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II.      Úvod  

 

Koncepce prevence kriminality města Sokolov na období let 2015-2017 byla zpracována 

v návaznosti na předešlý Strategický plán prevence kriminality města Sokolov pro období let 

2011-2013 a také jako dokument, který je plně v souladu se Strategií prevence kriminality 

České republiky na období let 2012-2015.    

 

Prevence kriminality představuje soubor aktivit, které se zaměřují na potlačení 

kriminogenních faktorů a předcházení páchání trestné činnosti jako takové. Zaměřuje se též 

na pomoc obětem trestných činů. Koncepce prevence kriminality je koncepčním materiálem 

sestaveným těmi, kteří se oblastí bezpečnosti na území města Sokolov zabývají.  

 

Hlavním cílem Koncepce je stanovit si priority a konkrétní úkoly v oblasti prevence 

kriminality, na kterých budou participovat odpovědné instituce ve městě Sokolov. Koncepce 

bude obsahovat aktuální opatření a návrhy budoucích opatření, které budou vycházet z metod 

koordinace subjektů ve městě, příklady dobré praxe.  

 

Na přípravě Koncepce se podílely instituce, které se v oblasti prevence kriminality pohybují: 

samospráva města, městská policie, interdisciplinární tým, Policie ČR, Probační a mediační 

služba ČR, Úřad práce, neziskové organizace se sídlem ve městě Sokolov.   
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III. Teoretická část 

 
Kriminalita  

 

Jedná se o takový společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti v určité oblasti 

za určité období. Můžeme rozlišovat kriminalitu majetkovou - trestně postižitelné jednání, při 

kterém je napadán majetek v jakékoli formě vlastnictví, např. krádeže prosté, krádeže 

vloupáním, podvody, poškozování majetku, nebo kriminalitu násilnou - trestně postižitelné 

jednání, při kterém je převážně za použití fyzické síly nebo její hrozby způsobena nebo hrozí 

újma na zdraví a životě člověka nebo je omezována svoboda a lidská důstojnost, např. vražda, 

ublížení na zdraví, loupež, vydírání, únos.  

 

Prevence  

 

Soubor opatření majících zabránit, ochránit člověka před něčím nebo před někým. Veškeré 

aktivity vyvíjené státními, veřejnými i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení 

páchání kriminality a snížení strachu z ní. 

 

Prevence kriminality  

 

Není jen odstraňování příčin, zdrojů či minimalizace hrozeb a rizik, ale je to především změna 

způsobu myšlení; ochota přijmout zodpovědnost za kvalitu svého života, za svou bezpečnost 

a bezpečnost prostředí, ve kterém žijeme. Prevence kriminality zahrnuje soubor 

nerepresivních opatření k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Cílem či 

důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejich následků, ať již 

prostřednictvím omezení možných příležitostí, nebo působením na potencionální pachatele a 

oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně 

informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných 

činů. Úzce souvisí s prevencí dalších společensky nežádoucích jevů, z nichž k nejzávažnějším 

patří nejrůznější formy závislosti.  

 

Sociální prevence  

 

Soubor opatření ovlivňující proces chování a začleňování jedince do společnosti. Cílem je 

zabránit vzniku, minimalizovat následky nejen sociální vyloučenosti, změnit nežádoucí 

podmínky a ovlivnit faktory vedoucí k sociálnímu ohrožení. Napomáhá překonat nepříznivou 

sociální situaci, chrání společnost před vznikem nežádoucích jevů, působí na rizikové, 

znevýhodněné, ohrožené skupiny mládeže a dospělých. Sociální prevence je součástí sociální 

politiky. Její efektivita je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná. Do této kategorie 

prevence můžeme zařadit krizová a poradenská zařízení, sportovní aktivity, vzdělávací 

aktivity, prevenci závislostí a další.  

 

Situační prevence  

 

Je založena na nezbytnosti důsledného vyhodnocení bezpečnostních hrozeb, rizik, život 

ohrožujících faktorů, respektování podmínek v dané situaci. Určité druhy kriminality se 

objevují v určité době, na určitých místech a jsou páchány určitým typem pachatelů. 

Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní 

podmínky minimalizovat. Její poměrně vysoká nákladnost přináší nejefektivnější podmínky 



Koncepce prevence kriminality města Sokolov pro období let 2015-2017 strana 5 

 

pro omezování majetkové trestné činnosti. Má okamžitý a poměrně snadno statisticky 

měřitelný efekt. Její účinnost je ovšem podmíněna souběžně realizovanými přiměřenými 

preventivními aktivitami. Situační prevenci jednoznačně zastupují městské kamerové 

dohlížecí systémy, osvětlení, pulty centralizované ochrany, výpočetní technika, technická 

zařízení a další.  

 

Prevence drogových závislostí  

 

Ve vztahu k prevenci kriminality představuje všestrannou péči od předcházení 

experimentování s drogami u dosud intaktní populace a nespecifickou výchovu ke zdravému 

životnímu stylu, přes ambulantní i ústavní léčbu v indikovaných případech problémového 

zneužívání drog, až po rehabilitaci a resocializaci osob, které již léčením prošly a u nichž je 

společenský zájem udržet dosaženou abstinenci a pomoci jim k návratu do společenského 

života.  

 

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 

a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích.  
 

Úrovně preventivních aktivit:  

 

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

 

Primární prevence  

 

Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity, 

zaměřené na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování 

zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště 

primární prevence a nejvýznamnější prostředek spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních 

společenstvích.  

 

Sekundární prevence  

 

Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se 

stanou pachateli, nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče) a soustředí se na 

sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, 

povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobou nezaměstnanost) a na příčiny 

kriminogenních situací.  

 

Terciární prevence  

 

Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění, včetně rekvalifikace, 

sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení). Jejím cílem je udržet dosažené 

výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. 

 

Podstatou systému prevence kriminality na místní úrovni je vyváženost působnosti 

v oblastech sociální a situační prevence s ohledem na místní situaci; konkrétní, v dané 

chvíli působící podmínky, potřeby jednotlivců a skupiny reálné možnosti. 
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Očekávaným výstupem prevence je bezpečný občan, jeho bezpečné zázemí (byt, dům), 

bezpečná ulice, bezpečná lokalita a bezpečné město.  

 

Strategie prevence kriminality je zaměřena zejména proti extrémismu, drogové 

kriminalitě, kriminalitě nezletilých a kriminalitě páchané na dětech a ženách. Cílem je 

snižování příčin, následků míry a závažnosti trestné činnosti, a zvyšování bezpečnosti 

veřejného pořádku v městě.  

 

 

IV. Analytická část  

 

1. Základní údaje o městě 

 

Město Sokolov leží na soutoku řek Ohře a Svatavy uprostřed sokolovské hnědouhelné pánve, 

v Karlovarském kraji, v nadmořské výšce 401 metrů. Jedná se o město převážně s hornickou 

tradicí. V současné době jsou patrny v samotném centru památky vzpomínající na velmi 

frekventovanou hornickou minulost, ač těžba hnědého uhlí stále na Sokolovsku trvá. Dnes se 

jedná o město plné zeleně, parků, cyklostezek, dětských hřišť a rekreačních ploch k trávení 

volného času. Ve městě je i spousta sportovního vyžití, působí zde oddíl kopané, hokeje, 

volejbalu, vzpírání, atletiky. Město vybudovalo síť pro in-line bruslaře, pro běžce i pro 

cyklisty.     

 

 

SOKOLOV 

status: město 

NUTS 5 (obec): CZ0413 560286 

kraj (NUTS 3): Karlovarský (CZ041) 

okres (NUTS 4): Sokolov (CZ0413) 

obec s rozšířenou 

působností: Sokolov 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 22,9 km² 

počet obyvatel: 23 879 (1. 1. 2014
[1]

) 

zeměpisné 

souřadnice: 

50°10′53″ s. š., 

12°38′25″ v. d.  

nadmořská výška: 401 m n. m. 

PSČ: 356 01 - 356 05 

zákl. sídelní 

jednotky: 
18 

části obce: 4 

katastrální území: 4 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Sokolov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_(%C4%8Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolov#cite_note-1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Sokolov&params=50.181415762132_N_12.640181474439_E_type:city_region:CZ
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Sokolov&params=50.181415762132_N_12.640181474439_E_type:city_region:CZ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tovn%C3%AD_sm%C4%9Brovac%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_s%C3%ADdeln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
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adresa 

městského úřadu: 

Město Sokolov 

Rokycanova 1929 

356 01 Sokolov 

starosta / starostka: Bc. Jan Picka (ČSSD)  

Oficiální web: http://www.sokolov.cz 

E-mail: rada@mu-sokolov.cz 

 

*Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ 

 

 
2. Sociálně–demografická analýza 

 

 
2.1. Obyvatelstvo 

 

 
Údaje o obyvatelstvu města Sokolov – rok 2013: 

Okres, obec, 

část obce (díl), 

základní sídelní 

jednotka (díl) 

K
ó
d
 o

k
re

su
, 
o
b
ce

, 

čá
st

i 
o
b
ce

 (
d
íl

u
),

 Z
S

J 

(d
íl

u
) 

Obyvatelstvo 

E
k
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n
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k
y
 a

k
ti

v
n
í 

ce
lk

em
 

Zaměstnaní Domy 

ce
lk

em
 

z toho 
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lk
em

 
z toho 

ce
lk

em
 

ro
d
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n
é 

že
n
y

 

v
e 

v
ěk

u
 0

-1
4
 

le
t 
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e 
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ěk

u
 6

5
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v
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v
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em
ěd

ěl
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v
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le
sn
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st
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v
e 
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u
žb

ác
h

 

v
y
jí

žd
ěj

íc
í 

za
 

p
ra

cí
 

m
im

o
 o

b
ec

 
                              

 

 

Sokolov                                                
 

40663 5 

 

23 042 

 

 11798 

  

3295 

 

3387 

 

1115

3 

  

9784 

 

3

4 

  

5130 

 

 2298 

 

  

156

8 

 

787 

*Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ 
 

 

 

 
 

 
*Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
http://www.sokolov.cz/
mailto:rada@mu-sokolov.cz
http://cs.wikipedia.org/
http://cs.wikipedia.org/
http://cs.wikipedia.org/
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Počet obyvatel města Sokolov 

Počet obyvatel celkem  23 879  
Počet obyvatel ve věku  0-14  3 531 14,79% 

Počet obyvatel ve věku  15-64 16 340 68,43% 

Počet obyvatel ve věku 65 let a více    4 008 16,78% 

*Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ 

 
Vývoj počtu obyvatel města Sokolov v letech  

2005 24 579 

2006 24 456 

2007 24 448 

2008 24 467 

2009 24 382 

2010 24 402 

2011 24 111 

2012 23 981 

2013 23 789 
[údaje k 31.12.  uvedeného  roku] 

 

 

Národnostní složení města Sokolov 

Česká  86,32% 

Moravská 0,09% 

Slezská 0,02% 

Slovenská  4,86% 

Romská 1,21% 

Polská  0,08% 

Německá 3,44% 

Ruská 0,21% 

Ukrajinská 0,36% 

Vietnamská 0,31% 

Ostatní 1,32% 

Nezjištěno 1,79% 

*Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ 

 

 
2.2.  Nezaměstnanost  

 
Od 1. 1. 2013 byla provedena změna metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti. 

 

Vývoj nezaměstnanosti v okrese Sokolov 

2012   
3. kvartál 2012 13,00% 6 174 osob 

4. kvartál 2012 13,80% 6 703 osob 

2013   

1. kvartál 2013 10,90% 7 109 osob 

2. kvartál 2013 10,40% 6 763 osob 

3.kvartál 2013 10,60% 6 900 osob 

4.kvartál 2013 11,10% 7 145 osob 

http://cs.wikipedia.org/
http://cs.wikipedia.org/
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2014   

1.kvartál 2014 10,80% 6 953 osob 

2.kvartál 2014  9,80% 6 431 osob 

* Zdroj Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví ČR 

  
2.3. Počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu 

 

 

 

 

 

Rok 2013 

 

Rok 2014 

 

Meziroční srovnání  

Počet vyplacených dávek 

celkem 

 

34 771 

 

38 027 

 

3 256 

*Zdroj kontaktní pracoviště ÚP Sokolov dávky hmotné nouze zahrnují příspěvek na živobytí, 

doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc  

 

 

2.4. Sociálně vyloučené lokality  

 

 

Sociálně vyloučené lokality považujeme za místa, jejichž počet a charakteristiky se mohou 

měnit v krátkém časovém horizontu podle toho, jak obce přistupují k tématu sociálního 

vyloučení; zda obce realizují některá z podpůrných opatření, která zmírňují sociální vyloučení 

obyvatel. Sociálním vyloučením ohrožení obyvatelé jsou v současné době v Karlovarském 

kraji jak Romové, tak „neromové“, kteří nemusí nutně bydlet koncentrovaně na jednom místě 

(např. v oblasti s nižším nájemným), bydlí naopak roztroušeně po obcích. Počet sociálně 

vyloučených lokalit v Karlovarském kraji se od roku 2006 zhruba zdvojnásobil, míst 

obývaných sociálně vyloučenými romskými obyvateli (byť ne ve vyloučené lokalitě) se 

zhruba ztrojnásobil. 

 

 *(Analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji, 2013) 
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Vyloučené lokality ve městě Sokolov (vychází z průzkumu pocitu bezpečí obyvatel Sokolov 

z roku 2011 a roku 2014). V roce 2011 průzkum ukázal, že 72% všech dotazovaných 

s ohledem na svoji bezpečnost uvádějí, že mají strach z nějaké konkrétní skupiny lidí; v roce 

2014 narostlo číslo na celkem 85 % respondentů. V roce 2011 měli respondenti strach ze 65% 

oslovených z Romů a v roce 2014 téměř 90 % specifikovalo tuto skupinu, jako skupinu, ze 

které mají obavy. Dalšími skupinami, které byly uváděny jako rizikové, byly v roce 2011 

drogově závislí ( 16,11%), opilci ( 14,42%), občané SSSR ( 7,45%), bezdomovci ( 14,90%), 

v roce 2014 bylo toto pořadí na 2. místě opilci (38,64 %) a drogově závislí (35,10 %), 

bezdomovci ( 23,89%), party teenagerů ( 23,30%).  

 

2011    (72%) 2014    (85%) 

 

Romové                (65%) Romové               (90%) 

Drogově závislí    (16,11%)  Opilci                     (8,64%) 

Opilci                    (14,42%) Drogově závislí    (35,10%) 

Občané ze SSSR   (38,64%) Bezdomovci         (23,89%) 

Bezdomovci          (14,90%) Party teenagerů    (23,30%) 

*Zdroj Analýza průzkumu pocitu bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2011, Průzkum pocitu 

bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2014  

 

Vzhledem k těmto zjištěním bylo logické vydefinování závěru, že obyvatelé mající strach 

z Romů poukazují na ulice, kde tyto skupiny obyvatel nejčastěji ve městě žijí. Z tohoto 

zjištění se také vydefinovaly tzv. sociálně vyloučené lokality.  

 

Nebezpečné lokality – nejčastěji uváděnou nebezpečnou lokalitou v roce 2011 byla uváděna 

lokalita ulice Heyrovského, ulice U Divadla a vlakové nádraží, kdežto v roce 2014 se pořadí 

mění s tím, že na prvním místě je uváděna lokalita nádraží a jemu přilehlá ulice Nádražní 

(18,50 %), dále ulice U Divadla (14,75 %), pak jsou uváděny parky (rok 2011 až na 6 místě), 

teprve poté ulice Heyrovského, Hornická a okolí kina Alfa.  

 

2011    (56%) 2014    (60%) 

 

Ul. Heyrovského  Vlakové nádraží 

Ul. U Divadla Ul. U Divadla 

Vlakové nádraží Parky 

Ul. Hornická  Ul. Heyrovského 

Ul. Sokolovská  Ul. Hornická  

Parky Okolí kina Alfa 

*Zdroj Analýza průzkumu pocitu bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2011, Průzkum pocitu 

bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2014  

 

Opatření ze strany města realizovaná ve vyloučených lokalitách 

 

Po průzkumu pocitu bezpečí v roce 2011 ihned město reagovalo prvním opatřením směrem 

k ulici U Divadla. Obyvatelé ulice, povětšinou Romové, většinu času ve dne trávili sedící na 

židlích na chodnících a tvořili skupinky, kdy procházející lidé na základě tohoto vykazovali 

tzv. „emoční strach“. Paradoxem bylo, že v této lokalitě se páchala pouze trestná činnost 

bagatelního charakteru, tudíž policejní statistiky vykazovaly minimálně nízká čísla. Z tohoto 

důvodu město upravilo dopravní situaci v ulici a to tak, že z provozu jednosměrného se 

vytvořil obousměrný provoz s parkovišti podélnými a placenými. V létě v roce 2012 uspělo 
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město v rámci dotačního projektu prevence kriminality a do vyloučených lokalit nastoupili 

jako ostatní zaměstnanci městské policie, 4 asistenti prevence kriminality (v roce 2015 město 

zaměstnává celkem 6 asistentů prevence kriminality). Tento projekt se ukázal jako velmi 

dobře cíleným opatřením směrem k sociálně vyloučeným lokalitám a setkal se s kladnou 

odezvou majority města. Do vyloučených lokalit během tří let směřovaly další dílčí projekty 

prevence kriminality např. „ Žijeme tu společně – otevřená ulice“, „Žijeme tu společně – 

dobrá praxe práce ve vyloučených lokalitách – mezinárodní konference“ apod. Projekty se 

také orientovaly směrem k dalším menšinám žijícím ve městě. Konala se výstava a 

představení menšin na náměstí s přehlídkami tradic, gastronomie a kultury.      

 

 

2.5.      Pocit bezpečí  

 

Strategický plán používá nejvíce pojem pocit bezpečí občanů. Konkrétně operuje s pocitem 

bezpečí u jednotlivých skupin obyvatel a strachem z konkrétních protiprávních činů. 

Podklady byly sebrány z Průzkumu pocitu bezpečí obyvatel města Sokolova realizovaného 

v roce 2014.  

Strach z jednotlivých skupin obyvatel 

 

Skupina  

 

 

Počet  

 

% klad.15  

 

% celk.16  

Romové  304  89,68  76,00  

opilci  131  38,64  32,75  

drogově závislí  119  35,10  29,75  

bezdomovci  81  23,89  20,25  

party 

teenagerů/výrostků  

79  23,30  19,75  

trestané osoby  57  16,81  14,25  

mafie/organizovaný 

zločin  

37  10,91  9,25  

muslimové  37  10,91  9,25  

duševně nemocní  29  8,55  7,25  

občané  25  7,37  6,25  

bývalé SSSR     

Vietnamci  14  4,13  3,50  

pravicoví extremisté  12  3,54  3,00  

občané bývalé 

Jugoslávie  

8  2,36  2,00  

levicoví extremisté  6  1,77  1,50  

*Zdroj průzkum pocitu bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2014  

 

Shodně s Analýzou v roce 2011 jsou jak pod bodem 2. 4. v textu nejoznačovanější skupinou 

Romové, ze kterých mají obyvatelé města strach. Na druhém a třetím místě jsou opilci a 

drogově závislí, avšak pak následují občané bývalé SSSR. Zatímco v analýze 2011 byli na 4. 

místě, nyní vyjadřovali respondenti daleko nižší míru strachu z této skupiny, a ta se nyní 

dostala až na 10. pozici. Zajímavé je i místo v tabulce u skupiny muslimů na 8. místě (v 

předchozí analýze byli předposlední s necelým 1 % výskytu). Vzhledem k tomu, že se tato 

skupina obyvatel v Sokolově prakticky nevyskytuje, lze usoudit, že obava vyplynula  

převážně z mediálně ( rok 2014) prezentovaných informací. Ve srovnání s Analýzou 2011 se 
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výrazně výše posunula skupina duševně nemocných (zatímco v předchozí analýze je za 

ohrožující označilo 1,20 %, v současném výzkumu je to 7,25 %). Lze usuzovat, že tento 

posun výrazně ovlivnila událost ve Žďáru nad Sázavou, kde duševně nemocná žena napadla 

studenty ve škole (tento čin byl velmi medializován). Velmi problematickou skupinou jsou 

dle obyvatel města bezdomovci (obavu z nich má pětina všech respondentů). Ačkoli je v 

Sokolově evidováno pouze cca 60 osob bez domova, vnímají je lidé jako čtvrtou 

nejobávanější skupinu obyvatel. Důvodem pravděpodobně bude shlukování bezdomovců v 

místě, kde se pohybuje větší množství lidí (např. nádraží, tržnice). 

 

Strach z protiprávního jednání 

 

Kategorie 

protiprávního jednání 

 

 

Vážený průměr 

 

σ 

 

Medián 

                                                       Celkem muži ženy   

1  krádež 

vozidla, věcí 

z vozu  

3,65  3,65  3,64  1,84  3  

2  fyzické 

napadení  

4,31  3,82  4,75  1,70  4  

3  vloupání do 

bytu, domu, 

chaty  

4,22  3,93  4,48  1,72  4  

4  vražda  3,00  2,48  3,47  2,02  2  

5  podvod  4,18  3,91  4,42  1,70  4  

6  sexuální 

obtěžování  

3,23  2,34  4,04  2,06  3  

7  vandalismus  4,59  4,28  4,87  1,85  5  

8  kapesní 

krádež  

4,36  4,15  4,56  1,81  5  

9  loupežné/ná

silné 

přepadení  

4,40  3,97  4,78  1,79  4  

10  vydírání  3,34  3,19  3,47  1,72  3  

11  zneužití 

osobních dat  

3,97  3,67  4,25  1,88  4  

12  znásilnění  3,21  2,36  4,00  2,16  2  

13  týrání,  3,59  3,11  4,02  1,98  3  

 šikanování       

14  protiprávní 

jednání na 

internetu  

3,50  3,09  3,87  1,89  3  

*Zdroj průzkumu pocitu bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2014  

 

Největší strach mají obyvatelé města z vandalismu, loupežného přepadení, kapesní krádeže, 

fyzického napadení, podvodu a vloupání do bytu, domu, chaty. Stejné kategorie byly 

vyhodnoceny jako nejzávažnější i v Analýze 2011, byť v mírně pozměněném pořadí. Na 

rozdíl od Analýzy 2011 se však v aktuální objevila vražda, jakožto společensky nejzávažnější 

trestný čin, a to na posledním místě. Pravděpodobným důvodem takto nízkého hodnocení 
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strachu z vraždy je nízký počet uskutečněných vražd na území sokolovského okresu (v roce 

2013 byla v okrese Sokolov spáchána 1 vražda). Vysoká směrodatná odchylka u položky 

vražda však vypovídá o tom, že názor lidí na problematiku tohoto druhu trestného činu, resp. 

strach z něj, je velmi nekonzistentní. Vysoká odchylka u položek sexuální obtěžování a 

znásilnění je dána především rozdílným vnímáním nebezpečnosti těchto druhů jednání u 

mužů a u žen. Je logické, že ženy mají ze znásilnění větší obavu než muži. 

 

 

V. Institucionální analýza  

 

 

Město Sokolov v oblasti prevence má letité zkušenosti a v rámci prioritního projektu Sokolov 

Bezpečné město a díky jeho filosofii, je fungující spolupráce s více složkami v oblasti 

bezpečnosti nedílnou součástí.  

 

 Samospráva města vč. městské policie v oblasti prevence kriminality koordinuje 

veškeré dění související s bezpečností obyvatel města. Každý měsíc starosta města 

v rámci plnění koordinační dohody s Policií ČR a dalšími, svolává koordinační poradu 

se všemi složkami IZS na území města, kde se probírá aktuální bezpečnostní situace a 

dění ve městě. Komise bezpečnosti je nedílnou součástí Rady města Sokolov. Městská 

policie má v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality zřízeno oddělení prevence 

kriminality, jehož vedoucí je zároveň manažerem prevence kriminality. Každoročně 

jsou městskou policií v oblasti prevence kriminality žádány projekty realizované 

prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, které jsou městem podporovány  a jejich doba 

udržitelnosti je min. 5 let.  

 

 Policie ČR – územní odbor Sokolov, Obvodní oddělení Policie ČR Sokolov – město, 

oddělení dopravní policie ČR. Město Sokolov uzavřelo s Policií ČR koordinační 

dohodu o vzájemné spolupráci v oblasti bezpečnosti a prevenci kriminality na území 

města. Spolupráce Policie ČR a samosprávy vč. městské policie se odráží na 

úspěšnosti realizace projektu Sokolov Bezpečné město. Policie ČR je partnerem 

interdisciplinárního týmu, který je poradním orgánem Komise bezpečnosti Rady města 

Sokolov. Policie ČR a městská policie v oblasti prevence kriminality společně 

participují na všech projektech prevence kriminality zaměřené na všechny rizikové 

cílové skupiny obyvatel města, od dětí z mateřských škol, školní mládeže až po 

seniory.  

 

 Služba kriminální policie a vyšetřování, územní odbor Sokolov, jako součást Policie    

ČR se aktivně podílí a spolupracuje se samosprávou města, městskou policií, 

připravují společná opatření směřující k aktuálnímu stavu dění ve městě. 

 

 Probační a mediační služba ČR, pobočka Sokolov je aktivním členem 

interdisciplinárního týmu, který je poradním orgánem Komise bezpečnost Rady města 

Sokolov. Tento subjekt je součástí terciární prevence kriminality působící na území 

města. Městská policie s touto složkou spolupracuje např. v oblasti realizace 

alternativních trestů pro osoby odsouzené za protiprávní činnost.    

 

 Sociální pracovnice MÚ Sokolov jsou součástí interdisciplinárního týmu, který je 

poradním orgánem Komise bezpečnost Rady města Sokolov.  
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 Nevládní organizace zahrnuté v interdisciplinárním týmu města, zejména Český svaz 

žen, Organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.( Intervenční centrum, Azylový dům), Člověk 

v tísni o.p.s., Kotec o.s., Dům sociálních služeb, Pedagogicko-psychologická poradna, 

Fokus o.s.. Zástupce těchto organizací se pravidelně měsíčně schází a vzájemně se 

informují o situaci v jejich organizacích i s ohledem na klienty, kteří mají problémy 

s kriminalitou či se svým rizikovým chováním.  

 

 V roce 2014 vznikla z iniciativy a pravidelné spolupráce městských policií 

v Karlovarském kraji, Krajská pracovní skupina městských policií v oblasti prevence 

kriminality na území Karlovarského kraje. Tito společně participují na projektech 

prevence kriminality v jednotlivých městech a v rámci kraje.  

 

Přehled projektů prevence kriminality Městské policie Sokolov realizované na území 

města Sokolov od roku 2010. 

 

Pro ženy a seniory městská policie (dále jen MP) Sokolov realizuje projekt kurzy sebeobrany, 

které byly v minulosti určeny pouze po seniory a od roku 2013 nově nabídnuty i cílové 

skupině ženy. Projekt je realizován každoročně v podobě jarního a podzimního tříměsíčního 

kurzu.  

 

V oblasti prevence kriminality zaměřené na cílové rizikové skupiny obyvatel se realizují ve 

spolupráci tyto projekty: 

 

 projekt Bezpečné město -  Od roku 2010 město Sokolov realizuje projekt zaměřený na 

zvyšování pocitu bezpečí obyvatel. Projekt je založen na úzké spolupráci samosprávy, 

městské police, Policie ČR, které společným přístupem vycházejí vstříc veřejnosti a 

jejím potřebám, námětům a návrhům v oblasti bezpečnosti.  Zainteresované instituce 

se zaměřují především na sekundární prevenci situační a to konkrétně na 

koordinovanou činnost v okrscích. Město je rozděleno do 9 okrsků, kdy tyto pro 

Policie ČR a městskou policii jsou totožné. V každém okrsku pracují trojice osob 

tvořené strážníkem, policistou a zastupitelem města. Tyto osoby mají osobní 

zodpovědnost za bezpečností situaci ve svém okrsku a obyvatelé se na ně mohou 

obracet s jakýmkoliv požadavkem či dotazem. V okrscích jsou nainstalovány i 

infoschránky nebo se občané mohou dotazovat na vše přes webový portál Sokolov 

Bezpečné město www.bezpecnemesto.info či na facebooku. Projekt zahrnuje řadu 

dalších aktivit a opatření, především primární a sekundární prevence se zaměřením na 

různé rizikové cílové skupiny, viz. níže.    

 

  projekt Asistent prevence kriminality I, II. - program civilních zaměstnanců 

samosprávy (v počtu 6) zařazených u obecní policie ve smyslu zákona č. 553/1991 

Sb., o obecní polici. Cílem již od roku 2012 je navázat užší a bezproblémové kontakty 

obyvatel sociálně vyloučených lokalit s Policií ČR, městskou policií, samosprávou a 

dalšími institucemi, zvýšit pocit bezpečí obyvatel lokalit označených jako 

vyloučených a snížit počet spáchaných protiprávních jednání, zejména přestupků, 

podpořit integraci osob žijících v prostředí sociálně vyloučených lokalit do 

http://www.bezpecnemesto.info/
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společnosti. Projekt se ve městě Sokolov realizuje již od léta roku 2012 a to velmi 

úspěšně. Stávající počet asistentů je 6. Město Sokolov uspělo ve výzvě MV ČR o 

zapojení do realizace projektu Asistent prevence kriminality II. pro období září 2014 – 

říjen 2015. Tento projekt je financován třetím rokem prostřednictvím dotací ze 

státního rozpočtu realizované v rámci Programu prevence kriminality MV ČR.    

 

  projekt Průzkum pocitů bezpečí občanů Sokolova, veřejná setkání s občany - realizací 

opětovného (naposledy v listopadu roku 2014) aktuálního průzkumu pocitu bezpečí 

obyvatel a setkání s občany (celkem 3) se zjišťuje aktuální pocit bezpečí obyvatel 

v jednotlivých částech města a  provádí se detekce nových sociálních problémů 

s důrazem na aspekty bezpečnosti. Opětovným průzkumem se sleduje např. postoj 

veřejnosti k práci policejních složek a dalších identifikátorů stanovených cílem 

projektu.  

 

 projekt Bezpečná vycházka - je programem zaměřeným na dopravní bezpečnost a 

prevenci kriminality u dětí předškolního věku (všechny děti z MŠ mají reflexní vesty, 

práce s omalovánkami a účast na společných akcích při ukázce práce Policie ČR a 

městské policie). 

 

 projekt Senioři - (ne)bezpečné stáří I. - je program, který je zaměřený na prevenci 

viktimnosti seniorů (poskytnutí jednotlivých bezpečnostních produktů z bezplatného 

balíčku pro seniory, odborné semináře, kurzy sebeobrany).  

 

 projekt Bezpečný podnik - je programem zacíleným na bezpečnost (zejména mladých) 

návštěvníků pohostinských zařízení. V roce 2014 je zapojeno do projektu již 12 

podniků. Restaurační podniky jsou napojeny na kamerový systém a mají k dispozici 

prvky bezpečnosti (detektor kovu, mobilní tísňový telefon, TV preventivní studentské 

spoty). Městská policie, Policie ČR se pravidelně s provozovateli schází na pracovních 

poradách.  

 

 projekt Žijeme tu společně -  program plně navazující na minulá léta tj. zajistit aktivity  

(práce s dětmi, rodinami a mládeží) týkající se eliminace rizik sociálního vylučování.  

 

 projekt Studentské zastupitelstvo -  program spolupráce koordinátorek městské policie, 

oddělení prevence kriminality a odboru školství a kultury městského úřadu, díky 

kterému mohou žáci základních a studenti středních škol prostřednictvím svých 

zástupců upozornit na své zájmy a potřeby, prosadit je a podílet se na dění ve městě. 

Program podporuje posilovat vzájemné kontakty, seznamuje děti a mládež 

s fungováním samosprávy města, rozvíjí jejich schopnosti týmové práce. Práce 

studentských zastupitelů kopíruje práci zastupitelstva města Sokolov (akce Sokolov 

v teniskách). 
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  projekt Ajax II - program primární prevence o bezpečnosti a prevenci kriminality u 

žáků 3 a 4 ročníků na všech základních školách ve městě. Projekt je realizován 

společně s Policií ČR.   

 

 projekt Pomoc v tísni – program zaměřený na seniory žijící sami v domácnosti, 

nemocné či zdravotně omezené s tím, že obdrželi tísňové tlačítko s telefonem, kdy 

signál je sveden na pult PCO městské policie. V roce 2014 obdrželo toto tísňové 

tlačítko 10 seniorů, v roce 2015 se plánuje projekt rozšířit o dalších deset seniorů. 

Celkem tedy strážníci „ střeží“ 20 osamocených seniorů.   

 

 

VI. Bezpečnostní analýza a viktimnost 

 

 

Trestná činnost na okrese Sokolov v prvním pololetí roku 2013 a 2014; srovnání.  

 

 Období : 01/2014 - 06/2014, srovnání : 01/2013 - 06/2013 

Rok 
 

Násilné 

činy 

Mravnostní 

činy 

Krádeže 

vloupáním 
Krádeže 

2014 uskutečněno 126 19 164 195 

  objasněno 111 18 87 132 

  % 88,10 % 94,74 % 53,05 % 67,69 % 

2013 uskutečněno 86 12 233 281 

  objasněno 76 12 114 164 

  % 88,37 % 100,00 % 48,93 % 58,36 % 

* Zdroj Policie ČR 

 

Kriminalita na území města Sokolov  

Kriminalita na území 

města Sokolov (přečiny i 

zločiny) 
    

Rok Celkem     Násilná    Mravnostní      Majetková 

2010 797 92 8 359 

2011 834 109 12 363 

2012 766 76 7 408 

2013 725 84 7 339 

2014 604 72 11 267 

* Zdroj Policie ČR 
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Pachatelé 

Rok 

Věk 0 - 14 

let 15 - 17 let 18 a více let Recidivisté 

2010 9 20 452 279 

2011 16 25 428 318 

2012 11 36 449 302 

2013 9 22 494 297 

2014 7 24 299 199 

*Zdroj Policie ČR 

 

Oběti 

Rok  

Děti (0-

18let) Ženy Osoby starší 65-ti let 

2010 39 293 61 

2011 55 320 57 

2012 59 349 54 

2013 44 317 49 

2014 40 272 46 

* Zdroj Policie ČR 

 

Za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 bylo na území města Sokolova spácháno 

celkem 725 trestných činů oproti roku 2012 zde byl patrný pokles o 41 činů. V následujících 

letech roku 2014 se počet spáchaných trestných činů snižuje na počet 604, což je pokles o 121 

skutků. Největší zastoupení z celkového nápadu trestné činnosti tvoří již dlouhodobě 

majetková trestná činnost, převážně krádeže vloupáním. V roce 2013 došlo na území města 

Sokolova ke spáchání 339 majetkových trestných činů, rok 2014 eviduje pokles v počtu 

majetkových trestných činů na výši 267. Co se týče násilných trestných činů, jejich nápad 

v roce 2013 nepatrně stoupl na číslo 84, oproti roku 2012, což bylo 76 činů.  V roce 2014 bylo 

objasněno celkem 72 trestných činů týkající se násilné kriminality. Násilná trestná činnost 

vykazuje mírný pokles od roku 2013. V oblasti kriminality mravnostní eviduje Policie ČR 

trend mírně narůstající, v roce 2013 evidováno 7 trestných činů, z toho 6 objasněno, naopak 

v roce 2014 evidováno už 11 trestných činů. Tudíž tato trestná činnost vykazuje mírný nárůst.  

Zajímavé je srovnání strachu obyvatel města z protiprávního jednání; tabulka použitá 

z provedeného Průzkumu pocitu bezpečí obyvatel města Sokolov realizované v listopadu 

2014 ukazuje, jak emoční strach u obyvatel města je v rozporu s policejními statistikami.  

Obyvatele nejvíce ve městě trápí vandalismus a poté teprve následuje trestná činnost 

majetkového charakteru. Její výskyt dle policie má přitom výraznou klesající tendenci. Další 

obavy mají lidé z trestné činnosti násilného charakteru, přitom opět policejní statistiky 

vykazují mírný pokles a mravnostní trestná činnost se zvyšuje dle policie a lidé ji umísťují na 

6. a 12. místo ze 14 protiprávních jednání, ze kterých mají obavy. Více ukazuje tabulka viz. 

níže.    

Přestupky OOP SO P ČR  – město  

Od 1. 9. 2013 – do  

31. 12. 2013 2014 

Přestupky na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi § 

30 Z.č.200/1991 Sb. 

9 23 
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Přestupky proti veřejnému pořádku § 47 47 259 

Přestupky proti občanskému soužití § 49 69 231 

* Zdroj Policie ČR 

 

 

Strach z protiprávního jednání  

kategorie protiprávního jednání 
vážený průměr 

σ medián 
celkem muži ženy 

1 krádež vozidla, věcí z vozu 3,65 3,65 3,64 1,84 3 

2 fyzické napadení 4,31 3,82 4,75 1,70 4 

3 vloupání do bytu, domu, chaty 4,22 3,93 4,48 1,72 4 

4 vražda 3,00 2,48 3,47 2,02 2 

5 podvod 4,18 3,91 4,42 1,70 4 

6 sexuální obtěžování 3,23 2,34 4,04 2,06 3 

7 vandalismus 4,59 4,28 4,87 1,85 5 

8 kapesní krádež 4,36 4,15 4,56 1,81 5 

9 loupežné/násilné přepadení 4,40 3,97 4,78 1,79 4 

10 yydírání 3,34 3,19 3,47 1,72 3 

11 zneužití osobních dat 3,97 3,67 4,25 1,88 4 

12 znásilnění 3,21 2,36 4,00 2,16 2 

13 týrání, šikanování 3,59 3,11 4,02 1,98 3 

14 protiprávní jednání na internetu 3,50 3,09 3,87 1,89 3 

* Průzkum pocitu bezpečí obyvatel města Sokolova, r. 2014  
 

Srovnání Průzkumů z roku 2011 x 2014 v otázce Strach z protiprávního jednání 

2011  2014     

1.Vandalismus  1.Vandalismus 

2.Podvod  2.Loupežné/násilné přepadení 

3.Kapesní krádeže 3.Kapesní krádeže  

4.Krádeže vloupáním 4.Krádeže vloupáním 

5.Loupežné/násilné přepadení 5.Fyzické napadení  

*Zdroj Analýza průzkumu pocitu bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2011, Průzkum pocitu 

bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2014  

 

Porovnání strachu z protiprávního jednání u obyvatel města v roce 2011 oproti roku 2014 

vykazuje, že v obou letech nejvyšší míru strachu z protiprávního jednání uvádějí respondenti 

u vandalismu, loupežného/násilného přepadení se v roce 2011 ocitlo na 5. místě oproti roku 
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2014, kdy se objevuje na 2 místě; kapesních krádeží a krádeže vloupáním se objevují na 

pozicích stejně v roce 2011 na třetím a čtvrtém místě, nejnižší míru strachu z protiprávního 

jednání uvádějí respondenti v roce 2011 u sexuálního obtěžování a znásilnění, kdežto v roce 

2014 u vraždy (v roce 2011 na 10 místě z 16 míst) a stejně u znásilnění a sexuálního 

obtěžování. Vyšší míru strachu v letech 2011 a 2014 vykazují jednoznačně ženy, přičemž 

výraznější rozdíl je u násilných trestných činů a majetkových. 

 

  Co se týče obětí trestných činů, v roce 2011 uvedlo 16% respondentů a v roce 2014 8% 

respondentů, že byli obětí trestného činu, přičemž nejčastějším činem byly v roce 2011 

kapesní krádeže, kdežto v roce 2014 krádeže věcí z auta. V roce 2011 bylo hlášeno 61% 

trestných činů Policii ČR a v roce 2014 pouze necelých 30 % postižených ohlásilo trestný čin 

na Policii ČR. V roce 2011 hlásili dotazovaní nejčastěji kapesní krádeže, krádeže ostatní, 

krádeže v bytech, rvačky a vloupání do ubytovacích objektů, dále vloupání do motorových 

vozidel a krádeže věcí z auta. V roce 2014 byly hlášeny trestné činy úmyslné ublížení na 

zdraví (r. 2011 až na 9. místě), krádež vloupáním do bytu, víkendových chat a jiných objektů, 

krádež kapesní, krádež věcí z auta a poškozování cizí věci.   

 

  Viktimizace   

Rok 2011 nahlásilo P ČR (61% TČ) Rok 2014 nahlásilo P ČR  ( 30% TČ)    

Kapesní krádeže Úmyslné ublížení na zdraví 

Krádeže ostatní  Krádež vloupáním do bytu 

Krádeže v bytech Vloupání do víkendových chat 

Rvačky Krádež kapesní 

Vloupání do bytových prostor Krádeže věcí z auta 

Vloupání do motorových vozidel Poškozování cizí věci 

*Zdroj Analýza průzkumu pocitu bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2011, Průzkum pocitu 

bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2014  

 

Důvěra v bezpečnostní složky a kvalita jejich práce se odrazila opět na srovnání výsledků 

v Analýzách průzkumu pocitu bezpečí provedených v letech 2011 x 2014. V hodnocení mužů 

a žen nebyly zjištěny velké rozdíly. Rozložení spokojenosti s prací Policie ČR a městské 

policie bylo rovnoměrné. Spokojenost s prací Policie ČR uvedlo v roce 2011 (42% 

respondentů), v roce 2014 (67 %), nespokojenost v roce 2011 (29%), v roce 2014 (16,25 %). 

O něco nižší spokojenost v roce 2011 (47%) a v roce 2014 (56,25 %), uváděli respondenti u 

městské policie, nespokojenost byla v roce 2011 34% a v roce 2014 (29,75 %). Oproti 

Analýze v roce 2011 tedy míra spokojenosti s bezpečnostními složkami výrazně vzrostla. 

Obdobně je tomu u pociťované důvěry – vysoká míra důvěry byla zaznamenána u Policie ČR 

v roce 2011 (48%) v roce 2014 (62,25 %) a u městské policie v roce 2011 (48%), v roce 2014 

(55 %). Naproti tomu Policii ČR nedůvěřuje v roce 2011 (29%), v roce 2014 (20%) 

respondentů a městské policii v roce 2011 (37%), v roce 2014 (30 %) respondentů. 
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Porovnání ne/spokojenosti a ne/důvěry s P ČR a MP v letech 2011/2014  

2011 spokojenost s P ČR     (42%) 2014 spokojenost s P ČR      (67%)    

2011 spokojenost s MP        (47%) 2014 spokojenost s MP         (56,25%) 

2011 nespokojenost s PČR  (29%)  2014 nespokojenost s P ČR  (16,25%) 

2011 nespokojenost s MP    (34%) 2014 nespokojenost s MP     (29,75%) 

2011 důvěra v P ČR             (48%) 2014 důvěra v P ČR             (62,25%) 

2011 důvěra v MP                (48%) 2014  důvěra v MP               (55%) 

2011 nedůvěra v P ČR         (29%) 2014 nedůvěra v P ČR         (20%) 

2011 nedůvěra v MP            (37%)  2014 nedůvěra v MP            (30%) 

*Zdroj Analýza průzkumu pocitu bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2011, Průzkum pocitu 

bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2014  

 

 

VII. Bezpečnostní cíle  

 

Na úvod apelace směrem k politikům v městském zastupitelstvu, směrem k samosprávě 

města.  Analýza průzkumu pocitu bezpečí obyvatel města provedená v roce 2011 a v roce 

2014 se mimo jiného dotazovala obyvatel, zda jsou zneklidněni ve městě v oblasti   

společenských problémů. Tito vždy uvedli na prvních třech místech, že jsou zneklidněni ve 

městě problémy a to nezaměstnaností, politickou situací a kriminalitou. Pozice kriminality 

v roce 2011 byla na třetím místě po politické situaci a nezaměstnanosti, kdežto 

nejvýznamnějším společenským problémem vnímaným obyvateli Sokolova v roce 2014 je 

nezaměstnanost, což souvisí s vysokou mírou evidované nezaměstnanosti v regionu a druhým 

nejvýznamnějším společenským problémem je kriminalita, pak následuje nespokojenost 

s politickou situací. Lidi tudíž poukazují, ač policejní statistiky jsou na vysokých číslech 

objasněných trestných činů na území města, že i přesto, zde hraje velkou roli i tzv. emoční 

strach lidí z konkrétních lokalit, konkrétního výskytu závadových osob, absence sociálních 

služeb, které by pracovaly s těmito klienty atd.  

 

Zneklidnění společenskými problémy 

Rok 2011  Rok 2014     

Politická situace Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost Kriminalita 

Kriminalita Politická situace 

* Zdroj Analýza průzkumu pocitu bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2011, Průzkum pocitu 

bezpečí obyvatel města Sokolova, rok 2014  
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1. prioritní směr: Eliminovat příčiny vandalismu a dalších jevů veřejného ne-pořádku 

 

Velmi rizikovým problémem na úseku veřejného pořádku se jeví ve městě problematika 

vandalismu, poté následuje rušení nočního klidu a dále přestupkové jednání na úseku 

občanského soužití. Jako vandalismus se jako pojem odborně označuje neúčelné, nekulturní a 

primitivní ničení určitých hodnot, v užším smyslu poškozování hodnotných předmětů v 

soukromém či společném vlastnictví. Vandalismus nepřináší pachateli žádné materiální 

obohacení a zpravidla nemá žádný motiv, většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro 

potřebu odreagovat se. Často k němu dochází pod vlivem alkoholu nebo drog. Ve městě se to 

promítá např. do vytváření part mladých teenagerů, kteří postávají v hloučku na veřejných 

prostranstvích, mluví vulgárně směrem k procházejícím lidem, jsou hluční a znečišťují 

veřejné prostranství.  

Opatření směřující k eliminaci těchto jevů se proto soustředí na širokou a masivní osvětu, 

kampaň zaměřenou na všechny obyvatele města s cílem, aby se lidé naučili věci související 

s porušováním zákona či se záchrannou života, ochranou veřejného majetku města nahlašovat 

formou tísňových linek a to hned při zjištění závadového stavu. Naučit všechny nebýt 

lhostejnými k věcem, které se dotýkají nás všech. Apelovat na lidi formou letáků, krátkých 

spotů, v médiích a v tisku. Dalším opatřením je zvýšení hlídkové činnosti městské policie a 

Policie ČR zejména v dohledu nad oblastmi dodržování čistoty veřejného prostranství, kdy 

dochází k ničení a poškozování veřejného majetku např. v parcích a dětských hřištích. Město 

proto rozšíří počty odpadkových košů na veřejných parkovištích, dětských hřištích a 

v parcích. Mělo by dojít ke zvýšenému dohledu i nad vlastníky nemovitostí, aby i na jejich 

pozemcích v okolí jejich nemovitostí byl pořádek. S tímto souvisí návrh, aby samospráva 

zaměstnala více lidí formou veřejných prací či dohled nad lidmi s alternativními tresty, aby 

jejich náplň práce směřovala k čistotě veřejného pořádku ve městě. Příčiny přestupkových 

jednání v oblasti rušení nočního klidu a občanského soužití souvisí zjevně se záchytným 

protialkoholním zařízením, které je ve městě a je jediné v kraji, tudíž naše město je svozovým 

místem, kde poté na území města zůstávají osoby mající problémy s požitím alkoholu a jiných 

psychotropních látek. Proto by mělo dojít k přesunu tohoto zařízení z katastru města do jiného 

vhodného místa v kraji, které je zároveň i odborně připraveno a uzpůsobeno na následnou 

léčbu a péči o tyto klienty.       

Dalším problémem, který s vandalismem bezprostředně souvisí, je problematika 

bezdomovectví. Cílem města Sokolov je vyhledat konkrétní sociální službu, která by   

odborně pracovala s touto cílovou skupinou a dále najít vhodné prostory z  majetku města, 

které by byly vhodné pro práci této sociální služby s těmito klienty po celý kalendářní rok. 

Z městské policie by přešel majetek – vojenský stan – do majetku této sociální služby. 

K přijetí dalších opatření bude provedena analýza bezdomovectví na katastru města s cílem 

eliminovat výskyt těchto osob ve městě, dále v obytných a bytových domech a začlenit je do 

práce s odbornou sociální službou.  

Zvýšený výskyt nespokojenosti obyvatel města z průzkumu pocitu bezpečí vyplynul zejména 

v oblasti postihu pejskařů a zvýšenému výskytu psích exkrementů na veřejných 

prostranstvích. Město podpoří městskou policii v represivnějších postizích v této oblasti 

směrem k pejskařům s použitím co nejtvrdších možností udělování trestů, které umožňuje 

přestupkový zákon. Dále se zaměřit na osvětu lidí ve vztahu k životnímu prostředí, 
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k možnosti bezplatného odběru sáčků pro psí exkrementy na více místech než na služebně 

městské policie.      

Ke zvýšení bezpečnosti ve veřejném prostoru i pocitu bezpečí občanů v nočních hodinách 

zvýší městská policie ve spolupráci s policií hlídkovou pěší činnost, a to zejména o víkendech 

a zejména v nočních hodinách. Dále k lepšímu pocitu bezpečí obyvatel města přispěje i 

zřízení pracovní pozice tzv. správce parků, parkovišť a dětských hřišť. Město prostřednictvím 

městské policie zaměstná formou veřejných prací určitý počet lidí, kteří se o tyto lokality 

budou v rámci pracovní náplně starat a tak dohlížet na čistotu veřejného pořádku v těchto 

místech.  

 

2. prioritní směr: Prevence rizikového jednání dětí a mládeže 

 

Aktivity v oblasti prevence kriminality ve vztahu k dětem a mládeži jsou v Sokolově již 

započaty a mají svou tradici. Jedná se zejména o projekty prevence kriminality, jejichž 

cílovou skupinou jsou právě děti a mládež.  Městská policie Sokolov ve spolupráci s Policií 

ČR realizuje projekty prevence kriminality se zaměřením na děti a mládež, více v kapitole 

institucionální analýza.  

V srpnu roku 2014 vzniklo pod patronací občanského sdružení Kotec Sokolov a ve spolupráci 

s Člověkem v tísni, které se věnuje mladším dětem, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

ve věku od 15-26 let s názvem Půda. Město podpoří toto sdružení, aby mohla být věková 

hranice pro cílovou skupinu nízkoprahového zařízení snížena, jelikož ve městě absentuje jiné 

takové další zařízení, které by pracovalo s mladšími dětmi a mládeží a docházelo by tak 

k návaznosti na další relevantní služby dalších sociálních služeb, které by tak mohly pracovat 

např. s rodinami či s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit.      

Město podpoří projekt prevence kriminality „Stop násilí na dětech aneb i děti se dokáží 

bránit“ městské policie, a to ve formě jeho začlenění do minimálního programu prevence 

kriminality na všech základních školách. Projekt reaguje na aktuální reálné „ nebezpečí“ ve 

školách v širokém kontextu od školení První pomoci pro pedagogické pracovníky, kurzy 

bezpečného chování pro žáky, osazení vstupů do škol kamerami městského kamerového 

dohledového systému, včetně čipů pro děti, vzniku nové pracovní pozice dohledového 

pracovníka ve škole až po odbornou brožuru určenou do škol „ Co mám dělat, když…..“. 

Nové kamerové body před vstupy do mateřských škol by měly plynule navazovat v dalších 

letech na opatření věnované směrem k základním školám.  

 

3. prioritní směr: Komunitní prevence  

 

Město Sokolov se v oblasti komunitní prevence zaměří na ty skupiny obyvatel, které se dle 

Průzkumu pocitu bezpečí občanů města Sokolov v roce 2014 ve zvýšené míře cítí ohrožené a 

to na děti a mládež ve věku 15-19 let, které oproti analýze provedené v roce 2011 přeskočily 

seniory, kteří nyní aktuálně skončily až na 4. místě; nebo které jsou naopak vnímané jako 

ohrožující a to opilci, drogově závislí, bezdomovci, party teenagerů, lidé žijící v prostředí 



Koncepce prevence kriminality města Sokolov pro období let 2015-2017 strana 23 

 

sociálního vyloučení. Na 9. místě se v roce 2014  ocitli lidé duševně nemocní oproti roku 

2011, kdy byli jako za ohrožující skupinu označeni pouhým 1 % .  

V oblasti prevence kriminality zaměřené na děti, mládež a seniory se městská policie ve 

spolupráci s Policií ČR soustředí na další udržitelnost již realizovaných projektů a to z let 

předešlých. Zejména se jedná projekt Bezpečná vycházka pro děti z mateřských školek, 

zrealizuje se projekt pro žáky základních škol Stop násilí na dětech aneb i děti se dokáží 

bránit“, projekt Bezpečný podnik pro mládež, kde se z aktualizuje vznik video spotů od 

středoškoláků a zmodernizují se prvky preventivního charakteru dodané do restauračních 

zařízení zapojených do projektu, vzniknou semináře a besedy v těchto podnicích s preventivní 

problematikou. Snaha bude přesunout vznikající party teenagerů na nová workoutová a 

sportovní hřiště, snažit se je přimět aktivněji a zábavněji trávit svůj volný čas. Pro mladší děti 

pod 15 let podpořit zřízení nového či snížení věkové hranice stávajícího nízkoprahového 

centra  pro děti a mládež ve městě.  

Udržení projektu tříměsíčních kurzů sebeobrany pro ženy a seniory. Pro seniory se plánují 

semináře zaměřené na eliminaci výskytu tzv. šmejdů, vytvoří se k tomuto problému brožura a 

osvěta formou upozornění a letáků, rozšíří se projekt Pomoc v tísni pro osamocené seniory, 

kteří obdrží tísňové tlačítko, jehož signál je sveden na službu PCO městské policie,  a to na 

počet 20 seniorů, dále se zaktualizuje projekt Senioři I.(ne)bezpečné stáří  tím, že se opět 

dalších 100 seniorů vybaví prostředky prevence kriminality formou samolep na vnitřní stranu 

dveří, osobním alarmem, panoramatickým kukátkem, kartou s tísňovými čísly a odborným 

DVD. Pro matky s dětmi a lidi zdravotně handicapované se městská policie zaměří zejména 

na jejich zviditelnění v provozu na pozemních komunikacích, zejména jejich zdravotních 

pomůcek, kočárků, tašek apod. reflexními prvky.  

Předpokladem pro eliminaci výskytu opilců a lidí závislých na drogách, je akutní přemístění 

záchytné protialkoholní stanice z katastru města na místo s následnou odbornou zdravotní 

péčí v kraji. Město by mělo spolupracovat s krajským úřadem a řešit tuto problematiku jako 

velmi akutní a žádanou obyvateli města Sokolova.  

S problematikou výskytu bezdomovců se město potýká již řadu let. Městská policie realizuje 

v zimních měsících vytápěný stan pro lidi bez přístřeší a to již 3 roky. Toto opatření 

směřované vůči lidem, kteří „žijí“ zejména v panelových bytech a obtěžují v zimě svou 

přítomností, svým ležením a spaním u výtahových šachet obyvatele domu, není řešením 

koncepčním a ideálním, jelikož ve městě zcela absentuje sociální služba a pro ni patřičné 

prostory z majetku města, která by se bezdomovectví věnovala odborně, systematicky a 

cíleně. Záměrem města by mělo být službu, kterou nabízí lidem bez přístřeší městská policie, 

přenechat odborníkům, kteří těmto klientům mohou věnovat i následnou péči. Městská policie 

zrealizuje zmapování bezdomovectví na území města s návrhem akceptovatelného řešení pro 

město.       

Městská policie Sokolov i Policie ČR budou dále zkvalitňovat svou práci v duchu filosofie  

projektu Bezpečné město. Obě složky se zaměří na oboustrannou a transparentní komunikaci 

s obyvateli města o aktuálních otázkách bezpečnosti a předcházení trestné činnosti. Městská 

policie bude pravidelně v regionálním tisku informovat občany města o činnosti a práci MP, P 

ČR a o aktualitách v projektu Bezpečné město. Bude vytvořen videospot  o projektu Bezpečné 

město, který bude promítán před začátkem projekcí v místním kině. Městská policie a Policie 

ČR společně s určenými zastupiteli města budou v rámci tohoto projektu šířit osvětu o 

bezpečnosti a prevenci kriminality formou besed, přednášek, kurzů, tiskovinami apod. Budou 

společně svou práci prezentovat na veřejnosti na větších kulturních a společenských akcí 

města.  
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Prostředí sociálního vyloučení ve městě z lokalit ulic Heyrovského, Hornická a Sokolovská, 

poté ul. U Divadla, ul. Nádražní, oblast ČD, bylo rozšířeno o lokalitu sídliště Michal. Zde 

došlo k sestěhování rodin ohrožených sociálním vyloučením a to díky výskytu a dostupnosti 

sociálních bytů, dále většímu výskytu pronájmů těmto osobám žijících na sociálních dávkách. 

Město prostřednictvím městské policie realizuje projekt Asistenti prevence kriminality, kdy 

asistenti pracují v těchto lokalitách, podporují  integraci osob žijících v prostředí sociálně 

vyloučených lokalit do společnosti, nalézají individuální pomoc lidem z vyloučených lokalit 

v oblasti předcházení  páchání protiprávního jednání a snaží se stabilizovat tak bezpečnostní 

situaci v sociálně vyloučeném prostředí. Cílem by mělo být podpořit další zaměstnatelnost 

asistentů prevence kriminality i po skončení dotační podpory státu a zaměstnat tyto lidi (i 

v menším počtu) i nadále do služeb města, jelikož asistenti mají ve své komunitě díky své 

práci pro městkou policii, zejména na základě získaných tříletých zkušeností, respekt a 

uznání. Dalším opatřením je možnost rozšířit kamerový systém města o další body směřující 

na riziková místa sídliště. Zvýšit počet pěších hlídek městské policie i Policie ČR zejména o 

víkendech a v nočních hodinách. Eliminovat tak výskyt part teenagerů a lidí v okolí 

restaurací, heren a barů.  
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VIII. Rozpis úkolů vyplývajících z uskutečňování (implementace) Strategického plánu 

prevence kriminality 

Ad 1. Eliminace příčin vandalismu a dalších jevů veřejného ne-pořádku 

 

Číslo úkolu 1.1. 

Předmět úkolu 

Zvýšení osvěty směrem k obyvatelstvu o intenzivnějším 

používání tísňových linek s názvem Nebuď lhostejným – chraňme 

naše město společně a to tiskem, médii, rozhlasem, v listinné 

podobě  

Termín realizace Do 30. 12. 2016  

Gestor MP, P ČR 

Náklady na realizaci MP 

Zdroj financování MP 

 

Číslo úkolu 1.2. 

Předmět úkolu 

Zvýšení pěší hlídkové činnosti MP a PČR se zaměřením na 

dodržování Vyhlášky o ochraně veřejného pořádku města 

Sokolov, zejména o víkendech a v nočních hodinách.  

Termín realizace Dlouhodobý úkol 

Gestor MP, PČR 

Náklady na realizaci Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady 

Zdroj financování -  

 

Číslo úkolu 1.3. 

Předmět úkolu 
Zvýšit  počet odpadkových košů na dětských hřištích, v parcích a 

na parkovištích  

Termín realizace Do 31. 7. 2015 

Gestor Město Sokolov 

Náklady na realizaci 50 000,-Kč. 

Zdroj financování SOTES 
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Číslo úkolu 1.4. 

Předmět úkolu 

Zabývat se přesunem Protialkoholní záchytné stanice Sokolov 

mimo katastr města, do místa s odbornou následnou péčí 

v Karlovarském kraji  

Termín realizace Do 30. 12. 2015 

Gestor Město Sokolov 

Náklady na realizaci Plnění úkolu si nevyžádá žádné výdaje 

Zdroj financování  

 

Číslo úkolu 1.5. 

Předmět úkolu 
Provést průzkum a následnou analýzu bezdomovectví ve městě, 

návrh systémového řešení problému 

Termín realizace Do 30. 6. 2016 

Gestor Město Sokolov -  Odbor sociálních věcí 

Náklady na realizaci 100 000,-Kč 

Zdroj financování Zdroje dotace MV ČR/kraj/Město Sokolov 

 

Číslo úkolu 1.6. 

Předmět úkolu 
Zřízení dalších výdejních míst v Sokolově, kde budou občanům 

vydávány bezplatně sáčky na psí exkrementy  

Termín realizace Do 30. 7. 2015 

Gestor MP 

Náklady na realizaci Plnění úkolu si vyžádá zvýšené náklady z prostředků MP 

Zdroj financování MP 

 

Číslo úkolu 1.7. 

Předmět úkolu Rozšířit počet kamerových bodů na sídlišti Michal.  

Termín realizace Do 30. 7. 2016 

Gestor MP, Město Sokolov 
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Náklady na realizaci Město Sokolov - Odbor informatiky  

Zdroj financování Město Sokolov 

 

Číslo úkolu 1.8. 

Předmět úkolu 
Podpořit zřízení pracovní pozice Správce parku, hřiště, 

parkoviště  

Termín realizace Do 30. 8. 2015 

Gestor MP  

Náklady na realizaci Dotace ÚP formou VPP 

Zdroj financování ÚP,  MP   

 

Číslo úkolu 1.9. 

Předmět úkolu 
Koordinace hlídkové činnosti MP a PČR v nočních hodinách za 

využití služebního psa 

Termín realizace Od 30. 4. 2015  

Gestor MP, PČR 

Náklady na realizaci Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady 

Zdroj financování - 

 

Číslo úkolu 1.10. 

Předmět úkolu 
Realizace projektu Žijeme tu společně na základních školách 

v Sokolově (výstava a besedy).  

Termín realizace Do 31. 12. 2017 

Gestor MP, PČR 

Náklady na realizaci 50.000,-Kč 

Zdroj financování MP  
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Číslo úkolu 1.11. 

Předmět úkolu 
Instalace nového veřejného osvětlení na rizikových místech ve 

městě   

Termín realizace 31. 12. 2016 

Gestor SOTES, Město Sokolov - Odbor majetku 

Náklady na realizaci Dle vyčíslených nákladů  

Zdroj financování Město Sokolov 

 

Číslo úkolu 1.12. 

Předmět úkolu 
Posílení výkonu služby MP, PČR a APK v okolí nádraží ČD, 

sídlišti Michal a kina Alfa  

Termín realizace Od 30. 5. 2015 do konce r. 2017 

Gestor MP, PČR 

Náklady na realizaci Bez nákladů 

Zdroj financování  



Koncepce prevence kriminality města Sokolov pro období let 2015-2017 strana 29 

 

Ad 2. Prevence rizikového jednání dětí a mládeže  

 

Číslo úkolu 2.1. 

Předmět úkolu 

Podpořit zřízení/ rozšíření nízkoprahového zařízení pro mládež se 

snížením dolní věkové hranice pod 15 let. (cílová skupiny 10-

15let) 

Termín realizace Do 31.6.2016 

Gestor Město Sokolov – Odbor sociálních věcí, kompetentní soc. služba 

Náklady na realizaci Sociální fond města  

Zdroj financování Město Sokolov 

 

Číslo úkolu 2.2. 

Předmět úkolu 
Udržitelnost pravidelného dohledu MP a P ČR před školami na 

přechodech pro chodce.  

Termín realizace Od 30. 5. 2015 

Gestor MP, PČR 

Náklady na realizaci Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady 

Zdroj financování -  

 

Číslo úkolu 2.3. 

Předmět úkolu 

Podpořit zahrnutí projektu Stop násilí na dětech aneb i dítě se 

dokáže bránit do minimálního preventivního programu na všech 

základních školách. 

Termín realizace Do 31. 6. 2015 

Gestor Město Sokolov - Odbor školství  

Náklady na realizaci Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady 

Zdroj financování -  

 

Číslo úkolu 2.4. 

Předmět úkolu 
Zmodernizovat projekt Bezpečný podnik a obnovit /zaktualizovat 

témata spotů středoškoláky.  
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Termín realizace Do 31. 10. 2015 

Gestor MP 

Náklady na realizaci 30 000,-Kč 

Zdroj financování MP 
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Ad 3. Komunitní prevence   

 

Číslo úkolu 3.1. 

Předmět úkolu 
Udržitelnost realizace tříměsíčních bezplatných kurzů sebeobrany 

pro seniory a ženy v rámci projektu Sokolov Bezpečné město 

Termín realizace Únor-květen; září-listopad 

Gestor MP 

Náklady na realizaci 25.000,-Kč 

Zdroj financování MP 

 

Číslo úkolu 3.2. 

Předmět úkolu Realizovat semináře pro seniory k problematice tzv. „Šmejdů“. 

Termín realizace 2x v každém z plánovaných let 

Gestor MP 

Náklady na realizaci Z rozpočtu MP  

Zdroj financování MP 

 

Číslo úkolu 3.3. 

Předmět úkolu 
Zajistit udržitelnost projektu pro seniory Pomoc v tísni  

(nouzová tlačítka)  

Termín realizace 31. 10. 2015 

Gestor MP 

Náklady na realizaci 50 000,-Kč 

Zdroj financování Město Sokolov 

 

Číslo úkolu 3.4. 

Předmět úkolu  Zajistit poskytnutí bezpečnostního balíčku seniorům  
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Termín realizace Do 31. 12. 2015 

Gestor MP 

Náklady na realizaci 30 000,-Kč 

Zdroj financování MP 

 

Číslo úkolu 3.5. 

Předmět úkolu 
Pokračovat v udržitelnosti projektu Asistent prevence kriminality 

v počtu 4. 

Termín realizace Do 31. 12. 2015 

Gestor MP 

Náklady na realizaci ÚP  

Zdroj financování Dotace ÚP, zdroje Město Sokolov 

 

Číslo úkolu 3.6. 

Předmět úkolu Vytvořit videospoty Sokolov Bezpečné město k prezentaci MP. 

Termín realizace Do 30. 10. 2015 

Gestor MP 

Náklady na realizaci 10 000,-Kč 

Zdroj financování MP 

 

Číslo úkolu 3.7. 

Předmět úkolu Vyhodnocení plnění úkolů vyplývající z Koncepce PK 

Termín realizace Do 31.12.2017 

Gestor MP 

Náklady na realizaci Plnění úkolu si nevyžádá zvláštní náklady 

Zdroj financování  
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XI. Použité zdroje  

 

 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (MV 

ČR, 2011);  

 Analýza průzkumu pocitu bezpečí občanů města Sokolova v roce 2011 

 

 Průzkum pocitu bezpečí občanů města Sokolova v roce 2014  

 

 Bezpečnostní analýza Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na 

léta 2013 - 2016  

 

 Mapa sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských 

lokalit v ČR (GAC, 2006).  

 

 Program rozvoje Karlovarského kraje (KÚKK, 2014)  

 

 Analýza zaměstnanosti Karlovarského kraje (KÚKK, 2013)  

 

 Policie ČR (Územní odbor Sokolov) 

 

 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ 
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