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1 ÚVOD 

Bezpečnostní analýza města Dvůr Králové nad Labem za období 2018 (dále v textu pouze jako 

Bezpečnostní analýza) je zpracována s využitím následujících dokumentů: 

 Metodika pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých bezpečnostních 

analýz Ministerstva vnitra ČR; 

 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020; 

 Bezpečnostní analýzy Královéhradeckého kraje v roce 2017; 

 bezpečnostních analýz Policie ČR; 

 Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022; 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2019; 

 Plánu prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem na období 2017–2022; 

 a další strategické a koncepční dokumenty ČR, Královéhradeckého kraje a města Dvůr Králové 

nad Labem. 

 

Hlavními cíli bezpečností analýzy jsou monitorování bezpečnostní situace a návrh opatření vedoucích 

k snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování pocitu bezpečí občanů města Dvůr Králové 

nad Labem a k jejich aktivní účast na omezování příčin kriminality. 
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2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA  

Účelem bezpečnostní analýzy je získání informací a skutečností, které se vztahují k bezpečnosti 

v dané oblasti. Na základě získaných dat lze bezpečnostní situaci vyhodnotit a stanovit priority a cíle 

bezpečnostního systému. 

2.1. ANALÝZA PROTIPRÁVNÍCH ČINŮ 

Díky této analýze je možné získat aktuální data o vývoji protiprávního jednání v daných lokalitách a na 

základě získaných údajů stanovit priority a konkrétní bezpečnostní opaření. 

2.1.1. VÝVOJOVÉ TRENDY TRESTNÉ ČINNOSTI A PŘESTUPKŮ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
1 

Jak uvádí tabulka, v roce 2017 došlo ke snížení počtu trestných činů o 56, což lze hodnotit z hlediska 

statistické významnosti jako spíše stagnaci a udržení trestné činnosti na číslech podobných roku 

2016. Fakt, že se pokles zastavil, dokládá i graf níže, kde je tento minimální rozdíl znatelnější.2 

 

Tabulka 1: Počet trestných činů ve srovnání let 2014–2017 

rok 2014 2015 2016 2017 

počet trestných činů 10 181 8 575 7 286 7 230 

rozdíl (-606) (- 1 606) (-1 289) (-56) 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2017 

 

Tabulka 2: Index kriminality ve srovnání let 2011–2017 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

198 194 195 185 155 132  131 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2017 

 

Tabulka 3: Přehled o zjištěné trestné činnosti ve srovnání s roky 2012–2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kriminalita celkem 10 789 10 787 10 181 8 575 7 286 7 230 

Kriminalita na 10.000 obyvatel 195 195 185 156 132 131 

Objasněno skutků 5 959 5 527 5 740 5 440 4 578 4 654 

Stíháno osob 5 371 5 067 5 256 4 697 5 006 4 084 

Objasněnost v % 55,24 51,24 56,38 63,44 62,83 64,37 

Zkrácené přípravné řízení – počet skutků 3 552 3 158 3 284 2 446 2.050 2 022 

Zkrácené přípravné řízení – stíháno osob 3 363 2 997 3 123 2 159 1 871 1 768 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2017 

                                                           
1
 Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=149 

2
 Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2017 
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2.1.2. KRIMINOGENNÍ FAKTORY V KRAJI  

Situace se dle zjištění a informací Policie ČR v roce 2017 zásadně nezměnila, území, tedy 

Královéhradecký kraj, se jeví stabilní.  

 

Územní odbor Hradec Králové 

 v regionu každoročně narůstá počet společensko-kulturních a sportovních akcí spojených s velkou 

koncentrací osob; 

 divácké násilí – problémy se sportovními fanoušky; 

 vyšší počet zahraničních dělníků v průmyslové zóně v Novém Bydžově; 

 trestná činnost navrátilců z VTOS v hodnoceném období. 

Mezi kriminogenní faktory lze dále zařadit: četné využívání virtuálního prostředí k páchání protiprávní 

činnosti, chování pachatelů směrem k seniorům využívající jejich důvěřivosti a bezbrannosti. 

 

Územní odbor Jičín 

 turistická oblast Českého ráje, kterou protínají silnice I. třídy I/16, I/35, I/32 – okres s množstvím 

rekreačních objektů;  

 okres Jičín je na trase jednoho z hlavních silničních tahů do turistické lokality chráněné krajinné 

oblasti Krkonoš; 

 věznice Valdice v předmětném území. 

 

Územní odbor Náchod 

 turistické oblasti Rozkoš, Adršpach, Teplice, Broumov s množstvím rekreačních objektů, což 

s sebou přináší zvýšení počtu osob a s tím spojenou autokriminalitu; 

 tranzitní uzel do Polska; 

 pohyb a přítomnost cizích státních příslušníků, zejména agenturních pracovníků.  

 

Územní odbor Trutnov 

 rekreační a turistická oblast Krkonoše; 

 území je sídlem pěti výchovných ústavů a věznice Odolov; 

 přítomnost zahraničních pracovníků v různých podnicích; 

 sportovní a kulturní akce s větším počtem účastníků; 

 teritoriální umístění okresu na hranici s Polskem. 

 

Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 

 průmyslová zóna, zdejší firmy stále poptávají pracovní síly a mezery na trhu práce jsou nuceny 

řešit zajištěním pracovníků z jiných regionů ČR a zahraničních zaměstnanců, včetně agenturních 

pracovníků;  

 rekreační oblast Orlických hor se zvýšeným turistickým ruchem jak v letní, tak zejména v zimní 

sezoně, který je doprovázen zvýšeným pohybem osob a parkováním velkého množství vozidel; 

 státní hranice s Polskem, rozsáhlé přilehlé rekreační oblasti jsou tak snadno dostupné – hranice je 

po celé své délce prostupná jak na bývalých silničních přechodech, tak po celé řadě lesních cest, 

nelze vyloučit ani možnost nelegální migrace. 

Samostatnou kapitolou je výrobní komplex Škoda Auto, a. s., pracoviště Kvasiny, které na sebe váže 
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vysoký počet zaměstnanců nejen z ČR, ale i cizinců, zejména z Polska a Slovenska. Stávající, a to nejen 

páteřní, komunikace nejsou pro značně zvýšený provoz dostatečně dimenzovány a dochází 

ke zvýšenému riziku vzniku dopravních nehod, narůstají problémy s pácháním dopravních přestupků. 

Největší problémy v dopravě vznikají v době střídání jednotlivých směn, a to cca hodinu před 

a hodinu po střídání pracovních směn. V tomto časovém období rovněž vznikají, kvůli podstatně 

zvýšenému provozu, dlouhé stojící kolony motorových vozidel, které narušují bezpečnost a zejména 

plynulost silničního provozu.  

Dochází k narůstajícímu se výskytu kriminality a k narušování veřejného pořádku ze strany 

zaměstnanců závodu, často pod vlivem alkoholu. Jedná se zejména o přestupková jednání.  

K datu 23.10.2017 bylo spácháno:  

 244 trestných činů (nárůst o 12 %, z toho cizinci 9 %), 

 2 238 přestupků (nárůst o 31 %, z toho cizinci 66 %) 

o žádný extrémní trestný čin nebyl v regionu spáchán 

o upozornění na zveličování zpráv v médiích (nebezpečí šíření paniky),  

 1 638 přestupků na úseku BESIP (nárůst o 30 %, z toho cizinci 52 % – převážně Poláci);  

o převažující protiprávní jednání = výtržnictví, ublížení na zdraví, řízení pod vlivem 

alkoholu,   

o drobné krádeže = pokles celkově o 7 % (v případě cizinců o 12 %),  

o veřejný pořádek = pokles o 30 % (v případě cizinců nárůst o 7 %). 

  

V uvedené lokalitě převládají přestupky na úseku dopravy, kdy největší nárůst je u řízení pod vlivem 

alkoholu a omamných a psychotropních látek (o celkem  132 %, u cizinců o 75 %. Navýšení počtu 

zejména u přestupků je dáno zvýšeným počtem nasazených policistů. Z pohledu Policie ČR lze 

kontaktovat znatelné zlepšení situace oproti roku 2016 – odchod Poláků, Rumunů a Bulharů 

z ubytovny Orione.  

V roce 2017 bylo zřízeno nových 36 tabulkových míst v kraji, z toho 12 v Rychnově nad Kněžnou, 

nicméně je problém s jejich obsazením díky konkurenčním platům firmy Škoda Auto. Osvědčila se 

výborná spolupráce s polskými policisty (větší respekt u polských řidičů) – 3x měsíčně probíhají 

společné hlídky zaměřené zejména na měření rychlosti. 

V dostupných zdrojích je uváděno, že „Závod v Kvasinách, do kterého Škoda auto investuje přibližně 

7 miliard korun, v současné době prochází největší modernizací a rozvojem ve své historii. V příštích 

letech vzroste výrobní kapacita tohoto východočeského výrobního závodu až na 280 000 vozů ročně. 

Společnost Škoda auto plánuje vytvoření až 1 300 nových pracovních míst.“3  

K 30.09.2017 má průmyslová zóna Kvasiny celkem 18 výrobních a dodavatelských firem, 

14 spolupracujících agentur práce. Celkové počty zaměstnanců k tomuto datu činí 11 442 pracovníků, 

z nichž 7 744 občané ČR, 3 291 občané EU (z toho 90 % = 2 962 pracovníci z Polska), 407 občané 

třetích zemí (z toho 94 % = 381 pracovníci z Ukrajiny). Nárůst počtu pracovníků za období  

31. 7. – 30. 9. 2017 o cca 430 pracovníků (cca o 4 %), z nichž se jedná o cca 260 pracovníků z Polska. 

V porovnání s daty Úřadu práce Rychnov nad Kněžnou: podíl zahraničních pracovníků v průmyslové 

zóny Kvasiny na celkovém počtu zahraničních pracovníků v celém okrese Rychnova nad Kněžnou je 

více jak 58 % (stěžejně z Polska – 52 %).   

Pro představu, Rychnov nad Kněžnou má přibližně 11 000 obyvatel. Město se tedy potýká 

s problémy, jako je doprava, bezpečnost, nelegální ubytovny apod.  

                                                           
3
 Zdroj: http://cs.skoda-auto.com/company/production-plants/kvasiny  

http://cs.skoda-auto.com/company/production-plants/kvasiny
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V souvislosti s tímto rychlým rozvojem zpracovala Městská policie Rychnov nad Kněžnou statistiku 

událostí, které byly evidovány v roce 2016 (Data nebyla v minulých letech statisticky nijak 

zpracovávána.) 

Městská policie v Rychnově nad Kněžnou v rámci uzavřené smlouvy s Městem Solnice, které přímo 

sousedí s obcí Kvasiny, vykonává služby městské policie na jejím území. Oproti roku 2016 došlo ke 

zlepšení situace (mimo jiné i díky odchodu Rumunů a Bulharů z ubytovny Orione). V roce 2017 lze 

konstatovat nárůst přestupkové činnosti – zejména v oblasti dopravy (špatné 

parkování, nedodržování zákazů vjezdu, zákazů stání atd.), kterou páchají převážně polští státní 

příslušníci, kdy k nárůstu a odhalování přestupkové činnosti dochází i díky zvýšenému počtu hlídek 

a zásahů městských policistů. 

 

ORP Rychnov nad Kněžnou nastalou situaci aktivně řeší iniciací kulatého stolu všech zainteresovaných 

institucí, organizací a subjektů (včetně společnosti Škoda Auto). Celá situace je řešena v rámci 

Ministerstva vnitra, kde by měla vzniknout pracovní skupina, která by měla první analýzu pro vládu 

zpracovat do měsíce.4  

Velkým problémem v lokalitě se jeví mimo neustálého zvyšování počtu ubytovacích kapacit 

v soukromí také nedostatečná kapacita praktických lékařů, tak stomatologů. Ošetřování cizinců je 

časově velmi náročné – pro jazykovou bariéru (zejména Rumuni, Bulhaři a Maďaři), neznalost 

anamnézy a jsou to často nedisciplinovaní pacienti. Většinou se jedná o osoby zdravotně zanedbané, 

trpící civilizačními chorobami (VKT, diabetes atd.), které nehlásí a dosud se s nimi neléčili. Nicméně 

pokud lékař v ČR nasadí léčbu, pacienti se neléčí ani nechodí na kontroly.  

 

2.1.3. KRIMINALITA VE SROVNÁNÍ ÚZEMNÍCH ODBORŮ 

Celková objasněnost se v porovnání s předchozím obdobím snížila nepatrně o 0,61 % na celkových 

62,83 % v roce 2016. 

K nejvyššímu zvýšení objasněnosti došlo na ÚO Jičín o 4,40 % a na ÚO Trutnov o 1,57 %. 

V objasněnosti v roce 2016 všechny územní odbory, stejně jako v předchozím roce, překonaly 50% 

hranici objasněnosti (ÚO Rychnov n. K. 71,33 %, ÚO Trutnov 66,78 %, ÚO Jičín 65,47 %, ÚO Náchod 

64,04 % a ÚO Hradec Králové 53,51 %).  

 

Škody způsobené kriminalitou dosáhly v roce 2016 částky 468.196 tis. Kč, což je o 185.446 tis. Kč 

méně než v roce předcházejícím. Průměrná škoda připadající na jeden zjištěný trestný čin představuje 

64.259 Kč (-11.961). 

 

V roce 2017 všechny územní odbory Královéhradeckého kraje vykazují pokles celkové kriminality. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/vnitro-chce-resit-

zvysenou-kriminalitu-v-prumyslovych-oblastech-97546/ 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/vnitro-chce-resit-zvysenou-kriminalitu-v-prumyslovych-oblastech-97546/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/vnitro-chce-resit-zvysenou-kriminalitu-v-prumyslovych-oblastech-97546/
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Tabulka 4: Kriminalita v rámci územních odborů – rok 2017 

Nejvyšší počet trestných činů: 

Hradec Králové 2 096 (+29) 

Trutnov 1 709 (-115) 

Náchod 1 564 (+154) 

Nejvyšší počet trestných činů/10 

000 obyvatel: 

Trutnov    144 (-9) 

Náchod    142 (+15)  

    

Nejnižší počet trestných činů: 
Rychnov nad Kněžnou    857 (-15) 

Jičín 1 004 (-111) 

Nejnižší počet trestných činů/10 

000 obyvatel: 

Rychnov nad Kněžnou    109 (-1) 

Jičín    126 (-14) 

Nejvyšší % nárůst trestných činů: 
Náchod 10,92% 

Hradec Králové 1,40% 

Nejvyšší % pokles trestných činů: 
Jičín -9,90% 

Trutnov -6,30% 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2017 

 

2.1.4. PACHATELÉ TRESTNÝCH ČINŮ 

Došlo k poklesu celkového počtu stíhaných osob na 4 086 (-920), z toho pro obecnou kriminalitu bylo 

stíháno 2 370 (+566) osob, pro hospodářskou kriminalitu bylo stíháno 720 (-110) osob, pro  zbývající 

kriminalitu bylo stíháno 1101 (-139). Ženy jako pachatelky byly zjištěny v 709 (-22) případech, což 

představuje 17,4 % z celkového počtu pachatelů.  

 

Z celkového počtu zjištěných pachatelů (4.086) bylo 339 (-118) cizinců, což představuje proti roku 

pokles 2016 o 8,3 % cizinců. Stíháno bylo celkem 1 770 (-885) recidivistů, což je 43,26 % ze všech 

pachatelů, a to je skoro polovina všech pachatelů trestných činů!  

 

Z celkového počtu zjištěných pachatelů (5 006) bylo 339 cizinců, což představuje pokles proti 

roku 2016 o 8,3 %, bylo stíháno celkem 1 770 recidivistů, což je 43,26  % ze všech pachatelů, 

a to je, stejně jako v předchozích letech, více než polovina všech pachatelů trestných činů! 

 

Počet nezletilých, resp. dětí 0–17 let, v postavení pachatelů v roce 2017 se zvýšil na 111 (+18) což je 

2,71 % z celkového počtu pachatelů. Kategorie mladistvých vykazuje stejný počet (189) pachatelů. 

Kriminalita dětí mladších 15 let (od 1–14 let) směřuje podobně jako v předešlém období do oblasti 

obecné kriminality což je 105 (+15) pachatelů, zbývající kriminalita eviduje 2 pachatele a v oblasti 

hospodářské kriminality evidujeme 5 (+4) pachatelů trestné činnosti. 

Kriminalita mladistvých (od 15–17 let) eviduje v obecné kriminalitě 173 (-8) pachatelů, v oblasti 

hospodářské kriminality 12 (+5) pachatelů a zbývající kriminalita eviduje pouze 7 (+6) prokázaných 

skutků. 
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Tabulka 5: Pachatelé trestných činů – vývoj 2012–2017 

Rok Věk 1–14 let 15–17 let Ženy Recidivisté 

2012 66 137 630 2 519 

2013 70 147 709 2 855 

2014 61 154 765 3 003 

2015 94 127 708 2 603 

2016 93 189 731 2 655 

2017 105 189 538 1 770 

 

2.1.5. OBĚTI TRESTNÉ ČINNOSTI 

Velmi zranitelnou skupinou obětí trestné činnosti jsou i nadále senioři. Páchání trestné činnosti 

zejména majetkového charakteru na seniorech ze strany jednotlivců či organizovaných skupin 

spočívá v tom, že pod různými legendami „vnuk, vrácení přeplatku za energie, zabíjačka atd.“ vniknou 

do bytu, domu poškozeného seniora a zjistí, kde jsou peníze uloženy, a ty pak odcizí. Tito pachatelé si 

vybírají staré lidi, spoléhajíc na jejich indispozice s ohledem na pokročilý věk. Tento trend pokračoval 

i v roce 2017.  

Statistické údaje roku 2017 uvádějí, že v  kategorii kriminality na osobách ve věku 60 let a více bylo 

celkem napadeno 139 (-2) osob, což je úbytek proti minulému období. Ze skupiny 65 let a více se 

jedná o 94 (-7) napadených osob. 

Další zranitelnou skupinou obětí trestné činnosti jsou děti mladší 15 let či mladistvé dívky 

v souvislosti s pácháním mravnostní trestné činnosti prostřednictvím sociálních sítí, přes internet – 

trestný čin sexuální nátlak podle § 186 trestního zákoníku.  

Za rok 2017 bylo spácháno 433 (+240) trestných činů na osobách mladších 18 let nově se sleduje 

i oběť u trestného činu zanedbání výživy, kdy se dřív sledoval pouze veřejný zájem – z toho na 

nezletilých 1–14 let 342 (+210) trestných činů a na mladistvých 15–17 let 91 (+30) trestných činů. 

Nejčastějším trestným činem na nezletilých a mladistvých je ohrožení výchovy mládeže 35 skutků. 

 

2.1.6. ANALÝZA KRIMINALITY POLICIE ČR V OOP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

OOP Dvůr Králové nad Labem dokumentovalo v roce 2018 

 166 trestných činů z toho 73 majetkových deliktů;  

 19 případů násilné trestné činnosti; 

 74 skutků maření výkonu úředního rozhodnutí, zanedbání povinné výživy a ostatní trestní 

činnost. 

 

V rámci Dvora Králové nad Labem se evidovalo: 

 498 přestupků – z toho 103 majetkových deliktů a 111 v rámci občanského soužití a veřejnému 

pořádku, 284 deliktů v rámci dopravy (BESIP). 

2.1.7. ANALÝZA PŘESTUPKŮ – MĚSTSKÁ POLICIE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
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Tabulka 6 obsahuje statistické údaje o činnosti Městské policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK), 

které jsou povinným hlášením o činnosti MPDK  Ministerstvu Vnitra ČR. 

 

Tabulka 6: Statistika činností MPKDK v roce 2018 
 

Hlášení činnosti MPDK  pro MVČR   /   rok 2018 

Název obce Dvůr Králové nad Labem   

Kraj Královéhradecký kraj 

Počet zaměstnanců obce zařazených do OP/MP 
celkem 

22 

z toho strážníků 17 

z toho čekatelů 1 

z toho ostatních zaměstnanců 4 

Celkový počet přestupků projednaných 
příkazem na místě 

793 

z toho napomenutím 340 

z toho uložením pokuty 453 

z toho přestupků fyzických osob 793 

z toho přestupků právnických osob a fyzických osob 
podnikajících 

0 

Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta 
příkazem na místě 

453 

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě 22 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 10 

z toho přestupků proti občanskému soužití 1 

z toho přestupků proti majetku 37 

z toho přestupků fyzických osob podle zákona o 
silničním provozu (vyjma překročení nejvyšší dovolené 
nebo povolené rychlosti) 

258 

z toho  přestupků spáchaným překročením nejvyšší 
dovolené nebo povolené rychlosti 

115 

z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek 

0 

z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě 0 

z toho přestupků proti pořádku ve státní správě 
spáchaných neoprávněným stáním na zpoplatněném 
vyhrazeném parkovišti (§ 91 odst. 2 písm. e/ zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) 

0 

z toho ostatních 0 

Celkový počet podezření ze spáchání 
přestupků oznámený podle §10 zákona o 
obecní policii příslušnému správnímu orgánu 

38 764 

z toho přestupků spáchaných porušením nařízení obce 9 
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z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě 1 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 10 

z toho přestupků proti občanskému soužití 18 

z toho přestupků proti majetku 35 

z toho přestupků fyzických osob podle zákona o 
silničním provozu (vyjma překročení nejvyšší dovolené 
nebo povolené rychlosti) 

215 

z toho  přestupků spáchaným překročením nejvyšší 
dovolené nebo povolené rychlosti 

38 433 

z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek 

2 

z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě 0 

z toho ostatních 41 

Celkový počet důvodných podezření ze 
spáchání trestného činu oznámených Policii 
ČR 

13 

Počet fyzických útoků na strážníky 2 

Počet případů použití služební zbraně strážníkem 0 

Celková výše pokut uložených strážníky příkazem na 
místě 

243 800 Kč 

Finanční náklady na činnost obecní policie za 
kalendářní rok 

16 725 513 Kč 

Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního 
roku 

15 733 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. 
o obecní policii 

11 

Názvy obcí, se kterými byla uzavřena veřejnoprávní 
smlouva 

Doubravice, Choustníkovo Hradiště, 
Kohoutov, Kocbeře, Litíč, Nemojov, 

Třebihošť, Vítězná,                             
Vlčkovice v Podkrkonoší, Lanžov, Zdobín 

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR 207 

Provozování pultu centralizované ochrany                      
Ano = 1/Ne = 0 

0 

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 0 

Počet osob převezených do záchytné stanice 23 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 4 

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 17 

Počet nalezených odcizených vozidel 0 

Počet odchycených zvířat 74 

Počet použití TPZOV podle § 17a z. o obecní policii 
(technický prostředek zabraňující odjezdu vozidla) 

16 

Počet použití TPZOV podle § 18a odst. 3 z. o obecní 
policii 

1 

Zdroj: MPDK 

 



BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM za období 2018 

                                                                                                                                                           Stránka 13 z 33 
 

3 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je jedním z užitečných nástrojů, který pomáhá zjistit potřeby a následně nastavit úkoly 

a cíle. Účelem SWOT analýzy je zjištění slabých a silných stránek dotčeného území, vnějších 

příležitostí a hrozeb, odstraňování či omezování slabých stránek využitím vnějších příležitostí nebo 

omezování hrozeb posilováním silných stránek. 

 

Příležitosti, které se nabízí, nepřinášejí žádoucí efekty samy. Je nutno se pečlivě připravovat na jejich 

využití koordinací posilování silných stránek a přípravou projektů zaměřených i na získání vnější 

podpory. Problematika definování silných nebo slabých stránek není jednoduchá. Je žádoucí, aby 

definice silných či slabých stránek byla neformální a aby odrážela vzájemné vazby stavu oblasti 

a navržených projektů. 

 

Základním předpokladem je v rámci objektivity SWOT analýzy její vyhodnocení jak v rámci pracovních 

skupin pro zpracování strategie, tak její komunitní projednání širokým spektrem subjektů a osob, 

nikoliv jen na úrovni zpracovatele a řešitele. 

 

SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci strategie společnosti, 

projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. SWOT analýza je užitečná, nicméně velmi záleží 

na její konkrétní aplikaci. Nelze se zaměřovat přespříliš pouze na její jedinou část – je potřeba hledat 

synergii v jejich propojení. Zde lze především o využití SWOT analýzy jako podpůrného nástroje pro 

tvorbu celého programu rozvoje města.5 

 

V kapitole jsou převzaty SWOT analýzy z Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 

2016–2022, který schválili zastupitelé na svém zasedání dne 8. března 2016 usnesením 

č. Z/181/2016, a ze Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2017–2019, který zastupitelé 

vzali na vědomí na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usnesením č. Z/275/2016. 

  

                                                           
5 Zdroj: Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
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3.1 OBLAST PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

Obrázek 1: SWOT analýza – oblast podnikání a zaměstnanost 

Zdroj: Setkání pracovní skupiny 1, Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 

 

 

 

silné stránky 

 Existence průmyslových zón. 

 Patriotismus místních podnikatelů. 

slabé stránky 

 Nedostatek kvalifikovaných uchazečů 

o zaměstnání. 

 Přítomnost brownfields. 

 Vyšší nezaměstnanost (vůči okresu, 

kraji, ČR). 

 příležitosti 

 Vyšší využití stávajících průmyslových 

zón. 

 Existence brownfields. 

 Vytvoření komunikační platformy: 

město x podnikatelé. 

hrozby 

 Nedostatek pracovních příležitostí pro 

mladé. 

 Nedostatek pracovních příležitostí pro 

osoby s nižším vzděláním či bez vzdělání. 

 Levná pracovní síla ze zahraničí. 



BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM za období 2018 

                                                                                                                                                           Stránka 15 z 33 
 

3.2 OBLAST VOLNÝ ČAS 

Obrázek 2: SWOT analýza – oblast VOLNÝ ČAS 

Zdroj: Setkání pracovní skupiny 2, Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silné stránky 

 Aktivní sportovní kluby. 

 Velký počet spolků. 

 Velké množství kulturních, sportovních 

a společenských akcí. 

 Zapojení do projektu „Města 

vzdělávání“. 

 Infrastruktura volnočasové aktivity. 

slabé stránky 

 Nízká aktivita spolků. 

 Neexistence komunitního centra. 

 Technický stav sportovišť. 

 Workoutová stezka. 

 Využití školních zařízení pro veřejnost. 

 Absence venkovních sportovišť pro školy 

i veřejnost. 

 příležitosti 

 Využití brownfields. 

 Využití náměstí. 

hrozby 

 Nezájem o společenské aktivity. 
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3.3 OBLAST ŠKOLSTVÍ 

Obrázek 3: SWOT analýza – oblast školství 

Zdroj: Setkání pracovní skupiny 3, Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

silné stránky 

 Dostatečný počet a kapacita ZŠ. 

 Existence středního školství ve městě. 

 Dobrá dostupnost školských 

a předškolních zařízení. 

 Aktivní činnost DDM Jednička. 

 Existence ZUŠ a její vliv na kulturní život 

města. 

 Školní psycholog města. 

slabé stránky 

 Technický stav budov. 

 příležitosti 

 Využití zkušeností DDM a  ZŠ při 

pořádání volnočasových aktivit. 

 Využití zájmů místních podniků na 

podporu středního školství. 

 Vznik a fungování městského 

studentského parlamentu. 

 Hlubší rozvoj spolupráce ZŠ. 

hrozby 

 Snižující se počet žáků středních škol 

a hrozba zániku. 
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3.4 SOCIÁLNÍ OBLAST 

Obrázek 4: SWOT analýza – sociální oblast 

Zdroj: Setkání pracovní skupiny 3, Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 

 

 

 

silné stránky 

 Existence komunitního plánu rozvoje 

sociálních služeb (KPSS). 

 Dostatečné množství poskytovatelů 

sociální péče. 

 Dostatečné množství sociálních služeb 

pro všechny cílové skupiny. 

 Dotační systém města v oblasti 

sociálních služeb. 

 Konání dne seniorů nebo akce „NOC 

VENKU!“. 

slabé stránky 

 Absence sociálních služeb pro osoby 

s duševním onemocněním (sociální 

rehabilitace – následná péče). 

 příležitosti 

 Praktické využití existence komunitního 

plánu rozvoje sociálních služeb. 

 Rekonstrukce „Domu Žofie“. 

 Lepší využití nabízených terénních 

sociálních služeb. 

 Rozvoj dobrovolnické činnosti. 

 Větší zapojení komunity v oblasti 

sociálních služeb. 

 Zapojování znevýhodněných skupin do 

dění ve městě. 

hrozby 

 Nejistota financování sociálních služeb. 

 Změna priorit donátorů. 
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3.4.1 SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ OBČANÉ 

Obrázek 5: SWOT Analýza – senioři a zdravotně znevýhodnění občané 

silné stránky 

 fungující síť sociálních služeb pro seniory 
a zdravotně znevýhodněné občany 
(pečovatelské služby včetně střediska osobní 
hygieny, domovy pro seniory, denní 
stacionář, domov se zvláštním režimem, 
osobní asistence, odborné sociální 
poradenství (občanská poradna), terénní 
mobilní tým – pro duševně nemocné v jejich 
přirozeném prostředí, stacionář a sociálně 
rehabilitační služby pro osoby s duševním 
onemocněním, specializované zdravotnické 
zařízení – pro lidi s roztroušenou sklerózou se 
sociální, zdravotní a rehabilitační péčí - 
poskytuje zdravotní, trvalý a odlehčovací 
pobyty – pacientům s neurologickým 
onemocněním, po mozkových příhodách, 
seniorům, chráněné byty, půjčovna 
kompenzačních pomůcek, chráněná dílna, 
odborné sociální poradenství, sociálně 
terapeutické dílny – osoby 
s lehkým mentálním postižením, středně 
těžkým mentálním postižením a s ním 
kombinovaným postižením, chráněné bydlení 
– osoby s kombinovaným postižením, osoby 
s mentálním postižením, chráněná dílna pro 
zdravotně znevýhodněné osoby, 

 sociální služby s krajskou působností (raná 
péče, průvodcovské a předčitatelské služby, 
tlumočnické služby) 

 fungující síť navazujících a souvisejících 
služeb (kluby důchodců, Královédvorská 
Arnika, z. s., Mateřské centrum Žirafa, o. s., 
Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR, pobočný spolek Dvůr 
Králové nad Labem, Svaz diabetiků ČR, 
Územní organizace, Svaz postižených 
civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní 
organizace, Městská knihovna Slavoj – 
Virtuální univerzity 3. Věku; rozvážková 
služba pro lidi, kteří mají problémy 
s dopravou do knihovny, půjčovna 
kompenzačních pomůcek) 

 dobrá informovanost o poskytovaných 
sociálních, návazných a souvisejících 
službách - Diakonie Dvůr Králové nad Labem 
– poskytování informací o možnostech péče 

slabé stránky 

 nedostatečná kapacita pobytových zařízení 
s celodenní péčí pro seniory – dlouhé čekací 
lhůty  

 chybí levnější formy bydlení pro skupinu 
obyvatel, kteří ještě nepotřebují péči druhé 
osoby, ale nemají dostatek financí na 
zaplacení kauce, pronájmu apod., jsou sami 
(absence rodiny), úmrtí životního partnera 

 nepokryté potřeby osob s těžkým zdravotním 
postižením př. klub vozíčkářů – vycházíme 
z poznatků terénní práce 

 spolufinancování sociálních služeb obcemi 
a spolupodílení se na plánování sociálních – 
souvisí s legislativou 

 jednoleté financování sociálních služeb – 
nejistota pro poskytovatele, jak budou 
financovány v budoucnu 

 nedostatek bezbariérového bydlení – převis 
žádostí nad počtem bezbariérových bytů 
(celkem 8 městských bytů, 8 v DPS) 

 rozšířit volnočasové aktivity pro seniory se 
zaměřením na práci s PC 

 rozšířit Klub důchodců v Sadové – 
nedostatečná kapacita 

 máme bariérové veřejné instituce – 
vybudovat bezbariérový přístup do některých 
zařízení ve městě (vybrané chodníky v centru 
města, budova Městské knihovny Slavoj, 
obřadní síň v rámci budovy Staré radnice na 
náměstí TGM, bezbariérovost ZŠ Schulzovy 
sady 

 chybí služby tísňové péče, které by 
poskytovaly větší jistotu seniorům 

 nedostatečná spolupráce resortů – 
nevyjasněné kompetence sociálních 
pracovníků 

 lidé s duševním onemocněním nemají 
podporu při samostatném bydlení 

 chybí podpora při bydlení pro osoby s lehkým 
mentálním postižením 

 absence sociálních lůžek na oddělení 
následné péče v Městské nemocnici  

 nedostatek dobrovolníků pro podporu 
aktivního života osob s určitým 
znevýhodněním  
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o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jinými 
typy demencí, pořádá také setkání 
s pečujícími osobami, Pečovatelská služba 
Města Dvůr Králové nad Labem – besedy pro 
veřejnost např. o demenci, setkání sociálních 
pracovnic pečovatelských služeb, dále 
dostupné informační letáky a brožury 

 každoroční kulturní akce Den seniorů 
 financování a plánování sociálních služeb, ve 

spolupráci poskytovatelů, zřizovatelů, obcí 
i zadavatelů sítě kraj, k financování se 
využívají různé nástroje např. dotační řízení 
v oblasti poskytování služeb v KHK (MPSV) 
vyrovnávací platby, benchmarking 

 každoroční dotační program města na 
podporu sociálních služeb a služeb 
souvisejících 

 město má dostupné byty pro osoby 
v mimořádně tíživé životní situaci:  
Dům sv. Faustyny 
Domy s pečovatelskou službou – 85 bytů 
(z toho 8 bezbariérových) 

příležitosti 

 připravovaný dotační program MPSV na 
stárnutí populace – provozní dotace 

 rostoucí podpora sociálních služeb ve vazbě 
na stárnutí populace 

 programové financování MPSV – investice do 
infrastruktury sociálních služeb pro seniory 

 dotační programy IROP – infrastruktura 
sociálních služeb 

 probíhající transformace pobytových 
sociálních služeb 

 dotační programy MMR – bezbariérové byty 
 priority krajského plánu – terénní služby 

a ambulantní služby pro zdravotně postižené 
a seniory, rozvoj dostupnosti tísňové péče 

 podpora sociálního podnikání 
 zpracovávaný plán sociálních služeb na území 

města a kraje 
 projekt na podporu regionálního partnerství 
 připravovaná reforma psychiatrické péče 
 dotační tituly na úpravu bezbariérového 

prostředí 

hrozby 

 celkové stárnutí populace 
 přibývající počet osob s demencí 
 zvyšuje se počet dětí s různými formami 

poruch např. autismus, ADHD… 
 nízký PnP nebo nepřiznání PnP u některých 

skupin osob – např. osoby s duševním 
onemocněním 

 nejistota dlouhodobého financování 
sociálních služeb 

 změna priorit donátorů 
 nárůst administrativy v oblasti soc. služeb 
 legislativní změny – např. požadavky velké 

novely zákona o sociálních službách – 
materiálně technické standardy, druhy 
sociálních služeb atd. 

 volby – změny priorit v oblasti sociálních 
služeb 

 nedostatečná kapacita zdravotní 
psychiatrické péče pro osoby s psychickými 
problémy a duševním onemocněním 

 nedostatek vhodných pracovních míst pro 
osoby se zdravotním postižením a rodiče dětí 
se zdravotním postižením 

Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2019 
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3.4.2 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 

Obrázek 6: SWOT analýza – rodina, děti a mládež 

silné stránky 

 síť sociálních služeb pro cílovou skupinu 
(dlouhodobá podpora rodin s dětmi 
v náhradní rodinné péči – odlehčovací služby, 
poradenství, doprovázení rodin v domácím 
prostředí a vzdělávání pěstounů, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi, 
odborné sociální poradenství (občanská 
poradna) 

 mateřské centrum 
 sociální služby s krajskou působností (raná 

péče, intervenční centrum, azylový dům pro 
matky s dětmi, telefonická krizová 
intervence, dům na půli cesty) 

 spolupráce sociálních a navazujících služeb 
v rámci sociálně- právní ochrany dětí 

 spolupracující státní správa, městská policie 
a OOP ČR (prevence) 

 financování a plánování sociálních služeb, ve 
spolupráci poskytovatelů, zřizovatelů, obcí 
i zadavatelů sítě kraj, k financování se 
využívají různé nástroje např. dotační řízení 
v oblasti poskytování služeb v KHK (MPSV) 
vyrovnávací platby, benchmarking 

slabé stránky 

 absence startovacích bytů 
 absence zařízení (jeslí) do 2 let věku dítěte, 

rodinné skupiny 
 nedostatek pracovních příležitostí pro 

rodiče/samoživitele s malými dětmi 
 jednoleté financování sociálních služeb – 

nesystémovost 
 spolufinancování sociálních služeb obcemi 

a spolupodílení se na plánování sociálních – 
souvisí s legislativou 

 nejsou dostatečně zabezpečeny preventivní 
aktivity 

 problém s trávením volného času mládeže 
v některých obcích správního obvodu 

příležitosti 

 investiční dotační program IROP do 
infrastruktury sociálních služeb 

 investiční dotační program IROP do 
sociálního bydlení 

 dotace MMR do startovacího bydlení 
 dotační program rodina MPSV 
 dotační programy prevence MV 
 projekt Podpora regionálního partnerství 
 dotační programy na podporu sociálního 

podnikání OPZ 
 Podpora dětských skupin z OPZ 
 Priorita kraje – podpora SAS 

hrozby 

 demografická prognóza – nízká porodnost 
 zvyšující se počet rodin ohrožených sociálním 

vyloučením 
 nejistota financování sociálních služeb 
 změna priorit donátorů 
 nárůst administrativy v oblasti sociálních 

služeb 
 legislativní změny 
 volby – změny priorit v oblasti sociálních 

služeb 
 rozpad tradičního modelu rodiny 

Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2019 
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3.4.3 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Obrázek 7: SWOT analýza – osoby ohrožené sociálním vyloučením 

silné stránky 

 síť sociálních služeb pro cílovou skupinu 
(azylový dům, noclehárna, sociální 
rehabilitace, terénní sociální práce, odborné 
sociální poradenství (občanská poradna), 
podporované bydlení 

 možnost využití služeb pro oblast závislostí – 
kontaktní centrum 

 dobrá spolupráce poskytovatelů, sociálních 
pracovnic MěÚ a starostů obcí 

 realizace akce na podporu osob bez domova 
pod názvem Noc venku 

 městské sociální byty se sníženým nájmem 
 působnost sociálních pracovnic MěÚ pro celý 

správní obvod Dvůr Králové nad Labem 
 financování a plánování sociálních služeb, ve 

spolupráci poskytovatelů, zřizovatelů, obcí 
i zadavatelů sítě kraj, k financování se 
využívají různé nástroje např. dotační řízení 
v oblasti poskytování služeb v KHK (MPSV) 
vyrovnávací platby, benchmarking 

 pořádání Národní potravinové sbírky od roku 
2015, kterou organizuje – Farní charita Dvůr 
Králové nad Labem 

 působení Potravinové banky Hradec Králové 
prostřednictvím Farní charity Dvůr Králové 
nad Labem 

slabé stránky 

 chybí zde nízkoprahové centrum 
 nedostatek bytů pro nízkopříjmové klienty – 

levnější formy bydlení 
 nedostatek vhodných pracovních příležitostí 

pro osoby se základním vzděláním 
 nedostatek vhodných pracovních příležitostí 

pro skupinu obyvatel ohrožených sociálním 
vyloučením (rodiny s dětmi, zdravotně 
znevýhodnění občané, osoby propuštěné 
z výkonu trestu) 

 absence sociální firmy (zaměstnávání obtížně 
zaměstnatelných osob) 

 nedostatečná motivace občanů – ohrožených 
sociálním vyloučením – nezájem řešit své 
problémy vlastním přičiněním 

 jednoleté financování sociálních služeb – 
nesystémovost 

 spolufinancování sociálních služeb obcemi 
a spolupodílení se na plánování sociálních 
služeb – souvisí s legislativou 

 nepokrytí osob ohrožených sociálním 
vyloučením z důvodu životních návyků  

 nedostatečná informovanost o činnosti 
sociálních služeb a represivních složek 

 nedostačující aktivity zaměřené především na 
prevenci pro seniory 

Příležitosti 

 dotační programy MMR a IROP na rozvoj 
sociálního bydlení 

 nevyužitá dvě patra objektu č. p. 1006 na 
sociální byty 

 podpora sociálního podnikání – potřeba 
zajistit víc možností uplatnění na trhu práce 

 nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ÚP 
 vznik nových míst, rekvalifikace, absolventská 

místa, motivace klientů 
 zapojení znevýhodněných skupin do dění ve 

městě 
 priorita KHK v rozvoji případové sociální 

práce 

Hrozby 

 prohlubující se problémy osob sociálně 
vyloučených (exekuce, nezaměstnanost, 
závislosti, nízké příjmy atd.) 

 nezájem společnosti vůči osobám sociálně 
vyloučeným 

 xenofobie k sociálně slabým – nedostatečná 
informovanost veřejnosti 

 zvýšená tolerance k návykovým látkám 
 nejistota financování sociálních služeb 
 změna priorit donátorů 
 nárůst administrativy v oblasti sociálních 

služeb 
 legislativní změny 
 volby – změny priorit v oblasti sociálních 

služeb 
Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2019 
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3.5 OBLAST PREVENCE KRIMINALITY 

Obrázek 8: SWOT analýza – prevence kriminality 

silné stránky 

 práce Policie ČR 
 práce strážníků Městské policie Dvůr Králové 

nad Labem a asistentů prevence kriminality 

(včetně skupiny prevence kriminality MPDK 

a Self defence team MPDK)  

 Městský kamerový dohlížecí systém a s tím 

související práce operátora tohoto systému 

– napomáhá k objasnění trestné 

a přestupkové činnosti 

 spolupráce subjektů v oblasti prevence 

kriminality 

 zřízení pozice manažera prevence 

kriminality na Městském úřadě Dvůr Králové 

nad Labem a jeho spolupráce s organizacemi 

(Policie ČR, MPDK, MŠ, ZŠ, odbory úřadu,…) 

 školní psycholog města 

 velké množství kulturních, sportovních 

a společenských akcí  

 bohaté volnočasové aktivity – DDM 

Jednička, ZUŠ R. A. Dvorského, aktivní 

sportovní kluby a velký počet spolků 

 existence komunitního plánu rozvoje 

sociálních služeb (KPSS). 

slabé stránky 

 vyšší nezaměstnanost (vůči okresu, kraji, ČR) 

 sociální a finanční negramotnost, 

zadluženost 

 nedostatečná kapacita sociálních služeb pro 

osoby s duševním onemocněním (sociální 

rehabilitace – následná péče 

 chybí služby tísňové péče, které by 

poskytovaly větší jistotu seniorům 

 nedostatek finančních prostředků v oblasti 

prevence kriminality 

 vandalismus 

 nedostatek právního vědomí v oblasti 

prevence kriminality 

 problémové děti a mládež. 

Příležitosti 

 modernizace Městského dohlížecího 

kamerového systému – zvýšení pocitu 

bezpečí občanů ve městě 

 pokračování v projektu zaměstnávání 

asistentů prevence kriminality 

 zvýšení právního vědomí občanům 

 snížení kriminality dětí a mládeže 

 spolupráce MPDK a Self defence team DK 

 zapojování znevýhodněných skupin do dění 

ve městě. 

Hrozby 

 nedostatek finančních prostředků na 
projekty prevence kriminality 

 nedostatek pracovních příležitostí pro mladé 

a nedostatek pracovních příležitostí pro 

osoby s nižším vzděláním či bez vzdělání 

 levná pracovní síla ze zahraničí 

 prohlubující se problémy osob sociálně 

vyloučených (exekuce, nezaměstnanost, 

závislosti, nízké příjmy atd.) 

 nezájem společnosti vůči osobám sociálně 

vyloučeným 

 zvýšená tolerance k návykovým látkám. 
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4 PREVENCE KRIMINALITY  

Hlavními cíli prevence kriminality jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování pocitu 

bezpečí občanů města Dvůr Králové nad Labem a jejich aktivní účast na omezování příčin kriminality. 

Ve Dvoře Králové nad Labem upravuje prevenci kriminality strategický dokument města Plán 

prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem na období 2017–2022. Tento dokument schválili 

zastupitelé města na svém zasedání dne 7. prosince 2017 usnesením č. Z/401/2017. 

4.1. STANOVENÍ PRIORIT A CÍLŮ PREVENCE KRIMINALITY 

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 stanoví následující priority 

prevence kriminality, které lze aplikovat také na prostředí města Dvůr Králové nad Labem. 

 

Priority: 

 rozvíjet vybudovaný systém prevence kriminality 

 posilovat spolupráci, kompetence a kapacity relevantních partnerů; 

 rozšiřovat prostor pro působení dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti a veřejného 

pořádku; 

 poskytovat pomoc a poradenství obětem trestné činnosti; 

 zaměřit se na narůstající problém kriminální recidivy a na účinnější resocializaci pachatelů; 

 prevence kriminality dětí a mládeže; 

 komplexní přístup k řešení zvýšené kriminality v lokalitách (typicky sociálně vyloučené 

lokality); 

 reagovat na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.6 

 

K dalším prioritám prevence kriminality, jež je třeba aktivně realizovat, patří:  

 snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni obcí, včetně oslabování rizikových 

faktorů, které přispívají k výskytu protiprávního jednání; 

 pokračování koordinačních činností na úseku prevence kriminality a protidrogové politiky;  

 vytvoření uceleného, koordinovaného systému organizace prevence kriminality ve městě 

Dvůr Králové nad Labem;  

 zlepšování, koordinace a trvalá spolupráce na linii město Dvůr Králové nad Labem – Policie ČR 

– MPDK – orgány prevence kriminality – organizace zabývající se prevencí kriminality 

a podílející se na prevenci kriminality – občan; 

 trvalé shromažďování a využívání informací z oblasti prevence kriminality, vedoucí k tvorbě 

široké platformy pro práci jednotlivých subjektů; 

 zajišťování finančních prostředků pro krytí preventivní aktivit, ze zdrojů rozpočtu města, 

zařazení položky „Prevence kriminality“ do rozpočtu města; 

 zajišťování finančních prostředků pro krytí preventivní aktivit, z jiných zdrojů (dotace, granty, 

benefiční akce, dary); 

 tvorba městských akčních programů prevence kriminality a protidrogové politiky; 

                                                           
6
 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 
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 práce s dětmi a mládeží, s dětmi a mládeží ohroženou patologickými jevy a s rizikovou 

a delikventní mládeží, při co nejširší interdisciplinární spolupráci všech participujících 

subjektů; 

 zapojení terénních pracovníků do činností na úseku prevence kriminality: 

o pomoc lidem v krizových situacích včetně sociální problematiky, prostituce, domácího 

násilí atd.; 

o pomoc obětem trestných činů; 

o řešení problematiky dopravně bezpečnostního komplexu včetně krádeží a vykrádání 

motorových vozidel; 

o bezchybný, rozšiřující se provoz Městského kamerového dohlížecího systému; 

o medializace činností v oblasti prevence kriminality, mj. informace pro občany 

o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností, zveřejňování dobrých příkladů, 

provoz informačního serveru, pravidelné rubriky v Novinách královédvorské radnici 

a v místním tisku nebo na internetových stránkách města (sekce Radnice / Zprávy 

z odborů / Prevence kriminality a Radnice / Zprávy z odborů / Městská policie nebo sekce 

Město / Městská policie. 

 

Cílem prevence kriminality je vytvořit a udržet bezpečné místo – bezpečnou lokalitu a bezpečné 

město. Základním úkolem vycházejícím z Plánu prevence je také nadále pokračovat v činnosti ve 

smyslu „Plánu prevence kriminality 2017–2020“, vyčlenit lidské zdroje, připravit prostor, navrhnout 

taková opatření a cíle, aby byl zachován pozitivní trend ve vývoji počtu spáchaných trestných činů na 

území města a současně aby se jejich prostřednictvím omezily příležitosti k páchání trestných činů 

a přestupků. K tomu by měly sloužit plánované programy prevence, jež jsou uvedeny v kapitole 7.2 

Přehled preventivních projektů. 

 

Cíle plánovaných programů prevence: 

 ochrana místních komunit před kriminalitou; 

 zvyšování pocitu bezpečnosti občanů; 

 předcházení nežádoucím společenským jevů v rodinách, ve školách, ve společnosti; 

 zmírnění dopadů sociálně-patologických jevů ve společnosti na jedince; 

 zvýšení motivační úsilí společnosti na jedince; 

 zvýšit rozvoj kompetencí a dovedností jednotlivců a jejich začlenění je do společnosti.  

Tyto cíle by měly pozitivně ovlivnit nejen vývoj kriminality, ale také bezpečnost silničního provozu, 

dále by měly přispět k celospolečenské osvětě včetně prevence xenofobie a rasismu. 7 

4.1.1. CÍLOVÉ SKUPINY 

DĚTI A MLADÍ DOSPĚLÍ 

Rizikové a ohrožené děti a mladí dospělí, kriminálně rizikové děti a mladí dospělí. 

 

RODINY 

Zejména rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování jejich členů. 

 

                                                           
7
 Zdroj: Plán prevence kriminality města Milovice na období 2016–2020 
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RECIDIVISTÉ 

Efektivní resocializace recidivujících pachatelů 

 

OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ 

Skupina zahrnuje oběti především mravnostní, násilné a majetkové trestné činnosti a dětské oběti 

šikany, oběti násilné trestné činnosti, včetně domácího násilí, oběti obchodování s lidmi a prostituce, 

oběti majetkové kriminality, oběti rasově, národnostně nebo nábožensky motivovaných trestných 

činů, včetně obětí přestupkových jednání a jiných správních deliktů, vyžadující skutečnou a efektivní 

pomoc a podporu, se zvláštním zřetelem na dětské oběti a seniory. 

 

KOMUNITY 

Zejména malé, obecní komunity, jež by se měly aktivně podílet například na zvyšování vlastní 

bezpečnosti ve smyslu větší všímavosti, vzájemné informovanosti, ale i zlepšení spolupráce s orgány 

města Dvůr Králové nad Labem nebo policie. 

 

RIZIKOVÍ JEDINCI V POSTAVENÍ POTENCIÁLNÍCH PACHATELŮ NEBO OBĚTÍ 

Tato skupina zahrnuje dysfunkční a sociálně slabé rodiny, rodiny dětí s poruchami chování, 

předlužené rodiny a jednotlivce, predelikventní děti a mládež, sociálně vyloučené jedince a skupiny; 

ženy, seniory, osoby se zdravotním postižením a sociálním handicapem, osaměle žijící osoby, cizince, 

příslušníky národnostních a etnických menšin, dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné, 

obyvatele prostorově vyloučených lokalit, lidi bez přístřeší, osoby mající problémy s placením 

nájemného a dalších finančních pohledávek, osoby propuštěné z výkonu trestu. Mezi rizikové osoby 

patří také jedinci závislí na konzumaci alkoholu a omamných nebo psychotropních látek. 

4.1.2. ZAMĚŘENÍ PREVENCE 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Cíle projektů: 

 podpora programů prevence rizikového chování pro děti, žáky, studenty a seniory; 

 podpora informačních programů pro rodiče a pedagogy; 

 podpora výchovně vzdělávacích programů pro rizikové děti a mládež; 

 podpora aktivit na zvýšení finanční gramotnosti a úrovně právního vědomí cílových skupin. 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Cíle projektů: 

 Podpora provozu hřišť a sportovišť pro veřejnost; 

 Podpora sportovních aktivit dostupných rizikovým dětem a mládeži; 

 Podpora činnosti nestátních neziskových organizací; 

 Podpora budování nových dětských hřišť a sportovišť. 
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PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Cíle projektů: 

 podpora aktivit pro osoby ohrožené závislostmi ; 

 podpora aktivit na pomoc obětem trestných činů; 

 podpora aktivit přispívajících k řešení problematiky domácího násilí; 

 podpora probačních a jiných programů k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti dětí 

mladších 15 let a mladistvých; 

 podpora či realizace preventivních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

 

SITUAČNÍ PREVENCE – OPATŘENÍ REŽIMOVÉ, FYZICKÉ A TECHNICKÉ OCHRANY 

Cíle projektů: 

 pořízení pevných a mobilních kamerových bodů; 

 zabezpečovací a vyhodnocovací soubory; 

 osvětlení rizikových míst; 

 značení jízdních kol a jejich evidence v mezinárodní databázi, 

 zaměstnávání asistentů prevence kriminality. 

 

INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ 

Cíle projektů: 

 podpora dotačních programů pro externí subjekty; 

 realizace vlastních projektů, zapojení do Programu prevence kriminality MV ČR; 

 podpora projektů městské policie; 

 tvorba bezpečnostní analýzy města včetně map kriminality; 

 spolupráce se zainteresovanými subjekty v oblasti prevence kriminality (MV ČR, KÚ KHK, 

MPDK, PČR); 

 vzdělávání pracovníků v oblasti prevence kriminality; 

 vytvoření metodiky hodnocení efektivity a dopadu preventivních opatření; 

 hodnocení plnění Plánu prevence kriminality. 

4.2. PŘEHLED PREVENTIVNÍCH PROJEKTŮ 

Níže uvedené projekty jsou stanoveny na základě potřeby udržet popřípadě zvýšit bezpečnost 

občanů města Dvůr Králové nad Labem. Jednotlivé projekty vycházejí z dlouhodobých plánů a potřeb 

města zakotvených ve strategických dokumentech, jako je například Plán prevence kriminality, Plán 

rozvoje města, Plán rozvoje sociálních služeb. 

 

DOTAČNÍ PROJEKTY MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Účelem dotačních programů města Dvůr Králové nad Labem je podpora sociálních služeb, kulturního, 

společenského a sportovního života občanů města.  

 

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE – PREVENTIVNÍ SKUPINY MPDK  

Jednou ze základních činností v prevenci kriminality zajištěné městem Dvůr Králové nad Labem, 

prostřednictvím MPDK, je hlídková činnost strážníků MPDK doplněná o pochůzkovou činnost 
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asistentů prevence kriminality (APK). Hlídková činnost je jedním ze základních nástrojů, jak zajistit ve 

městě bezpečnost osob a zabránit ničení majetku či dalšímu protiprávnímu jednání. 

K další preventivní činnosti MPDK patří činnost preventivní skupiny MPDK. Tato skupina ve spolupráci 

s manažerem prevence kriminality a Policii ČR pořádá preventivní akce a besedy se zaměřením na 

osobní bezpečí, dopravní výuku a výuku první pomoci. 

 

4.2.1. PROJEKT „PODPORA PROCESU REALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB NA OBDOBÍ 2017–2019 PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DVŮR 

KRÁLOVÉ NAD LABEM“ 

V rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého 

kraje jsou v období 2017 – květen 2019 realizovány osvětové semináře v oblasti sociální práce 

směřující k integraci osob ohrožených sociálním vyloučením, prostřednictvím odboru školství, kultury 

a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  

Aktivitu zajišťuje Farní charita Dvůr Králové nad Labem. Aktivita je zaměřená na zvýšení povědomí 

o sociálních službách pro osoby ohrožené sociálním vyloučením s cílem řešit svoji situaci vlastními 

silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity. V rámci této aktivity se 

uskuteční 10 seminářů s cílem motivovat a podpořit osoby ohrožené sociálním vyloučením tak, aby 

měli sami možnost ovlivnit případné sociální vyloučení.  

Organizování seminářů probíhá ve spolupráci s osobami výše uvedené cílové skupiny v rozsahu cca 

1,5 hodiny, seminář vedou 2 lektoři, počet účastníků je zhruba 10. Na seminářích jsou použity 

následující metody práce: scénky, přehrávání, diskuse, práce ve skupinách, ankety, práce 

s videoprojekcí – krátké filmy, ukázky, obrázky. Na konci každého semináře obdrží každý účastník 

krátký test s nejdůležitějšími otázkami k tématu. Před uskutečněním každého setkání je patřičně 

oslovena cílová skupina prostřednictvím terénní práce sociálních pracovnic Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem, dále prostřednictvím pracovníků Farní charity. K informování cílové skupiny je 

využito také webových stránek města www.mudk.cz, facebookový profil města Dvůr Králové nad 

Labem nebo Noviny královédvorské radnice. 

Probíranými tématy na seminářích jsou např. problematika návykových látek, zásady hygieny v péči 

o dítě, plánové rodičovství, problematika nízké finanční gramotnosti, hospodaření a vedení 

domácnosti, prosazování práv cílové skupiny vůči zdravotnickým službám, podpora aktivit směřujících 

k zapojení rodiny do předškolního vzdělávání s cílem zvýšit informovanost a kompetentnost rodičů, 

prezentace sociálních služeb, pomoc v právních otázkách a objasňování významu a dopadu úředních 

rozhodnutí apod. Dále jsou na seminářích poskytnuty informace o dané problematice a představeny 

možnosti podpory sociální práce při řešení vzniklých problémů. 

4.2.2. PROJEKT „BEZPEČNĚ NA PŘECHODECH“ 

Strážníci MPDK provádí pravidelný ranní dohled na přechodech pro chodce u základních škol. Od 

června 2016 byli do toho projektu zařazeni také asistenti prevence kriminality (APK), kteří tuto 

činnost vykonávají spolu se strážníky MPDK. 

MPDK dále spolupracuje s jednotlivými mateřskými a základními školami na pořádání besed 

a realizaci dlouhodobých programů zaměřených na dopravní výchovu, např. program „Pozor! Vidím 

tě“, nebo program „Bezpečná silnice“. 

http://www.mudk.cz/
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4.2.3. PROJEKT „DĚTSKÝ DEN “ 

Od roku 2005 je na popud MPDK pravidelně organizován Dětský den, 

 jehož hlavními úkoly jsou:  

 oslava mezinárodního dne dětí; 

 prezentace a propagace činností městské policie a jednotlivých složek IZS, její přiblížení 

dětem; 

 prezentace subjektů participujících na prevenci kriminality. 

Pořadatel této akce je Dům dětí a mládeže Jednička ve spolupráci s Městem Dvůr Králové nad Labem, 

Městkou policii MPDK a Technickými službami města.  

4.2.4. PROJEKT „FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL“ 

Projekt má za účel realizovat forenzní značení jízdních kol pro obyvatele města Dvůr Králové  

a okolních částí. Předpokladem je ztížení drobné majetkové kriminality jejím pachatelů a ztížení 

prodeje kradených kol. Dalším účelem projektu je zvýšení komfortu a pocitu bezpečí u místních 

obyvatel. 

Hlavním cílem, který si projekt klade je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, znesnadnění 

páchání protiprávní činnosti, ochrana majetku občanů novým prvkem situační prevence, tedy 

forenzním značením jízdních kol nebo kompenzačních pomůcek a tím odradit potencionální 

pachatele od páchání majetkové trestné činnosti. Díky čemuž dojde ke zvýšení pocitu bezpečí občanů 

města Dvůr Králové nad Labem. 

Jízdní kola a kompenzační pomůcky označené pomoci forenzního značení budou zaregistrovány v 

databázi Městské policie Dvůr Králové nad Labem a Mezinárodním registru REFIZ. Informace, včetně 

fotodokumentace budou sloužit strážníkům městských policí a příslušníkům Policie České republiky i 

po skončení projektu. Udržitelnost projektu bude zabezpečena pokračující registrací jízdních kol a 

kompenzačních pomůcek občanů v registru Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem a REFIZ a 

informační kampani. 

 

4.2.5. PROJEKT „PROSTOR“ 

Projekt realizovaný průběžně, od roku 2009, spočívá v zajištění různých prostorů pro činnosti spojené 

s prevencí kriminality. 

 park „Živá zahrada“ v areálu služebny MPDK; 

 Dům dětí a mládeže Jednička (především děti a mládež); 

 dopravní hřiště (celoročně, všechny věkové kategorie); 

 skatepark (zřízeno v roce 2013); 

 workoutové hřiště v parku Schulzovy sady (zřízeno v roce 2016); 

 jednotlivá dětská hřiště (Berlínek, Slunečná, E. Krásnohorské, Schulzovy sady, Sylvárov 

apod.); 

 sportoviště tělovýchovných jednot a ostatních organizací (všechny věkové kategorie); 

 v prostorech soukromých firem; 

 jakýkoliv jiný, bezpečný prostor, který lze využít pro aktivity v rámci prevence kriminality. 

Projekt je funkční, ale nejsou zcela naplněny jeho cíle ve smyslu využívání všech uvedených prostor. 
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4.2.6. PROJEKT „KURZ SEBEOBRANY“ 

Společný projekt MPDK a spolku Self defence team DK, který navazuje na společný projekt MPDK 

a DDM Jednička realizovaný v letech 2009–2012 formou kurzů sebeobrany pro každého. Je zaměřený 

na výcvik základních sebeobranných technik, vedený instruktory sebeobrany MPDK. V současné době 

se na projektu podílejí členové preventivní skupiny MPDK a manažer prevence kriminality města, 

kteří formou besed a praktických ukázek školí v oblasti osobního bezpečí a sebeobrany v předškolních 

a školních zařízeních v rámci prevence kriminality. 

Spolek Self defence team DK, z. s, který je složen z akreditovaných instruktorů sebeobrany 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, doplňuje tuto činnost o volnočasové aktivity zaměřené 

na osvětové, vzdělávací, lektorské a školící činnosti v oblastech prevence kriminality, bezpečného 

chování, sebeobrany, poskytování první pomoci, volnočasových aktivit, v prevenci mládeže před 

používáním návykových látek a proti sociálně patologickým jevům.  

 

 

 

Mezi projekty, které zajišťuje Self defence team DK, patří: 

 dětský oddíl Škorpioni – dětský a mládežnický oddíl (7 – 17 let) zaměřený na volnočasové 

pohybové aktivity dětí a mládeže v rámci prevence kriminality; 

 Letní Campy pro děti a mládež; 

 pravidelné lekce sebeobrany pro dospělé; 

 semináře sebeobrany a první pomoci; 

 program pro výcvik ozbrojených složek; 

 program – Safety for rescuers (bezpečnost pro záchranáře). 

4.2.7. PROJEKT „VIDÍME VÍC – MKDS“ 

Projekt MKDS je pokračováním projektu projekt „Vidíme víc – MKDS 2012“, který si kladl za úkol ve 

třech krocích zvýšit pocit bezpečí ve vybrané lokalitě, zajistit vysokou kvalitu záznamů poskytovaných 

orgánům činným v trestním řízení a zvýšit komfort obsluhy městského kamerového dohlížecího 

systému: 

 vytvořením dalších bezpečnějších lokalit města realizované instalací nových pevných 

kamerových bodů MKDS; 

 zlepšením kvality záznamu výměnou hardwarového vybavení stávajících pevných 

kamerových bodů začleněných do MKDS. Změnou typu kamer dojde ke zlepšení 

zaznamenávaného obrazu, ke zkvalitnění poskytovaných záznamů, ale zejména se zvýší 

kvality ostrahy a ochrany veřejných prostranství a tím bude odstraněn negativní vliv 

nedostatečné kvality a tím zvýšení vypovídající a důkazní schopnosti záznamu; 

 zvýšením komfortu obsluhy spočívající v zavedení možnosti dálkového přístupu k prohlížení 

a správě činnosti MKDS pomocí přenosných osobních počítačů a obdobných zařízení (PDA, 

MT) prostřednictví chráněného internetového spojení, obsluhovaného nejen dozorčím 

z operačního střediska MKDS, ale i strážníky z vozidel hlídek denní a noční realizační skupiny 

městské policie a nově i vybranými policisty Obvodního oddělení Dvůr Králové nad Labem. 
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4.2.8. PROJEKT „SENIOR“ 

Projekt si klade za cíl: 

 zařadit do aktivit projektu co největší počet seniorů a nadále s nimi trvale pracovat; 

 zprostředkovat seniorům praktické dovednosti i teoretické znalosti problematiky aktivní 

sebeobrany; 

 poskytnout seniorům osobní prostředky pro sebeobranu, jakými jsou například osobní 

alarmy nebo obranné pepřové spreje. 

 

Základními preventivními cíli projektu jsou: 

 pokračovaní projektu „Senior 2012“; 

 trvalé zvyšování pocitu bezpečí seniorů, zejména pak seniorů žijících osaměle 

a v odloučených lokalitách; 

 zajištění aktivního podílu seniorů na zvyšování pocitu vlastního bezpečí; 

 překlenutí generačních rozdílů ovlivňujících chápání moderního pojetí současného životního 

stylu, a přizpůsobování se tomuto stylu, prostřednictvím účasti všech generací na realizaci 

projektu. 

4.2.9.  PROJEKT „OPERÁTOR MKDS“ 

Plánovaný projekt si klade za cíl vytvoření skupiny pracovních míst na pracovní pozici „Operátor 

městského kamerového dohlížecího systému“ provozovaného městem Dvůr Králové nad Labem, 

realizovaným na samostatném pracovišti služebny MPDK. 

 

 

4.2.10.  PROJEKT „KONTAKTNÍ MÍSTO“ 

Nový projekt MPDK zaměřený na vytvoření kontaktních míst v okrajových částech města, sběr 

informací o aktuální bezpečnostní situaci v obci, realizovaný prostřednictvím schránek (obdobně jako 

schránky důvěry) rozmístěných na území celého města v počtu zhruba 10 až 12 kusů a doplněných 

o e-mailovou schránku umístěnou na serveru www.mudk.cz. Občanům města Dvůr Králové nad 

Labem umožní zasílat své konkrétní postřehy a návrhy, týkající se bezpečnostní situace i dalších 

problematik. 

Základní myšlenkou projektu je: 

 snaha MPDK o další přiblížení se k občanům; 

 rozšíření služeb a podpora jejich dostupnosti, zejména v okrajových částech města; 

 zvýšení dosažitelnosti služeb pro imobilní občany; 

 podpora činnosti „obvodářů“ MPDK; 

 podpora pochůzkové činnosti asistentů prevence kriminality. 

4.2.11.  PROJEKT „TÍSŇOVÁ PÉČE VE FORMĚ TLAČÍTEK“ 

Tísňová tlačítka slouží k přivolání pomoci v nouzi, při napadení nebo při zdravotních potížích.  

SOS tísňové tlačítko je bezpečnostní prvek, který pomůže lidem v nebezpečí. Když není čas přivolat 

pomoc mobilním telefonem, stačí zmáčknout SOS nouzové tlačítko, čímž osoba zalarmuje operátory. 

http://www.mudk.cz/
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SOS tlačítko pomáhá seniorům při zdravotních komplikacích či v jiných případech ohrožení života 

např. přepadení. Ostatním skupinám slouží jako osobní strážce před nástrahami, které číhají za 

prahem jejich bytů a domů.  

Rada města Dvůr Králové nad Labem v srpnu 2018 podpořila zavedení sociální služby tísňové péče, 

poskytované organizací Život Hradec Králové, o. p. s., do Dvora Králové nad Labem. Nepřetržitá 

24hodinová terénní služba s výjezdní jednotkou je od listopadu 2018 dostupná občanům města. 

Služba je určena občanům se zdravotním postižením ve věku 27–64 let a seniorům nad 65 let. 

 

4.2.12.  PROJEKT „NOC VENKU“ 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem pořádá akci Noc venku.  Jedná se o jedinečnou 

benefiční akci, která má za cíl veřejnosti zážitkovou formou přiblížit problematiku bezdomovectví, 

ukázat tvrdou realitu života na ulici, vyvolat diskusi a umožnit zažít si noc venku přespáním na 

veřejném prostranství. Formou vstupného na akci jsou vybírány trvanlivé potraviny určené pro 

bezdomovce. 
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PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – PRŮZKUM POCITU BEZPEČÍ 

OBYVATEL MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

V rámci přípravy Bezpečnostní analýzy Města Dvůr Králové nad Labem za rok 2018 bylo provedeno 

dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo zjistit postoje občanů města k vybraným tématům vztahujícím se 

k životu ve Dvoře Králové nad Labem. Mezi tématy se objevily také otázky na bezpečnost a 

kriminalitu ve městě. Dotazník byl realizován v termínu  

31. 10. – 16. 12. 2018. 
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Statistika	respondentů

529 222 0 307 42,0	%
Počet

návštěv
Počet

dokončených
Počet

nedokončených
Pouze

zobrazení
Celková	úspěšnost
vyplnění	dotazníku

Historie	návštěv	(31.	10.	2018	–	16.	12.	2018)

05.11. 12.11. 19.11. 26.11. 03.12. 10.12. 17.12. 24.12. 31.12. 07.01. 14.01. 21.01.0

100

200

300

400

Počet	návštěv	(529) Počet	dokončených	(222)

Celkem	návštěv Zdroje	návštěv Čas	vyplňování	dotazníku

58,0	%

42,0	%

100	%

53,6	%

39,2	%

Pouze	zobrazeno	(58,0	%)
Nedokončeno	(0	%)
Dokončeno	(42,0	%)

Přímý	odkaz	(100	%) 1-2	min.	(0,5	%)
2-5	min.	(4,1	%)
5-10	min.	(53,6	%)
10-30	min.	(39,2	%)
30-60	min.	(1,8	%)
>60	min.	(0,9	%)
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Výsledky

Jak	jste	spokojeni	v	následujících	oblastech	bezpečnosti?
Matice	výběru	z	možností,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Odpověď 	1 	2 	3 	4 	5 	X

Bezpečnost	v	České	republice
18

(8,1	%)
73

(32,9	%)
88

(39,6	%)
28

(12,6	%)
5

(2,3	%)
10

(4,5	%)

Bezpečnost	ve	Dvoře	Králové	nad	Labem	z	hlediska	výskytu	problémových	osob
(nevhodné	chování,	vandalismus)

8	(3,6	%)
72

(32,4	%)
78

(35,1	%)
46

(20,7	%)
16

(7,2	%)
2

(0,9	%)

Bezpečnost	ve	Dvoře	Králové	nad	Labem	z	hlediska	kriminality	(krádeže	majetku,
násilné	činy)

17
(7,7	%)

95
(42,8	%)

70
(31,5	%)

28
(12,6	%)

6
(2,7	%)

6
(2,7	%)

Bezpečnost	v	místě	Vašeho	bydliště
67

(30,2	%)
91

(41,0	%)
34

(15,3	%)
18

(8,1	%)
12

(5,4	%)
0

Bezpečnost	ve	Vašem	domě
140

(63,1	%)
53

(23,9	%)
16

(7,2	%)
5

(2,3	%)
6

(2,7	%)
2

(0,9	%)

Bezpečnost	v	nákupních	centrech
56

(25,2	%)
96

(43,2	%)
47

(21,2	%)
13

(5,9	%)
8

(3,6	%)
2

(0,9	%)

Bezpečnost	ve	sportovních	a	volnočasových	areálech
61

(27,5	%)
85

(38,3	%)
33

(14,9	%)
9

(4,1	%)
5

(2,3	%)
29

(13,1	%)

Bezpečnost	v	MHD
61

(27,5	%)
65

(29,3	%)
35

(15,8	%)
8

(3,6	%)
9

(4,1	%)
44

(19,8	%)

Bezpečnost	v	parcích
14

(6,3	%)
49

(22,1	%)
71

(32,0	%)
47

(21,2	%)
23

(10,4	%)
18

(8,1	%)

Bezpečnost	na	masových	kulturních	akcích
36

(16,2	%)
80

(36,0	%)
59

(26,6	%)
25

(11,3	%)
11

(5,0	%)
11

(5,0	%)

Bezpečnost	v	okolí	zábavních	podniků	(kino,	kluby)
21

(9,5	%)
62

(27,9	%)
66

(29,7	%)
42

(18,9	%)
15

(6,8	%)
16

(7,2	%)

Bezpečnost	u	škol	(stavění	dopravy	-	přechody)
87

(39,2	%)
71

(32,0	%)
31

(14,0	%)
16

(7,2	%)
10

(4,5	%)
7

(3,2	%)

4,5%

29	(13,1%)

44	(19,8%)

7,2%

5,4%

4,1%

28	(12,6%)

46	(20,7%)

28	(12,6%)

18	(8,1%)

5,9%

4,1%

88	(39,6%)

78	(35,1%)

70	(31,5%)

34	(15,3%)

7,2%

47	(21,2%)

33	(14,9%)

35	(15,8%)

73	(32,9%)

72	(32,4%)

95	(42,8%)

91	(41,0%)

53	(23,9%)

96	(43,2%)

85	(38,3%)

65	(29,3%)

18	(8,1%)

7,7%

67	(30,2%)

140	(63,1%)

56	(25,2%)

61	(27,5%)

61	(27,5%)
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18	(8,1%)

5,0%

7,2%

23	(10,4%)

5,0%

6,8%

4,5%

47	(21,2%)

25	(11,3%)

42	(18,9%)

7,2%

71	(32,0%)

59	(26,6%)

66	(29,7%)

31	(14,0%)

49	(22,1%)

80	(36,0%)

62	(27,9%)

71	(32,0%)

6,3%

36	(16,2%)

21	(9,5%)

87	(39,2%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Jak	jste	spokojeni	s	prací	bezpečnostních	složek	v	našem	městě?
Matice	výběru	z	možností,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Odpověď 	1 	2 	3 	4 	5 	X

Práce	asistentů	prevence	kriminality	městské	policie 19	(8,6	%) 51	(23,0	%) 41	(18,5	%) 23	(10,4	%) 25	(11,3	%) 63	(28,4	%)

Práce	strážníků	městské	policie 36	(16,2	%) 88	(39,6	%) 49	(22,1	%) 31	(14,0	%) 15	(6,8	%) 3	(1,4	%)

Práce	Policie	ČR 43	(19,4	%) 75	(33,8	%) 63	(28,4	%) 26	(11,7	%) 8	(3,6	%) 7	(3,2	%)

Komunikace	městské	policie	s	občany 40	(18,0	%) 63	(28,4	%) 40	(18,0	%) 32	(14,4	%) 21	(9,5	%) 26	(11,7	%)

Nabídka	preventivních	aktivit	městské	policie 36	(16,2	%) 55	(24,8	%) 38	(17,1	%) 24	(10,8	%) 13	(5,9	%) 56	(25,2	%)

Kvalita	preventivních	aktivit	městské	policie 33	(14,9	%) 51	(23,0	%) 41	(18,5	%) 18	(8,1	%) 16	(7,2	%) 63	(28,4	%)

63	(28,4%)

26	(11,7%)

56	(25,2%)

63	(28,4%)

25	(11,3%)

6,8%

21	(9,5%)

5,9%

7,2%

23	(10,4%)

31	(14,0%)

26	(11,7%)

32	(14,4%)

24	(10,8%)

18	(8,1%)

41	(18,5%)

49	(22,1%)

63	(28,4%)

40	(18,0%)

38	(17,1%)

41	(18,5%)

51	(23,0%)

88	(39,6%)

75	(33,8%)

63	(28,4%)

55	(24,8%)

51	(23,0%)

19	(8,6%)

36	(16,2%)

43	(19,4%)

40	(18,0%)

36	(16,2%)

33	(14,9%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Myslíte	si,	že	je	bezpečnostní	situace	ve	Dvoře	Králové	nad	Labem	lepší	nebo	horší
než	v	jiných	městech	v	Královéhradeckém	kraji?
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Podstatně	lepší 19 8,6	%

	Spíše	lepší 76 34,2	%

	Asi	stejná 107 48,2	%

	Spíše	horší 17 7,7	%

	Podstatně	horší 3 1,4	%

19	(8,6%)

76	(34,2%)

107	(48,2%)

17	(7,7%)

3	(1,4%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Která	místa	považujete	ve	Dvoře	Králové	nad	Labem	za	nejméně	bezpečná?
Textová	odpověď,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

centrum	města

Masove	kulturni	akce,	sportovni	akce,	vecerni	hodiny	v	okoli	zabavnich	podniku

Park,	autobusové	nádraží,	stadion

Žádná

Autobusové	nádraží,	,,Valovka"	,	Park	Schulzovy	sady

Park,	městské	čtvrti

Bary	a	ostatní	podniky

Veškeré	parky	ve	meste

Hejdukova	ul.	,	náměstí,	parky

peni	nabrezi	bezdomovci	atd

přechody	a	chodníky,	okolí	nákupních	center

(10x)	Park

nic

Parčík	u	hartskeho	potoka	u	dětskeho	střediska

(2x)	Heydukova	ul.

Hejdukova	ulice;	park	Schulzovy	sady,	autobusové	nádraží
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různá	..	občané	co	nebydlí	ve	městě

Planet	,	Jaroměřska	ulice

městský	park,	nonstop	Riegrova,	spojovací	ulička	mezi	Alešovkou	podél	parovodu	ke	koupadlu

Ty	vikendy	jsou	horsi	vetsinou	je	co	i	uklizet	se	psem	je	to	videt

parky

Večer	Park,	Valova	ulice,	okolo	bývalé	Skály	dolů,	Hejdukovku	celou,	Ulice	Jiráskova	a	dokonce	i	Podhart	tam,	kde	jsou	Romové

(4x)	Heydukova	ulice

Autobusové	nádraží,	Obchodí	domy,	Nábřeží	Benešovo

Přechody

Na	přechodech	pro	chodce

Okolo	Penny,Tesca	a	kolem	Karlova

Heidukova	ulice	smer	žirec,	cesta	k	vlakovemu	nadraží,		u	byvale	ubytovny	kolem	garáži	k	vlecce	u	penzionu	za	vodou

Nákupní	centra,Hospody

Heydukova,		penny	na	zalabi	,autobusove	nadraží

(3x)	Karlov

Riegrova,	nábřeží	Benešovo,

Vlakové	nádraží	z	důvodu	odlehlosti,	autobusové	nádraží

Karlov,	Zálabí,	Heydukova	ulice

okolo	supermarketů,	a	autobusových	zastávek

Nevím,	problém	jsem	osobně	zatím	nikde	neměl.

Autobusové	nádraží,	okolí	nákupního	centra	na	Nábřeží,prostory	kolem	Kauflandu

ulička	za	bývalou	Tibou	zálabí,	ulice	Heydukova

Klub	Planet

park	Schulzovysady,	park	Berlínek,	nábřeží

Park,	autobusové	nádraží

(4x)	Nevím

Před	obchodními	domy	se	scházejí	bezdomovci	tak	mi	to	nepřijde	zrovna	bezpečné.

Autobusové	nádraží		a	benzinky

Berlinek,	Heydukova	ul.

(8x)	Autobusové	nádraží

Park,	autobusové	nádraží,	Heydukova	ulice

Okolí	supermarketů,	autobusové	nádraží,	Mandlovky

Autobusové	nádraží,	park	Schulzovy	sady

Riegrova	x	Náprstkova,	Vlakové	nadraží,	pred	kteroukoli	skolou	rano

Před	Kaufland,	hedykuva,	park

městský	park

zahrádkářská	oblast	za	splavem	(krádeže),	výjezd	na	Žireč	(chybějící	chodník	a	osvětlení)

U	kebabu	a	rastauraci

Nevim

autobusové	nádraží,	Švehlova	ulice,	park	Schulzovy	sady
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směr	Sylvárov

Parky,	ulička	podel	stěny	a	parovodu	z	Alesovky,	Valova	ulička,	parkoviště	u	Penny	Zalabi	a	Kaufland,....

park,	autobusové	nádraží

Benzina,	park

U	smrku-benesovo	nabrezi	za	penny

městský	park,	večerní	autobusové	nádraží

Nádraží	autobus.	I	ČD

Slovany,vsude	kde	je	temno...

parkoviště	u	JYSK,	Pepco...

Okolí	non-stopů/heren	Žižkov	a	Atack

Všude	kde	jsou	nové	lampy

O	zadnem	nevim

Dětské	hřiště	na	Berlínku,	autobusové	nádraží

Park	Schulzovy	Sady

Heydukova						Raisova	dům	p.	Pacaka

Celý	město

.

za	nejméně	bezpečná	považuji	park,	Berlínek,	Strž,	Heydukovka,	Karlov,	Atak,	Planet

Heydukova	ul.	a	prilehlé,	lokalita	Strž,	městský	park

autobusové	nádraží,	Heydukova	ulice,	nábřeží	Benešovo

Autobusové	nádraží,	park

Vecery	okolo	nocnich	klubu

heydukouvka

Okolí	Planetu	nad	ránem;	cestu	podél	Juty	3	kolem	kostelíku	až	k	tomu	nonstopu;	Heydukovka

Okolí	Planet	baru,	ulička	spojující	ulice	Mánesova	a	Alešova,	Park	Schulzovy	Sady,	hřiště	"na	berlínku",

autobusové	a	vlakové	nádraží

(2x)	nevím

Valovka,	park,	autobusové	nádraží

Park	ZŠ	Sady	a	Strž	po	setmění

Park,	nábřeží	Benešovo,

U	malého	kostelíčka,	Karlov,	okolí	Sport	Word	a	povnice	u	Laušmanů

večer	Karlov	Planet	a	autobusové	nádraží

Podhart

Park	Schulzovy	sady,u	lodenice

v	okolí	nákupních	center,	park	Sch.	sady,	podél	Labe	směr	Vorlech

Ul.	Heydukova,	okoli	ubytovny	Jiber,	okoli	BCS	Benzina

Riegrova,Heydukova

(2x)	Autobusove	nadrazi

Jutařskou	zeď	u	lávky
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Karlov,Heydukova,Strž

Heydukova

Park	u	ZŠ	Schulzovy	sady,	autobusové	nádraží

nadrazi,podnadrazi,okoli	nemocnice

(2x)	park

Berlínek,	parčík	u	břehu	Labe	naproti	budovy	SŠIS,	Slovany

Nábřeží

Kaufland,	Heydukova,

Karlov	okolo	sklenarstvi,	Libušina	okolo	rohového	žlutého	domu,	Heydukova

autobusák	,šíndelářska	ulička	park

Park	Schulzovy	sady,	cesta	kolem	zdi	bývalé	Tiby	Zalabi,	Strz	sídliště

v	ulici	Bezručova	je	ulička	směrem	ke	kolejím.Ulička	není	osvětlená,	a	cesta	je	hrbolatá,	místy	nestabilní.	Také	cesta	směrem	k	Penny,	není	
osvětlená.Jsou	tam	garáže	a	vyhořelé	ubytovny.Stejně	tam	zůstávají	někteří	nepřizpůsobivý	občané.Jsou	opilí,	zdrogovaní	a	dotěrní.Chtělo	by	
to	více	osvětlení	v	tomto	okolí.A	vyhostit	romské	příslušníky,jsou	tu	další	nové,	dělají	bordel,	pohazují	všude	odpadky	a	dovolují	si

park	,	sídliště,	nábřeží	,

pátek/sobota	okolí	baru	planet,	v	týdnu	autobusové	nádraží

(2x)	Autobusové	nádraží,	Heydukova	ulice

Ulice	Heydukova,	cesta	okolo	bývalých	ubytoven,	které	shořely	par	let	nazad

Ulička	podél	kolejí,	okolo	jídelny	bývalé	Tiby,	od	Alešovy	ulice	směr	koupaliště

park,	BUS	nádraží

Ulice	kde	je	Hospoda	U	Raka,	Náměstí	ve	večerních	hodinách,

Valova	ulička,	Heydukova	ulice,	pod	vlakovym	nádražím

Krkonošská	ul.	,	Nemocnice,	u	baru	Planet

Heydukova	ulice.	kdekoli	blízko	městských	strážníků,	autobusové	nádraží

podél	zadní	zdi	bývalá	Tiba-Zálabí

Nevím	o	žádném.

Centrum,	obchodní	centra

Velký	park,	Heydukova	ulice,	Za	Tescem

park	v	Schulzových	sadech,	park	na	Malým	Berlínku,	okolí	OD	Tesco

Heydukova,	nábřeží

Heydukova	a	Riegrova	ul.

Nenapadá	mě	žádné	místo.

tmavé	ulice	podél	Labe,	náměstí,	park,	obchodní	domy

celé	město	a	okolí

centrum	města	ve	večerních	hodinách,	Schulzovy	sady,	autobusové	nádraží

Park.	Autobusové	nádraží.Zimni	stadion

markety	autobusak

Parky,	okolí	obchodu,	ghetta

Heydukova	ul.	a	přilehlé	okolí,	okolí	domu	v	Jiráskově	ul.	poblíž	Ronda

Autobusák
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Autobusové	nádraží,	Benzina,	Husova	ul.

Parky,

(2x)	...

autobusové	nádraží

Nenapadá	mě

šulcáky

náměstí

Okolí	hosp.	žižka

Park	schulzsovy	sady,	okolí	Kauflandu

Park,

Autobusové	nádraží,	par	Schulzovy	sady,	Náměstí

Ulička	za	bývalou	Tibou.	Místa,	kde	se	shromažďuje	vícee	nepřizpůsobivých	občanů.

Stadion,	náměstí	Odboje,	náměstí	T.G.M

okolí	barů,	parky,	autobusové	nádraží

Nákupní	strediska

Okolí	autobusové	nádraží,	zkratka	na	Žižkov,	Heydukova	ulice

Valova	ulička

temná	ulička	za	bývalou	Tibou

neznám	nebezpečné	místo

Pěšina	podél	vlečky	za	bývalou	Tibou	Zálabí,	nádražní	pěšina

Park,	Kaufland

Před		některým	nonstopy	v	noci.	Jinak	je	to	tu	v	pohodě

Bez	rozdílu

cyklostezka,	bezpečně	přejít	u	zastávky	5.	května,

Heydukova	ul.	a	okolí	,	Podharť,

Karlov,	park,	náměstí

(2x)	Náměstí

Cesta	z	nádraží	do	města	po	setmění,	cesta	do	Žirče,	cesta	do	Zboží

Obchody	ve	večerních	hodinách,	autobusové	nádraží,	vlakové	nádraží

Park	Šulcová	sady,	5.květen,	Benešovo	nábřeží

park	Schulzovy	sady,	autobusové	nádraží

Park	dole	u	sochy,	Planet	bar

...............................................

asi	autobusové	nádraží

Denisovo	náměstí,	autobusové	nadrazi

nábřeží

Autobusove	nadrazi,	park	Schulzovy	sady,	okoli	nemocnice

Okolí	škol

Berlínek

Autobusové	nádraží,	zkratka	na	Žižkov	za	Penny	Marketem,	stezka	u	Labe	kolem	Juty	3
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Lavičky	u	zvláštní	školy,	schulzovy	sady,

okolí	pochybných	hospod,	"cikánské"	ulice,	neosvětlená	místa	večer	a	v	noci

Hejdukova

U	Tesca	a	u	penny

kaufladn

"Nonstop"	bary,

Parovod,	Tesco	a	za	Tescem,	Heydukovka

autobusák

Vsude	tam	kde	se	shlukuji	opilci	a	bezdomovci

Xxx

Hejdukova	ul.

Kluby	a	hospody

nádraží,	Slovany,	Karlov

Kolem	Juty	03	podél	Labe

Nákupní	zóna	u	Zálabí,	okolí	Kauflandu

Jirákova

Okolí	Penny	na	nábřeží

Park,	všechny	ulice	v	okoli	bydliste	vetsi	skupiny	romů
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Které	skupiny	obyvatel	ve	Vás	vyvolávají	nejvíce	znepokojení?
Výběr	z	možností,	více	možných,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	lidé	pod	vlivem	drog	a	drogově	závislí 167 75,2	%

	bezdomovci 89 40,1	%

	levicoví	extremisté 7 3,2	%

	jakékoliv	větší	skupiny	osob 8 3,6	%

	větší	skupiny	osob	sociálně	vyloučených 136 61,3	%

	lidé	pod	vlivem	alkoholu 108 48,6	%

	pravicoví	extremisté 10 4,5	%

	trestané	osoby 52 23,4	%

	větší	skupiny	hlučné	mládeže 39 17,6	%

167	(75,2%)

89	(40,1%)

7	(3,2%)

8	(3,6%)

136	(61,3%)

108	(48,6%)

10	(4,5%)

52	(23,4%)

39	(17,6%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Odkud	se	nejčastěji	dovídáte	o	kriminalitě	a	trestných	činech	spáchaných	ve	Dvoře
Králové	nad	Labem?
Výběr	z	možností,	více	možných,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	od	lidí	(přátel,	sousedů	apod.) 137 61,7	%

	z	médií 54 24,3	%

	na	sociálních	sítích 149 67,1	%

	z	vlastní	zkušenosti 42 18,9	%

137	(61,7%)

54	(24,3%)

149	(67,1%)

42	(18,9%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Kde	se	nejčastěji	setkáváte	s	informacemi,	které	negativně	ovlivňují	Váš	pocit
bezpečí	ve	městě?
Výběr	z	možností,	více	možných,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Sociální	sítě 170 76,6	%

	Internetové	zdroje 104 46,8	%

	Denní	tisk 19 8,6	%

	Televizní	vysílání 37 16,7	%

	Rozhlasové	vysílání 9 4,1	%

	Jiné,	doplňte: 24 10,8	%

170	(76,6%)

104	(46,8%)

19	(8,6%)

37	(16,7%)

9	(4,1%)

24	(10,8%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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vidím	a	slyším
Bytový	dům
Vlastníma	očima	na	ulicích
Přátalé
(2x)	Osobní	zkušenost
V	terénu.
informace	od	známých
Přátelé
Okolí
Vlastni	zkusenost
Rozhovory	s	dalsimi	osobami
tvrzeni	znamych	zijicich	v	okoli	"socialne	vyloucenych"	ulic
vlastní	zážitky
nenechám	se	ovlivnit,	mám	vlastní	zkušenosti
Osobní	rozhovory
Vlastní	zážitky
Téměř	nic	mě	nezneklidňuje
Nikde
Sousedé
jdu	po	městě	a	vidím
Vlastní	zkušenost	a	sdělení	druhých	osob
Známí
...

Setkali	jste	se	přímo	Vy	nebo	někdo	z	lidí	z	Vaší	domácnosti	v	posledním	roce	ve
Dvoře	Králové	n.	L.	s	některým	z	trestných	činů?
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 105 47,3	%

	Ne 96 43,2	%

	Nevím 21 9,5	%

105	(47,3%)

96	(43,2%)

21	(9,5%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Zaznamenali	jste	v	posledních	šesti	měsících	v	ulicích	města	asistenty	prevence
kriminality?
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 107 48,2	%

	Ne 93 41,9	%

	Nevím 22 9,9	%

107	(48,2%)

93	(41,9%)

22	(9,9%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Cítíte	se	v	ulicích	Dvora	Králové	bezpečněji,	když	potkáváte	hlídky	asistentů
prevence	kriminality?
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 54 24,3	%

	Ne 100 45,0	%

	Nevím 68 30,6	%

54	(24,3%)

100	(45,0%)

68	(30,6%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Byli	jste	za	posledních	6	měsíců	svědkem	zásahu/pomoci	asistentů	prevence
kriminality	ve	Vašem	okolí?
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 15 6,8	%

	Ne 196 88,3	%

	Nevím 11 5,0	%

15	(6,8%)

196	(88,3%)

11	(5,0%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Pokud	jste	byli	svědky	takového	zásahu,	o	jaký	se	jednalo?
Textová	odpověď,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

asistence	na	přechodech

(195x)	null

ne

slyšel	jsem	že	pomohli	na	uřadu	práce

Podle	toho	co	vydim	nejsou	schopni	ničeho	leda	pomoci	duchodcum	přez	sinici	nebo	pomoct	s	nakupem

Nesetkal	jsem	se

nebyl	jsem	svědkem

Alkohol,	vandalismus

Ranní	převádění	dětí	na	přechodech.	Podle	mě	by	bylo	vhodné	to	pojmout	i	trochu	výchovně	a	nestavět	auta	jen	proto,	že	chce	přejít	jeden	
člověk,	ale	počkat,	až	jich	bude	třeba	aspoň	5-10	(totéž	platí	i	pro	některé	strážníky	MP).	Děti	pak	mají	pocit,	že	na	přechodu	auto	vždy	počká	a	
už	z	toho	kouká	potenciální	nehoda.

nic

(2x)	Ne

opilí	lidé,	rvačky

Opily	Bezdomovec	lezel	u	silnice

Nevím

prechody	pro	chodce	pred	skolami,	pomoc	obcanum-zrejme	jako	doprovod

Pomoc	na	přechodech	u	škol

Hlídání	přechodů	v	blízkosti	základních	škol

Hlučná	skupina	"děti"	u	baru	Planet

Žádný
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...

-

pomoc	na	přechodech	pro	chodce	u	škol

Nic

Zloděj

Nemohu	hodnotit.

Nic	nedělají	jen	ráno	stojí	u	škol	na	přechodech

Hádka	Romských	občanů

Jak	hodnotíte	přítomnost	asistentů	prevence	kriminality	v	ulicích?
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Velmi	pozitivně 26 11,7	%

	Spíše	pozitivně 53 23,9	%

	Neutrálně 106 47,7	%

	Spíše	negativně 15 6,8	%

	Velmi	negativně 22 9,9	%

26	(11,7%)

53	(23,9%)

106	(47,7%)

15	(6,8%)

22	(9,9%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Víte,	že	má	Městská	policie	Dvůr	Králové	nad	Labem	městský	kamerový	dohledový
systém?
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 203 91,4	%

	Ne 19 8,6	%

203	(91,4%)

19	(8,6%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Víte	o	nějakém	prostranství,	které	je	monitorováno	kamerou	městské	policie?
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 198 89,2	%

	Ne 24 10,8	%

198	(89,2%)

24	(10,8%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Cítili	byste	se	bezpečněji	na	monitorovaných	územích?
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 135 60,8	%

	Ne 49 22,1	%

	Nevím 38 17,1	%

135	(60,8%)

49	(22,1%)

38	(17,1%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Považujete	kamerový	systém	za	vhodný	nástroj	pro	posílení	bezpečnosti	ve	městě?
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 159 71,6	%

	Ne 37 16,7	%

	Nevím 26 11,7	%

159	(71,6%)

37	(16,7%)

26	(11,7%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Kde	by	mělo	být	více	kamer?
Výběr	z	možností,	více	možných,	zodpovězeno	221x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	V	parcích 128 57,9	%

	V	centru	města 62 28,1	%

	Na	volně	přístupných	místech,	kde	se	shromažďují	větší	skupiny	lidí 122 55,2	%

	V	okolí	škol 122 55,2	%

	V	místě	mého	bydliště 22 10,0	%

	Jiná	odpověď: 25 11,3	%

128	(57,9%)

62	(28,1%)

122	(55,2%)

122	(55,2%)

22	(10,0%)

25	(11,3%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

(2x)	Nikde
mám	dotaz:	už	jste	někdy	na	základě	snímku	z	kamer	objasnili	nějakou	trestnou	činnost	nebo	přestupek?
vlakové	a	autobusové	nádraží
U	nákupních	center	jako	Kaufland,	Penny..	s	dohledem	na	jejich	parkoviště.
nábřeží
Nechci	kamery
Kluby
okolí	non-stop	barů
v	prdeli	pana	stipka
(3x)	nikde
V	okolí	zábavních	podniků
Bezpečněji	bych	se	cítil,	kdybych	viděl	víc	příslušníků	městské	policie,	NE	velký	bratr	se	dívá,	než	se	dodívá,	tak	bude	pozdě	!!
myslim,	ze	mnoho	kamer=mene	soukromi,	osobne	je	mi	to	neprijemne,	radeji	vice	strazniku	v	terenu	(kamery	vyjdou	levneji )
Na	problémových	mistech
Na	místech	časté	kriminality
Autobusové	nádraží
Riziková	místa	na	cestách	z	centra	do	okrajových	části	města
křižovatky	a	přechody
u	garážích
Kamery	si	strčte	do	prdele,	smirujte	si	doma	manželku	a	ne	slušný	lidi	na	ulici
už	nikde	proboha
na	parkovištich	před	obchodákama
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Na	jaké	činnosti	by	se	vedle	bezpečnosti	měli	(podle	vašeho	názoru)	měli	strážníci
městské	policie	více	zaměřit?
Výběr	z	možností,	více	možných,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Kontrola	v	dopravě	–	parkování 56 25,2	%

	Kontrola	v	dopravě	–	dodržování	dopravního	značení 59 26,6	%

	Kontrola	popíjení	alkoholu	na	veřejném	prostranství 86 38,7	%

	Kontrola	dodržování	zákazu	kouření 29 13,1	%

	Kontrola	majitelů	psů	-	psi	bez	vodítka 65 29,3	%

	Kontrola	majitelů	psů	-	neodklízení	psích	exkrementů 102 45,9	%

	Odkládání	objemného	komunálního	odpadu	vedle	popelnic 73 32,9	%

	Kontrola	heren 75 33,8	%

	Vyhledávání	a	likvidace	použitých	injekčních	stříkaček 107 48,2	%

	Vlastní	odpověď: 29 13,1	%

56	(25,2%)

59	(26,6%)

86	(38,7%)

29	(13,1%)

65	(29,3%)

102	(45,9%)

73	(32,9%)

75	(33,8%)

107	(48,2%)

29	(13,1%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Kontrola	neukaznenych	cyklistu	ignorujicich	dopravni	znaceni	a	predpisy	(zakazy	vjezdu,	pouziti	cyklostezky,	svetla,	apod)
žádné	herny	zde	nemáme	:-)	Ví	o	tom	městská	policie?
Jednosměrné	ulice-jízda	v	protisměru!
kontrola	chodců	na	přechodech	...	se	neobtěžují	se	stát	ůčastníky	provozu	..nerozhlíží	se	a	skáčou	skoro	pod	auta
Zaměřit	se	na	komunity	mladých	Romů
Osobně	si	myslím,	že	strážníci	městské	policie	odvádějí	výše	uvedené	body	dostatečně.
Drogy
Zrušit	MP
Vice	na	cigani
kontrola	nezletilých	např.	v	Americana	baru,	užívajících	drogy,	nebo	požívajících	alkohol
Parkování	mě	moc	netíží,	především	by	mělo	jít	o	udržování	veřejných	míst	bez	individuí,	jak	např	na	autobusaku	a	před	supermarkety	a	pak	u
klubů.
zrušit
Pptlpukani	bezdomovcu	ve	meste	a	jejich	obtezovani
nedokazu	posoudit
Hlavně	aby	byli	videt,	aby	chodili	mezi	lidi	a	na	povhuzky
kontrola	shromaždování	hlavně	nemístních	,	nepřispůsobivých	občanů	!
Parkování	v	protisměru	a	parkování	v	křižovatkách.
Hlučná	mládež	po	22h,	bezdomovci	vybírající	popelníky,	popřípadě	popelnice.	Obchody	s	drogami.
důsledná	kontrola	a	monitorování	závadových	skupin	na	náměstí	a	v	parcích
Častější	hlídková	činnost	jako	prevence	kriminality	namísto	bezpracného	postávání	u	radarů	a	vybírání	pokut	za	parkování.
večerní	hlídková	činnost
Skupiny	mladistvých,	bezdomovců	či	neprizpusobivych	(popijejicich	apod.)	na	veřejných	cestách	-	vandalismu,	odpadky,	hluk...
Změnila	bych	péči	o	děti	na	přechodech	-	více	vést	děti	k	samostatnosti,	aby	se	učily	vyhodnotit,	kdy	mohou	přecházet.
Nic	z	výše	uvedeného
Zvýšit	kontrolu	parkování	na	chodnících	a	na	objízdných	trasách	(	např.	Karlov)
kontrola	rychlosti	v	ulici	Smetanova
být	vidět!
Zajistit,	aby	byl	dodržován	zákon	o	nočním	klidu	od	22:00.	Asi	před	třemi	lety	jsem	vám	volal	cca	7x,	potom	jsem	to	vzdal.	Hluk	do	22.
stačí...6h./den
Psi	bez	vodítka	jsou	velký	problém
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Kdybyste	měli	na	starosti	prevenci	kriminality	ve	městě,	které	projekty	byste
vybrali	a	realizovali?
Výběr	z	možností,	více	možných,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Děti	–	bezpečné	chování	na	ulici	(jak	se	vyhnout	přepadení) 107 48,2	%

	Děti	–	výuka	sebeobrany 70 31,5	%

	Děti	–	bezpečné	chování	doma 26 11,7	%

	Děti	–	projekty	zaměřené	proti	šikaně 150 67,6	%

	Děti	–	projekty	zaměřené	na	bezpečnost	na	internetu 120 54,1	%

	Senioři	-	bezpečné	chování	na	ulici	(jak	se	vyhnout	přepadení) 71 32,0	%

	Senioři	–	výuka	sebeobrany 28 12,6	%

	Senioři	–	bezpečné	chování	doma,	ochrana	proti	„šmejdům“,	podomním	prodejcům 128 57,7	%

	Ženy	-	bezpečné	chování	na	ulici	(jak	se	vyhnout	přepadení) 80 36,0	%

	Ženy	–	výuka	sebeobrany 88 39,6	%

	Projekty	na	pomoc	obětem	trestných	činů 78 35,1	%

	Projekty	na	pomoc	obětem	domácího	násilí 107 48,2	%
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Pohlaví
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Muž 101 45,5	%

	Žena 121 54,5	%

101	(45,5%)

121	(54,5%)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Věk
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	do	18	let 9 4,1	%

	19-34	let 99 44,6	%

	35-50	let 86 38,7	%

	51-65	let 26 11,7	%

	65	a	více	let 2 0,9	%
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2	(0,9%)
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Zaměstnání
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Zaměstnanec 140 63,1	%

	Podnikatel,	OSVČ 16 7,2	%

	Student/žák 30 13,5	%

	Nezaměstnaný 2 0,9	%

	Rodič	na	mateřské/rodičovské	dovolené 16 7,2	%

	Důchodce 14 6,3	%

	Jiné,	vypište: 4 1,8	%

140	(63,1%)

16	(7,2%)

30	(13,5%)

2	(0,9%)

16	(7,2%)

14	(6,3%)

4	(1,8%)
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pečovatel	o	svého	otce

rentier

úředník

invalida
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Nejvyšší	dosažené	vzdělání
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	222x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Neúplné	základní	nebo	základní	vzdělání 10 4,5	%

	Vyučen	v	oboru	nebo	střední	odborné	vzdělání	bez	maturity 65 29,3	%

	Úplné	střední	vzdělání	s	maturitou 86 38,7	%

	Vyšší	odborné	vzdělání 13 5,9	%

	Vysokoškolské	vzdělání	(bakalářský	i	magisterský	studijní	program) 48 21,6	%
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Nastavení	dotazníku

Otázek	na	stránku Všechny

Povolit	odeslat	vícekrát?

Povolit	návrat	k	předchozím	otázkám?

Zobrazovat	čísla	otázek?

Náhodné	pořadí	otázek?

Zobrazit	ukazatel	postupu?

Oznámení	o	vyplnění	dotazníku	na	e-mail?

Ochrana	heslem?

IP	omezení?
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Příloha:	dotazník

Průzkum	pocitu	bezpečí	obyvatel	města	Dvůr	Králové	nad	Labem

Vážená	paní,	vážený	pane,

tento	dotazník	má	za	úkol	zjistit,	jak	vnímají	bezpečnost	ve	svém	městě	občané	města	Dvora	Králové	nad	Labem.	Vaše	názory	zohledníme	při	stanovování
priorit	v	oblasti	bezpečnosti,	práce	městské	policie	a	projektů	prevence	kriminality.	Na	základě	výsledků	průzkumu	budeme	volit	takové	cíle,	aby	se	zvýšil
pocit	bezpečí	všech	občanů	města.

Za	Vaše	názory	a	náměty	děkujeme.

Jan	Štípek,	ředitel	Městské	policie	Dvůr	Králové	nad	Labem

Informace	k	dotazníku

Dotazník	je	určen	pro	občany	starší	15	let.	Dotazy	jsou	rozděleny	do	šesti	oblastí,	není	třeba	uvádět	jméno	respondenta.	Při	zpracování	získaných	dat	tak
bude	zachována	anonymita.

Vyplnění	dotazníku	zabere	10	až	15	minut.	Pokud	by	bylo	třeba,	doplňující	informace	zájemci	získají	na	tel.:	499	320	520	nebo	prostřednictvím	e-mailu:
mpdk@mudk.cz.

Od	1.	listopadu	2018	bude	dotazník	v	tištěné	podobě	k	dispozici	na	recepci	městského	úřadu,	kde	bude	možné	ho	také	do	30.	prosince	2018	odevzdat	do
připravené	schránky.	Ve	stejném	termínu	bude	možné	dotazník	vyplnit	i	elektronicky,	a	to	na	těchto	stránkách.

Zaručujeme	Vám	anonymitu	při	převzetí	i	zpracování	dotazníků.	Vyhodnocená	data	budou	používána	pouze	jako	celek.	Děkujeme	za	Váš	zájem	o	zlepšení
bezpečnosti	v	našem	městě.

BEZPEČNOST	VE	MĚSTĚ	A	POCIT	BEZPEČÍ	OBČANŮ
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Jak	jste	spokojeni	v	následujících	oblastech	bezpečnosti?
Nápověda	k	otázce:	(Oznámkujte	jako	ve	škole	1	výborně	-	5	nedostatečně,	nebo	X	–	nevím,	nemohu	posoudit).

1 2 3 4 5 X

Bezpečnost	v	České	republice

Bezpečnost	ve	Dvoře	Králové	nad	Labem	z	hlediska	výskytu	problémových	osob	(nevhodné	chování,	vandalismus)

Bezpečnost	ve	Dvoře	Králové	nad	Labem	z	hlediska	kriminality	(krádeže	majetku,	násilné	činy)

Bezpečnost	v	místě	Vašeho	bydliště

Bezpečnost	ve	Vašem	domě

Bezpečnost	v	nákupních	centrech

Bezpečnost	ve	sportovních	a	volnočasových	areálech

Bezpečnost	v	MHD

Bezpečnost	v	parcích

Bezpečnost	na	masových	kulturních	akcích

Bezpečnost	v	okolí	zábavních	podniků	(kino,	kluby)

Bezpečnost	u	škol	(stavění	dopravy	-	přechody)

PRÁCE	BEZPEČNOSTNÍCH	SLOŽEK

Jak	jste	spokojeni	s	prací	bezpečnostních	složek	v	našem	městě?
Nápověda	k	otázce:	(Oznámkujte	jako	ve	škole	1	výborně	-	5	nedostatečně,	nebo	X	–	nevím,	nemohu	posoudit).

1 2 3 4 5 X

Práce	asistentů	prevence	kriminality	městské	policie

Práce	strážníků	městské	policie

Práce	Policie	ČR

Komunikace	městské	policie	s	občany

Nabídka	preventivních	aktivit	městské	policie

Kvalita	preventivních	aktivit	městské	policie
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Myslíte	si,	že	je	bezpečnostní	situace	ve	Dvoře	Králové	nad	Labem	lepší	nebo	horší	než	v	jiných
městech	v	Královéhradeckém	kraji?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Podstatně	lepší

Spíše	lepší

Asi	stejná

Spíše	horší

Podstatně	horší

Která	místa	považujete	ve	Dvoře	Králové	nad	Labem	za	nejméně	bezpečná?
Nápověda	k	otázce:	(uveďte	max.	3	a	řaďte	od	nejnebezpečnějšího)

Které	skupiny	obyvatel	ve	Vás	vyvolávají	nejvíce	znepokojení?
Nápověda	k	otázce:	(označte	3	nejobávanější)

lidé	pod	vlivem	drog	a	drogově	závislí

bezdomovci

levicoví	extremisté

jakékoliv	větší	skupiny	osob

větší	skupiny	osob	sociálně	vyloučených

lidé	pod	vlivem	alkoholu

pravicoví	extremisté

trestané	osoby

větší	skupiny	hlučné	mládeže

Odkud	se	nejčastěji	dovídáte	o	kriminalitě	a	trestných	činech	spáchaných	ve	Dvoře	Králové	nad
Labem?
Nápověda	k	otázce:	(vyberte	2	možnosti)

od	lidí	(přátel,	sousedů	apod.)

z	médií

na	sociálních	sítích

z	vlastní	zkušenosti
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Kde	se	nejčastěji	setkáváte	s	informacemi,	které	negativně	ovlivňují	Váš	pocit	bezpečí	ve	městě?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	nebo	více	odpovědí

Sociální	sítě

Internetové	zdroje

Denní	tisk

Televizní	vysílání

Rozhlasové	vysílání

Jiné,	doplňte:

Setkali	jste	se	přímo	Vy	nebo	někdo	z	lidí	z	Vaší	domácnosti	v	posledním	roce	ve	Dvoře	Králové	n.	L.
s	některým	z	trestných	činů?
Nápověda	k	otázce:	(násilná	kriminalita,	loupež,	majetková	kriminalita)

Ano

Ne

Nevím

PROJEKT	„ASISTENTI	PREVENCE	KRIMINALITY“

Zaznamenali	jste	v	posledních	šesti	měsících	v	ulicích	města	asistenty	prevence	kriminality?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Ano Ne Nevím

Cítíte	se	v	ulicích	Dvora	Králové	bezpečněji,	když	potkáváte	hlídky	asistentů	prevence	kriminality?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Ano Ne Nevím

Byli	jste	za	posledních	6	měsíců	svědkem	zásahu/pomoci	asistentů	prevence	kriminality	ve	Vašem
okolí?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Ano Ne Nevím

Pokud	jste	byli	svědky	takového	zásahu,	o	jaký	se	jednalo?
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Jak	hodnotíte	přítomnost	asistentů	prevence	kriminality	v	ulicích?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Velmi	pozitivně

Spíše	pozitivně

Neutrálně

Spíše	negativně

Velmi	negativně

MĚSTSKÝ	KAMEROVÝ	DOHLEDOVÝ	SYSTÉM

Víte,	že	má	Městská	policie	Dvůr	Králové	nad	Labem	městský	kamerový	dohledový	systém?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Ano Ne

Víte	o	nějakém	prostranství,	které	je	monitorováno	kamerou	městské	policie?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Ano Ne

Cítili	byste	se	bezpečněji	na	monitorovaných	územích?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Ano Ne Nevím

Považujete	kamerový	systém	za	vhodný	nástroj	pro	posílení	bezpečnosti	ve	městě?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Ano Ne Nevím

Kde	by	mělo	být	více	kamer?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	nebo	více	odpovědí

V	parcích

V	centru	města

Na	volně	přístupných	místech,	kde	se	shromažďují	větší	skupiny	lidí

V	okolí	škol

V	místě	mého	bydliště

Jiná	odpověď:

PRÁCE	MĚSTSKÉ	POLICIE	A	PROJEKTY	PREVENCE	KRIMINALITY
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Na	jaké	činnosti	by	se	vedle	bezpečnosti	měli	(podle	vašeho	názoru)	měli	strážníci	městské	policie
více	zaměřit?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	nebo	více	odpovědí

Kontrola	v	dopravě	–	parkování

Kontrola	v	dopravě	–	dodržování	dopravního	značení

Kontrola	popíjení	alkoholu	na	veřejném	prostranství

Kontrola	dodržování	zákazu	kouření

Kontrola	majitelů	psů	-	psi	bez	vodítka

Kontrola	majitelů	psů	-	neodklízení	psích	exkrementů

Odkládání	objemného	komunálního	odpadu	vedle	popelnic

Kontrola	heren

Vyhledávání	a	likvidace	použitých	injekčních	stříkaček

Vlastní	odpověď:

Kdybyste	měli	na	starosti	prevenci	kriminality	ve	městě,	které	projekty	byste	vybrali	a	realizovali?
Nápověda	k	otázce:	(vyberte	5	projektů,	které	by	se	měly	realizovat	přednostně)

Děti	–	bezpečné	chování	na	ulici	(jak	se	vyhnout	přepadení)

Děti	–	výuka	sebeobrany

Děti	–	bezpečné	chování	doma

Děti	–	projekty	zaměřené	proti	šikaně

Děti	–	projekty	zaměřené	na	bezpečnost	na	internetu

Senioři	-	bezpečné	chování	na	ulici	(jak	se	vyhnout	přepadení)

Senioři	–	výuka	sebeobrany

Senioři	–	bezpečné	chování	doma,	ochrana	proti	„šmejdům“,	podomním	prodejcům

Ženy	-	bezpečné	chování	na	ulici	(jak	se	vyhnout	přepadení)

Ženy	–	výuka	sebeobrany

Projekty	na	pomoc	obětem	trestných	činů

Projekty	na	pomoc	obětem	domácího	násilí

STATISTICKÁ	DATA	O	RESPONDENTECH

Pohlaví
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Muž Žena
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Věk
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

do	18	let

19-34	let

35-50	let

51-65	let

65	a	více	let

Zaměstnání
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Zaměstnanec

Podnikatel,	OSVČ

Student/žák

Nezaměstnaný

Rodič	na	mateřské/rodičovské	dovolené

Důchodce

Jiné,	vypište:

Nejvyšší	dosažené	vzdělání
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Neúplné	základní	nebo	základní	vzdělání

Vyučen	v	oboru	nebo	střední	odborné	vzdělání	bez	maturity

Úplné	střední	vzdělání	s	maturitou

Vyšší	odborné	vzdělání

Vysokoškolské	vzdělání	(bakalářský	i	magisterský	studijní	program)

Děkujeme	Vám	za	vyplnění	dotazníku	a	za	Váš	zájem	o	zvýšení	bezpečnosti	v	našem	městě.


