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Úvod 

Střednědobá strategie prevence kriminality města Varnsdorf na období 2016-2020 (dále jen 

SSPK) byla zpracována dle „Metodiky tvorby strategického dokumentu obce na léta 2016 – 

2020“, které vydalo Ministerstvo vnitra ČR. Tento plán je v souladu s hlavními strategickými 

a koncepčními dokumenty ČR, především na úrovni kraje a obce.  

Na dokumentu spolupracovali: 

 Město Varnsdorf 

 Komise prevence kriminality 

 Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Varnsdorf 

 Policie ČR 

 Městská policie Varnsdorf 

V rámci přípravy SSPK byla provedena analýza kriminality a bezpečnosti ve městě, dále byla 

provedena SWOT analýza oblastí, které jsou pro město Varnsdorf prioritami a byly použity 

informace ze zmiňovaných dokumentů.  

 

Situace ve městě Varnsdorf se v posledních letech zlepšuje, nicméně napětí mezi majoritní 

a minoritní společností je stále hmatatelné. Město Varnsdorf spolupracuje se všemi 

institucemi, které jsou v této oblasti činné a nabízí vhodné a smysluplné řešení stávající 

situace. Kriminalita, především majetková, je celospolečenský problém, který vyžaduje 

kooperaci zainteresovaných orgánů a organizací. Trendem poslední doby je kriminalita dětí a 

mládeže a dále kriminalita osob, které se ocitly na okraji společnosti, na okraji sociálního 

vyloučení. Jako jeden z možných nástrojů, jak takové situaci předcházet, je cílená, 

systematická činnost města. Je nezbytné převzít iniciativu a odpovědnost za vytvoření 

potřebných podmínek tak, aby došlo ke snížení počtu trestných činů a přestupků v dané 

lokalitě. Ačkoliv se může zdát být tato oblast nedosažitelná, je nutné se o řešení situace 

pokusit.  

Tento plán předkládá zmapování minulého a současného stavu v oblasti páchané trestné 

činnosti, popis problematických lokalit a přehled institucí, které na území obce působí. Plán 

prevence kriminality, kromě výše uvedeného, navrhuje možné cesty ke zlepšení situace. Jedná 

se především o preventivní programy města, zajištění volnočasových aktivit pro děti ze 

sociálně slabých rodin a dále schopnost nabídnout pomoc seniorům a dospělým, kteří se 

ocitnou v pozici trestné činnosti nebo v tíživé životní situaci. Na první pohled se může zdát, 

že kriminalita dětí a mládeže se dlouhodobě snižuje. Tento trend je celorepublikový. Možným 
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důvodem je latentní kriminalita, která je největší hrozbou a je nutné tyto hrozby co nejvíce 

eliminovat.   

1. Teoretické ukotvení prevence kriminality1 

Prevence kriminality je součástí preventivní politiky, která je společně s trestní politikou 

subsystémem kriminální politiky. Kriminální politika je dílčí částí bezpečností politiky. 

Trestní politiku můžeme chápat jako defensivní strategii kontroly kriminality, jejíž  převážně 

represivní část je orientována na minulost, na konkrétní události, trestné činy, které již 

nastaly. Naproti tomu preventivní politika směřuje do budoucnosti. Představuje ofenzivní 

strategii kontroly kriminality, spoléhá především na nerepresivní prostředky. Zabývá 

se snižováním pravděpodobnosti páchání trestných činů. 

1.1. Subjekty a objekty prevence kriminality  

Na rozdíl od trestní politiky je okruh subjektů preventivní politiky široký. Kromě systému 

trestní justice (policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství), které zde však nehrají tak 

významnou roli jako v trestní politice, sem dále patří orgány státní správy, samosprávy, 

podnikatelské subjekty, zájmová sdružení občanů, církve a zejména občané samotní. Zde je 

nutné zdůraznit, že účast co možná nejširší společnosti na prevenci kriminality platí v oblasti 

tradiční (obecné) kriminality.  

Objektem prevence kriminality je sociální a fyzické prostředí, dále to jsou příčiny a podmínky 

pro páchání trestné činnosti; potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti, potenciální či 

skutečné oběti trestných činů. 

1.2. Klíčové pojmy prevence kriminality 

Kriminologie je věda o kriminalitě (zločinnosti) a o její kontrole, zabývá se pachateli 

i oběťmi trestných činů (věda o obětech = viktimologie). V České republice je 

nejvýznamnější teoretickým pracovištěm Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

při ministerstvu spravedlnosti. Jedná se o multidisciplinární nauku. Kriminalita, jako sociálně 

patologický fenomén, zahrnuje aspekty společenské i osobnostní, což je důvod, proč 

kriminologie čerpá své poznatky například ze sociologie, psychologie, psychiatrie, 

kriminalistiky, pedagogiky, trestního práva, statistiky a dalších oborů. Současně je 

                                                 
1 Zdroj: www.prevencekriminality.cz 
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kriminologie vědou empirickou, neboť zkoumá kriminalitu jako reálný jev. Základním 

a trvalým úkolem kriminologie je získávání poznatků o kriminalitě a jejích souvislostech. 

Výsledky kriminologického poznání mají sloužit především zákonodárným orgánům, 

justičním orgánům a dalším orgánům sociální kontroly.   

Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně 

informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Součástí prevence 

je i pomoc obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších 

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

Preventivní aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním i místním a v každém 

tomto případě na úrovni primární, sekundární a terciární. Primární prevence je zaměřena 

na celou populaci, dospělé i děti, sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové 

skupiny obyvatelstva, úžeji vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. 

a na kriminálně rizikové sociální i situační prostředí. Terciární prevence představuje 

resocializační opatření zaměřující se na ty, kteří trestný čin již spáchali, na lokality, které již 

byly kriminalitou zasaženy a na osoby, které se již staly oběťmi trestných činů. 

Primární prevence 

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

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

ovlivňování příslušných hodnotových měřítek, zejména dětí a mládeže (využívání volného 

času, možnosti kulturního, sportovního vyžití, předkládání odborných a adekvátních 

informací, seznámení i s trestnou odpovědností, apod.). Těžiště primární prevence 

spočívá v rodině, ve škole a v širším sociálním prostředí. 

  

Sekundární prevence 

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

že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně 

patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, šikanu, sprejerství, gamblerství, 

výtržnictví, vandalismus, interetnické konflikty, rasismus a xenofobii apod.) a příčiny 

kriminogenních situací. 

  

Terciární prevence 

Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, 

sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání sociální, sociologické a ekonomické 
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samostatnosti apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích 

intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. 

 

Sociální prevence 

Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity 

zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou 

považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Odpovědnost za oblast primární 

sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a škol. Sekundární a terciární prevence 

je, s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit, záležitostí pracovníků resortu 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a v některých souvislostech i Ministerstva 

spravedlnosti ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech 

bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou 

připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, 

psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických 

možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle 

míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.  

  

Situační prevence  

Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech 

a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické 

povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat. Informování veřejnosti 

o možnostech ochrany před trestnou činností představuje vysvětlování principů bezpečného 

chování a způsobů technického zabezpečení majetku a osob s ohledem na předcházení 

konkrétních druhů trestné činnosti. 

 

Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují na  primární, sekundární a terciární úrovni. 

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

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

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

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

1.3.   Obecné cíle prevence kriminality 

 Snižování míry a závažnosti trestné činnosti. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/ksp/index.htm
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 Zvyšování pocitu bezpečnosti občanů. 

 Začlenění prevence kriminality do politik obcí, krajů i státu. 

 Spolupráce mezi orgány státní správy, samosprávy, Policií ČR, občany a nevládními 

organizacemi, včetně racionálního využívání personálních i finančních zdrojů. 

 Obohacování práce Policie ČR o situační přístupy a sociálně preventivní prvky, včetně 

poradenských a informačních služeb občanům. 

 Prohlubování povědomí veřejnosti o legálních možnostech ochrany před trestnou 

činností. 
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2. Město Varnsdorf  

2.1. Geografické údaje 

Varnsdorf leží v povodí řeky Mandavy, z české strany v blízkosti Lužických hor a na 

německé straně se nedaleko rozprostírá Žitavská kotlina. Patří mezi nejseverněji položená 

města České republiky. Rozprostírá se v průměrné nadmořské výšce 332 m n. m. Nejvyššími 

body katastru jsou vrchy Špičák (544 m n. m.) a Hrádek (429 m n. m.). Katastrální území, 

do kterého město spadá, má rozlohu 26,21 km2. Město je ze tří stran obklopeno Spolkovou 

republikou Německo, kam je možné se dostat skrze dva hraniční přechody Varnsdorf – 

Seifhennersdorf a Varnsdorf - Großschönau. Varnsdorf je aktivně zapojen do Euroregionu 

Nisa (spolupráce příhraničních obcí ČR, SRN a Polska), a dále je členem Mikroregionu 

Tolštejn. 

 

 

Vyrábějí se tu obráběcí stroje a je zde i několik firem zabývajících se textilní výrobou. Mezi 

jeho kulturní památky patří nejstarší stavba kostel sv. Petra a Pavla nebo zdaleka viditelný 

pseudorománský kostel sv. Františka z Assisi. V okrajových částech města a při řece 

Mandavě se zachovala řada lidových staveb tzv. podstávkové domy z 18. a 19. století, které 

poukazují na způsob a styl života prostých venkovanů, sedláků a řemeslníků.  
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2.2. Demografické údaje 

Město Varnsdorf má podle statistických údajů celkem ke dni 31. 12. 2014 15.674 obyvatel, 

z toho 8.050 žen. Z celkového počtu 15.674 obyvatel je 2.480 osob mladších 15 let, z toho 

175 narozených v roce 2014, a dále 2.735 osob starších 65 let. Populace ve Varnsdorfu 

dlouhodobě stárne, oproti loňskému roku však došlo k mírnému přirozenému přírůstku. 

V roce 2014 se k trvalému pobytu přihlásilo 356 osob a odhlásilo 382 osob. Opět ve srovnání 

s loňským rokem došlo k menšímu migračnímu přírůstku.  

Tab. 1  Počet obyvatel ve městě Varnsdorf  

 Počet 

obyvatel 

z toho 

ženy 

ve věku 0-14 ve věku 15-64 ve věku 65+ 

celkem z toho 

ženy 

celkem z toho 

ženy 

celkem z toho 

ženy 

2012 15 730 8 098 2 449 1 191 10 776 5 398 2 515 1 509 

2013 15 664 8 045 2 449 1 191 10 604 5 310 2 605 1 542 

2014 15 674 8 050 2 480 1 186 10 459 5 257 2 735 1 607 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Tab. 2  Demografické údaje ve městě Varnsdorf  

 Narození Zemřelí 
Přistě- 

hovalí 

Vystě- 

hovalí 

Přírůstek 

přirozený 

Přírůstek 

migrační 

Přírůstek 

celkový 

Stav 

31.12. 

2012 150 172 321 371 -22 -50 -72 15 730 

2013 160 151 328 403 9 -75 -66 15 664 

2014 175 139 356 382 36 -26 10 15 674 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Jak lze z tabulky 2 vyčíst, porodnost se mírně zvyšuje, zároveň se snížil počet zemřelých 

osob. Demografická křivka tak mírně stoupá. Z dat je zřejmé, že ve městě je stále více osob 

starších 65 let, než osob mladších 14 let. Z toho vyplývá, že populace stárne a bude nutné 

zajistit potřebné sociální služby. I přesto je však nutné zaměřit se na rodiny s dětmi a zajistit 

pro ně síť služeb, kterou využijí, a to především v rovině volnočasových aktivit a sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.  
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Tab. 3 Územně analytické podklady ORP Varnsdorf  

  2012 2013 2014 

Stav obyvatel k 31.12. 20 396  20 346 20 327 

Sňatky 72  71 89 

Rozvody  66  66 51 

Živě narození  194  199 223 

Potraty  100  96 80 

Zemřelí  221  198 190 

Přistěhovalí  334  391 414 

Vystěhovalí  414  442 466 

Přírůstek stěhováním  -80  -51 -52 

Zdroj: Český statistický úřad 

Varnsdorf je obec s rozšířenou působností. Správní obvod obce s rozšířenou působností 

Varnsdorf je nejmenším správním obvodem na území Ústeckého kraje. Jeho rozloha je 

necelých 90 km2, což představuje 1,7 % rozlohy kraje. Svou hustotou osídlení, která je 

231 obyvatel/km2, se však řadí na 4. místo všech 16 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností v našem kraji. Převážná většina obyvatel, 77 %, žije v sídelním městě.  

Hraničí se Spolkovou republikou Německo, Libereckým krajem a se správními obvody Děčín 

a Rumburk. Na území správního obvodu Varnsdorf se rozkládá chráněná krajinná oblast 

Lužické hory, chráněná krajinná oblast Labské pískovce, národní park České Švýcarsko 

a několik přírodních rezervací. Je možné zde nalézt například zříceninu hradu Tolštejn 

u Jiřetína pod Jedlovou nebo žulový vrch Křížová hora s kaplí a křížovou cestou. Obec Jiřetín 

pod Jedlovou je známa svým hornictvím, těžilo se zde především stříbro, měď, cín a olovo. 

Nachází se zde zpřístupněné šachty. Později hornictví vystřídal textilní průmysl a cestovní 

ruch. Na znělcové hoře Jedlová (770 m n. m.) se tyčí kamenná rozhledna. Lákavé okolí 

a chráněná území, jimž dominují Lužické hory, skýtají řadu možností pěší turistiky 

i cykloturistiky.  
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Zdroj: www.wikipedia.cz, upraveno autorem  
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3. Bezpečnostní analýza 

V teritoriu obvodního oddělení Varnsdorf Policie ČR bylo v roce 2011 spácháno 688 

trestných činů a po postupném poklesu trestné činnosti, která zejména poklesla v roce 2015, 

došlo ke snížení nápadu trestné činnosti.  

Tab. 4  Celková kriminalita  

Rok Nápad TČ Objasněnost % 

2013 542 329 60,70% 

2014 544 309 55,78% 

2015 495 291 58,79% 

Zdroj: Policie ČR 

Tab. 5 Skladba kriminality  

 2013 2014 2015 

Majetková TČ 304 318 260 

Násilná TČ 41 47 45 

Krádeže vloupáním 112 86 82 

Krádeže prosté 151 188 140 

Krádeže mot. vozidel 16 14 15 

Krádeže věcí z mot. vozidel 40 28 14 

Zdroj: Policie ČR 

K největšímu nárůstu došlo v oblasti drogové kriminality, naproti tomu však celková trestná 

činnost pozvolně klesá a s ní současně stoupá tendence objasněnosti, což svědčí o dobré práci 

Policie ČR na místní úrovni. Klesající kriminalita je ovlivněna zatčením a odsouzením 

k trestu odnětí svobody několika recidivistů, kteří opakovaně páchali trestnou činnost. Je tak 

pravděpodobné, že budou po propuštění z výkonu trestu pokračovat v páchání trestné 

činnosti.      
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Tab. 6 Struktura pachatelů kriminality 

 Celkem Recidivisté Nezletilí Mladiství Ženy 

2013 311 203 4 13 44 

2014 326 212 3 8 43 

2015 297 206 1 7 55 

Zdroj: Policie ČR 

Tab. 7  Meziroční srovnání, indexy na 10.000 obyvatel trestné činy 

 Trestné činy Meziroční srovnání Index 

2013 542 - 295,1 

2014 554 -2 301,6 

2015 495 -49 269,5 

Zdroj: autor 

 

Z výše uvedených statistických výstupů vyplývá, že ve městě Varnsdorf došlo v posledním 

sledovaném období ke znatelnému snížení nápadu trestné činnosti. Z přehledu skladby 

kriminality je možné zjistit, že převládá páchání zejména majetkové kriminality, kdy převážně 

jsou registrovány případy prostých krádeží a krádeží vloupáním. Jako negativní se stále jeví 

případy výroby, užívání a distribuce návykových látek ve Šluknovském výběžku, které se 

dotýká i teritoria OOP Varnsdorf. Ze struktury pachatelů trestné činnosti vyplynulo, že 

největší podíl na páchání mají recidivisté.  

Příčiny páchání trestné činnosti jsou stále stejné: získání finančních prostředků k obživě 

u osob nezaměstnaných, bezdomovců nebo osob závislých na sociálních dávkách, zajištění 

finančních prostředků na obstarávání drog a dále též osob, které pracovat odmítají a páchání 

trestné činnosti je zdrojem jejich obživy.    
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4. Sociálně demografická analýza 

Tab. 8 Počet vyplacených dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné 

nouzi 

  

Dávky Státní sociální pomoci Dávky Pomoci v hmotné nouzi 

celkem  PnB2 SP3 celkem  PnŽ4 DnB5 MOP6 

2013 37 308 7 894 0 7 010 5 045 1 827 138 

2014 38 051 8 739 0 10 610 7 074 3 302 234 

2015 37 396 10 035 0 10 205 6 950 3 419 164 

Zdroj: Úřad práce – Kontaktní pracoviště Varnsdorf  

V minulém roce se vyplatilo o méně dávek než v předchozím roce, a to i přesto, že se velmi se 

zvýšil počet vyplacených dávek příspěvek na bydlení. Jednalo se o krátkodobě vyplácené 

dávky. I v systému pomoci v hmotné nouzi došlo k mírnému snížení počtu vyplacených 

dávek, nejvíce ze systému mimořádné okamžité pomoci.  

                                                 
2 PnB – Příspěvek na bydlení 
3 SP – sociální příplatek 
4 PnŽ – příspěvek na živobytí 
5 DnB – Doplatek na bydlení 
6 MOP – mimořádná okamžitá pomoc 
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Tab. 9 Nezaměstnanost osob s trvalým pobytem na území města Varnsdorf  

Uchazeči  

2013 2014 2015 

celkem uchazečů 1168 celkem uchazečů 1508 celkem uchazečů 892 

muži ženy A OZP 

PvN, 

PpR muži ženy A OZP 

PvN, 

PpR muži ženy A OZP 

PvN, 

PpR 

počet nezaměstnaných 604 564 48 201 281 766 742 28 220 249 468 424 21 144 262 

dle věku do 18 let 9 2 0 0 0 7 8 0 1 1 7 3 1 0 0 

18 - 50 let 416 404 48 70 199 532 520 28 81 165 304 299 20 46 178 

50+ 179 158 0 131 82 227 214 0 138 83 157 122 0 98 84 

dle 

délky 

evidence 

do 1/2 roku 224 201 19 14 206 259 219 21 44 156 166 120 15 24 1 

1/2 až 2 roky 191 172 7 34 75 232 222 7 43 88 147 137 6 36 116 

2 roky a více  188 192 1 140 0 275 301 0 133 5 155 167 0 84 1 

 

Tab. 10 Přehled nezaměstnanosti v jednotlivých městech ORP Varnsdorf v roce 2015  

  
Počet 

obyvatel1) 

Počet 
obyvatel 
ve věku 

15 - 64 let 

Počet 
ekonomicky 

aktivních 
obyvatel1) 

Počet nezaměstnaných 
(evidovaných uchazečů o zaměstnání) 

Nezaměstnanost 

Celkem 

Počet dosažitelných 
ve věku 15 - 64 let 

Celkem Muži Ženy 

Dolní Podluží 1 128 831 536 79 78 45 33 9,09 

Horní Podluží 740 553 351 30 30 18 12 5,82 

Chřibská 1 381 977 594 87 86 48 38 8,24 

Jiřetín pod Jedlovou 647 430 305 36 36 20 16 9,66 

Rybniště 662 471 323 34 34 16 18 7,4 

Varnsdorf 15 263 10 766 7 005 892 888 467 421 8,26 

Varnsdorfsko 19 821 14 028 9 114 1 402 1 402 716 686  
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5. Instituce – oblast sociální prevence 

Služby sociální prevence se snaží zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou sociálním 

vyloučením ohroženy z důvodu krizové sociální situace, nebo pro jejich životní návyky 

a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí 

a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.  

Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální 

situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Jsou 

poskytovány v ambulantní či terénní formě.   

Instituce – oblast sociální 

prevence 
Aktivity instituce 

Městský úřad Varnsdorf, 

Odbor sociální věcí 

a zdravotnictví 

sociálně právní ochrana dětí 

kurátor pro dospělé, sociální pracovník, protidrogový 

koordinátor, koordinátor sociálních služeb, zpracování 

preventivních programů a projektů 

Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti 

ZŠ Nám. E. Beneše, 

Varnsdorf 

školní a mimoškolní aktivity – výchova žáků, školní 

metodik prevence 

ZŠ Edisonova Varnsdorf 
školní a mimoškolní aktivity – výchova žáků, školní 

metodik prevence 

ZŠ Seifertova Varnsdorf 
školní a mimoškolní aktivity – výchova žáků, školní 

metodik prevence 

IZŠ Karlova Varnsdorf  
školní a mimoškolní aktivity – výchova žáků, školní 

metodik prevence 

MŠ a ZŠ Bratislavská 

Varnsdorf  

školní a mimoškolní aktivity – výchova žáků, školní 

metodik prevence 

VOŠ, SPŠ, SŠS a CR 

Varnsdorf 

činnost preventisty školy v rámci předcházení sociálně – 

patologických jevů, poradce pro budoucí povolání 

Gymnázium Varnsdorf 
činnost preventisty školy v rámci předcházení sociálně – 

patologických jevů, poradce pro budoucí povolání 

Rytmus D., o.p.s. Odlehčovací a asistenční služby 

CEDR Krásná Lípa terénní služby 

DDM Varnsdorf volnočasové aktivity dětí a mládeže 

Dobrovolnické centrum 

Strakapoud Varnsdorf  
doučování dětí ze sociálně slabých rodin 

Pedagogicko-psychologická 

poradna Rumburk 

poskytování psychologických a speciálně pedagogických 

služeb (poruchy chování, rizikové jevy) 

Pečovatelská služba Varnsdorf terénní služba určená seniorům 

Centrum sociálních služeb 

města Varnsdorf  

terénní služby, noclehárna, nízkoprahové centrum pro děti 

a mládež 

White Light I., z.ú. terénní služby, mapování drogové scény 
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Poradní orgán města - Komise prevence kriminality 

Komise je zřízena Radou města Varnsdorf. Navrhuje opatření vedoucí k eliminaci 

nežádoucích jevů, dále má za úkol zajistit koordinaci a realizaci preventivních programů, 

podílí se na zpracování a hodnocení základních dokumentů prevence kriminality. Členové 

komise jsou odborníci, zabývající se profesně danou problematikou.  

  

Zvláštní orgán města – Komise pro sociálně – právní ochranu dětí 

Komise byla zřízena v souladu s § 38 z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

a § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako zvláštní orgán obce. 

Činnost komise spočívá v poskytování komplexní sociálně-právní ochrany týraným, 

zneužívaným, zanedbávaným a ohroženým dětem. Navrhuje a realizuje účinná opatření 

pomoci těmto dětem a rodinám. Analyzuje situace v oblasti ochrany dětí před působením 

negativních patologických jevů na děti a mládež. Podílí se na organizaci preventivních 

opatření. Vytváří a realizuje aktivity se zaměřením na využívání volného času ohrožených 

skupin dětí. Zaměřuje se na děti ohrožené návykovými látkami, alkoholem, gamblerstvím 

a na děti s projevy rasové nesnášenlivosti a násilí. Provádí šetření v rodině, škole, a také 

v jiném prostředí, kde dítě žije. Komise velmi úzce spolupracuje s pedagogy, výchovnými 

poradci, speciálními etopedy, lékaři, pediatry, psychology a psychiatry, rovněž spolupracuje 

se základními, speciálními a mateřskými školami, speciálně-pedagogickým centrem, Policií 

ČR, státními i nestátními subjekty, které se zabývají problematikou dětí a mládeže. V rámci 

koordinace výkonu sociálně právní ochrany dětí na územním správním obvodu obce realizuje 

odborné semináře. 

Komise každoročně projednává a řeší desítky případů týraných, zneužívaných 

a zanedbávaných dětí. Navrhuje a ukládá opatření k účinné pomoci dítěti, rodině a sleduje 

jejich dodržování. K týrání a zneužívání dítěte dochází nejčastěji v prostředí jeho rodiny nebo 

v její blízkosti s tichým přihlížením okolí. Dítě pak není schopno postavit se svým nejbližším, 

kteří by mu měli být oporou. Na řešení problémů všech ohrožených dětí nestačí jen prostá 

existence zákona o sociálně-právní ochraně dětí a vyhledávací činnost pracovníků městského 

úřadu. Přesto, že se zpravidla jedná o ožehavá témata v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, 

málokomu z veřejnosti se chce zasahovat do soukromí rodiny ohroženého dítěte. Bez 

spolupráce lidí žijících v jeho blízkosti mu však lze jen těžko pomoci. Zjištěné a následně 

projednávané případy jsou jen vrcholkem ledovce takto ohrožených dětí. 
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Sociálně vyloučené lokality  

Na území ORP Varnsdorf jsou odhadem evidovány následující počty sociálně vyloučených 

osob:     

Varnsdorf – cca 800 osob 

Dolní Podluží – cca 30 osob 

Horní Podluží – cca 60 osob 

Chřibská – cca 150 osob 

Jiřetín pod Jedlovou – cca 50 osob 

Rybniště – cca 45 osob 

Ve většině obcí se nenachází vyloučené lokality, osoby žijí jednotlivě (po rodinách) v různých 

částech města. Města Varnsdorf a Chřibská evidují sociálně vyloučené lokality. Následující 

tabulka uvádí jejich specifikaci.  

 

Ul. Kovářská a Žitavská, 

Varnsdorf  

Čtyři panelové domy v majetku soukromých osob. Nájemné je 

zde vyšší, než je obvyklé ve městě. Byty jsou pronajímány 

především sociálně vyloučeným osobám. Problematika této 

lokality spočívá především v těsném sousedství s vilovou čtvrtí, 

kdy hluk z oblasti ruší občany města. Do oblasti dochází 

pracovnice SPOD a terénní pracovnice. Dochází zde k obrovské 

migraci obyvatel. 

Ul. Pražská, Varnsdorf  
Nově evidovaná oblast, kde se koncentrují sociálně vyloučené 

osoby. Zatím nelze považovat za sociálně vyloučenou lokalitu. 

Lokalita je monitorována.  

Horní Chřibská, Chřibská 
Několik rodin v rodinných domech.  

Zdroj: Autor 
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5.1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) 

OSPOD OSVZ MěÚ Varnsdorf, jako obec s rozšířenou působností, zajišťuje v přenesené 

působnosti výkon státní správy pro územně správní obvody Varnsdorf a přilehlé obce. 

OSPOD postupuje dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění 

pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela výše uvedeného zákona č. 

401/2012 Sb., která důkladněji upravuje péči o ohrožené děti a institut náhradní rodinné péče. 

Další novelizací prochází OSPOD v rámci přijetí nového občanského zákona. Hlavní náplní 

pracovníků OSPOD je zajišťování ochrany zájmů nezletilých dětí, vykonávání funkce 

opatrovníka dle potřeb dítěte a soudu, např. úprava výživy a výchovy, úprava styku s rodiči, 

výživné, určení otcovství. Dále provádí prošetřování rodinných a výchovných podmínek pro 

zabezpečení řádného vývoje nezletilých dětí. Řeší problematiku dětí zneužívaných, 

zanedbávaných a týraných. Další oblastí je agenda náhradní rodinné péče – pěstounská péče, 

cizí péče, osvojení. OSPOD rovněž poskytuje sociálně právní poradenství v rodinách s nezl. 

dětmi, vykonává terénní práci v rodinách. V neposlední řadě spolupracuje se sociálními 

subjekty – psycholog, poradny, SVP, aj.   

 

Tab. 11 Počty případů evidovaných orgánem sociálně – právní ochrany dětí 

  

Rok  

Evidovaný 

počet 

případů 

rodin z 

předchozího 

období 

Počet případů 

rodin 

zaevidovaných 

za sledovaný 

rok 

Evidovaný 

počet 

případů ke 

konci roku 

Z toho 

živých 

případů 

Rejstřík Om7 
2013 

1596 128 1603 657 

Rejstřík Nom8 18 99 117 25 

Rejstřík Om 
2014 

1603 205 523 x 

Rejstřík Nom 25 100 125 x 

Rejstřík Om 
2015 

523 231 409 x 

Rejstřík Nom 24 98 122 x 

 

Radikální úbytek spisů a počtu evidovaných rodin na jednoho pracovníka je důsledkem 

vydání Směrnice MPSV čj. 2013/26780-21 ze dne 19. 09. 2013 o stanovení rozsahu evidence 

dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně právní ochrany dětí a o 

stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče. 

                                                 
7 Rejstřík Om – rejstřík ochrany mládeže (spisy dětí a mládeže s trvalým pobytem v ORP Varnsdorf  

 
8 Rejstřík Nom – rejstřík nepříslušné ochrany mládeže (spisy dětí a mládeže s trvalým pobytem mimo ORP 

Varnsdorf – na dožádání správních orgánů, úřadů)  
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Tato směrnice radikálně změnila způsob vyřazování spisů. Zatímco v předchozích letech se 

spisy vyřazovaly buď zletilostí dítěte, nebo postoupením spisu jinému orgánu SPOD, 

v současné době se spis vyřazuje po ukončení úkonů orgánu SPOD.   

5.1.1. Kurátor pro mládež 

Kurátor pro mládež pracuje zejména s dětmi a mladistvými s opakovanými závažnými 

výchovnými problémy, s dětmi mladšími 15 let, které se dopustily činu jinak trestného 

a mladistvými, kteří spáchali přestupek či trestný čin. Péče o tuto cílovou skupinu spočívá 

v pomoci překonat problémy vedoucí k negativním projevům v jejich chování.   

Tab. 12 Počet klientů kurátorů pro děti a mládež  

Klienti kurátora pro mládež 

počet 

evidovaných 

dětí 

celkem  

z toho 

děti do 15 let z toho dívek 
mladistvých 

(15-18 let) 
z toho dívek  

2013 316 182 45 134 37 

2014 314 164 57 150 32 

2015 237 120 38 117 35 

Děti, proti kterým bylo zahájeno trestní stíhání 

počet 

evidovaných 

dětí 

celkem  

z toho 

děti do 15 let z toho dívek 
mladistvých 

(15-18 let) 
z toho dívek  

2013 32 7 1 25 3 

2014 26 5 2 21 2 

2015 13 3 1 10 1 

Děti, proti kterým bylo zahájeno přestupkové řízení 

počet 

evidovaných 

dětí 

celkem  

z toho 

děti do 15 let z toho dívek 
mladistvých 

(15-18 let) 
z toho dívek  

2013 23 10 3 13 4 

2014 38 11 5 27 2 

2015 17 6 1 11 3 

Děti s výchovnými problémy (záškoláctví, návykové látky, problémové chování) 

počet 

evidovaných 

dětí 

celkem  

z toho 

děti do 15 let z toho dívek 
mladistvých 

(15-18 let) 
z toho dívek  

2013 164 116 32 48 16 

2014 171 114 38 57 21 

2015 143 86 25 57 21 

Zdroj: MěÚ Varnsdorf  
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Kurátorům pro mládež přibyli klienti ve věkové kategorii do 15 let, především přibylo dětí, 

proti kterým bylo zahájeno přestupkové řízení. Je nutné zaměřit prevenci právě k této 

kategorii. Rovněž stojí za povšimnutí, že kurátoři začali evidovat více dívek, které mají 

výchovné problémy. Problémy se vyskytují především v rovině experimentů s lehkými 

drogami. Za úbytkem klientů z věkové kategorie 15 – 18 let stojí především dosažení 

plnoletosti.   

Tab. 13 Přehled výchovných problémů v roce 2015  

 celkem  

z toho 

děti do 15 

let 

z toho 

dívek 

mladistvých 

(15-18 let) 

z toho 

dívek  

Celkový počet 

výchovných problémů 
143 86 25 57 21 

Děti, řešené pro 

alkohol a návykové 

látky 

18 9 1 9 6 

Děti, řešené pro 

záškoláctví 
58 41 16 17 6 

Děti řešené pro 

výchovné problémy 
67 36 8 31 9 

 

  

5.2. Kurátor pro dospělé 

Kurátor pro dospělé ve spolupráci s dalšími subjekty poskytuje sociální služby osobám 

ohroženým sociálním vyloučením.  

Tab. 14  Počet klientů kurátora pro dospělé 

Celkem evidovaných 
počet propuštěných v roce 

z výkonu trestu ze školských zařízení 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

188 196 211 43 35 37 2 1 5 

Zdroj: MěÚ Varnsdorf  

 

Z aktuální údajů je zřejmé, že počet klientů roste. Přesto je statistika nepřesná, protože klienti 

propuštění z výkonu trestu nemají povinnost hlásit se kurátorovi. Ihned po propuštění jdou 

pouze na Úřad práce pro mimořádnou okamžitou pomoc (dále MOP), která jim v této situaci 

náleží. Úřad práce může klienty pouze upozornit, že by měli kurátora navštívit, avšak není to 

pro propuštěné podmínkou. V této oblasti spatřujeme možné zefektivnění práce 

s propuštěnými tak, že MOP by jim byla vyplacena výhradně na základě doporučení kurátora 
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pro dospělé. Jedině tak, za stávající legislativy, bude možné klienty donutit s kurátorem 

spolupracovat. Za výše uvedených podmínek, nemá kurátor o propuštěných žádné informace.   

5.3. Sociální pracovník  

Činnost sociálního pracovníka na obecním úřadu obce s rozšířenou působností je nezbytná a 

opodstatněná. Jak vychází ze samotné definice sociální práce. Sociální práce je profesionální 

aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich 

schopnost sociálního fungování v jim přirozeném prostředí. Hlavní činností sociálního 

pracovníka je zajištění resp. podpora „sociálního fungování“ klienta (jednotlivce, skupiny, či 

komunity) v životě obce. 

Sociální pracovník by se měl ve své činnosti pohybovat v přirozeném prostředí klienta, 

případné klienty vyhledávat a realizovat pomoc. Lze tedy říci, že jeho základní činnost 

spočívá v následujícím: 

 vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, 

 provádí posouzení životní situace klienta, 

 provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, 

 realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta, 

 aktivizuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 

podmínky svých životů. 

 realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta 

 spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta 

 spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 

nepříznivých životních situací klientů. 

 

Protidrogový koordinátor na obci – funkce zřízena v roce 2013 

 spolupráce se školními metodiky prevence, 

 zpracování místního plánu protidrogové politiky, 

 předávání informací a podkladů krajskému protidrogovému koordinátorovi, 

 spolupráce s poskytovatelem terénní práce na území ORP Varnsdorf, 

 vyjednávání o finanční spoluúčasti na zajištění sekundárního programu v okolních 

obcích – smlouva o příspěvku 

 mapování drogové scény na území ORP Varnsdorf.  
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Manažer prevence kriminality na obci 

Dle metodiky Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra z roku 2011 (závazná pro 

všechny obce, které mají zájem ucházet se o státní účelovou dotaci na projekty prevence 

kriminality), bylo nutné určit osobu odpovědnou za řešení problematiky prevence kriminality, 

vybavit jí potřebnými kompetencemi (manažer prevence kriminality), případně ustavit 

pracovní skupinu pro prevenci kriminality. 

Konečnou verzi SSPK schvaluje Rada města Varnsdorf a tím se jí dostane závaznosti a lze 

žádat o dotaci v Program prevence kriminality na Ministerstvu vnitra. Manažer a pracovní 

skupina odpovídají za přípravu, realizaci a hodnocení realizace plánu. Manažer je zároveň 

kontaktní osobou pro odbor prevence kriminality MV, Policii ČR a pro manažera prevence 

kriminality KÚ Ústeckého kraje, vytváří a podílí se na realizaci preventivních aktivit obce 

a soustřeďuje potřebné informace.  

Tato funkce byla plným úvazkem na Městském úřadu ve Varnsdorfu zřízena v roce 2013. 
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6. Drogová situace 

Město Varnsdorf využívá terénní program, který zajištuje WHITE LIGHT I. Terénní 

pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog. Cílovou skupinou jsou uživatelé drog a jiné 

osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového chování spojeného s užíváním 

drog. V roce 2013 došlo k velkému nárůst kontaktu. Bylo to jednak z důvodu posílení 

z jednoho terénního pracovníka na dva pracovníky a dále z důvodu soustavné a práce 

s klienty a získání si důvěry. Překážky jsou spatřovány ve velké vzdálenosti výskytu 

jednotlivých drogových komunit. Velkým problémem je absence K-centra přímo ve městě.  

 

Cílem terénních pracovníků je: 

a) vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí, 

b) poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog, 

c) ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci 

sociální a zdravotní situace, 

d) odkazování a zprostředkování dalších služeb. 

 

6.1. Základní poskytované služby 

a) Vyhledávání problémových uživatelů drog ve městě a monitorování drogové scény 

Terénní pracovníci vyhledávají skrytou populaci uživatelů drog přímým kontaktováním 

na ulici. Získávají informace o drogové scéně od místních obyvatel a také od uživatelů drog. 

 

b) Sběr odhozeného injekčního materiálu a monitoring rizikových lokalit 

Pracovníci vyhledávají lokality s výskytem odhozeného injekčního materiálu, pravidelně je 

monitorují a sbírají zde odhozený injekční materiál. Tyto lokality terénní pracovnice 

vyhledávají sami nebo o nich získávají informace od obyvatel města, Městské policie, či 

klientů v terénu. 

 

c) Výměna injekčního materiálu 

Princip Harm Reduction (HR) je založen na snižování škod a rizik spojených s užíváním 

drog. Výměnou injekčního materiálu uživatelům drog se snižují rizika výskytu infekčních 

chorob mezi uživateli drog, ale i ostatní populací. Nedílnou součástí výměny injekčního 

materiálu je informování o zásadách bezpečnější aplikace a rizicích plynoucích z užívání 

drog, a to nejen o infekčních chorobách, ale např. o závislostech, psychózách a jiném 
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nebezpečí, které s sebou užívání drog přináší. V roce 2015 na terénní program Město 

Varnsdorf přispělo ze svého rozpočtu finanční částkou ve výši 150 000,- Kč.  

Tab. 15 Přehled terénní práce ve Varnsdorf v roce 2015 

Věk klientů do 18 let  nad 18 let  

Počet klientů  

(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období 

alespoň jednou služeb programu)   

N 90 

- z toho injekčních uživatelů drog N 90 

- z toho mužů N 65 

- z toho žen N 25 

- z toho se základní drogou heroin N 0 

- z toho se základní drogou pervitin N 90 

- z toho se základní drogou kanabinoidy N 0 

- z toho se základní drogou extáze N 0 

- z toho se základní drogou těkavé látky N 0 

- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně N 0 

- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně N 0 

- z toho se základní látkou metadon nelegálně N 0 

- z toho se základní látkou metadon legálně N 0 

- z toho se základní látkou alkohol N 0 

- z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby  N 

Průměrný věk klienta1) 28 

Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu2) 0 

Počet kontaktů celkem3) 370 

-z toho s uživateli drog 370 

Počet prvních kontaktů4) 55 

- z toho s uživateli drog 55 

- z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby N 

Počet výměn – výkonů ve výměnném programu5) 326 

Počet vydaných injekčních jehel/setů 14 203 

Počet nalezených injekčních setů 108 

 

Tab. 16  Souhrn terénní práce ve Varnsdorfu za rok 2015 

 

 

 

 Počet kontaktů Počet klientů Počet jehel 

Celkem 370 91 14 203 
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7. Městská policie Varnsdorf  

Městská policie Varnsdorf byla zřízena Zastupitelstvem města Varnsdorf na svém zasedání 

dne 19. 3. 1992 prostřednictvím přijetí obecně závazné vyhlášky č. 9/1992 s účinností 

od 1. 4. 1992. Ve své činnosti se řídí zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, a dále Zastupitelstvem města Varnsdorf schváleným Statutem 

Městské policie Varnsdorf. 

Mezi úkoly městské policie patří zejména: 

a. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

b. dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, 

c. přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích, 

d. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, 

e. upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních 

předpisů a činí opatření k nápravě. 

Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii 

stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce; při zákroku, 

který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí. 

Odznak obecní policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem 

obecní policie. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí rukávu. 

Významnou měrou je činnost ovlivněna obecně závaznými právními předpisy, které vydává 

město v rámci své samostatné působnosti. Strážníci kontrolují dodržování obecně závazných 

vyhlášek a nařízení města. Dále strážníci zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku 

v rámci působnosti města, přispívají k ochraně osob a majetku, dohlížejí na dodržování 

pravidel občanského soužití, přispívají v rozsahu stanoveném v zákoně o obecní policii nebo 

v jiném zákoně k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, odhalují přestupky a jiné 

správní delikty, upozorňují fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných 

právních předpisů a činí kroky k jejich nápravě. 

Městská policie Varnsdorf pravidelně provádí namátkové kontroly restauračních zařízení se 

zaměřením na požívání alkoholu, kouření, užívání návykových látek, záškoláctví a také 

zakázanému hraní mládeže na výherních automatech. Dále jsou namátkově kontrolovány 

prodejny potravin, zda je dodržován zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18-ti let.  
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Při každodenní činnosti spolupracují strážníci i se složkami integrovaného záchranného 

systému, a to především s obvodním oddělením PČR, Hasičským záchranným sborem 

Varnsdorf a Zdravotnickou záchrannou službou Rumburk. Spolupráce s OO PČR Varnsdorf 

je na nadstandardní úrovni. Jedná se především o součinnost při předvádění osob, zadržení 

pachatelů trestné činnosti, popř. přestupků, zjišťování totožnosti osob, zjišťování majitelů 

vozidel, spolupráce při obnově bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v důsledku 

dopravní nehody. Městská policie Varnsdorf spolu s PČR spolupůsobí při hlášení napadení 

objektu v katastrálním území města. Spolupráce se záchranou zdravotní službou spočívá v 

ověření některých případů žádostí o příjezd sanitky, popř. přítomností strážníků při ošetřování 

agresivních pacientů nebo pacientů, kteří byli pod vlivem alkoholu či jiných návykových 

látek. 

Městská policie Varnsdorf je zapojena do systému First Responder, který umožňuje rychlou 

pomoc lidem postiženým zástavou srdce aplikací defibrilátoru. V roce 2013 obdržela nový 

přístroj, jelikož byla vyhodnocena jako jedna z nejúspěšnější v Ústeckém kraji v použití 

defibrilátorů. K jeho použití jsou vyškoleni všichni strážníci. 

 

Prevence kriminality a BESIP 

Pozornost věnuje městská policie problematice prevence kriminality a bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích. Městská policie v rámci prevence provádí ukázky činnosti 

základním školám. Děti se při těchto akcích seznamují zábavnou formou s prací městské 

policie, dopravními značkami, povinnou výbavou jízdního kola, jízdou na kole, kolečkových 

bruslích, skateboardech ve městě, učí se jak se zachovat při kontaktu se zatoulanými zvířaty, 

s cizími lidmi, co dělat při nálezu injekční jehly. Současně je při těchto setkáních mládež 

seznámena s důležitými telefonními čísly. Kladný ohlas mají i besedy pro seniory, kde 

probíhá diskuze na téma – podomní prodejci, ochrana a zabezpečení majetku apod. 

 

Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

a estetického vzhledu města 

V roce 2012 vstoupila ve Varnsdorfu v platnost Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 

o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města. Cílem této 

vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit místa 

veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit 

opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví a majetku způsobenými alkoholem. 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, 
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podchody, lávky, sportoviště, dětská hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, 

tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

Vyhláška zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejnosti především v lokalitách, kde 

dlouhodobě dochází k porušování veřejného pořádku v souvislosti s požíváním alkoholických 

nápojů nepřizpůsobivými občany. Tato vyhláška dává nástroj strážníkům preventivně působit 

v těchto vybraných lokalitách a tím předcházet dalšímu hrubému narušování základních 

civilizačních a morálních norem. 

Tab. 17 Přehled činnosti MP Varnsdorf  

 2013 2014 2015 

Název obce Varnsdorf 

Kraj Ústecký kraj 

Počet zaměstnanců obce zařazených do MP 20 20 19 

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení 434 415 143 

provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší 

dovolené rychlosti  262 313 75 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené 

rychlosti 0 0 0 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomániemi 0 0 0 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 118 80 15 

z toho přestupků proti občanskému soužití 0 0 0 

z toho přestupků proti majetku  54 22 28 

z toho ostatních     25 

Celkový počet podezření na spáchání přestupků oznámených 

přísl. orgánům 50 68 79 

provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší 

dovolené rychlosti  8 9 10 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené 

rychlosti 0 0 0 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomániemi 0 0 3 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 12 15 26 

z toho přestupků proti občanskému soužití 6 4 24 

z toho přestupků proti majetku  4 16 16 

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva 0 0 0 

z toho ostatních oznámených přísl. orgánům 22 24 12 

z toho jiné delikty podle zákona o obcích 0 0 0 

z toho jiné správní delikty podle zákona o živnostenském 

podnikání 1 3 6 

z toho jiné správní delikty podle tabákového zákona 0 0 2 

z toho jiné správní delikty podle zákona o pozemních 

komunikacích 2 3 0 

z toho ostatních 3 3 0 

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu 

oznámených Policii ČR 59   32 

Počet případů použití služební zbraně strážníkem 0 0 0 

z toho oprávněně 0 0 0 



29 

 

z toho neoprávněně 0 0 0 

Počet osob převezených do záchytné stanice 0 0 0 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 1 3 2 

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 8 12 7 

Počet nalezených odcizených vozidel 2 1 5 

Počet odchycených zvířat 132 251 310 

Počet užití AED 7 7 23 

z toho úspěšně bez následků 2 2 3 

z toho úspěšně s následky 1 2 6 

z toho neúspěšně 4 3 14 

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky 266400 281700 90500 

Finanční náklady na činnost MP na kalendářní rok 9995000 9300000 9605300 
Zdroj: Městská Policie Varnsdorf  
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8. SWOT analýza 

Institucionální zajištění prevence kriminality

 

Silné stránky 

 Ve městě funguje Komise prevence kriminality a Bezpečnostní a 

sociální situace (BESOS), která je poradním orgánem Rady 

města. Skupina se věnuje analytické a koncepční stránce 

prevence kriminality a problematice sociálního vyloučení. 

 Město spolupracuje s Policií ČR, Úřadem práce ČR a dalšími 

institucemi, které působí ve městě, pravidelně se schází se 

zástupci škol. 

 Sociální pracovníci znají velmi dobře místní poměry a prostředí, 

znají osobně vyloučené osoby i jejich rodiny. 

 Výborná vzájemná spolupráce OSPOD, Městské policie 

a Policie ČR. 

 Manažer prevence kriminality je zaměstnancem města na celý 

pracovní úvazek.   

 Podpora (institucionální) Zastupitelstva a Rady města 

Varnsdorf k podnětům Komise prevence kriminality a 

Bezpečnostní a sociální situace. 

 

Hrozby 

 Další nárůst nezaměstnanosti v regionu. 

 Nevznikají žádné nové pracovní příležitosti pro nekvalifikované 

osoby. 

 Vysoká kriminalita ve srovnání s ČR. 

 Zvyšující se chudoba rodin.  

 Vytváření nových sociálně vyloučených lokalit. 

 

 

 

 

 

 

Příležitosti 
 Zpracování dlouhodobého plánu prevence kriminality, ve kterém 

budou stanoveny jasné priority, cíle a opatření.  

 Získání grantů/dotací na realizaci projektů zaměřených na 

prevenci kriminality ve městě.  

 Zvyšování zaměstnanosti v obci a využívání aktivní politiky 

zaměstnanosti. 

 Rozšíření počtu registrovaných sociálních služeb pro osoby 

v nouzi, pro rodiny s dětmi, pro seniory.  

 Zvyšování kvality a dostupnosti stávajících registrovaných soc. 

služeb. 

 Zavedení asistentů prevence kriminality.  

 Vytvoření Týmu pro mládež složeného z metodiků prevence 

kriminality jednotlivých škol, manažerem prevence kriminality 

města zástupcem Policie ČR a Městské policie. 

 

Slabé stránky 

 Nedostatečná finanční podpora oblasti prevence kriminality 

městem. 

 Nedostatečné řešení počtu terénních pracovníků v oblasti 

drogové závislosti. 

 Není nastaven systém včasné intervence v rodině, např. v případě 

neplacení nájmů a služeb spojených s bydlením. 

 Velmi obtížné prosazování a uplatňování požadavků na chování 

občanů vyplývajících z obecně závazných vyhlášek města. 

 Vysoká nezaměstnanost v regionu.  

 Nedostatek pracovních míst pro nekvalifikované osoby.  

 Nedostatečná možnost kontroly zneužívání dávek v hmotné 

nouzi ze strany státu, resp. Úřadu práce. 
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Prevence kriminality zaměřená na mládež 

 

Silné stránky 

 Lokální příspěvkové a neziskové organizace dlouhodobě 

a systematicky pracují s dětmi a mládeží – mimoškolní 

a volnočasové aktivity.  

 Je provozována bezplatná nabídka volnočasových aktivit pro děti 

a mládež (Nízkoprahový klub pro děti a mládež). 

 Všechny základní školy nabízí volnočasové aktivity v rámci 

svých možností.  

 Zrekonstruovaný skate park, nově vybudovaný Street 

workoutové hřiště. 

 Zrekontruované dopravní hřiště s funkčním světelným značením.  

 Fungující probační a mediační služba v Rumburku. 

 Dostatečná nabídka oborů SŠ a SOŠ.  

 Výborná spolupráce s White Light I. Rumburk a jejím terénním 

programem.  

 

Příležitosti 

 Získávání dotací/grantů ze zdrojů EU i ČR. 

 Spolupráce města a neziskových organizací s odborem sociálně-

právní ochrany dětí. 

 Rozšíření nabídky bezplatných volnočasových aktivit pro děti 

a mládež.  

 Podpora školní úspěšnosti formou motivačních výletů a víkendů 

pro děti a mládež. 

 Zapojení neziskových organizací do plánu prevence kriminality 

a podpora jejich činnosti. 

 Vytvoření fondu pro podporu vzdělávání studentů vysokých 

škol.   

Slabé stránky 

 Chybí práce s mládeží starší 15 let, která není zapojena do 

zájmových a sportovních kroužků. 

 Chybí prostor pro volnočasové aktivity mladistvých bez dozoru 

(skatepark, centrum neorganizované mládeže). 

 Nevyhovující bezpečnostní podmínky na dopravním hřišti.  

 Nefunkční nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  

 Finanční i místní dostupnost návykových látek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrozby 

 Snadný přístup mladistvých k alkoholu, tabáku a drogám. 

 Rodiče mají nízkou zákonnou odpovědnost za činnost svých dětí. 

 Dlouhé lhůty uložení výchovných a trestních opatření od 

spáchání skutku.  

 Nízký zájem mladistvých o volnočasové aktivity. 

 Nízký zájem rodičů o volnočasové aktivity svých potomků. 

 Velké množství sociálně a ekonomicky slabých rodin. 

 Vandalismus mládeže. 
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Prevence kriminality zaměřená na sociálně vyloučené osoby/rodiny 

Silné stránky 

 Město umí zajistit, organizovat a koordinovat veřejně prospěšné 

práce i další formy aktivní politiky zaměstnanosti. 

 Působení pomocných terénních pracovníků v lokalitě ulic Kovářská 

a Žitavská.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příležitosti 

 Dotace ze zdrojů EU i ČR. 

 Spolupráce městské policie a Policie ČR s orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí. 

 Vytvoření sociální firmy.  

 Grantová politika města, týkající se cílové skupiny. 

 Pravidelné setkání složek státní správy (zástupci městského úřadu, 

vedoucí OSVZ, vedoucí Úřadu práce, vedoucí Policie ČR, vedoucí 

Městské policie, zástupci Centra sociálních služeb), informační 

schůzky, zjišťování aktuálních problémů sociálně vyloučených 

lokalit, možnosti řešení. 

 Rozvoj v oblasti prostupného bydlení. 

Slabé stránky  

 Jsou zde čtyři sociálně vyloučené lokality (Kovářská, Pražská, 2 domy 

na ulici Mladoboleslavská, TGM). 

 Není nastaven systém včasné intervence v rodině. 

 Je nedostatek registrovaných sociálních služeb, které by se této 

problematice věnovali.  

 Některé sociálně vyloučené osoby/rodiny nedostatečně spolupracují na 

řešení svých sociálních a ekonomických problémů.   

 Nezájem rodičů o činnost dětí (zanedbávání docházky, patologicky 

trávený volný čas, apod.) 

 Chybí krizové bydlení.  

 Chybí možnost bezplatného právního poradenství pro osoby s nízkými 

příjmy (matky samoživitelky, senioři, osoby v hmotné nouzi). 

 Nedostatečná návaznost prostupného bydlení na samostatné bydlení, 

vytváření a rozšiřování problémové lokality na ul. Kovářská 

 

Hrozby 

 Zvyšování počtu osob/rodin sociálně vyloučených, případně 

ohrožených sociálním vyloučením.  

 Narůstá zadlužení sociálně vyloučených osob/rodin. 

 Narůstá riziko sociálních a etnických konfliktů. 

 Vytváření nových sociálně vyloučených lokalit. 

 V důsledku zadluženosti rodin i jednotlivců hrozí zvýšený počet osob 

bez přístřeší (dluhy na nájemném – výpověď z nájmu). 

 Problematická lokalita ulic Kovářská a Žitavská, kde nejsou dostupné 

sociální služby. 

 Příliv sociálně vyloučených osob z východních zemí. 
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Prevence kriminality zaměřená na osoby se závislostí či ohrožené závislostí (drogy, výherní automaty, alkohol, aj.) 

 

Silné stránky  

 Město vydalo vyhlášku zaměřenou na omezení požívání 

alkoholu na veřejných prostranstvích. 

 Město vydalo vyhlášku, v níž stanovilo místa, na kterých mohou 

být provozovány výherní hrací přístroje. Došlo tak 

k významnému zredukování počtu heren ve městě.  

 Město má vymezené bezpečnostní pravidla pro provoz heren. 

 Dlouhodobá spolupráce s K-centrem WHITE LIGHT I 

Rumburk., protidrogový terénní program je ve Varnsdorfu 

poskytován 2 dny v týdnu. 

 

 

 

 

 

 

Příležitosti  

 Dotace ze zdroje EU i ČR. 

 Zapojení soukromých subjektů do systému prevence kriminality. 

 Větší regulace výherních automatů, omezení jejich počtu na 

jedné provozovně (menší počet velkých heren), popř. jejich 

úplný zákaz na území města. 

 Zefektivnění kontrol restauračních zařízení i obchodů 

prodávající alkohol nezletilým.  

 

Slabé stránky  

 Absence policistů zabývajících se problematikou drog ve městě. 

 Chybí drogová prevence a s ní spojené sociální služby.  

 Až 96% zjištěných přestupků je pácháno z důvodu obstarání 

prostředků na drogové látky.  

 Nedostatečné řešení počtu terénních pracovníků v oblasti 

drogové závislosti.  

 Kumulace heren s výherními automaty ve středu města (ul. 

Národní, v blízkosti heren se nachází Dům dětí a mládeže 

a ZUŠ), v této lokalitě je také zvýšené riziko výskytu sociálně 

patologických jevů. 

 Stále velký počet výherních automatů ve městě, dochází zde i ke 

zneužívání sociálních dávek, chybí časté kontroly heren. 

 Nedostatečná kontrola městské vyhlášky zaměřené na omezení 

požívání alkoholu. 

 

Hrozby  

 Díky nízké účinnosti preventivních i represivních 

protidrogových opatření mají uživatelé i potencionální uživatelé 

snadnější přístup k drogám. 

 Dále narůstá podíl trestných činů i přestupků páchaných 

z důvodu získání prostředků na drogy.  

 Finanční dostupnost návykových látek.  

 Zákonné legalizování lehkých drog, které jsou tzv. startovacími 

drogami.  

 Zvyšování vandalismu páchaného osobami pod vlivem alkoholu.  

 Stále častější výskyt experimentů dětí i mládeže.  

 Zvyšování zadluženosti obyvatel města v důsledku závislosti na 

výherních automatech. 

 Nízká kontrola a postižitelnost prodejců při prodávání alkoholu 

nezletilým.  
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Prevence kriminality ve městě

 

Silné stránky 

 Jsou identifikovány sociálně vyloučené lokality a domy (TGM, 

Mladoboleslavská, Kovářská a Žitavská, Pražská). 

 Město umí zajistit, organizovat a koordinovat veřejně prospěšné 

práce, veřejnou službu i další formy aktivní politiky 

zaměstnanosti.  

 Město má vytvořen institut terénních hlídek pro lokalitu ul. 

Kovářská a Žitavská. 

 Město rozšířilo kamerový systém pro zajištění pořádku ve 

vyloučené lokalitě (Žitavská, Kovářská). 

 Fungující komise Prevence kriminality a BESOS. 

 Je zpracována analýza pocitu bezpečí obyvatel. 

 Úspěšná spolupráce Policie ČR a Městské policie Varnsdorf 

 V posledním roce je možné sledovat trend snižující se 

kriminality ve městě.     

 

Příležitosti 

 Zpracování dlouhodobého plánu prevence kriminality, ve kterém 

budou stanoveny jasné priority, cíle a opatření.  

 Získání dotací/grantů na realizaci projektů zaměřených na 

prevenci kriminality ve městě.  

 Aktivní zapojování Policie ČR do preventivních programů 

organizované městem.  

 Propagace práce a kompetencí MP. 

 

 

Slabé stránky 

 Občané nejsou dostatečně motivováni a nehlásí všechny trestné 

činy/přestupky, o nichž vědí. 

 Nejsou zmapovaná místa, kde není zavedeno veřejné osvětlení. 

 Špatné povědomí občanů o práci a pravomoci městské policie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrozby   

 Malá vymahatelnost práva v ČR. 

 Nedostatečná legislativa.  
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9. Střednědobá strategie prevence kriminality města Varnsdorf na 

období 2016 - 2020 

Dlouhodobé cíle vychází ze „Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na 

období 2012 – 2016“. Jsou jimi: 

1. Zvyšování bezpečí občanů. 

2. Zkvalitnění systému prevence kriminality na místní úrovni.  

 

Střednědobé cíle plánu prevence kriminality na období 2016-2020 jsou: 

1. Zvyšování pocitu bezpeční občanů (předcházení vzniku kriminality). 

2. Eliminace faktorů vedoucích k sociálnímu vyloučení. 

3. Nabídka a zajištění vzdělávání pro specifické cílové skupiny (senioři, děti a mládež). 

4. Podpora (udržitelnost) města preventivních programů, rozvoj volnočasových aktivit. 

 

Krátkodobé cíle vychází z jednotlivých oblastí prevence, především však ze sociální prevence 

a informovanosti občanů.  

 

Ad 1. Zvyšování pocitu bezpeční občanů (předcházení vzniku kriminality). 

 Vytvoření pracovní skupiny metodiků prevence ze škol, komplexní přístup k systému 

primární prevence na školách. 

 Vytvoření dostatek volnočasových a oddechových míst pro různé věkové kategorie 

Města – senior park, Mandava beach, in-line a cyklostezky, jedlý park (par s výsadbou 

ovocných stromů). 

 Označování drobného majetku obyvatel syntetickou DNA. 

 Vytvoření institutu Asistent prevence kriminality na posílení pochůzkové činnosti.    

 

Ad 2. Eliminace faktorů vedoucích k sociálnímu vyloučení 

 Stipendijní motivační program města na podporu vzdělávání žáků SŠ a studentů VŠ 

 Vytvoření Komunitního centra. 

 Transformace Centra sociálních služeb na příspěvkovou organizaci města, rozvoj 

sociálních služeb, vytvoření sítě základních služeb. 

 Vytvoření sociálního podniku.  

 Preventivní protidrogové programy. 

 Zavedení systému prostupného bydlení.  
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Ad 3. Nabídka a zajištění vzdělávání a aktivit pro specifické cílové skupiny 

 Posílení přeshraniční spolupráce 

 Programy primární prevence – IZS v akci, Živá knihovna – příběhy skutečných lidí 

 Pobyty pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, motivační pobyty. 

 

Ad 4. Podpora (udržitelnost) města preventivních programů, rozvoj volnočasových 

aktivit 

 Registr volnočasových organizací a aktivit. 

 Hřiště na každé sídliště. 
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