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Úvod 
Cílem tohoto průzkumu je zjistit „Pocit bezpečí občanů města Varnsdorf“ a to za využití 

sociologické analýzy.  Za tímto účelem byl zpracován, respektive upraven dotazník pro 

občany města Varnsdorf. Dotazník byl již zpracován v rámci absolventské práce v roce 2007, 

kdy studentka VOŠ Varnsdorf sl. Michaela Křičenská zpracovala sociometrickou analýzu 

„Vnímání pocitu bezpečí občany města Varnsdorf“. Vzhledem k této skutečnosti a 

současným potřebám jsem si vyžádal souhlas autorky této absolventské práce, abych směl 

využít  upravené dotazníky a některá data z této absolventské práce pro potřebu komise  

PKaBESOS při MěÚ ve Varnsdorfu  a zpracovat, tak novou analýzu  „Vnímání pocitu 

bezpečí občany města Varnsdorf pro rok 2021“. 

Bohužel vzhledem k pandemické situaci, nebylo možno využít takové možnosti, jako 

v případě zpracování 1 analýzy v roce 2007, kdy do sběru dat byli zapojeni také studenti 

VOŠ Varnsdorf. V letošním roce vzhledem k opatření COVID 19 byla volena jak tisková 

forma dotazníků, které byly  distribuovány prostřednictví  čtrnáctidenníku „Hlas severu„, tak i 

online forma prostřednictvím  online aplikace „Mobilní rozhlas“ města Varnsdorf 

(https://www.varnsdorf.cz/cz/mesto/mobilni-rozhlas/). 

Hlavním cílem tohoto průzkumu bylo zpracování zjištěných dat a následné jejich zpracování 

v přehlednou analýzu, která bude následně využita pro bezpečnostní složky působící ve 

Varnsdorfu, následnou práci komise PKaBesos při MěÚ Varnsdorf a také pro informování 

občanů města Varnsdorf o bezpečnosti v našem městě. Samotná analýza bude podkladem 

k vypracování dlouhodobé koncepce Prevence kriminality na místní úrovni a to v návaznosti 

na dlouhodobou koncepci dané problematiky Ústeckého kraje. 

Bohužel na sběru dat se podepsala pandemická situace, obtížný bylo zajištění dostatečného 

nožství dat – počtu respondentů, přijato bylo pouze 102 dotazníků, které byly hodnoceny. 

 

Historie  
Varnsdorf vznikl v polovině 13. století, první písemný záznam se vztahuje k roku 1357. 

Jméno Warsdorf označovalo Wernarovu ves. Poprvé zmiňuje žitavská kronika tento název 

v roce 1341. Na rozdíl od jiných měst v pohraničí nedošlo k přejmenování, a město tedy 

nikdy nemělo český název. Zásadním obdobím pro Varnsdorf bylo 18. století, kdy se zde 

začala rapidně rozvíjet textilní výroba. V roce 1777 byla založena firma Frölich, která od roku 

1790 vyráběla samet a tím vlastně započala textilní tradici města.¹ 

https://www.varnsdorf.cz/cz/mesto/mobilni-rozhlas/
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Geografické údaje 

Město Varnsdorf je správně začleněno do Ústeckého kraje, okresu Děčín. Rozkládá se na 

území Euroregionu Nisa, MAS Český sever a mikroregionu Tolštejn. Správní obvod obce 

s rozšířenou působností Varnsdorf je nejmenší správním obvoděm na území Ústeckého 

kraje. Jeho rozloha je necelých 90 km², což představuje 1,7 % rozlohy kraje. 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.  

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.  

 

¹ - https://cs.wikipedia.org/wiki/Varnsdorf 
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Demografické údaje 
Město Varnsdorf, je druhým největším městem v okrese Děčín, kdy počet obyvatel se zde 

pohybuje kolem 15,5 tisíc. Nejvíce obyvatel, přes 25 tisíc, měl Varnsdorf před 1. Světovou 

válkou. Takto vysoký počet obyvatel se udržel ještě v meziválečným období. Pokles v počtu 

obyvatel nastal po roce 1945 a to v souvislosti s odsunem původního německého 

obyvatelstva. Území se již nikdy nepodařilo dosídlit do předválečného stavu. 

Město Varnsdorf má podle statistických údajů celkem ke dni 31. 12. 2020 15.117 obyvatel 

z toho 7 678 žen a 7 439 mužů. 

 V roce 2020 z celkového počtu 15.117 obyvatel je 2.496 osob mladších 15 let, a dále 3.057 

osob starších 65 let. Z dat statisticky sledovaných vyplývá v roce 2020:  

uzavřeno 71 sňatků, 
proběhlo 29 rozvodů 
provedeno 52 potratů.  

Populace ve Varnsdorfu dlouhodobě stárne, oproti loňskému roku však došlo k mírnému 

poklesu přirozenému přírůstku. V roce 2020 se k trvalému pobytu přihlásilo 297 osob a 

odhlásilo 346 osob. Opět ve srovnání s loňským rokem došlo k menšímu migračnímu 

přírůstku.  

 

Tab.1 Demografické údaje ve městě Varnsdorf  

 
Naroze

ní 
Zemřelí 

Přistě- 

hovalí 

Vystě- 

hovalí 

Přírůstek 

přirozený 

Přírůstek 

migrační 

Přírůstek 

celkový 
Stav 31.12. 

2018 148 174 320 426 -26 -106 -132 15 297 

2019 142 150 294 390 -8 -96 -104 15 193 

2020 141 168 297 346 -27 -49 -75 15 117 

Zdroj: Český statistický úřad 

Jak lze z tabulky 1 vyčíst, porodnost je srovnatelná s minulým rokem, zároveň se 

zvýšil počet zemřelých osob. Z dat je zřejmé, že ve městě je stále více osob starších 

65 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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Šluknovský výběžek – mapa 
 

 

 

Zdroj: www.wikipedia.cz, upraveno autorem  

 

Bezpečnostní analýza 

O bezpečnost a veřejný pořádek se ve Varnsdorfu stará: 

 Obvodní oddělení Policie ČR  se sídlem na ul. Havlíčkova čp. 2040/9 ve 

Varnsdorfu s územní působnosti: 

spádové obce: Dolní Podluží, Dolní Podluží - Kateřina, Dolní Podluží - Světliny 2. díl, 

Dolní Podluží - Světliny, Jiřetín pod Jedlovou, Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová, Jiřetín 

pod Jedlovou - Lesná, Jiřetín pod Jedlovou - Rozhled, Horní Podluží, Horní Podluží - 

Ladečka, Horní Podluží - Světlík, Horní Podluží - Žofín, Varnsdorf, Varnsdorf - 

Studánka, Varnsdorf - Světliny 1.  

 Oddělení hlídkové služby na ul.Myslivecká čp. 2410 ve Varnsdorfu  

S územní působnosti ve šluknovském výběžku ( Varnsdorf, Rumburk, Krásná Lípa, 

Šluknov, Velký Šenov, Dolní Poustevna).³ 
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 Městská policie Varnsdorf 

s územní působnosti v katastru obce Varnsdorf. 

Trestná činnost  
V teritoriu obvodního oddělení Varnsdorf Policie ČR bylo v roce 2020 spácháno 444 

trestných činů , kdy proti minulým letům dochází k mírnému nárůstu trestné činnosti, avšak 

proti roku 2019 došlo ke snížení objasněnosti těchto trestných činů.  

 

Tab. 2  Celková kriminalita  

Rok Nápad TČ Objasněnost % 

2018 444 253  56,98 % 

2019 342 194 57 % 

2020 384 185 48 % 

 

Zdroj: Policie ČR –Mapa kriminality květen 2021 

 

 

Tab. 3 Skladba kriminality  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Násilné tr.činy 35 39 24 24 / 15 26 / 9 

Mravnostní 3 8 1 2 / 1 3 / 2 

Krádeže vloupáním 52 66 95 15 / 2 54 / 14 

Krádeže prosté 96 120 113 87 / 46 105 / 48 

Majetkové tr.činy 166 202 32 54 / 44 195 / 74 

Krádeže mot. vozidel 12 13 16 9/2 4 / 1 

Hospodářské tr.činy 31 15 3 34 / 23 25 / 17 

 

Zdroj: Rok  2016, 2017, 2018, 2019, 2020 – Mapa kriminality https://www.mapakriminality.cz/#, 

Pozn.autora:  údaje za lomítkem je počet objasněných tr.činů 

https://www.mapakriminality.cz/
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Z přehledu skladby kriminality vyplývá, že největší podíl na nápadu trestné činnosti 

má dlouhodobě majetková trestná činnost, která v roce 2020 zaznamenala nárůst tr. 

činnosti. 

Dle informací PČR nejsou zaznamenávány z pohledu majetkové kriminality nové 

formy vnikání do objektů. Majetková kriminalita je páchána všemi možnými způsoby. 

Dochází k násilnému vnikání do objektů, ať už rozbitím dveří, oken, popřípadě jejich 

vypáčením.  

Řada případů je však páchána tzv. bez násilí. I v letošním roce převážná většina 

majetkových deliktů, které byly objasněny, byly páchány osobami z řad recividistů a 

toxikomanů (konzumentů pervitinu nebo marihuany). Toxikomani páchají trestnou 

činnost nejjednoduším a nejrychleji proveditelným způsobem. Z tohoto pohledu je 

zaznamenán ústup kvalifikovaných způsobů provedení vloupání, jako je rozlomení 

cylindrické vložky zámků, popřípadě užití speciálních přípravků k překonání zámků 

tzv. planžety. 

V roce 2020 byla zaznamenána  i 1 vražda, která byla ihned objasněna. 

 

 

Tab. 4 Meziroční srovnání, indexy na 10.000 obyvatel trestné činy 

 Trestné činy Meziroční srovnání Index 

2018 444 + 36 293,631 

2019 342   -102 186,2 

2020 384 + 42 209 

Zdroj: autor 

Kromě trestního jednání ve městě dochází i páchání méně závažné činnosti a to 

přestupkům na úseku veřejného pořádku, občanského soužití, proti majetku, ale také 

na úseku silniční dopravy. V rámci sběru dat byly zajištěny údaje jak z MěÚ 

Varnsdorf, tak i z Obvodního oddělení Policie ČR. OOP ČR Varnsdorf, eviduje za rok 

2020 celkem 333 přestupků, kdy proti roku 2019 je to nárůst + 49 přestupků 
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Přestupky ve vyloučené lokalitě Kovářská/Žitavská, nelze přesně definovat. Statistika 

pro tyto lokality není k dispozici. Nicméně obyvatelé těchto lokalit se pohybují po 

celém území města Varnsdorfu a dopouští se zde rovněž protiprávního jednání. 

Ve vyloučených lokalitách došlo k poklesu výjezdů MP Varnsdorf a PČR, kdy zřejmě 

má na tomto i přítomnost APK, které jsou  vysílány do těchto vyloučených lokalit. 

Další skutečností je, že zejména v lokalitě Kovářská – Žitavská došlo ke změně 

majitelé nemovitostí  čp. 2761,2762 a 2763, kdy došlo k ukončení nájmů ze strany 

nového majitele a následnému odstěhování z této lokality do jiných částí města 

Varnsdorf , ale i okolních měst . 

 

Tab.5  Počet osob/pachatelů přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 

provozu 

Přestupek  
Počet osob/pachatelů přestupku 

Alkohol Ostatní drogy 

§ 125c, odst. 1, písm. b) – pod vlivem 14 9 

§ 125c, odst. 1, písm. c) – stav 

vylučující způsobilost 
1 

0 

Zdroj údajů:  MěÚ Varnsdorf - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 

 

 

Tab. 6  Přestupky v dopravě - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 

 

Odebrané ŘP Počet projednaných přestupků -,Kč 
 

Alkohol 14 Správní řízení  3 000 

Návykové 
látky 

9 Příkazní řízení 22 252 000 

     

Ost.přest.  ZŘMV 23  

     

Zdroj údajů:  MěÚ Varnsdorf - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 
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Dopravní nehodovost 

 

V rámci služebního obvodu Obvodního oddělení Varnsdorf, jsou další obce jako Dolní 

Podluží, Horní Podluží, Jiřetín Pod jedlovou, osada Lesné, byly zpracovány Dopravním 

inspektorátem PČR Územním odborem Děčín,  nebezpečné a nehodové úseky za rok 2020 . 

Na nehodovosti má největší podíl zejména  rychlost, nedání přednosti a v neposlední řadě i 

alkohol za volantem či návykové látky. Níže uvedená mapa nám  ukazuje , kde došlo v roce 

2020 k dopravním nehodám (jednotlivé tečky jsou DN). 

 

 

Zdroj : Nehodovost v ČR - https://nehody.cdv.cz/statistics.php 
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Zdroj : Dopravní nehody v ČR - https://nehody.cdv.cz/statistics.php 

 

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

v posledním sledovaném období k mírnému nárůstu 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.    

 

 

https://nehody.cdv.cz/statistics.php
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Sociálně demografická analýza 
 

Tab. 7    Počet vyplacených dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné 

nouzi 

  

Dávky Státní sociální 
pomoci Dávky Pomoci v hmotné nouzi 

celkem  PnB1 SP2 celkem  PnŽ3 DnB4 MOP5 

2016 10.174 10.174 0 6.844 6.844 3.099 304 

2017 9 296 9 296 0 8 887 6 089 2 608 190 

2018 7 977 7 977 0 6 162 4 288 1 732 142 

2019 6 953 6 953 0 4 645 3 138 1 391 116 

        

Zdroj: Úřad práce – Kontaktní pracoviště Varnsdorf  

V roce 2018 došlo ke snížení příspěvku na bydlení a příspěvku na živobytí, vzhledem 

k tomu, že se žadatelům zamítaly dávky z důvodu vysokých příjmů, projevila se zde 

vyšší zaměstnanost a vyšší mzda žadatelů.  Také u doplatku na bydlení došlo v roce 

2018 k poklesu výplaty dávek s ohledem na vyhlášení opatření obecné povahy ve 

vyloučených lokalitách. 

                                                           
1
  PnB – Příspěvek na bydlení 

2  SP – sociální příplatek 
3  PnŽ – příspěvek na živobytí 
4  DnB – Doplatek na bydlení 
5  MOP – mimořádná okamžitá pomoc 



15 
 

Tab. 8 Nezaměstnanost osob s trvalým pobytem na území města Varnsdorf  

Uchazeči  

2018 2019 2020 

celkem uchazečů 523 celkem uchazečů        482  celkem uchazečů 714 

muž
i ženy A OZP 

PvN, 
PpR muži ženy A OZP 

PvN, 
PpR muži ženy A OZP 

PvN, 
PpR 

počet 
nezaměstnaných 259 264 9 110 273 240 242 13 74 238 357 357 - 93 389 

dle 
věku 

Do 18 let 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 - - - 

18 – 50 let 153 171 9 36 165 166 178 13 26 166 238 241 30 31 248 

50+ 103 92 0 74 110 71 63 0 48 72 116 115 1 62 141 

dle 
délky 
eviden
ce 

Do ½ roku 122 102 15 22 139 126 119 10 24 132 81 58 13 11 96 

½ až 2 roky 70 83 1 34 86 67 73 3 21 78 242 250 18 53 265 

2 roky a více 66 80 1 54 51 47 50 0 29 28 34 50 - 29 29 
                 

 
Uchazeči o práci ve Varnsdorfu 
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Tab. 9 Přehled nezaměstnanosti v jednotlivých městech ORP Varnsdorf v roce 2020 

 

  
Počet 

obyvatel
1) 

 
Počet nezaměstnaných 

(evidovaných uchazečů o zaměstnání) 

 

Celkem 

                                                
                                                                                             Počet dosažitelných 
                                                                                               ve věku 15 - 64 let 

 

Celkem Muži 
 

Ženy 

 

Dolní Podluží 1 173 41 41 20 
21 
 

Horní Podluží 826 25 25 16 
9 
 

Chřibská 1 357 47 47 29 
18 
 

Jiřetín pod 
Jedlovou 667 26 26 16 

10 
 

Rybniště 672 30 30 13 
17 
 

Varnsdorf 15 117 500 487 238 
249 

 

Varnsdorfsko 19 812 671 656 332 

 
324 
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Nezaměstnanost ve Varnsdorfu v % 
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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. 10  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 

Rejstřík Om6 
2018 

340 196 262 

Rejstřík Nom7 25 49 74 

Rejstřík Om 
2019 

262 199 247 

Rejstřík Nom 12 42 54 

Rejstřík Om 
2020 

247 179 251 

Rejstřík Nom 12 27 39 

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

7
  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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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. 11 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  

2018 187 109 47 78 26 

2019 182 103 41 79 21 

2020 81 43 19 38 15 

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  

2018 22 8 2 14 3 

2019 16 9 0 7 2 

2020 14 6 2 8 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  

2018 16 9 1 7 1 

2019 27 18 4 9 1 

2020 3 / / 3 1 
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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  

2018 84 49 22 35 13 

2019 96 58 31 38 8 

2020 34 23 11 11 8 

Zdroj: MěÚ Varnsdorf  

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 

mladších 15-ti let, 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. 12 Počet výchovných problémů v roce 2020 

 

Celkový počet 

výchovných 

problémů 

celkem  

z toho 

děti do 15 

let 

z toho 

dívek 

mladistvých 

(15-18 let) 

z toho 

dívek  

2018 84 49 22 35 13 

2019 96 58 27 38 8 

2020 34 23 11 11 8 
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Kurátor pro dospělé 

Kurátor pro dospělé ve spolupráci s dalšími subjekty poskytuje sociální služby 

osobám ohroženým sociálním vyloučením.  

Tab. 13  Počet klientů kurátora pro dospělé 

 

Rok Celkem evidovaných 
Počet propuštěných v roce 

Z výkonu trestu Ze školských zařízení 

2016 221 31 6 

2017 251 49 10 

2018 286 50 3 

2019 306 55 9 

2020 318 57 3 

Zdroj: MěÚ Varnsdorf  

 

Z aktuálních 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 pro dospělé. Jedině tak, za 

stávající legislativy, bude možné klienty donutit s kurátorem spolupracovat. Za výše 

uvedených podmínek, nemá kurátor o propuštěných žádné informace.   
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Drogová situace  
 

Hlavním rizikem v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality je výskyt užívání drog 

včetně jejich výroby a distribuce na území města, včetně sociálně vyloučených 

lokalit. Pro celé Šluknovsko je charakteristický vysoký počet uživatelů drog, zejména 

alkoholu, marihuany a pervitinu. Poslední dvě látky se dají v regionu sehnat za 

relativně nízkou cenu (cca 70 Kč za dávku pervitinu, 100 Kč gram marihuany). Nízká 

cena těchto látek je častým důvodem proč jsou obchodovány přes hranice Německa. 

Navyšuje se meziročně až o 30 %. i počet klientů neziskové organizace WHITE 

LIGHT I., která ve Varnsdorfu poskytuje služby sociální prevence pro uživatele drog. 

Toto číslo však nemusí nutně znamenat nárůst počtu uživatelů drog v oblasti, k tomu 

by bylo nutné ho komparovat s dalšími daty, například z krajské hygienické stanice o 

počtu epidemiologických chorob v regionu. Toto číslo tak může paradoxně indikovat 

úspěšnost služeb tzv. harm reduction, a to především ve formě nárůstu důvěry mezi 

uživateli drog a poskytovatelem této služby. 

I v roce 2020 město Varnsdorf spolupracovalo s organizací WHITE LIGHT I, která 

zde zajišťovala projekt „Terénní program pro uživatele drog ve městě Varnsdorf. 

Terénní program je hodnocen jako přínosný nejen pro cílovou skupinu, ale i pro 

město. Organizace spolupracuje nejen s dalšími sociálními službami v regionu, ale i s 

oddělením OSPOD ve Varnsdorfu, což umožňuje relativně včas zachytit 

experimentování mladistvých s drogami a vhodně intervenovat.  

WHITE LIGHT I, je samostatnou právnickou osobou (dále jen WL I), zapsaným 

ústavem, který nabízí pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost státní, 

k rase, pohlaví, národnosti, náboženství, sociální skupině aj. Nouzí se myslí jakákoliv 

obtížně řešitelná životní situace lidí. Dále poskytuje rady, pomoc a informace všem 

lidem v různých pro ně důležitých oblastech zájmu tak, aby nebylo poškozováni 

neznalostí svých práv a povinností nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby. 

Rady, pomoc a informace jsou organizací poskytovány bezplatně, nezávisle, důvěrně 

a nestranně. Organizace vytváří podmínky pro budování a existenci iniciativ 

podporujících principy občanské společnosti, práva priorit, rozvoj osobnosti každého 

člověka při respektování jeho odlišnosti.  
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Dle realizovaného projektu White Licht I, za první pololetí roku 2020 poskytli služby 

110 stálým klientům, z toho jich bylo 89 uživatelů pervitinu, 2 uživatelé alkoholu a 19 

uživatelů THC. Proběhlo 749 kontaktů a v 519 případech bylo vyměněno terénními 

pracovnicemi 14 173 kusů stříkaček. Během monitoringu města posbíraly pracovnice 

v ulicích 83 odhozených stříkaček a odvezly je k odborné likvidaci. Všichni uživatelé 

jsou informováni o bezpečném užívání a o možnostech pomoci. 

Tab. 14  Klienti TP 

Rok 2019 2020 

Věk klientů do 18 let  nad 18 
let  

do 18 
let  

nad 18 
let  

Počet klientů  
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili 
v daném období alespoň jednou služeb programu)   

N 98 N 83 

- z toho injekčních uživatelů drog N 90 N 52 
- z toho mužů N 74 N 42 
- z toho žen N 16 N 10 
- z toho se základní drogou heroin N 0 N 0 
- z toho se základní drogou pervitin N 90 N 52 
- z toho se základní drogou kanabinoidy N 7 N 0 
- z toho se základní drogou extáze N 0 N 0 
- z toho se základní drogou těkavé látky N 0 N 0 
- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně N 0 N 0 
- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně N 0 N 0 
- z toho se základní látkou metadon nelegálně N 0 N 0 
- z toho se základní látkou metadon legálně N 0 N 0 
- z toho se základní látkou alkohol N 1 N 2 
- z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu 
hygienické služby 

N N N N 

Průměrný věk klienta1) 36 35 
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou 
služeb programu2) 

30 29 

Počet kontaktů celkem3) 686 663 
-z toho s uživateli drog 656 224 
Počet prvních kontaktů4) 69 51 
- z toho s uživateli drog 39 21 
- z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu 
hygienické služby 

N N 

Počet výměn – výkonů ve výměnném programu5) 344 224 

Počet vydaných injekčních jehel/setů 13847 13601 

Počet nalezených injekčních setů 50 62 

 
 

  

1)
 Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, že jste schopni odlišit jednotlivé osoby). 

2)
 Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 

3)
 Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité 

služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 
4) 

1. kontakt: První návštěva klienta v daném zařízení nezávisle na tom, jaký typ služby klient využije; klientovi byly poskytnuty 
základní informace a zařízení a službách, které zařízení nabízí. 
5) 

Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. 
Zdroj White Licht I 
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Tab. 15   Výkony 

Služba 
Počet osob, 
které danou 

službu využily 

Počet výkonů1) 
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

Kontakt s uživateli drog 52 663 Počet návštěv 

Zdravotní ošetření 5 5 Počet ošetření 

Individuální poradenství 19 31 
Počet sezení/délka trvání 
jednoho sezení 

Skupinové poradenství 0 0 
Počet skupin/ 
délka trvání jedné skupiny 

Krizová intervence 0 0 Počet intervencí 
Sociální 
práce(odkazy,reference,asiste
nce,…) 

30 34 Počet referencí 

Informační servis 68 281 Počet referencí 
Testy HIV 0 0 Počet provedených testů 
Testy VHC 0 0 Počet provedených testů 
Těhotenské testy 0 0 Počet provedených testů 
Jiné testy, jaké? 0 0 Počet provedených testů 

Poradenské telefonáty xxxx 42 Počet telefonátů 

První pomoc 0 0 Počet intervencí 
 
*Pozn. – dle potřeby uveďte jiné typy služeb.  
1)
 Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet provedených ošetření, počet individuálních sezení, skupin atd.). 

   Zdroj White Licht I 

 

Klientelu Terénního programu ve Varnsdorfu tvoří zejména uživatelé pervitinu, 

nejčastěji injekční uživatelé. 

V roce 2020 byl zaznamenán mírný pokles kontaktů, a to hlavně na jaře, který byl 

způsobený situací viru Covid-19, kdy klienti měli nedostatek léků sloužící k výrobě 

pervitinu. Také byl zaznamenán pokles počtu klientů z důvodu migrace uživatelů 

z vyloučené lokality (sídliště na Kovářské). Byty z dané lokality odkoupil nový majitel, 

který trval na vystěhování problémových nájemníků, mezi nimiž byli i někteří naši 

klienti. 

Terénní program je hodnocen jako přínosný nejen pro cílovou skupinu, ale i pro 

město. White Licht I  vytyčené cíle naplňuje.  

Z výše uvedených statistických dat vyplývá, že Terénní program ve Varnsdorfu má 

stále své opodstatnění. 

Ve městě Varnsdorf je od 19. 1. 2018 aktivní i „Poradna pro závislosti – Drug Out“, 

jejímž cílem je pomocí odborného sociálního poradenství a edukačních aktivit zlepšit 

fyzickou a psychickou soběstačnost cílové skupiny. Dále jim pak v co největší možné 

míře umožnit zapojení do běžného života bez užívání návykových látek.  Služba je 
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určena osobám ve věku nad 15 let ohrožených závislostí nebo osobám závislým na 

návykových látkách zejména uživatelům nelegálních návykových látek (THC, pervitin, 

opioidy). Zaměřuje se také na uživatele alkoholu, na osoby s problémem 

patologického hráčství, na osoby blízké (zejména rodiče) uživatelů návykových látek 

a osoby ohrožené závislostním chováním. 

Dle zprávy z Drug Outu v našem městě stále stoupá počet mladistvých uživatelů 

marihuany, velkým trendem mezi dětmi a mladistvými je experimentování s různými 

druhy léků. Nedávno zaznamenali užívání nového léku, který není dostupný v ČR, 

ale i přesto ho zde mládež užívá, psychoaktivní lék se jmenuje Faverin, dle informací 

z Drug Outu se užívání tohoto psychoaktivního léku týká cca 30 - 40 mladistvých, 

informace  postoupili  kompetentním orgánům k dalšímu opatření  a vše se řeší. 

Během uplynulého roku 2020 tedy během doby Covidu se zvýšil počet uživatelů 

alkoholu, a to zejména mezi dospělými. 

Drug Out ve své zprávě dále uvádí, že v současné době, kde se schází mládež a 

zároveň užívají drogy, jsou například dopravní hřiště, dále tzv. „tunel“, který se 

nachází pod schůdky u řeky Mandavy v blízkosti Alcatraz Clubu, další problémovou 

lokalitou ve městě je hřiště u knihovny, kde se rovněž schází mládež užívající drogy. 

Dle pracovníků Drug Outu je zarážející postoj rodičů ke kouření a užívání mariuhany 

svých dětí. Hodně rodičů dětem kouření cigaret a užívání mariuhany toleruje, a 

dokonce  jim sami cigarety dávají nebo na ně poskytují finance. Na místě by byla 

větší spolupráce se školami, aby bylo možno pracovat s dětmi, které jsou již závislé. 

Mariuhana je nejrozšířenější drogou varnsdorfské mládeže. 

V našem městě je rovněž několik vyloučených lokalit, které mají vliv nejen na veřejný 

pořádek, ale i kriminalitu ve městě. U vyloučené lokality „Kovářská“  došlo na podzim 

r. 2020 k podstatné změně, neboť zde došlo k prodeji 3 panelových domů, které 

získal nový majitel. Ten dal všem nájemníkům  výpověď z nájmu – respektive jim 

neprodloužil nájmy (tyto byly pouze vždy na 1 měsíc). Tím došlo z lokality 

odstěhování většiny mnohdy i problémových nájemníků, kteří se odstěhovali do 

dalších měst (Rumburk,Krásná Lípa a Šluknov), a také si našli nové bydlení 

v různých částech města Varnsdorf – zde vznikají tzv. mikro vyloučené lokality, neboť 

každá rodina čítá cca 10 -25 osob. 
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Tyto vyloučení mikrolokality mají vliv na běžný život města, neboť problémový 

obyvatelé se pohybují po celém území města. Dá se říci, že drogová scéna je na 

stejné úrovni jako v roce 2019, nicméně samotná Pandemie – Covid 19 zasáhla tuto 

problematiku. Dle statistických údajů došlo v celé ČR ke zvýšení konzumace 

alkoholu. 

 

Vnímání pocitu bezpečí občany Varnsdorfu 

 

Bohužel, přes veškerou snahu a dostatečnou informovanost o provádění 

sociologického výzkumu, se nakonec nepodařilo oslovit stanovený počet občanů. 

Průzkumu vnímání pocitu bezpečí občany města se tak proto zúčastnilo 102 obyvatel 

starších 14 let, žijících v různých částech města, od základního až po vysokoškolský 

stupeň vzdělání, bydlící v rodinných či panelových domech.  

V této analýze se vychází z dotazníků, které jsou k dispozici v příloze této práce. Aby 

bylo možno zpracovat celkový přehled všech dat, tabulek a grafů, z dotazníků, bylo 

potřeba všechny označené odpovědi jednotlivě spočítat, vyhodnotit a patřičně 

okomentovat. Struktura dotazníku je uvedena níže. Celé vyhodnocení průzkumu se 

dá zpracovat z více hledisek, např. z pohledu žen, mužů nebo z pohledu věkové 

struktury obyvatel nebo místa bydliště apod. Je spousta možností, jak zkombinovat 

nabízené otázky. Vzhledem k rozsáhlému množství dat jsou (v části „vyhodnocení“) 

uvedeny pouze grafy s celkovým počtem odpovědí. V této práci jsou zpracovány 

všechny otázky z dotazníku a to s následným vyhodnocením odpovědí respondentů. 

V případě potřeby lze zpracovat i jiné varianty grafů či tabulek, které nejsou 

obsaženy v této zprávě. 
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Dotazník - Vnímání pocitu bezpečí občany města Varnsdorf 
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Samotného průzkumu se účastnilo celkem 102 respondentů, z toho bylo 59 žen a 43 

žen. 

Graf č. 1 -  Pohlaví respondentů 

 

Graf č. 2 - Věkové složení respondentů 

 

Z grafu je patrné, že do průzkumu se zapojila zejména  starší populace. 
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Graf č.3 - Vzdělání respondentů.   

 

Jsou zde zastoupeny všechny stupně vzdělání. 

 

Graf č. 4 -  Bydliště respondentů. 

 

Větší část respondentů bydlí ve středu v centru města. 
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Graf č. 5 - Způsob bydlení respondentů 

 

Vyhodnocení dotazníků „Vnímání pocitu bezpečí občany města 

Varnsdorf“. 
 

 

V roce 2007 celkem 43 % obyvatel města Varnsdorfu uvedlo, že se ve městě cítí v 

bezpečí, ale za zmínku stojí odpovědi třetinové části spoluobčanů, kteří uvedli, že se 

spíše necítí bezpečně. 

Naproti tomu v dotazníku v roce 2021 uvedli respondenti, že se „spíše necítí ve 

městě bezpečně". Tento názor zde prezentují zejména starší ročníky, které se 

obávají kriminality. 
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Otázka č. 1 - Cítíte se ve městě bezpečně ? 

 

 
Graf č.6 

 

Otázka č. 2. -  Řekl/a  byste, že okolí Vašeho domu je (večer a v noci) pro Váš život a 
život Vaší rodiny bezpečné? 

 
Graf č.7 

Respondenti převážně uvedli, že se cítí v okolí domu bezpečně, kdy tato otázka je 

shodná s výzkumem z roku 2007. 
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Otázka č. 3. -  Cítíte se bezpečně (více možností) ? 

 
Graf č. 8 
 

Z grafu je vidět, že většina respondentů se cítí být v bezpečí doma (v bytě) a v centru 

města přes den. Večer se cítí ohroženi zejména v centru města a v okrajových 

místech města. Jedná se o totožné výsledky jako v roce 2007. 

Otázka č. 4. -  Stal/a jste se Vy nebo členové Vaší domácnosti v posledním období 1 
roku obětí nějakého trestného činu nebo pokusu o trestný čin na území města 
Varnsdorfu? 

 
Graf č. 9 

 
Dle grafu většina respondentů se nestala obětí trestného činu, výsledek je obdobný 

jako v roce 2007. 
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Otázka č. 5. - Na kterém místě se cítíte nejvíce ohroženi ?   

 

 
Graf č.10 

 
Dle provedené dotazníkové akce u otázky č. 9, celkem 98 respondentů uvedlo, že se 

nejvíc cítí ohroženi v parku, v roce 2007, tak uvedlo 48,7% respondentů. Jak lze 

postřehnout z grafu je zřejmé, že krom parku, se lidé nejvíc cítí být ohroženi na 

vlakovém nádraží, autobusovém nádraží a na náměstí, či při výběru z bankomatu. 
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Otázka č. 6. -  Udělali jste nějaké opatření posilující Vaši bezpečnost a bezpečnost 
Vašeho majetku ? (více možností) 

 
Graf č. 11 

U otázky č. 6 všichni respondenti uvedli, že se v rámci své bezpečnosti raději 

vyhýbají večer a v noci nebezpečným místům, kdy dále raději využívají buď svoje 

vozidlo či služby taxislužby. Minimum respondentů uvedlo, že nosí u sebe zbraň. 

Otázka č.7. -  Jaká je Vaše ochota osobně ovlivnit bezpečnostní situaci ve městě ? 

 

 
Graf č. 12 
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U otázky č. 7 je potěšující, že většina respondentů uvedla, že v případě potřeby bude 

svědčit, popřípadě zavolá policii a nebo se sám přihlásí se svým svědectvím. Dá se 

říci, že občané jsou ochotni pomoci a to za určitých podmínek, kdy jim nejvíce 

vyhovuje anonymita a to z důvodu možné pomsty. 

Otázka č.8. -  Kolikrát jste v posledním roce přišel/přišla  do kontaktu s policisty ? 

 

 
Graf č.13 
 

Tato otázka nebyla více konkretizována za jakých okolností došlo ke kontaktu 

s policisty, kdy respondenti mohou vnímat policisty i při dopravních akcích, či 

preventivních opatřeních ve městě. 

 

 

 

 

 

 

 

94 

33 

14 

2 
8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8

o    Ani jednou

o    Jednou

o    2 – 3 krát 

o    4 – 6 krát 

o    7 a vícekrát



36 
 

Otázka č.9.  - Můžete nám říct, o kterých konkrétních preventivních aktivitách nebo 
programech  policie víte ? 

 

 
Graf č.14  
 
 
 

U otázky č. 9.,  nejvíc respondenti vnímají preventivní aktivitu policie zejména u 

dopravně bezpečnostních akcích, a dále vnímají i Asistenty prevence kriminality, 

kteří se objevili v ulicích města od září roku 2020 a přispívají tak svou přítomností ke 

snižování trestné činnosti a sociálního napětí ve městě mezi minoritou a majoritou.  
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Otázka č.10. Jak jste spokojen/a s tím, jak se Policie ČR (státní policie) stará o 

bezpečnost občanů v místě Vašeho bydliště? 

 
Graf č. 15 
 
 

U této otázky respondenti uvedli, že jsou spíše nespokojeni s prací Policie ČR, kdy 

samozřejmě na tuto otázku má vliv jak věková skupina respondentů, tak i pohlaví. 

Oproti roku 2007 je zde obrat , kdy bylo v tomto roce větší podpora Policie ČR. 

Otázka č.11. -  Jak jste spokojen/a s tím, jak se Městská policie Varnsdorf stará o 
bezpečnost občanů v místě Vašeho bydliště? 

 

 
Graf č. 16 
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U otázky č.11 je výsledek obdobný jako u dotazu na Policii ČR, kdy odpovědi jsou 

totožné a většina respondentů uvádí, že je spíše nespokojena s prací Městské 

policie ve Varnsdorfu. 

 

Otázka č.12. -  Jak jste spokojen/a s tím, jak se Asistent Prevence Kriminality (APK) 
či Domovník Preventista (DP) Varnsdorf stará o bezpečnost občanů v místě Vašeho 
bydliště? 

 

 
Graf č.17 
 
 

U otázky č. 12 jsou opět podobné odpovědi, což značí o vybraném vzorku občanů 

města Varnsdorfu, kteří odpovídali v předcházejících otázkách. Zde jsou podobné 

odpovědi, kde uvádějí, že jsou spíše nespokojeni s prací APK a DP ve Varnsdorfu, 

zde si respondenti trošku odporují, neboť v otázce č. 9 většinou uvedli, že vnímají 

jako prevenci APK ve městě, což možná zapříčiňuje názor respondentů na tuto 

otázku, že neznají pracovní náplň APK. 
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Otázka č.13. - Jakou formu komunikace volíte s Policií ČR nebo Městskou policií 
Varnsdorf? 

 
Graf č.18 

 
 
Z grafu je zřejmé, že respondenti při komunikaci s Policií volí raději telefonickou 

formu a po té elektronickou. Zde se opět projeví věková struktura  respondentů. 

Otázka č14. -  Čím by podle Vašeho názoru mohla Policie ČR nebo Městská policie 
Varnsdorf zvýšit svůj vliv při ochraně bezpečnosti občanů ve Varnsdorfu ? 

 

 
Graf č. 19 
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Zde většina respondentů je nakloněna zvýšení pěších hlídek ve městě, dále 

razantnější zákroky vůči pachatelům, zvýšení počtu strážníků a policistů a také 

rozšíření městského kamerového systému. 

Otázka č.15. -  Domníváte se, že je město Varnsdorf bezpečnější ve srovnání 
s jinými městy ? 

 

 
Graf č. 20 

 
U otázky č. 15 většina respondentů uvedla, že město Varnsdorf s porovnáním 

s jinými městy je spíše bezpečnější. 
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Otázka č.16. -  Myslíte si, že Varnsdorf nabízí dostatek příležitosti pro aktivní trávení 
volného času ? 

 

 
 
Graf č. 21 

 

 

U této otázky se projevuje věková struktura respondentů, kteří se přiklánějí k názoru, 

že ve městě není dostatek příležitostí pro aktivní trávení volného času. 
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Otázka č.17. -  Kterými zločiny se cítíte být nejvíce ohroženi ? 

 
Graf č. 22 
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Otázka č. 17 nám ukazuje, kterými zločiny jsou obyvatelé města Varnsdorf nejvíce 

ohroženi. Opět se dá říci, že na odpovědi respondentů má vliv i věkové složení. Dle 

dotazníků, bylo sestaveno TOP 10 zločinů, o kterých si respondenti myslí, že je 

nejvíc ohrožují: 

1) Vandalismus – celkem 101 respondentů 

2) Výtržnictví – celkem 95 respondentů 

3) Krádeže kol – celkem 76 respondentů 

4) Výroba a distribuce drog - celkem 70 respondentů 

5) Vykradení sklepa – garáže, celkem 66 respondentů 

6) Vykradení zahrádek – celkem 63 respondentů 

7) Oloupení na ulici – celkem  59 respondentů 

8) Vykradení automobilu  a Rvačka -   celkem 51 respondentů 

9) Krádež osobního automobilu -  celkem 45 respondentů 

10)  Ublížení na zdraví - celkem 43 respondentů  

Výčet trestných činů kterými se respondenti cítí být ohroženi je obdobný jako v roce 

2007. 

Otázka č.18. -  Čím by se měla zabývat prevence kriminality ? 

 
Graf č.23 
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Poslední otázka zněla: „Čím by se měla zabývat prevence kriminality?“ Je tak 

záměrně položena, abychom si uvědomili, co všechno naše občany trápí a co by rádi 

sami změnili, ale nemohou. Vidíme, že v posledním grafu 17, bylo znovu označeno 

více možností. Důvod je prostý, vyskytlo se tu více odpovědí, které jistě stojí za 

povšimnutí.  

Krádežemi a vykrádáním automobilů; krádežemi v bytech a domech; partami, 

vandalismem, nedodržováním dopravních předpisů, problémem drog a alkoholismu, 

pouličními krádežemi, nočním klidem, opilci, dětmi na ulicích, nepořádkem na ulicích, 

hlukem, záškoláctvím dětí, problémy s parkováním, pouliční prostitucí.  

Nejčastěji respondenti označili odpověď partami, vandalismem, problém drog a 

alkoholismu. 

Shrnutí 

 Celkem bylo zpracováno 102 dotazníků, kdy odpovědí poskytlo celkem  59 žen a 43 

mužů. Na výsledkách průzkumu mělo určitě vliv několik faktorů, zejména věk 

respondentů, jejich bydliště, vzdělání. Bohužel se podařilo i přes veškerou osvětu 

vybrat pouze 102 dotazníků, kdy se jedná tedy pouze o zlomek vzorku obyvatel 

města Varnsdorfu. Tomuto nízkému počtu dotazníků také přispěla i pandemie 

koronaviru, kdy občané města Varnsdorfu se nechtěli plně zapojit do dotazníkové 

akce a přispět tak k optimálním informacím. 

Jak vyplývá z analýz výsledků výzkumu, uskutečněného v měsících březnu a dubnu 

roku 2021, většina obyvatel Varnsdorfu se ve městě cítí určitě nebo spíše bezpečně 

57 respondentů, naopak spíše Ne a určitě Ne se necítí bezpečně 45 respondentů. 

Z analýzy výsledku vyplývá, že občané nejčastěji využívají k ochraně sebe nebo své 

rodiny preventivních opatření, například vyhýbají se večer nebezpečným místům, 

zabezpečili si dům dveřním alarmem nebo zámkem, informují se o místě pobytu 

mimo domov, znají programy svých blízkých nebo si jednoduše dohlíží se sousedy 

na domy.  

Většina obyvatel je ochotna osobně ovlivnit bezpečnost ve městě a to alespoň tím, 

že 66 z dotázaných bude svědčit, pokud k tomu budou vyzváni, více jak polovina 

respondentů zavolá anonymně policii a dvě třetiny se samy přihlásí se svědectvím. 

Avšak většina respondentů uvedla, že město Varnsdorf s porovnáním s jinými městy 
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je spíše bezpečnější než jiná města. Sociologická analýza „Vnímání pocitu bezpečí 

občany měst, bude opakována na jaře roku 2022. 

 

Přestože byl zpracováván nízký počet dotazníků, tedy výsledky nejsou zcela 

reprezentativní, lze hodnotit pozitivně, že nedochází k výraznému zhoršení vnímání 

bezpečnosti ve městě. Projekty v rámci prevence kriminality jsou veřejností 

akceptovány a narůstá důvěra vůči PČR, MP i APK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Swot analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

- v místě pracuje Obvodní oddělení Policie 

ČR 

- v místě  je Oddělení hlídkové služby 

- pracuje zde i Obecní policie Varnsdorf 

- zařízení MKDS 

- manažer prevence kriminality 

- znalost prostředí 

- projekt APK 

- projekt Domovník – preventista 

- realizace ostatních projektů 

- rozvoj sociálních služeb a realizace 

osvědčených nástrojů 

 

- existence vyloučených lokalit 

- fluktuace obyvatelstva se znaky 

sociálního vyloučení 

- vysoká míra kriminogenních faktorů 

- zvyšující se sociální napětí 

- nárůst protiprávního jednání 

přestupkového charakteru 

- drogová problematika 

- otevřenost hranic 

- školská zařízení základní školy, 

střední školy a gymnázium   

- domovy mládeže 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

OHROŽENÍ 

 

 

- Koncepce prevence kriminality 

- Rozšíření MKDS 

- Stabilní finační zajištění oblasti prevence 

kriminality 

- Dotační tituly pro oblast prevence 

kriminality a zajištění sociálních služeb 

- Realizace dílčích projektů v oblasti 

prevence kriminality a sociálních služeb 

- Aktivní spolupráce se složkami PČR, 

Městské policie, APK 

 

 

- fluktuace obyvatelstva se znaky 

sociálního vyloučení 

- snížení počtu policistů PČR, 

strážníků MP 

- drogová scéna, dostupnost zejména 

drogy Pervitin z důvodu nízké ceny 

- snížení věku uživatelů při -

experimentování s OPL 
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