ZÁVĚR A VÝSLEDKY PRŮZKUMU K PROJEKTU ASISTENT PREVENCE
KRIMINALITY A DALŠÍM OBLASTEM PREVENCE KRIMINALITY ZA ROK
2022.
Představení průzkumu a jeho cíle:
V měsíci říjnu proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na vnímání pocitu bezpečí občany
města Šluknov.
Cílem průzkumu bylo zjistit, jak občané vnímají pocit bezpečí ve městě, čím se cítí nejvíce
ohroženi a zda mají nějaké návrhy na případné zlepšení situace. V neposlední řadě bylo cílem
zjistit také zpětnou vazbu k projektu Asistent prevence kriminality.
Průzkum proběhl formou anonymního dotazníkového šetření určeného obyvatelům města.
Dotazník obsahoval 15 otázek týkajících se výše uvedeného tématu.
Respondenti:
U respondentů nás zajímalo pouze pohlaví, věk a místo bydliště, abychom zjistili, zda se
bezpečněji cítí např. muži, lidé mladší a jak velkou roli v pocitu bezpečí hraje místo pobytu.
Dotazníkové šetření bylo dobrovolné a zúčastnilo se ho 100 respondentů, z toho 65 žen a 35
mužů. Nad 40 let bylo 55 dotázaných, 45 účastníků bylo mladších 40 let. 58 respondentů
bydlí v centru města, 12 na Sídlišti a v jeho okolí a 30 bydlí ve spádových částech města
(Království, Císařský apod.).
Uvědomujeme si, že se nejedná o příliš reprezentativní vzorek co do počtu vyplněných
dotazníků, ale i tak jsme přesvědčeni o tom, že nám to pomohlo přiblížit názory občanů na
přítomnost asistentů prevence kriminality a bezpečnostní situaci ve městě Šluknov.
Vyhodnocení:
Vnímání bezpečnosti ve městě
Z vyhodnocených dotazníků vyplývá, že 69% respondentů se cítí méně bezpečně až
ohroženě. Spíše bezpečně či bezpečně se cítí pouze 31% respondentů.
Nejbezpečněji se občané cítí v příměstských částech jako jsou Království, Nové Hraběcí,
Královka, Kunratice, Císařský, naopak nejméně bezpečně se cítí na Sídlišti a v jeho okolí a
v centru města.

40% respondentů nebo členů jejich domácnosti se stalo oběťmi přestupků či trestných činů
na území města.
Pravděpodobně z těchto důvodů se občané města cítí nejvíce ohroženi krádežemi,
přepadením a ublížením na zdraví, drogami a s tím spojenou trestnou činností. Dále se
obávají přestupkového chování, jako je například rušení nočního klidu, vandalismus,…
Z hlediska bezpečnosti vnímají občané největší problém Sídliště a migraci jeho obyvatel
(62%), drogovou problematiku (11%), časté krádeže (10%) a málo policistů a neřešení
problému (17%).
APK a prevence kriminality ve městě a jak je vnímají občané města
54 % dotázaných neregistruje působnost APK ve městě. Na otázku, zda hodnotí APK jako
nástroj pro posílení bezpečnosti ve městě odpovědělo 58 % dotázaných, že ne. Zároveň by
však ocenili přítomnost APK zejména na Sídlišti a v centru města. Občané by rovněž uvítali
nainstalování dalších kamer v rámci kamerového dohlížecího systému města Šluknov.
Na otázku, jaká opatření by přispěla ke zvýšení pocitu bezpečí, 57% odpovědělo: více
policistů (včetně MP) a kamerový systém, častější hlídky hlavně v noci a nad ránem, 39% si
myslí, že by pomohlo vystěhování či odkup sídliště, 3% respondentů nevědělo a pouze
jednomu respondentovi připadají současná opatření jako dostatečná.
Všechny problémy s kriminalitou však vztahovali respondenti k Sídlišti.
Podněty občanů k zaměření prevence kriminality
Nejčastěji zmiňují respondenti tyto oblasti, kam by měla prevence kriminality ve městě
směřovat: Sídliště (56%), drogy a drogová problematika (26%) a ostatní např. krádeže a
přestupkové chování (18%).

Závěr:
Z dotazníkového šetření vyplývá, že bezpečnostní situace ve městě není lidem lhostejná.
Z hodnocení v roce 2021 zůstaly oblasti, na které je potřeba se nadále zaměřit jako je místní
Sídliště, práce policie (i když, toto ovlivnit není v možnostech města ani samotné policie) a
drogovou problematiku. Nově se občané cítí méně bezpečně i v centru města.
Varovné by však mělo být to, že se u občanů celkově zhoršil pocit bezpečí ve městě.

Asistenti prevence kriminality již nejsou vnímáni převážně kladně, jako tomu bylo v loňském
roce, 54% respondentů ani neregistrovalo jejich působnost ve městě. Zároveň by většina
dotázaných nejvíce ocenila jejich působnost zejména v problémových lokalitách jako je
Sídliště a střed města.
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