 12.10.2021 
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Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality  

▪ jedná se o jeden z dotačních programů vyhlašovaný Moravskoslezským krajem, který 

administruje odbor sociálních věcí,  

▪ jeho nastavení vychází z aktuálně platné Koncepce prevence kriminality kraje  

▪ žadateli o dotaci mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, příspěvkové 

organizace obcí, evidované církevní právnické osoby, vždy s min. jednoletou zkušeností 

s vykonáváním činností v oblasti prevence kriminality,  

▪ podporováno je široké spektrum projektů, rozdělných do tří dotačních titulů: 

1. Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti 

a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 

2. Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti 

a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele 

3. Podpora tematických vzdělávacích, přednáškových, informačních, osvětových aktivit a 

pořízení bezpečnostně technických prvků 

 

Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě 

Havířově (dále také jen „Fond bezpečnosti“) 

Tento fond byl zřízen za účelem upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany občanů města, 

jakož i jejich majetku. Jeho příjmy tvoří převážně výnosy z přijatých sankčních plateb (výnosy z pokut) 

uložených strážníky Městské policie Havířov a prostředky fondu mohou být použity na aktivity, 

zaměřené na předcházení narušování veřejného pořádku, trestné činnosti, např. Komplexní 

součinnostní program prevence kriminality, projekty protidrogové politiky města, apod. a zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku. 
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2  SOCIÁLNĚ-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

Havířov byl založen v roce 1955 na trojmezí tehdejších okresů Český Těšín, Fryštát a Místek.  

K vyhlášení samostatného města Havířov došlo 4. prosince 1955. Po několika úpravách územně 

správního členění ČR je Havířov administrativně-správní součástí okresu Karviná až od 1.7.1960, kdy se 

současně stává městem s největším počtem obyvatel v okrese. V souvislosti s nabytím účinnosti 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích došlo dne 13.11.2000 ke změně označení právního subjektu na 

„statutární město Havířov“.  

Moravskoslezský kraj, zejména jeho centrální část v okolí měst Ostrava, Havířov, Karviná  

a Frýdek-Místek, patří k nejhustěji osídleným oblastem České republiky. I přes klesající trend žije na 

6,9% rozlohy, které kraj pokrývá v rámci naší republiky, až 11,3% obyvatel ČR. 
 

2.1 OBYVATELSTVO 

Počet obyvatel, kteří mají ve městě trvalý pobyt, se za rok 2020 snížil přesně o 781 na konečný stav  

71 535 občanů. V dlouhodobém horizontu je však stav úbytku občanů města poměrně setrvalý  

(viz. tabulka Vývoj úbytku obyvatel, a to přehledně v letech 2010-2020). 

 

Vývoj úbytku obyvatel Havířova od roku 2010 (k 31.12.2020): 

rok úbytek rok úbytek 

2020 781 2014 1101 

2019 734 2013 1264 

2018 545 2012 1185 

2017 900 2011 1087 

2016 878 2010 715 

2015 975   
 

Nejvíce osob trvale pobývá v městské části Město, kde žije 30 849 přihlášených obyvatel. Následuje 

Šumbark se 16 735 obyvateli a nejméně osob je přihlášeno v Dolních Datyních, v oblasti zastavěné 

rodinnými domy, kde trvale žije 596 obyvatel. Vývoj však naznačuje odchod obyvatel z městských částí, 

kde bydlí v pronajatých bytech a přesouvají se do okrajových částí města, kde je převážně zástavba 

rodinnými domy. 

Část města Havířova Velikost území Počet obyvatel poznámka 

Město 642,7 ha 30 849  

Bludovice 935,3 ha 2 753   *Podlesí a Životice nejsou katastrálně    
    vedeny samostatně, patří pod  
    k.ú. Bludovice Podlesí * 13 726 

Šumbark 379,7 ha 16 735 jedná se o části města  
označené jako SVL Prostřední Suchá 595,6 ha 4 596 

Životice * 1 348  

Dolní Suchá 436,6 ha 932  

Dolní Datyně 217,4 ha 596  

CELKEM    3 207,3 ha    71 535  
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Zdroj:     Magistrát města Havířova, vlastní zpracování   

 

2.2 NEZAMĚSTNANOST 

Jevem, který může mít velký vliv na hodnotu kriminality, je míra nezaměstnanosti, respektive podíl 

nezaměstnaných osob na počet osob v produktivním věku, případně vliv dalších jevů, které 

s nezaměstnaností souvisí např. nelegální práce, pobírání dávek v nezaměstnanosti a dalších sociálních 

dávek. 

 

V rámci kraje byl nejvyšší podíl nezaměstnaných osob v okrese Karviná (8,12 %), nejnižší hodnoty 

dosáhl okres Opava (3,29 %), těsně následován okresy Frýdek-Místek (3,51 %) a Nový Jičín (3,76 %). 

V žebříčku 77 okresů v ČR se okresy Karviná, Bruntál a Ostrava-město umístily na posledních třech 

místech. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci republiky zaznamenali v okrese Rychnov 

nad Kněžnou (1,88 %). 

 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v kraji činil v případě mužů (5,76 %), mírně nižší byl 

v případě žen (5,33 %). S výjimkou okresu Ostrava-město tak tomu bylo i v ostatních okresech 

Moravskoslezského kraje. 

 

Ve struktuře uchazečů o zaměstnání podle věku došlo k meziročnímu nárůstu napříč všemi věkovými 

skupinami. Největší podíl mezi nimi zaujímali padesátníci – ve věku 55 až 59 let s 15,8 %, ve 

skupině 50 až 54 let s 12,6 %. Za nimi se řadí s podílem 11,7 % osoby ve věku 45 až 49 let.  

 

Nezaměstnanost v jednotlivých okresech MS kraje zaznamenala ve srovnání let 2019 a 2020 značný 

nárůst, což bylo důsledkem nařízení vydaných v roce 2020 ve spojení s výskytem pandemie nemoci 
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Covid-19. Nejvyšší nezaměstnanost byla v obou srovnávaných letech evidovaná v okrese Karviná, 

nejvyšší nárůst však byl zaznamenán v okrese Ostrava-město. S ohledem na skutečnost, že tato 

nařízení platila i v roce 2021, lze předpokládat, že tento nárůst může ještě nějakou dobu pokračovat. 

 

 
Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni. 

 

 

Rok 2020, který byl poznamenán koronavirovou pandemií nemoci Covid-19 ovlivnil vývoj 

zaměstnanosti nejen v celé ČR, ale také v Havířově, kde míra nezaměstnanosti v roce 2020 vzrostla, a 

to na 8,6 %. Tento vývojový trend je evidován i v „koronavirovém“ roce 2021. 
  

SO ORP Havířov* 

PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB   (v %) 

31.12.2019 31.12.2020 
Vývoj nezaměstnanosti 

rozdíl  12/2019 a 12/2020 

Albrechtice 4,95 5,51 +0,56 

HAVÍŘOV 7,18 8,55 +1,37 

Horní Bludovice 3,49 4,72 +1,23 

Horní Suchá 7,70 9,46 +1,76 

Těrlicko 3,62 4,49 +0,87 
 

    *SO ORP - správní obvod obce s rozšířenou působností 

 

Zdroj:  https://www.uradprace.cz/web/cz/statistiky-msk;      

             https://vdb.czso.cz/  

 

 

https://www.uradprace.cz/web/cz/statistiky-msk
https://vdb.czso.cz/
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Ukazatel      Statutární město Havířov prosinec 
2015 

prosinec 
2016 

prosinec  
2017 

prosinec 
2018 

prosinec 
2019 

prosinec 
2020 

Dosažitelní uchazeči 15-64  

5 944 5 307 4 192 3 415 3324 3 903 
uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64, kteří 
mohou bezprostředně nastoupit  
do zaměstnání při nabídce vhodného 
pracovního místa 

Podíl nezaměstnaných osob  

11,9% 10,9% 8,8% 7,28% 7,18% 8,55% ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let 
ze všech obyvatel ve stejném věku 

Volná místa  249 215 275 491 289 201 

  Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs 

 

2.3 SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY  

Na území města Havířova se nacházejí dvě oblasti, které lze označit jako sociálně vyloučené lokality. 

Jedná se o starou zástavbu v části města Havířov-Šumbark a v části města Havířov-Prostřední Suchá. 

Městská část Šumbark je druhou nejlidnatější částí města.  

Již v roce 2011 byl zpracován Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách Strategický plán 

Lokálního partnerství Havířov, kde byly podrobněji popsány jednotlivé sociálně vyloučené lokality. 

Tento strategický plán byl schválen Zastupitelstvem města Havířova dne 20.6.2011,  

č. usnesení 235/65M/2011. 

Dle poznatků hlídek městské policie a jejich Asistentů prevence kriminality, dochází v posledních letech  

k výraznému nárůstu případů zneužívání návykových látek mezi romskou komunitou, a to zejména 

mezi mladistvými. Dalším aktuálním problémem je postupný přechod části romské populace z 

tradičních oblastí a nájemních bytů společnosti Heimstaden do městských nájemních bytů Městské 

realitní agentury v oblastech, kde na to stávající majoritní část obyvatel není zvyklá. Toto většinou vede  

k nespokojenosti starousedlíků, poklesu sociální a společenské úrovně a statusu daného domu  

a blízkého okolí, k navýšení „problémových“ lokalit, snížení životní úrovně a pocitu bezpečí  

a v konečném důsledku i vystěhovávání nespokojených občanů. 

V obou lokalitách je velkým problémem nezaměstnanost, která je zde odhadována až na 95 %, nízká 

vzdělanostní úroveň a zadluženost obyvatel. V části města Prostřední Suchá je velkým problémem 

zanedbávání povinné školní docházky. V poslední době dochází v této lokalitě k velké migraci obyvatel 

a tím je také ztížena případná sociální práce s obyvateli této lokality.  

 

2.4 POBYTOVÉ A INTEGRAČNÍ STŘEDISKO SUZ HAVÍŘOV 

Na území města bylo v roce 1996 umístěno zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

ČR. Jedná se o Pobytové a integrační středisko v Havířově-Dolní Suché, na ulici Na Kopci 5.  

Pobytové středisko Havířov slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními 

procedurami, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu. Žadatelé mohou 
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svobodně střediska opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí. Poskytované služby jsou 

obdobné jako v přijímacích střediscích. Důraz je kladen na sociální práci doplněnou o volnočasové 

aktivity. Jsou zde k dispozici dětská centra, výtvarné dílny, knihovny, čajovny, hřiště, sportovní vybavení 

a klienti se mohou účastnit různých kulturních akcí a výletů. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým 

skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, 

psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí. 

Toto Pobytové a integrační azylové středisko zařízení služeb MV je umístěno ve služebním obvodu OOP 

Havířov 3. S vedením zařízení Policie ČR úzce spolupracuje. Uprchlíci z arabských zemí zaujímají  

do 11 % celé skladby všech zde ubytovaných uprchlíků. Zhruba polovina žadatelů o azyl tvoří obyvatelé 

bývalého Sovětského svazu. Ve sledovaném období let 2016 – 2020 bylo zaznamenáno několik 

událostí, spojených s chodem samotného zařízení, soužitím uprchlíků nebo s jejich pohybem na území 

města. Jedná se pouze o několik evidovaných událostí ročně, v roce 2018 to bylo 7 událostí, v roce 

2019 dvě a v roce 2020 to byla 1 událost.  

Zejména v posledních letech jsme svědky zhoršující se mezinárodní situace a s tím související rostoucí 

migrační vlny. I z tohoto důvodu nelze pohlížet na existenci azylového zařízení jako na neměnný stav, 

ale je nutné přizpůsobovat politiku města tomu, že v relativně krátkém časovém úseku může  

v azylových zařízeních docházet k významným a podstatným změnám.  

Přestože je současná situace klidná a zatím nelze hovořit o přímé souvislosti s kriminalitou, jak na 

úrovni trestních činů, tak relativně ani na úrovni přestupků, je nezbytné, aby město Havířov i nadále 

řešilo mnohem závažnější problém, a to udržování či zvyšování pocitu bezpečí občanů. Právě tímto 

směrem se obec snaží zaměřit svou práci. 

Přítomnost azylového zařízení ministerstva vnitra v obci je svým způsobem rizikovým faktorem. Toto 

riziko je závislé zejména na mezinárodní situaci a má vazbu i na mezinárodní migraci. Jistou dávku 

nebezpečí lze spatřovat rovněž v přítomnosti značného počtu osob, které nejsou obyvateli obce a 

vyskytují se v obci například v souvislosti s turistikou nebo zaměstnání.  

Cílem města je realizovat kroky vedoucí jak ke stálému zlepšování bezpečnostní situace, tak zvláště ke 

zvýšení pocitu bezpečí občanů. K těmto krokům patří především posilování, rekonstrukce a budování 

prvků, které v tomto směru napomáhají (rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému, 

optimalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení, zlepšování dopravní situace, rozšiřování 

preventivních programů apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14  
 

3   ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO STANOVENÍ 

STRATEGICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ V OBLASTI 

PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ 

Cílem této části je uvést základní informace o vývoji trestné činnosti spáchané na území města 

Havířova, které jsou důležité pro plánování programů a koncepce prevence kriminality. 

Podklady pro vypracování základní analýzy poskytly následující subjekty: Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná Policie ČR a Městská policie Havířov.  

Tento Plán prevence kriminality vychází z analýzy vývoje kriminality ve sledovaném období let 2016 - 

2020, z pohledu nejvýznamnějších trendů a změn, které ovlivňovaly bezpečnostní situaci ve městě 

Havířově z pohledu kriminality a na které je nutné se zaměřit při plánování strategií a úkolů pro další 

období. 

Sledované období, zvláště období posledních tří let prokazuje jakousi stabilizaci páchání trestné 

činnosti. V důsledku úbytku počtu obyvatel index kriminality stále stoupal, ale v posledních dvou letech 

došlo k jeho výraznému snížení.  Při rozboru jednotlivých typů trestných činností zjišťujeme kolísavost, 

pozitivnější výsledky můžeme pozorovat u objasněnosti, jejíž tendence je velmi lehce vzestupná. 

I přes výše uvedená pozitiva ve vývoji kriminality, zůstává okres Karviná nejrizikovějším okresem v ČR 

s ohledem na provázanost protispolečenského jednání s rizikovými faktory z oblasti sociální zatíženosti 

a nepříznivého demografického vývoje na tomto území. 

Vzhledem k bezpečnostní situaci a v návaznosti na usnesení vlády, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila na jaře a na podzim v roce 

2020 a následně v roce 2021 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti  

s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ nouzový stav, byl také ovlivněn vývoj 

kriminality na území města.  

V současné době je trestná činnost ve městě v přímé úměře s nezaměstnaností a počtem lidí 

dostávajících se do tíživé situace. Jako trvale znepokojující je oblast závislosti na alkoholu a návykových 

látkách. Pachatelé, užívající tyto návykové látky, jsou v převážné většině z řad občanů bez pracovního 

poměru, a dopouští se zejména trestné činnosti majetkového a násilného charakteru. 

 
 

3.1 VÝVOJ KRIMINALITY VE MĚSTĚ HAVÍŘOVĚ V LETECH 2016 - 2020 

Z pohledu Policie ČR byl stav vnitřní bezpečnosti za uplynulé období na teritoriu města Havířova 

uspokojivý. V posledních letech, tzn. i v posledním roce 2020 dochází k dalšímu snížení nápadu trestné 

činnosti v porovnání s rokem 2019, a to hlavně u majetkové trestné činnosti, ale pokles byl také 

zaznamenán u násilné a hospodářské trestné činnosti. Mírný růst trestné činnosti byl zaznamenán  

u mravnostní kriminality. Celková objasněnost ve městě je o 2,4 % nižší.  

Počet policistů služebně zařazených u organizačních článků PČR, dislokovaných na teritoriu města 

Havířov, byl v průběhu let doplňován, vedení Územního odboru PČR Karviná posilovalo výkon služby 

napříč celým městem, s cílem maximalizovat počet policistů v ulicích. V rámci zrychlení a zefektivnění 

zásahu policistů byly zřízeny prvosledové hlídky, čímž došlo k výraznému zkrácení dojezdových časů. 
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Policisté zařazovaní do prvosledových hlídek jsou zatíženi jen nezbytnou administrativou. Mají prostor 

reagovat na oznámení učiněná prostřednictvím tísňové linky 158 v reálném čase. Policejní zásahy jsou 

rychlejší. I nadále výkon služby ve městě posilují hlídky Speciální pořádkové jednotky Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje, čímž dochází ke značnému zefektivnění práce a výraznému 

zkrácení dojezdových časů. 

Efektivním výkonem služby PČR se ve městě podařilo zlepšit bezpečnostní standard. Na aktuální změny 

bezpečnostní situace a stavu veřejného pořádku bylo PČR bezprostředně reagováno a byla včas  

a v dostatečné míře přijímána adekvátní opatření. 

Setrvalým problémem zůstává minimální míra zainteresovanosti veřejnosti na změně přístupu, 

pozornosti a chování k vlastnímu majetku, majetku spoluobčanů a ke svému okolí. Zřejmě je toto 

chování občanů ovlivněno obavou z následné agresivní reakce pachatelů. I tento fenomén je 

bezpochyby jedním z aspektů významně ovlivňujících efektivitu činnosti PČR při zajišťování veřejného 

pořádku, bezpečnosti občanů a při prosazování práva.  

 

Porovnání celkového vývoje kriminality ve městě Havířově v letech 2016 - 2020 

Rok 
Celková kriminalita 

Násilná Mravnostní Majetková 

zjištěno index objasněnost 

2016 1660 222,83 52,61 % 180 36 913 

2017 1739 236,29 48,57 % 180 17 1025 

2018 1739 238,06 51,28 % 173 39 1001 

2019 1544 213,51 52,78 % 145 20 820 

2020 1323 184,94 50,64 % 116 27 736 

Zdroj: PČR – vlastní zpracování 

 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni. 



 16  
 

3.2 VÝZNAMNÉ REALIZACE PACHATELŮ TRESTNÉ ČINNOSTI A SPECIFICKÁ 

TRESTNÁ ČINNOST NA ÚZEMÍ MĚSTA – VÝVOJ V LETECH 2019 - 2020 

Násilná trestná činnost 

U násilné trestné činnosti byl v roce 2020 zaznamenán pokles v nápadu trestné činnosti ve srovnání  

s rokem 2019 (- 29 skutků). Objasněnost oproti roku 2019 poklesla o 5,86 %, na 63,79 %. Mírný pokles 

objasněnosti násilné trestné činnosti není nikterak znepokojující, nadále míra objasněnosti zůstává 

vysoká, zejména pak u prověřování a následném vyšetřování zvlášť závažných zločinů loupeží. Všechna 

oznámení o násilných činech jsou prověřována důsledně a nejsou bagatelizována. 

Za rok 2020 byly prověřovány 2 skutky, u kterých byly zahájeny úkony trestního řízení pro zvlášť 

závažný zločin vraždy, obě byly objasněny. Tyto skutky jsou prověřovány OOK Krajského ředitelství 

Moravskoslezského kraje Ostrava. 

Dále za rok 2020 bylo prověřováno celkem 28 skutků, u kterých byly zahájeny úkony trestního řízení 

pro zvlášť závažný zločin loupeže. V 6 případech bylo vyloučeno spáchání trestného činu loupež  

a skutek se tedy nestal, jeden skutek byl přestupkem. 

Z celkového počtu pak bylo dále v 7 případech sděleno obvinění konkrétní osobě, ve 4 případech byli 

pachateli děti. 

Mravnostní trestná činnost  

V porovnání s předchozím rokem je v roce 2019 patrný zvýšení nápadu mravnostních deliktů  

(+7 skutků). Objasněnost se oproti roku 2019 zvýšila o 20,19 %, na 85,19 %. Mravnostní kriminalita je 

prověřována a objasňována zejména policisty 3. oddělení obecné kriminality, zpracovávány  

a prověřovány jsou podněty lékařů, OSPOD Magistrátu města Havířov, oznámení rodičů a zákonných 

zástupců a informace vyhledané v kyberprostoru. 

Majetková trestná činnost  

Majetková trestná činnost dlouhodobě představuje největší část v celkovém objemu evidované 

kriminality. V obecném pohledu v sobě zahrnuje krádeže prosté, krádeže provedené formou vloupání, 

podvodná jednání a další její formy postihující vlastnictví jako zákonem chráněný zájem.  

V roce 2020 byl zaznamenán meziroční pokles v celkovém nápadu majetkové kriminality o 84 skutků 

(t.j. 10,24 %), objasněnost se také snížila o 2,4 %, na celkových 35,46 %. Úspěšnost v procesu snížení 

celkového nápadu majetkové trestné činnosti lze spatřovat v cílených opatřeních zaměřených proti 

pachatelům této trestné činnosti. Počet evidovaných případů krádeží vloupáním oproti roku 2019 

mírně stoupl o 13 skutků, v procentuálním vyjádření o 6,4 %. 

Předmětem zájmu pachatelů byly zejména sklepní místnosti činžovních domů, garáže a motorová 

vozidla. Nezanedbatelnou část nápadu majetkové trestné činnosti tvořily i krádeže recidivního 

charakteru – podezřelí opakovaně souzení a postihovaní za trestnou činnost páchanou formou krádeží. 

Škody na majetku v těchto případech nebývají vysoké, pohybují se v řádech stokorun, kdy jde zejména 

o krádeže zboží v obchodech. Další část tohoto druhu trestné činnosti tvoří krádeže věcí, které mají 

poškození na sobě nebo při sobě. Jde zejména o věci odložené v nákupních vozících,  

v restauracích apod. 

Za rok 2020 se krádeže vloupáním do různých objektů objasňovaly průběžně po jednotlivých 

případech. U majetkových případů byla část těchto skutků kvalifikována závažnější kvalifikací, a to 

podle § 205 odst. 4b) neboť byla spáchána za nouzového stavu, což je přitěžující okolností. 
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Nealkoholová toxikomanie 

V roce 2020 bylo evidováno 11 případů nedovolené výroby, nakládání a přechovávání omamných  

a psychotropních látek, z nichž 4 realizace pachatelů trestné činnosti na úseku nealkoholové 

toxikomanie jsou ukončeny, 2 věci byly odloženy, kdy pachatel zůstal neznámý a 5 věcí zatím není 

ukončeno a prověřování pokračuje. Jednalo se o případy distribuce omamných a psychotropních látek, 

zejména pervitinu a marihuany.  

Počítačová kriminalita 

Trestné činy Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, Šíření pornografie: v roce 2019 celkem 12 

případů, ve všech byl zjištěn pachatel a v roce 2020 odhaleny 3 případy, ve všech byl zjištěn pachatel. 

Z kriminalistického hlediska jde o velmi časově a administrativně náročné případy. Zde dochází  

k nárůstu nápadu tohoto druhu kriminality. 

Mravnostní trestná činnost 

V roce 2020 bylo prověřováno celkem 6 případů pohlavního zneužívání. Ve 2 případech byl zjištěn 

pachatel a je podán návrh na podání obžaloby, kdy se jednalo o mladistvého pachatele. Další 4 věci 

jsou v prověřování. Trestný čin znásilnění byl v roce 2020 prověřován celkem v 9 případech, kdy všech 

9 případů je objasněno. 

V Havířově je zřízena a stále využívána výslechová místnost, určená primárně k provádění procesních 

úkonů s dětskými oběťmi trestných činů, příp. s jinými zvlášť zranitelnými oběťmi. 

Domácí násilí 

V roce 2019 bylo prověřováno 68 incidentů se znaky domácího násilí, kdy ve dvou případech došlo  

k vykázání násilné osoby. V roce 2020 bylo prověřováno 54 incidentů se znaky domácího násilí, kdy v 7 

případech došlo k vykázání násilné osoby. 

Pátrání po osobách 

Celkem bylo za rok 2019 vypátráno 114 hledaných osob. Dále byly prováděny průběžné kontroly  

v zastavárnách a bazarech, při nichž byly zajišťovány věci pocházející z trestné činnosti. Policisté se 

mimo jiné zabývali také celkem 203 případy pátrání po pohřešovaných mladistvých a nezletilých 

dětech. Jednalo se v převážné většině o chovance dětských domovů a výchovných ústavů. Za rok 2020 

bylo pátráno po 190 hledaných osobách a bylo evidováno celkem 31 případů pátrání po pohřešovaných 

mladistvých a nezletilých dětech.  
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3.3 INDEX KRIMINALITY 

Index kriminality vyjadřuje poměr celkového počtu trestných činů v daném roce na počet obyvatel 

*10 000 a uvádí se například v žádostech o dotace ze státního rozpočtu na prevenci kriminality, kde se 

hodnotí celková rizikovost lokality dle indexu rizikovosti a indexu kriminality. 

 

V níže uvedené tabulce můžeme sledovat vývoj indexu kriminality za posledních 10 let, který má stále 

snižující trend.  
 

VÝVOJ INDEXU KRIMINALITY 2011 - 2020 V HAVÍŘOVĚ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nápad trestné 
činnosti  

počet evidovaných  
přečinů i zločinů  

2923 2728 2991 2582 2101 1660 1739 1739 1544 1323 

Index kriminality 361 
347 

 

386  

 

338 

 

279 

 

223 

 

236 

 

238 

 

214 

 

185 

 
 

 

 

V ČR jsou i velká města, která z důvodu nízkého indexu kriminality o dotace vůbec nemohou žádat, 

resp. by jim z tohoto důvodu nebyly přiznány.    

 

 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni. 
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3.4 PŘEHLED RIZIKOVOSTI 

Mezi rizikové faktory na úrovni celé ČR, krajů, okresů a obcí jsou započítávány míra nezaměstnanosti, 

míra chudoby vyjádřená počtem vyplacených sociálních dávek (závislých na výši příjmu) a míra 

kriminality. Moravskoslezský kraj je, co se týká indexu rizikovosti, na prvním místě v souhrnu všech tří 

faktorů. 

   KRAJE 
Součet indexů kraje  

= idx rizikovosti  
 

 

1 Moravskoslezský kraj 1 549,89  
2 Ústecký kraj 1 484,37  
3 Karlovarský kraj 1 226,49   ˃ celorepublikový ø 
4 Liberecký kraj 1 027,84  
5 Olomoucký kraj 969,03 

6 Jihomoravský kraj 925,91  
7 Praha 834,88  
8 Jihočeský kraj 775,64    V roce 2020 činil ø v ČR:  
9 Královéhradecký kraj 771,69    Index rizikovosti     961,27  
10 Zlínský kraj 706,33    index kriminality   154,71  
11 Plzeňský kraj 704,63    index nezaměstnanosti  272,90  
12 Pardubický kraj 703,22  
13 Středočeský kraj 696,83  
14 Kraj Vysočina 673,88  
  Celkem ø ČR 961,27  

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni. 

Pro srovnání zde uvádíme tabulku indexu kriminality v jednotlivých okresech ČR za rok 2020. 

Okresy 
Počet  

obyvatel* 

U
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o
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x 
1

0
 0

0
0

) 
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1 Karviná 244 887 13 477 353 280 4 311 550,34 176,04 2 169,00 

2 Ostrava-město 318 588 14 683 438 456 7 476 460,88 234,66 2 071,79 

3 Most 111 688 5 060 147 648 2 372 453,05 212,38 1 987,39 

4 Bruntál 91 395 4 105 100 452 1 237 449,15 135,35 1 683,59 

5 Děčín 128 992 4 916 139 608 2 469 381,11 191,41 1 654,82 

6 Chomutov 124 833 5 411 122 688 2 561 433,46 205,15 1 621,43 

7 Ústí nad Labem 119 056 4 569 119 760 2 235 383,77 187,73 1 577,41 

8 Sokolov 87 964 3 597 84 048 1 132 408,92 128,69 1 493,09 

9 Jeseník 37 923 1 626 34 524 524 428,76 138,17 1 477,31 

10 Teplice 128 925 4 215 108 684 2 190 326,93 169,87 1 339,80 

* údaje ČSÚ z https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup- 
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3.5 STAV VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 

V posledních 5 letech nedošlo na teritoriu obvodních oddělení Policie České republiky v Havířově  

k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. K jeho ochraně byla přijata preventivní 

opatření, zejména v souvislosti s přepravou fotbalových fanoušků po železnici, a dále s konáním 

rizikových hokejových utkání hokejového klubu AZ Havířov.  

Veřejný pořádek byl v předchozím období ovlivněn opět zejména konáním kulturních a sportovních 

akcí většího rozsahu (např. Havířovské slavnosti) a projevy některých účastníků těchto akcí. Ve většině 

případů bylo u osob narušujících veřejný pořádek zjištěno jejich ovlivnění alkoholem či jinými 

návykovými látkami.  

Vývoj řešených přestupků v roce 2020 a následně v letošním roce byl však ovlivněn především situací 

v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19.   

 

 

 

Městští strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v souladu se zákonem 

č.553/1991 Sb., o obecní policii dohlíželi v uplynulém období zejména na dodržování obecně závazných 

právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívali ke zvýšení bezpečnosti osob a jejich 

majetku, přispívali k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dohlíželi  

na dodržování pravidel občanského soužití, upozorňovali fyzické a právnické osoby na zjištěné 

nedostatky a v neposlední řadě odhalovali přestupky a v rozsahu stanovené zákonem o obecní policii 

je řešili. Dále prováděli kontrolu dodržování platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města 

Havířova. 

Rok 2020 byl však v mnohém specifický i pro výkon práce strážníků MP Havířov, kdy prováděli 

především kontrolu všech nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nouzovým stavem 

a s pandemií SARS CoV-2. Tato situace přetrvávala v prvním pololetí i v roce 2021.  
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Porovnání počtu řešených přestupků MP Havířov za období 2016 – 2020 

Přestupky řešeno 2016 2017 2018 2019 2020 

§ 125c 
přestupky proti bezpečnosti  

a plynulosti silničního provozu 

N/D 2 856 2 588 1 354 2 477 2 663 

OZ 797 1 136 2 057 1 752 2 933 

PNM 5 738 6 141 8 234 7 696 5 127 

celkem 9 391 9 865 11 645 11 925 10 723 

§ 35 
přestupky na úseku ochrany  
před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 

N/D 63 34 14 41 53 

OZ 45 43 38 76 26 

PNM 176 86 102 101 62 

celkem 284 163 154 218 141 

§ 4  
přestupky proti pořádku ve státní 

správě a proti pořádku  
v územní samosprávě 

N/D 2 824 2 132 3 590 4 029 2 738 

OZ 307 409 455 441 335  

PNM 2 412 2 162 2 959 3 135 1234 

celkem 5 543 4 703 7 004 7 605 4 307 

§ 5 
přestupky  

proti veřejnému pořádku 

N/D 4 765 2 117 40 562 1 345 

OZ 150 172 178 225 132 

PNM 540 195 195 192 183 

celkem 5 455 2 484 413 979  1 660 

§7 
přestupky  

proti občanskému soužití 

N/D 94 38 1 10 14 

OZ 155 166 131 94 98 

PNM 5 0 0 0 1 

celkem 254 204 132 104 113 

§ 8 
přestupky proti majetku 

N/D 3 0 0 4 0 

OZ 486 546 502 386 428 

PNM 312 236 275 264 248 

celkem 801 782 777 654 676 

 Zdroj: MP Havířov, vlastní zpracování 

 

Použité zkratky:  ve sloupci „Řešeno“ tzn. jakým způsobem:  

N – napomenutím (2016/2017) nebo D – domluvou (2018-2020)   OZ – oznámením     PNM – příkazem na místě 

 

 

 

 

 

 



 22  
 

3.6 MAPY KRIMINALITY 

V letošním roce byl spuštěn pilotní projekt MV a Policie ČR, který je připravován od roku 2019, reaguje 

na zájem odborné i laické veřejnosti o informace o kriminalitě nejen v podobě statistik, ale i map 

trestných činů a přestupků se zobrazením lokality, kde k daným událostem dochází.   

Projekt vychází z dlouholeté zkušenosti s budováním mapových nástrojů v Policii ČR, které má policie 

nyní pro vlastní potřeby na špičkové úrovni, i ze zkušeností s těmito inovativními nástroji v zahraničí, 

kde se jejich používání osvědčilo. 

 

Projekt se odehrává ve třech rovinách. První představují mapy kriminality pro veřejnost, kde jsou 

znázorňovány skutky (trestné činy a přestupky registrované policií), které jsou statisticky evidované. 

Druhou rovinou je verze pro vybrané pilotní obce, ve které budou k dispozici relevantní informace 

potřebné pro efektivní výkon samosprávy, například při plánování činností obecní policie či rozvoje 

infrastruktury. Třetí rovinou je dataset pro práci policie, který je nezbytný při předvídání kriminality. 

Tato poslední zmíněná oblast je rozpracována v režimu pro interní použití v pilotních lokalitách. 

 

Projekt Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR „Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro 

vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího 

předcházení a potírání“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253) je spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Po dokončení pilotního 

provozu jej Ministerstvo vnitra a Policie ČR vyhodnotí a výstupy upraví dle zkušeností při práci Policie 

ČR a podnětů zástupců obcí i veřejnosti. 

 

 

 
Mapy kriminality jsou k dispozici na internetové stránce: https://kriminalita.policie.cz/. 

 

 
 

 

https://kriminalita.policie.cz/
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4 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 

Mapuje aktivity právních subjektů samosprávy nebo veřejné správy, nestátních neziskových organizací, 

církevních organizací a dalších podnikatelských subjektů z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. 

Opírá se o výstupy dílčích strategických dokumentů města Havířova, např. Komunitního plánu, Vize 

města 2020+, Koncepce tělovýchovy a sportu nebo Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit. 

 

4.1 ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 

NÁZEV SÍDLO POZNÁMKA, POPIS 

Policie ČR OO PČR Havířov 1  
se sídlem Sv. Čecha 539/1  
Havířov-Město 
 
OO PČR Havířov 3  
Moravská 498/31  
Havířov-Šumbark 

Úkolem policie je chránit 
bezpečnost osob a majetku, chránit 
veřejný pořádek a předcházet 
trestné činnosti. Plní rovněž úkoly 
podle trestního řádu a další úkoly  
na úseku vnitřního pořádku  
a bezpečnosti svěřené jí zákony, 
předpisy EU a mezinárod. 
smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu ČR. 
 
V rámci prevence kriminality  
se zaměřuje na realizací 
preventivních programů 
zaměřených např. na bezpečné 
chování seniorů, na potlačení 
majetkové trestné činnosti apod. 

Územní odbor Policie ČR 
Karviná 

Havířská 1511/26  
Karviná-Nové Město 

  

Jeho součástí je i Preventivně 
informační skupina jejíž nový název 
je – Skupina tisku a prevence  

Úřad práce ČR – krajská 
pobočka v Ostravě – 
kontaktní pracoviště 
Havířov  

Junácká 1632/3  
Havířov-Podlesí 

Poskytuje informační servis o stavu 
nezaměstnanosti ve městě  
a nabídku pracovních příležitostí.  

Zajišťuje poradenství a rekvalifikační 
kurzy pro uchazeče o zaměstnání  
a zájemce o zaměstnání.  

Ve spolupráci s ÚP město Havířov 
zaměstnává občany bez práce 
formou veřejně prospěšných prací.  

Okresní soud Karviná Park Bedřicha Smetany 176/5 
Karviná-Fryštát 
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Okresní soud Karviná 
pobočka Havířov 

Dlouhá třída 1647/46a 
Havířov-Podlesí 

tato pobočka byla zřízena v roce 
1992. Rozhoduje jako soud prvního 
stupně ve všech trestních a civilních 
věcech. 

Okresní státní zastupitelství 
Karviná 

 

Park Bedřicha Smetany 176/5 
Karviná-Fryštát 

 

Okresní státní zastupitelství 
Karviná 

pobočka Havířov 

Dlouhá třída 1647/46a 
Havířov-Podlesí 

dle Zákona o státním zastupitelství 
č. 282/1993 Sb., ust.  § 4 odst. 1  
je stanovena jeho působnost  
a v odst. 2 tohoto ustanovení je 
uvedeno, že státní zastupitelství se 
v souladu se svou zákonem 
stanovenou působností podílí na 
prevenci kriminality a poskytování 
pomoci obětem trestných činů 

Probační a mediační služba 
pobočka Havířov 

Dlouhá třída 1647/46a 
Havířov-Podlesí 

Zprostředkovává alternativní řešení 
konfliktů spojených s trestnou 
činností a vytváří podmínky  
pro uplatnění alternativních trestů. 
 

Shromažďuje důkazy a pomáhá 
hledat přijatelná řešení dané 
situace, urovnat vzájemné vztahy s 
vědomím zájmů a potřeb pachatele, 
oběti a společnosti.  
 

Usiluje o začlenění obviněného 
resp. pachatele do života 
společnosti bez dalšího porušování 
zákonů, provádí přípravná řízení 
s rodinou, dohledy, provází trestním 
řízením.  

Pedagogicko-psychologická 
poradna Karviná 

Odloučená pracoviště 
Karviná, Bohumín,  
Orlová, Český Těšín  
Havířov 

v budově učiliště Školní  
(SŠŘS Školní)  
na ul. Opletalova 5  
Havířov-Šumbark 

Všechna pracoviště jsou obsazena 
odborníky, kteří nabízejí služby 
širokému spektru dětí, žáků a 
studentů ve věku od 3 do 26 let. 
Odloučená pracoviště umožňují 
získat klientům tyto služby v místě 
svého bydliště a pracovníkům 
poraden pak širší znalost 
problematiky jednotlivých měst 
regionu. Znalost prostředí je velmi 
důležitá také pro umožnění užšího 
kontaktu s učiteli, výchovnými 
poradci, školními metodiky  
prevence a rodiči.  
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4.2 STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV  

Obce shodně jako kraje postupují v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti. Přitom 

vycházejí z § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 

„obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy 

a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku“. Dle § 10 tohoto zákona může obec také k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou. Obec tvoří základní úroveň, na které jsou 

opatření prevence kriminality v praxi nakonec naplňována.  

Zastupitelstvo města Havířova 

Zastupitelstvo města Havířova (dále také jen „ZMH“) schvaluje strategické dokumenty, včetně návrhu 

koncepce prevence kriminality, která definuje priority a cíle města v této oblasti vždy na vymezené 

období. Dále schvaluje přidělování dotací z rozpočtu města na prevenci kriminality a protidrogovou 

prevenci, schvaluje spolufinancování města při realizaci projektů z Programu prevence kriminality MV 

ČR a čerpání finančních prostředků z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ dle přijatého statutu. Členové ZMH jsou pravidelně 

informováni o výsledcích Programu prevence kriminality.  

Rada města Havířova 

Rada města Havířova (dále také jen „RMH“) jmenuje jako svůj iniciativní a poradní orgán komisi 

protidrogovou a prevence kriminality a schvaluje náplň její činnosti a rozsah s tím souvisejících 

oprávnění – Statut komise.  

 

Komise protidrogová a prevence kriminality RMH 

Komisi tvoří 11 členů z řad zástupců politických stran, odborné a laické veřejnosti. Předkládá Radě 

města Havířova návrhy na vytváření a zajištění realizace jednotné koncepce prevence kriminality a 

protidrogové politiky města vč. návrhů legislativních změn, podává iniciační návrhy k přijetí opatření 

na základě získaných a vyhodnocených informací o problémech působení návykových látek, ale i 

závislostí všeho druhu ve městě a podněty k zabezpečení provázanosti a součinnosti orgánů a institucí 

při uplatňování prevence kriminality a protidrogové politiky v působnosti města. 

Průběžně sleduje a předkládá RMH stanoviska k problematice realizovaných městských aktivit v oblasti 

prevence kriminality a protidrogové prevence a zpracovává pro RMH svá vyjádření k žádostem  

o přidělování finančních prostředků na aktivity prevence kriminality a protidrogové prevence 

v působnosti města. 

 

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA 

a) Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova (OSV MMH)  

Odbor vykonává přenesenou působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb  

a sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu ORP. 

Plní funkci poradce pro národnostní menšiny. Zajišťuje činnosti na úseku komunitního plánování. 

Odbor zajišťuje samosprávné činnosti související s péčí o seniory, osoby zdravotně postižené  

a osoby vyžadující okamžitou pomoc.  
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Oddělení sociálních služeb 

Zajišťuje:  

- terénní sociální práci pro cílové skupiny osob (zdravotně postižení, rodiny s dětmi, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, nezaměstnané 

osoby, osoby v obtížných životních situacích, senioři, cizinci) 

- sociální poradenství pro uvedené cílové skupiny,   

- vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném sociálním prostředí, 

- provádí posouzení životních situací klientů, a to i na výzvu správního orgánu, 

- realizuje přímou sociální práci s klientem, zaměřenou na změnu klienta a na změnu jeho 

sociálního prostředí, 

- spolupracuje s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, dalšími státními  

i nestátními subjekty při řešení životní situace klientů, 

- zajišťuje agendu kurátora pro dospělé 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Zajišťuje:  

- vyhledává děti, které potřebují pomoc z důvodu nepříznivé rodinné, sociální situace  

či závažných výchovných problémů, 

- sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření  

k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, 

- poskytuje odbornou poradenskou činnost na úseku SPOD - pomáhá rodičům při řešení 

výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, pořádá přednášky a kurzy 

zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 

výchovou,  

- projednává s rodiči nedostatky ve výchově dětí a přijímá potřebná výchovná opatření v souladu 

se zákonem, rozhoduje o výchovných opatřeních, 

- působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, 

- vyhodnocuje situaci ohroženého dítěte v rodině, zpracovává individuální plány ochrany dítěte 

s cílem posílit plnění funkcí rodiny, tyto plány vyhodnocuje,  

- pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, 

- sleduje vývoj dětí, u kterých byla nařízena ústavní, ochranná výchova, vyhodnocuje důvodnost 

trvání ústavní výchovy a zajišťuje návaznou péči o tyto děti, 

- navštěvuje děti v ÚV, v ochranné výchově, ve věznicích a děti v péči jiných fyzických osob, 

- zabezpečuje sociální kuratelu pro děti a mládež, jejím prostřednictvím provádí opatření 

k odstranění, zmírnění nebo zamezení různých poruch psychického, fyzického a sociálního 

vývoje a závažných výchovných problémů dětí a mládeže, 

- činí potřebná opatření pro zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu 

rodičů nebo jiné osoby odpovědné za dítě, spolupracuje s Úřadem pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí 

- vykonává funkci opatrovníka nebo poručníka nezletilým dětem umístěným v ústavním zařízení, 

u kterých byli rodiče zbaveni rodičovské zodpovědnosti; je účastníkem soudního řízení, dle 

povahy věcí podává návrhy k soudu, 

- zajišťuje pomoc dítěti ohroženému na životě a zdraví, zajišťuje agendu CAN (týrané a 

zneužívané děti), 

- na žádost příslušných orgánů provádí sociální šetření v rodině, v místě kde se dítě zdržuje,  



 27  
 

- spolupracuje s Probační a mediační službou, věznicemi, detenčními ústavy, poskytovateli 

sociálních a zdravotních služeb, dalšími státními i nestátními subjekty, osobami pověřenými 

k výkonu SPOD, 

- zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 

vychováváno ve vlastní rodině, 

- zabezpečuje oblast náhradní rodinné péče (pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou 

dobu, osvojení), včetně sociální práce s biologickou rodinou dítěte, 

b) Odbor školství a kultury (OŠK MMH) 

- vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání a zájmového 

vzdělávání ve středisku volného času 

- materiálně zabezpečuje provoz mateřských a základních škol, školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání 

- zajišťuje financování oprav a údržbu nemovitostí, které užívají základní školy, mateřské školy, 

školské zařízení pro zájmové vzdělávání 

- zabezpečuje činnosti na úseku rozvoje sportu, kultury, 

- zabezpečuje dotace neziskovým organizacím z rozpočtu města na činnosti sportovní a kulturní  

- spolupracuje se sportovními, kulturními a jinými neziskovými organizacemi a navrhuje finanční 

spoluúčast města na zabezpečení činnosti sportovních, kulturních a jiných neziskových 

organizací 

- připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komise kulturní a letopisecké, 

sportovní, školské a pro občanské záležitosti 

 

MĚSTSKÁ POLICIE HAVÍŘOV    (MP) 

V rámci organizačních změn schválených Zastupitelstvem města Havířova usnesením č. 101/4ZM/2015 

„Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov“ byla dnem 1.4.2015 na MP Havířov zřízena pozice 

programové manažerky, která převzala agendu prevence kriminality a protidrogové prevence, 

převedenou z odboru školství a kultury magistrátu města a zároveň nově zajišťuje i další agendy 

městské policie.  

Projektový manažer zařazen do organizačního řádu MP Havířov, plní funkci manažera prevence 

kriminality a protidrogového koordinátora, je kontaktní osobou pro odbor prevence kriminality MV ČR, 

PČR a pro manažera prevence kriminality Moravskoslezského krajského úřadu. Má na starosti realizaci 

preventivních opatření v obci, kontroluje správnost a úplnost předkládaných projektů včetně kontroly 

a účelovosti použití finančních prostředků. Provádí hodnocení účinnosti projektů a jejich podíl vlivu na 

kriminalitu ve městě, prezentuje preventivní aktivity v médiích. Zároveň je pověřen funkcí tajemníka 

Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Havířova. 
 

Strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v souladu se zákonem  

č. 553/1991 Sb., o obecní policii dohlíží zejména na dodržování obecně závazných právních předpisů  

o ochraně veřejného pořádku, přispívají ke zvýšení bezpečnosti osob a jejich majetku, přispívají 

k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dohlížejí na dodržování pravidel 

občanského soužití, upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a v neposlední řadě 

odhalují přestupky a v rozsahu stanoveným zákonem o obecní policii je řeší. 
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V oblasti prevence realizují např. besedy pro žáky základních škol a seniory, které jsou zaměřené zvláště 

na bezpečné chování nebo na zvýšení základů právního vědomí dětí apod. 

Na posílení bezpečnosti ve vyloučených lokalitách byly zřízeny dvě pozice asistentů prevence 

kriminality. Tato činnost byla ve městě Havířově zahájena v polovině roku 2010. Cílem tohoto projektu 

bylo zaměstnání osob, které svou prací přispívají k ochraně investic a majetku města, a to za 

současného zajištění bezpečnosti osob bydlících v těchto sociálně vyloučených lokalitách.  

Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci Městské policie Havířov a zároveň spadají do cílové 

skupiny, tj. příslušníci etnické menšiny nebo osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách. Svou 

činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a eliminaci sociálně rizikových jevů ve vyloučených 

lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá. Specifickým cílem tohoto projektu je zlepšit 

kvalitu života, bezpečnostní situaci a vztahy obyvatel v lokalitách obývaných převážně Romy.  

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVÍŘOVA (služby sociální prevence) 

příspěvková organizace města 

Přemyslova 1618/12 

736 01  Havířov-Podlesí 

 

Centrum prevence 

Poslání 

Posláním Centra prevence (CP) je nabídka a realizace specifické primární prevence u dětí a mládeže,  

vedení ke zdravému způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti, práce s postoji a chováním dětí 

a mládeže, podpora zdravých vztahů v třídních kolektivech a prevence šikany, prevence zneužívání 

návykových látek a hledání pozitivních alternativ, nácvik psychosociálních dovedností, monitorování 

rizikových oblastí u dospívajících. Posláním CP je zároveň navázání spolupráce s rodiči, tj. zvýšení 

celkové informovanosti a prohloubení jejich ochoty aktivně se podílet, na řešení problémových situací 

při výchově svých dětí a včasná pomoc při řešení problémů. 

Cíle – přehled programů 

Specifická primární prevence u dětí od nejútlejšího věku – Dlouhodobý terénní program prevence pro 

MŠ a I. st. ZŠ „Zdravý způsob života a prevence závislostí“ (zdraví, hygiena, výživa, pohyb, vztahy, 

intimní zóny, léky, závislosti, šikana, sebepoznávání, komunikace). 

• Specifická primární prevence u dospívajících – Dlouhodobý program prevence pro II. st. ZŠ a 

střední školy „Zdravá třída“ (sebepoznávání, vztahy a komunikace, šikana, týmová spolupráce, 

klima třídy, prevence závislostí) 

• Tematická práce, vrstevnická svépomoc, formování pozitivních postojů dětí a mládeže, 

formování odmítavých postojů dětí a mládeže k negativním jevům, nácvik psychosociálních 

dovedností – Psychosociální průprava pro nově sestavené skupiny žáků II. st. ZŠ a studentů SŠ 

„Co se mě (ne)dotýká“. 

• Prevence rizikového chování v třídních kolektivech – Adaptační program pro nově sestavené 

třídy „Jsme na jedné lodi“. 

• Včasná intervence – „Intervenční program“ se zaměřením na podporu řešení problémů 

v třídních kolektivech. 
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• Monitoring – „Dotazníkový průzkum na SŠ identifikující rizikové oblasti u dospívajících“. 

• Zvyšování informovanosti rodičů v oblasti trestní odpovědnosti u dětí a mládeže a zneužívání 

návykových látek „Informační servis pro rodiče“. 

• Konzultace problémových situací a hledání jejich řešení s pomocí sociální pracovnice 

„Individuální konzultace“. 

• Přiblížení činnosti CP veřejnosti, seznámení s týmem a pracovištěm – „Exkurze na CP“. 

Cílová skupina 

Děti předškolního a mladšího školního věku  

Žáci II. stupně ZŠ, středoškolská a učňovská mládež  

Děti a mládež od 6 do 18 let   

Pedagogové, rodiče  

Široká veřejnost 

 

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY (MŠ a ZŠ) 

příspěvkové organizace města 
 

V současné době se v Havířově se nachází 29 mateřských škol, jedna speciální, jejíž zřizovatelem je 

Moravskoslezský kraj, 1 soukromá mateřská škola a 17 základních škol.  

Na základních školách působí: 
 

Výchovní poradci 

-  prevence negativních jevů a školního selhávání 

-  přímá pomoc při řešení konkrétních případů selhání  

-  metodická, instruktážní a informativní činnost 
 

Školní psychologové a speciální pedagogové 

školní poradenská pracoviště, která zajišťují poradenské služby na úrovni školy 

- školní psycholog  

- školní speciální pedagog  

- řeší aktuální problémy v součinnosti s výchovným poradcem a metodikem prevence, zejména 

problémy osobnostního a sociálního vývoje žáků 

- příprava podmínek a rozšiřování možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných 

- budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního nebo 

sociálně znevýhodňujícího prostředí 

- průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho 

snižování 
 

Školní metodici prevence a školní preventivní programy 

- standardní činností školního metodika prevence je koordinace tvorby, kontrola realizace  a 

vyhodnocování Minimálního preventivního programu 

- dle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v Pedagogicko psychologické poradně 
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ASTERIX - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HAVÍŘOV 

příspěvková organizace města 

 

Středisko volného času Asterix vzniklo sloučením 2 dětských zařízení - Domu dětí a mládeže  

a Spektra – Stanice mladých techniků, jejichž činnost v minulosti ovlivnila nejméně dvě generace dětí 

z Havířova a okolí. 

Středisko nabízí širokou škálu zájmových kroužků: výtvarné, keramické, přírodovědné, pohybové, 

technické, sportovní apod. 

O prázdninách ve spolupráci se sociálním odborem a odborem školství a kultury jsou realizovány 

ozdravné pobyty a tábory pro handicapované děti. V prázdninovém období jsou realizovány týdenní 

příměstské tábory pro mladší děti s celodenním programem.  

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HAVÍŘOV 

příspěvková organizace města 

Plní funkci městské knihovny a na základě pověření Moravskoslezského kraje i regionální funkci pro 

knihovny v Bohumíně a Orlové, a to od 1.1.2006. V současné době má knihovna ve všech městských 

částech celkem 13 oddělení, provozuje Městské informační centrum a expozici Historie psaná uhlím. 

Posláním Městské knihovny Havířov je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, 

literaturu a další kulturní hodnoty, zaručovat rovný přístup k informacím všem bez rozdílu.  

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HAVÍŘOV 

příspěvková organizace města 

Organizace je provozovatelem následujících kulturních domů v Havířově 

- Kulturní dům Petra Bezruče  

- Kulturní dům Leoše Janáčka 

- Kulturní dům Radost  

- Kino Centrum  

- Letní kino 

- Společenský dům 

 

Mezi hlavní činnosti MKS patří pořádání divadelních a hudebních představení, výstav, kulturních akcí 

pro širokou veřejnost a redakce informačního měsíčního zpravodaje a kulturní rubriky a inzerce 

v Radničních listech, dodávaných zdarma do každé domácnosti v Havířově. V rámci zájmově umělecké 

činnosti podporuje činnost několika amatérských divadelních sborů a zájmových klubů; v rámci 

mimoškolní výchovy a vzdělávání občanů všech sociálních vrstev a věkových skupin realizuje jazykové, 

hudební, pohybové a další kurzy. Pro školy každoročně připravuje speciální nabídku kulturních pořadů. 

Mateřským, základním či středním školám jsou nabízena kulturní a filmová představení, besedy a 

pořady informativní protidrogové prevence.   
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SPRÁVA SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

příspěvková organizace města 

Zabezpečuje správu, provoz a poskytuje služby ve sportovních zařízeních města Havířova. Cílem 

organizace je, aby sportoviště byla využívána co největším počtem obyvatel všech věkových kategorií, 

zejména dětmi a mládeží všech sociálních vrstev. Cílem je poskytnout zázemí pro děti  

a mládež k smysluplnému trávení volného času, aby ubývalo dětí obézních, se zdravotními problémy  

a tzv. rizikových skupin, jako jsou drogově závislí.  

Současný stav sportovní infrastruktury ve městě Havířově popisuje strategický dokument Plán rozvoje 

sportu města Havířova v letech 2018-2025, která je k dispozici na webových stránkách města.  

 

4.3 ORGANIZACE, JEJICHŽ ZŘIZOVATELEM JE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (PPP) 

Poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a 

školským zařízením.  

Hlavním účelem PPP je zajišťovat:  

- psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku 

- psychologickou a speciálně pedagogickou intervenci 

- informační, poradenskou a metodickou činnost 

 

PPP Karviná je tvořena pěti pracovišti, z nichž jedno je umístěno rovněž na území města Havířova. 

Pracují zde především psychologové a speciální pedagogové a sociální pracovnice.  

- získala osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení MŠMT ČR a má akreditovánu řadu 

vzdělávacích programů 

- pomáhá prostřednictvím oblastního metodika preventivních aktivit školním metodikům 

prevence při tvorbě nebo realizaci školní preventivní strategie 

- informuje je o koncepcích a aktuálních trendech v prevenci sociálně patologických jevů u dětí 

a mládeže 

- zprostředkovává kontakty na instituce, organizace a jednotlivce, kteří se v prevenci angažují 

- pomáhá při tvorbě projektů a grantů v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů 

 

 

DĚTSKÉ DOMOVY  

Dětský domov a Školní jídelna Havířov 

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1270/1 

Dětský domov a Školní jídelna Havířov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem a mládeži, 

která ze závažných důvodů nemůže být vychovávaná ve vlastní rodině, případně nemůže být začleněna 

do náhradní rodinné péče, nebo čeká na svěření do některých forem náhradní rodinné péče. 
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Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě - Dětský domov Havířov-Prostřední Suchá  

Hornická 900/8, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (krizová lůžka k dispozici 24 hodin denně na žádost 

dítěte, zákonného zástupce, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, z rozhodnutí soudu) 

- Dětský domov (pobyt dítěte na základě rozhodnutí soudu) 
 

Dětem je v zařízení poskytována komplexní zdravotní, sociální, výchovná, terapeutická a poradenská 

péče na třech odděleních, které tvoří samostatné domácí buňky. Dětem se věnují odborně školené 

dětské sestry, vychovatelé, sociální pracovník, pediatr, logoped, psycholog. Děti jsou zde přijímány 

z důvodů zdravotních, zdravotně-sociálních a sociálních.  

V režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou být přijímány děti ve věku do dvanácti 

let, výjimečně do osmnácti let. Důvodem pro odmítnutí přijetí jsou agresivní projevy dítěte, užití 

návykových látek, trestná činnost.   

V režimu dětského domova je cílová skupina tvořena zpravidla dětmi ve věku jednoho roku až šesti let, 

pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytovat péči dětem starším.  

 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

Na území města se nachází 8 středních škol (z toho 2 gymnázia), jejich zřizovatelem je Moravskoslezský 

kraj. Na středních školách působí: 

- výchovní poradci 

- asistenti pedagoga 

- školní metodici prevence (školní preventivní programy) 
 

Na území města působí další krajská zařízení - 2 základní umělecké školy, 1 speciální mateřská škola. 

NEMOCNICE HAVÍŘOV 

Infekční oddělení  

Infekční oddělení se nachází od 29.5.2014 v nově zrekonstruovaném samostatném dvoupatrovém 

pavilonu. Jsou zde přijímáni dospělí a dětští pacienti z celého okresu Karviná (tzn. z Havířova, Karviné, 

Orlové, Českého Těšína a okolí) a Frýdek-Místek (tzn. z Frýdku-Místku, Třince a okolí), což představuje 

spádovou oblast cca 500 000 obyvatel. Kapacita oddělení je 20 standardních lůžek stanice A v 1.patře, 

20 standardních lůžek stanice B ve 2.patře a 5 lůžek jednotky intenzivní péče v přízemí. V přízemí je 

rovněž umístěn tzv. biobox k dočasné hospitalizaci osob s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu.  

 

Psychiatrie 

V ambulancích pečují o pacienty s celým spektrem duševních onemocnění. Kromě léčby pacientů  

s depresivním, neurotickým, psychotickým, organicky podmíněným onemocněním a závislostmi 

alkoholového i nealkoholového typu, nabízíme také krizovou intervenci poskytovanou klinickými 

psychology v případě nepříznivých životních situací. Při zvládání krizových stavů jsou předávány 

kontakty na linky bezpečí nebo krizová centra. Kliničtí psychologové také poskytují skupinovou 

psychoterapii pro ambulantní pacienty. 
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4.4 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA 

Jedná se o aktuální zpracované informace o poskytovaných sociálních službách a souvisejících 

aktivitách pro konkrétní cílové skupiny uživatelů služeb. Sociální služby představují souhrn činností 

zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení a související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť sociálních 

služeb vhodně doplňují. Tento katalog je vždy po aktualizaci dostupný všem občanům města ať už 

prostřednictvím webových stránek a zároveň je vydán spolu s některým z čísel Radničních listů, 

bezplatného měsíčníku pro všechny domácnosti ve městě.  

 

Na prevenci se podílí spektrum organizací, které disponují kvalitními pracovníky a jsou ochotny 

spolupracovat na společném problému. V této kapitole jsme chtěli představit alespoň některé 

organizace, které v současnosti ovlivňují prevenci kriminality a protidrogovou prevenci, ale existuje 

rovněž celá řada dalších církevních organizací (např. Apoštolská církev, Evangelikální společenství 

křesťanů, Farní sbor Slezské církve evangelické), které pracují s dětmi a mládeží na základě 

křesťanských principů a nabízí dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich 

všestranné vědomosti a dovednosti, pomáhá jim vyrůstat v samostatné a zodpovědné jedince, žijící 

bez závislosti na alkoholu, drogách či hazardních hrách, bez xenofobie a rasismu.  
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5 SWOT ANALÝZA 

Ke stanovení priorit a řešení hlavních a dílčích problémů byla opět použita SWOT analýza, která 

identifikuje silné a slabé stránky systému prevence kriminality nebo také příležitosti a hrozby pro oblast 

prevence kriminality.  Vyhodnocením poslední analýzy a zhodnocení současného stavu byly 

identifikovány tyto faktory:  

S (STRENGHTS)  SILNÉ STRÁNKY 
 

- existence funkčního systému prevence 
kriminality na celorepublikové, krajské  
a lokální úrovni a spolupráce mezi manažery 

- existence strategických a koncepčních 
dokumentů, včetně systému prevence   

- existence funkční Komise protidrogové  
a prevence kriminality RMH 

- zřízení funkce manažera prevence 
kriminality a protidrogového koordinátora 

- financování programů prevence kriminality 
ze státního rozpočtu, rozpočtu města, kraje 
a z dotačních programů, existence „Fondu 
bezpečnosti“  

- předávání příkladů dobré praxe  
- postupné snižování míry kriminality  

a zvyšování míry její objasněnosti 
- fungující Systém včasné intervence 
- Městský kamerový dohlížecí systém 
- Asistenti prevence kriminality působící v SVL 
- existence Komunitního plánu sociálních 

služeb a souvisejících aktivit  

W (WEAKNESSES)  SLABÉ STRÁNKY 
 

- absence legislativního ukotvení prevence 
kriminality 

- vysoká nezaměstnanost v celém regionu 
- nedostatek policistů 
- nedostatek uvolněných financí ze státního 

rozpočtu na protidrogovou prevenci  
a prevenci kriminality  

- nízká udržitelnost preventivních projektů 
včetně zajištění jejich dlouhodobého 
financování  

- nedostatečný počet terénních sociálních 
pracovníků  

- nezájem rodičů o výchovu a trávení volného 
času dětí 

- kumulování sociálně nepřizpůsobivých 
obyvatel  

- lhostejnost veřejnosti v oblasti bezpečnosti  
a některým negativním projevům chování 

 

VNITŘNÍ FAKTORY 

O (OPPORTUNITIES)  PŘÍLEŽITOSTI 
 

- využití nových technologií k ochran 
veřejného i soukromého majetku 

- vytvoření nových preventivních programů 
v online prostředí  

- zvýšení finančních výdajů do oblasti 
prevence kriminality 

- efektivní využívání dotačních titulů a využití 
různých finančních zdrojů na realizaci 
preventivních programů (EU, ministerstva) 

- spolupráce aktérů prevence kriminality 
v kraji, předávání zkušeností dobré praxe 

- monitoring rizikových lokalit MKDS 
- zvýšení informovanosti veřejnosti 

T (THREATS)  HROZBY/OHROŽENÍ 
 

- dopady pandemie nemoci Covid-19 (zvýšené 
riziko domácího násilí, špatný psychický stav 
obyvatel, izolace seniorů, zvýšení 
nezaměstnanosti, zadluženosti a kriminality)  

- omezení zdrojů finančních prostředků do 
oblasti prevence kriminality 

- nové způsoby páchání kriminality 
(kyberkriminalita, nebezpeční sociálních sítí) 

- nárůst agresívního chování u dětí a mládeže 
- negativní dopady distančního vyučování 
- nárůst osob bez domova 
- eskalace nálad ve společnosti - radikalizace 

VNĚJŠÍ FAKTORY 
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6 STANOVENÍ PRIORIT A CÍLŮ PREVENCE  
     KRIMINALITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA  
     HAVÍŘOVA NA ROK 2022 
Stanovení a způsob naplňování jednotlivých strategických cílů v tomto Plánu prevence kriminality  

na následující rok jednak navazuje na příklady dobré praxe, ale také se zde promítají základní principy 

preventivní politiky vycházející z dlouhodobých zkušeností realizace preventivní politiky  

a preventivních aktivit.  

Do jednotlivých krátkodobých strategických cílů jsou zahrnuty i nové tendence v oblasti kriminality  

a její prevence a dosud známé dopady pandemie nemoci Covid-19. V rámci celé ČR je hlášeno zvýšené 

množství podnětů, které se týká domácího násilí nebo agresivního chování, objevují se nové formy 

specifické trestné činnosti, například podvody se zdravotnickým materiálem, padělání potvrzení  

o očkování, prodělání nemoci nebo negativních testů. Nařízená opatření a omezení od roku 2020 měla 

a mají dopady na psychiku občanů, zvláště na seniory a na děti, kterým byla omezena i školní docházka, 

vzrůstá podíl kyberkriminality v rámci páchané trestné činnosti.     

 

6.1 STRATEGICKÉ CÍLE PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE  

Pro nově připravovanou Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027 jsou 

Republikovým výborem pro prevenci kriminality schváleny tyto prioritní oblasti: 

A. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR 

B. Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora 

C. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy 

D. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, práce Policie ČR 

ve vztahu k menšinám 

E. Situační prevence kriminality a nové přístupy 

F. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech 

G. Prevence kybernetické kriminality 
 

 
  Zdroj:  Pracovní verze připravované Strategie prevence kriminality ČR na léta 2022-2027  (MV ČR 10/2021)  
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6.2 PRIORITY A CÍLE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NA ROK 2022 

Samotná struktura a obsah tohoto Plánu vychází z Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů 

prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz (zejména oblast bezpečnostních analýz  

na úrovni obce), kterou vydal Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR v listopadu 2020. 

V dokumentu jsou zohledněny požadavky dosud platné Strategie prevence kriminality ČR a navazuje 

na Koncepci prevence kriminality ve městě Havířově v předchozím období.  

Na základě navrhovaných východisek a priorit pro celostátní Strategii prevence kriminality na další 

šestileté období, byly přijaty oblasti a priority, které bude město Havířov v roce 2022 plně akceptovat. 

Tyto oblasti zahrnují širokou škálu aktivit a opatření, která by mohla být v příštím roce realizována. 

Bude však záležet na vývoji celkové situace s výskytem koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/  

a na případných mimořádných opatřeních vlády nebo ministerstva zdravotnictví.  

 

Preventivní aktivity se budou týkat následujících oblastí:   
 

Oblast A.  Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR 

 

Cíl 1 
Účinně rozvíjet systém prevence kriminality v souvislosti s dalším snižováním 
výskytu kriminality na území města Havířova  

Opatření 1.1 Zajištění finančních prostředků na realizaci preventivních projektů ze státního 
rozpočtu prostřednictvím dotačních programů 

Opatření 1.2 Zjištění skutečného stavu primární prevence na základních školách po ukončení 
distanční výuky   

Opatření 1.3 Koordinace a spolupráce s krajským manažerem prevence kriminality 

Opatření 1.4 Obnovení aktivní spolupráce s manažery prevence kriminality  

Opatření 1.5 Využití příkladů dobré praxe  

Opatření 1.6 Podpora vzdělávání pracovníků působících v oblasti prevence kriminality a dalších 
sociálně patologických jevů 

Opatření 1.7 Podporovat zapojení dobrovolníků v oblasti prevence kriminality 

Opatření 1.8 Zvýšit informovanost občanů o dění v této oblasti 

 

Oblast B.  Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora 

 

Cíl 2 
Usilovat o snížení latence trestné činnosti a motivace k oznamování 
protiprávních činů  

Opatření 2.1 Podpora další realizace a inovace kurzů sebeobrany „Ženy naučte se bránit“ 

Opatření 2.2 Zvýšit informovanost občanů města prostřednictvím pořádaných besed, 
Radničních listů, webových stránek města 

Opatření 2.3 Podpora realizace přednášek a odborných besed pro děti a seniory vždy na 
aktuální téma ohrožení 

 

Oblast C.  Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy 

 

Cíl 3 
Podporovat rozvoj probačních a resocializačních programů pro pachatele  
a pro práci s jejich rodinami 

Opatření 3.1 Posilovat a upevňovat pozice sociálních pracovníků a sociálních kurátorů 
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Oblast D.  Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách,  

                   práce Policie ČR ve vztahu k menšinám 

 

Cíl 4 
Zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách a zvýšení subjektivního 
pocitu bezpečí občanů města v těchto částech města 

Opatření 4.1 Podporovat zachování činnosti dvou Asistentů prevence kriminality a pokračovat 
v realizaci projektu 

Opatření 4.2 Podporovat realizaci projektů prevence kriminality zaměřených na kriminalitu  
a kriminálně rizikové jevy v sociálně vyloučených lokalitách 

Opatření 4.3 Pokračování v realizaci projektu MP Havířov „Strážník blíže občanům“ 

Opatření 4.4 Podpora nízkoprahových zařízení (volnočasových aktivit) pro děti a mládež v SVL 

Opatření 4.5 Podpora stávajících poraden ve městě, které poskytují odborné sociální 
poradenství 

Opatření 4.6 Podpora služeb, které zejména obyvatelům sociálně vyloučených lokalit budou 
poskytovat pracovní poradenství a budou je motivovat k hledání a získání 
zaměstnání 

 

Oblast E.  Situační prevence kriminality a nové přístupy 

 

Cíl 5 

Prioritně podporovat projekty situační prevence zaměřené na snížení trestné 
činnosti a přestupků zejména v oblasti majetkové a násilné kriminality  
a projekty na zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích  
Podporovat nové přístupy a inovace v prevenci kriminality 

Opatření 5.1 Efektivně rozvíjet rozšiřování, modernizaci a využívání městského kamerového 
dohlížecího systému za účelem zvyšování bezpečnosti a prevence kriminality 

Opatření 5.2 Zajišťování další technické podpory a nových technologií pro práci strážníků  
a policistů 

 

Oblast F.  Kriminalita páchaná dětmi a na dětech 

 

Cíl 6 

Prioritně podporovat projekty a činnosti sociální prevence pro cílovou skupinu 
dětí ohrožených sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální minulostí, 
zvyšovat ochranu dětí před násilím a dalšími kriminálně rizikovými jevy 

Opatření 6.1 Zvýšit ochranu dětí před fyzickým a psychickým násilím a dalšími negativními 
jevy, včetně dopadu na jejich vývoj 

Opatření 6.2 Podpora využívání Systému včasné intervence 

Opatření 6.3 Podpora řešení dlouhodobé absence dětských psychologů a psychiatrů  

 

Oblast G.  Prevence kybernetické kriminality 

 

Cíl 7 

Prioritně podporovat a realizovat projekty zaměřené na boj proti kriminalitě  
ve virtuálním prostředí, posilovat prevenci rizikového chování v kyberprostoru  
a informovanost o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi.  

Opatření 7.1 Stálé zvyšování povědomí ohrožených skupin obyvatel o nových formách  
a způsobech páchání trestné činnosti 

Opatření 7.2 Aktivně působit v oblasti prevence a osvěty kybernetické kriminality na všechny 
cílové skupiny s důrazem na zvlášť zranitelné v kyberprostoru, zejména děti, 
mládež a seniory 
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7 AKČNÍ PLÁN 2022 

IMPLEMENTACE PLÁNU A JEHO FINANCOVÁNÍ 
 
Každá konkrétní aktivita, opatření nebo projekt uvedené v tomto plánu budou mít stanoveny 

indikátory úspěšnosti, které určí způsob rozpoznání dosažení cílů. Budou volena jednoduchá  

a měřitelná kritéria efektivity dopadů projektů. Kritéria mají dokládat, jakým způsobem byly tyto cíle 

naplněny. Pro každý typ preventivního projektu (sociální, situační, informace pro občany) budou 

stanoveny odpovídající specifická kritéria, např. počet zúčastněných, počet trestných činů v lokalitě, 

počet proškolených tak, aby bylo možné v závěrečné zprávě doložit jejich plnění. 

Finanční prostředky na realizaci preventivních aktivit jsou zpravidla poskytovány z těchto zdrojů: 

▪ z rozpočtu statutárního města Havířova 

▪ Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku  

ve městě Havířově 

▪ ze státního rozpočtu - MV ČR 

▪ ze státního rozpočtu - MPSV 

▪ z Moravskoslezského kraje 

▪ z Evropské unie 

▪ vlastní finanční prostředky – podíl realizátorů 

▪ jiné zdroje 
 

V souvislosti s nejistým průběhem realizace preventivních programů v roce 2022 bude návrh 

předběžně specifikován v Akčním plánu 2022, který je součástí tohoto dokumentu. 

Plán neobsahuje speciální cíle a opatření zaměřené na pandemii nemoci Covid-19. Specifické druhy 

kriminality, které se během pandemie prozatím ukázaly jako velká hrozby, i nejvíce ohrožené skupiny 

obyvatel, jsou v tomto plánu opatřeními pokryty, stejně jako potřeba vzájemné spolupráce a inovací. 

Následující rok však teprve ukáže další možné hrozby nebo možnosti jejich řešení.  

 

1/2022 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY 2022 

Popis projektu: 

Hlavním cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky 
nežádoucích jednání v sociálně vyloučených lokalitách – v částech města Havířov-Šumbark  
a Havířov-Prostřední Suchá, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů  
a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené, z etnických 
skupin a multikulturního prostředí.  
Projekt by měl být nápomocen ke zvýšení pocitu bezpečí občanů v této lokalitě. 
 

Dalším cílem projektu je navázat na realizaci projektu z minulých let, dále jej rozvíjet  
a nadále zaměstnávat dva Asistenty prevence kriminality, jejichž činnost byla ve městě Havířově 
zahájena v roce 2010 

Náklady celkem:  cca 730 000 Kč 

Možnost 
financování: 

Program prevence kriminality na místní úrovni MV ČR – až 90 % nákladů 
Spolufinancování města („Fond bezpečnosti“) – zbylých 10 %  

Realizátor: Městská policie Havířov 

Termín realizace: 1-12/2022 
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2/2022 EFEKTIVNÍ PRÁCE S OHROŽENÝMI DĚTMI A JEJICH RODINAMI IV. 

Popis projektu: 

Projekt je zaměřen na dlouhodobou a systematickou práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami 
žijícími ve správním obvodu Havířova.  
Cílem projektu je zlepšení, prohloubení a zkvalitnění spolupráce jednotlivých subjektů zapojených 
do Systému včasné intervence a propojení vzájemné spolupráce pedagogů a rodičů školních dětí, 
zejména, co se týče školní docházky, předcházení rozvoje rizik, z důvodu eliminace rizikového 
chování, problémů a včasné diagnostiky za účelem včasného poskytnutí krizové intervence.  
 
Záměr projektu je podpořit, vylepšit a plně zúročit pro potřebnou spolupráci všech složek 
podílejících se na řešení složitých životních situací ohrožených dětí to, do čeho již byly investovány 
jak finanční prostředky, tak úkony a energie konkrétních pracovníků OSPOD při naplnění databáze. 
Projekt navazuje na realizace v letech: 
 

2015 - pilotní část projektu – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami 
2018 - Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – Nové hrozby 
2019 - Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Systému včasné intervence“ 

Náklady celkem:  cca 100 000 Kč 

Možnost 
financování: 

Program prevence kriminality na místní úrovni MV ČR – až 90 % nákladů 
Spolufinancování města („Fond bezpečnosti“) – zbylých 10 %  

Realizátor: OSPOD, Magistrát města Havířova  

Termín realizace: II. pololetí 2022 

 

 

3/2022 SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK PRO RODIČE S DĚTMI 

Popis projektu: 

Hlavním cílem projektu je snížení kriminality dětí a mladistvých, sanace mezilidských vztahů, 
zlepšení kvality života v rodinném systému, pomoc při řešení výchovných a komunikačních 
problémů, odborné poradenství rizikovým rodinám při zvládání zátěžových situací.  
Jednou z nejužitečnějších a nejvhodnějších metod prevence a intervence směřované k výše 
uvedené problematice je skupinový výcvik v „bezpečném“ prostředí, který je zaměřen na 
korigování problémů, které jsou spojené s výchovou dítěte, pozitivní motivaci osobních postojů, 
rozvoj a upevňování nekriminálních vzorců chování, odmítání negativních jevů, zvládání rizikových 
stresových situací, asertivní chování a komunikaci při využití technik a metod sociálně 
psychologického, arteterapeutického a psychoterapeutického výcviku. 

Projekt je každoročně realizován od roku 2011  
(v roce 2020 a 2021 nebyl z důvodu pandemie nemoci Covid-19 doporučen)   

Náklady celkem:  cca 180 000 Kč 

Možnost 
financování: 

Program prevence kriminality na místní úrovni MV ČR – až 90 % nákladů 
Spolufinancování města („Fond bezpečnosti“) – zbylých 10 %  

Realizátor: OSPOD, Magistrát města Havířova  

Termín realizace: 09-12/2022 
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4/2022 ŽENY, NAUČTE SE BRÁNIT!  

Popis projektu: 

Projekt reaguje na celorepublikový problém - stále se zvyšující agresivitu na některých pracovištích 
např. zdravotnická zařízení, sociální služby, úřady práce, odbory sociálních věcí městských úřadů, 
základní a střední školy, kde pracují převážně ženy.  

Preventivní projekt „Ženy, naučte se bránit!" realizuje Městská policie Havířov již od roku 2011. 
Vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu, a to nejen ze strany samotných žen, ale  
i státních organizací, které ženy na území města Havířova zaměstnávají, má realizátor projektu 
záměr rozšířit a zkvalitnit pořádané kurzy sebeobrany pro ženy.  

Hlavním důvodem pořádání těchto kurzů je pomoci ženám získat potřebné vědomosti, dovednosti 
a také určité návyky z oblasti sebeobrany nebo používání prostředků osobní individuální ochrany, 
které by vedly ke zvýšení jejich bezpečnosti.  
Specifickým cílem je poučit účastnice kurzu jak se vypořádat s narůstající agresivitou osob  
na zaměstnance státní nebo veřejné správy i ve zdravotnictví, s pouliční kriminalitou a dalšími 
formami trestné činnosti. Kurz tak může sloužit i jako forma prevence proti domácímu násilí. 

Náklady celkem:  cca 60 000 Kč 

Možnost 
financování: 

„Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality  
na rok 2022“  Moravskoslezského kraje – až 70 % uznatelných nákladů 
Spolufinancování města („Fond bezpečnosti“) – zbylých 30 %  

Realizátor: Městská policie Havířov  

Termín realizace: 04-06/2022 nebo 09-12/2022  dle příznivější pandemické situace 

 

 

5/2022 BEZPEČÍ PRO SENIORY 

Popis projektu: 

Cílem projektu je v rámci prevence umožnit pomocí nouzového tlačítka přivolání policejní nebo 
zdravotnické pomoci potřebným osobám, a to i v případě, kdy osoba nemá možnost použít žádný 
telefonní přístroj. Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění rychlé a efektivní pomoci. Celá 
bezdrátová technologie se skládá z GSM komunikátoru, který umožňuje příjem signálu a dvou 
tlačítek. Jedno z nouzových tlačítek se umístí do blízkosti vstupních dveří a druhé tlačítko tzv. dálkový 
ovladač nosí osoba stále při sobě. Komunikátor je prostřednictvím SIM karty napojen na Pult 
centralizované ochrany (PCO).   

Projekt je určen seniorům osaměle žijícím, starším 80 ti let. Tito lidé se mnohdy stávají oběťmi 
trestné činnosti, a to i ve svých vlastních domovech. K nezákonnému obohacení se totiž pachatelé 
nezdráhají využít lsti nebo dokonce násilí.  
Do pilotního projektu by mělo být zapojeno 40 – 50 seniorů. (dle finanční náročnosti realizace) 

Náklady celkem:  cca 600 000 Kč 

Možnost 
financování: 

Program prevence kriminality na místní úrovni MV ČR – 50 % nákladů 
Spolufinancování města („Fond bezpečnosti“) – 50 %  

Realizátor: Městská policie Havířov, odbor sociálních věcí MMH  

Termín realizace: 05 – 12/2022 
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6/2022 REVOLUTION TRAIN – PROTIDROGOVÝ VLAK  

Popis projektu: 

Projekt je realizován od roku 2016 (mimo covidový rok 2020), vždy pro šesté ročníky ZŠ 
V rámci primární protidrogové prevence obecně nejsou k dispozici žádné projekty, pouze 
přednášky.  

Vlak tvoří multimediální mobilní vlaková souprava, která formou interaktivního přístupu umožňuje 
zcela nové pojetí prevence pro vybrané cílové skupiny. V interiéru protidrogového vlaku 
návštěvníci prochází 5D projekcí, která ukazuje hrozby závislostí s cílem donutit návštěvníky  
k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví. Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak 
mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí a strategií protidrogové prevence.  

Projekt je zaštítěn Národní protidrogovou centrálou a je mu odborným garantem v oblasti represe.  

Náklady celkem:  216 000 Kč 

Možnost 
financování: 

z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově“ (navýšením rozpočtu MP Havířov) 

V případě vyhlášení výzvy pro podání žádosti o dotace v této oblasti, bude 
žádost podána. (MV ČR, MŠMT)  

Realizátor: Městská policie Havířov  

Termín realizace: v průběhu roku 2022  / dle plánované tour v rámci MSK 

 

 

7/2022 
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM – OBNOVA  
A PŘÍPRAVA CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU  

Popis projektu: 

Cílem tohoto investičního projektu je obnova výměna 4 kusů stávajících kamerových bodů 
(analogových) za digitální kamery s vysokým rozlišením.  

Plánovaným přestěhováním komisariátu č. 2 MP Havířov z ulice Balzacova do nově rekonstruované 
budovy na ul. Kubelíkova v roce 2022/2023 dojde k centralizaci MKDS  
a vytvoření tzv. centrálního dispečinku, včetně zavedení dalších nových technologií. 

Náklady celkem:  jedná se o investiční akci – v přípravě je projektová dokumentace a rozpočet 

Možnost 
financování: 

z rozpočtu statutárního města Havířova 
v případě vyhlášení odpovídající výzvy, bude žádost podána  

Realizátor: Městská policie Havířov a Magistrát města Havířova 

Termín realizace: 2022 - 2023 
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8/2022 PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE HAVÍŘOV  

Popis projektu: 

Činnost skupiny prevence, provádění besed pro děti z MŠ a ZŠ a seniory. 

Přehled preventivních programů 
„Pes není hračka“ 
„(Ne)bezpečný svět internetu“ 
„Bezpečné pískoviště“ 
„S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“ 
„Bezpečné prázdniny“ 
„Bezpečně do cíle“ 
„Dej přednost životu“ 
„Právo jako pravidlo chování“ 
„Stáří beze strachu“ 
„Pro bezpečnější Havířov“  

Náklady celkem:  Besedy probíhají v rámci pracovní činnosti  

Možnost 
financování: 

z rozpočtu MP Havířov (OJ 12)  

Realizátor: Městská policie Havířov  

Termín realizace: školní rok 2021/2022 a 2022/2023 

 

 

9/2022 PODPORA PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ  

Popis projektu: 

Městský dotační systém – neinvestiční podpora projektů prevence kriminality a protidrogové 
prevence realizovaných jinými subjekty (NNO, školy, státní i nestátní organizace apod.).  
Uvedené náklady představují finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na tuto podporu.  

Náklady celkem:  cca 200 000,- Kč 

Možnost 
financování: 

z rozpočtu statutárního města Havířova (OJ 10) 

Realizátor: příjemci dotací  

Termín realizace: rok 2022 

 

 

Realizace všech preventivních projektů a aktivit bude však záležet na vývoji celkové situace 

s výskytem koronaviru a na případných mimořádných opatřeních vlády nebo Ministerstva 

zdravotnictví, případně na možnostech financování. V roce 2020 i 2021 byla možnost obdržení dotací 

na projekty prevence kriminality značně omezena, a to z důvodu enormně zvýšených nákladů  

na odstraňování dopadů pandemie koronaviru hrazených z veřejných rozpočtů. 
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8 ZÁVĚR 

Poslední dva roky díky pandemii nemoci Covid-19 měly vliv na většinu oblastí lidského života, a to 

téměř v celosvětovém měřítku. Pandemie přinesla a stále přináší velký počet silných lidských příběhů, 

dramatických a smutných, ale hlavně - je to téma k zamyšlení pro nás pro všechny. Nařízená opatření  

a omezení měla dopady na psychiku všech lidí, zvláště dopadla na seniory, kterým byl často omezen 

kontakt nejen s ostatními lidmi, ale často byli odříznuti od svých rodin. Obrovský vliv měla také na žáky 

a studenty, kterým byla omezena školní docházka. Hledání nových cest a způsobů, jak realizovat 

prevenci kriminality, je nyní v této oblasti na prvním místě. Je nutné analyzovat všechny skutečnosti  

a přizpůsobit se situaci, která nám v poslední době dokázala během krátké doby úplně ochromit a 

změnit naše životy.  Prevence se částečně přesunula do online prostředí, byly vyzkoušeny nové digitální 

technologie, ale i přes velký přínos nelze plně nahradit sociální kontakt mezi lidmi, a navíc jsou 

s využíváním těchto technologií spojena další nová rizika.  

Jak v období příprav a zpracovávání tohoto dokumentu vyplynulo, provázanost a úzká participace všech 

subjektů působících v oblasti prevence kriminality, protidrogové problematiky, integrace menšin,  

či oblast primární prevence škol, je nevyhnutelnou součástí celistvého řešení sociálně patologických 

jevů na území každé obce či města. A to jak těch již známých problémů, tak nově vznikajících.   

Bylo by absurdní doufat či spoléhat na to, že dojde k úplnému vymizení kriminality a sociálně 

patologických jevů, přesto je možné vhodně nastavenými preventivními mechanismy podstatným 

způsobem snížit či ovlivnit jejich další vývoj ve prospěch zvýšené bezpečnosti a kvality života obyvatel 

našeho města.  

V tomto Plánu prevence kriminality jsme se pokusili formulovat právě takové aktivity a opatření, které 

vychází zejména z vize zkvalitnit život, zvýšit pocit bezpečí, zabezpečit ochranu zdraví a majetku 

obyvatel města v následujícím roce. Na základě dalšího pandemického vývoje a jeho dopadů bude 

v průběhu příštího roku s přihlédnutím na celostátní Strategii prevence kriminality v ČR zpracován 

dlouhodobý dokument Koncepce prevence kriminality na léta 2023 – 2028 v Havířově, kde budou 

stanoveny nové nebo aktualizované strategické cíle a principy prevence kriminality, včetně podrobně 

zpracované bezpečnostní analýzy, sociálně-demografické analýzy a institucionální analýzy statutárního 

města Havířova.  

 

 

 

 

V Havířově dne 11.11.2021 

 

 

Zpracovala:   
Bc. Monika Krpelíková 
projektová manažerka Městské policie Havířov 

 

 


