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Úvod 
 

Strategický plán prevence kriminality města Šluknov na období 2023 – 2028 (dále jen „strategický 
plán“) popisuje problémy identifikované v rámci bezpečnostní, sociálně – demografické 
a institucionální analýzy města, přičemž navrhuje jejich řešení včetně všech potřebných zdrojů. 
Strategický plán volně navazuje na předchozí Koncepci prevence kriminality města Šluknov z období 
2017 – 2022.  

Priority prevence kriminality pro období 2023 - 2028 byly stanoveny na základě analýzy stavu 
veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Šluknov. Zaměřují se na nejčastější druhy trestné 
činnosti a cílové skupiny obyvatel, které jsou nejvíce ohroženy či zasaženy pácháním trestné činnosti. 
Dále se jedná o priority, které mají preventivní význam a zapojují do řešení jednotlivých témat 
prevence kriminality, co nejširší okruh místní komunity.  

Hlavním úkolem města je, na základě tohoto dokumentu, realizovat preventivní politiku v rámci svého 
území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat finanční podporu aktivitám, které 
mají bezprostřední vliv na aktuální úroveň bezpečnostní situace ve městě.  

Vytvořením plánu je dán prostor pro vypracování žádostí o státní účelové dotace na projekty 
prevence kriminality, zejména na rozvoj preventivních opatření a dalších dílčích projektů v souladu 
se Strategií prevence kriminality a rovněž projektů neinvestičního charakteru, které směřují k řešení 
a odstranění bezpečnostních problémů a rizik.  
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Socio-demografická a bezpečnostní 

analýza  
 

Region prošel v minulosti složitým 
historickým vývojem a po druhé světové 
válce prakticky úplnou výměnou 
obyvatelstva (ztráta tradic, sociálních vazeb, 
vykořeněnost a vysoká variabilita 
přistěhovalců) a trpí celou řadou negativních 
sociálních jevů. 

Okres Děčín má největší romskou 
a vietnamskou menšinu v Ústeckém kraji 
(údaje z posledního sčítání lidu, značně 
podhodnocené zvláště u romské menšiny, 
kde lze hovořit téměř o statistické 
bezcennosti konkrétního údaje). 

 

 

 

 

 

Území Šluknovského výběžku spadá podle administrativně správního dělení pod Ústecký kraj, okres 
Děčín. V regionu působí na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, tři pověřené obecní úřady 
(Šluknov, Rumburk, Varnsdorf) a dvě obce s rozšířenou působností (Rumburk a Varnsdorf), které 
v rámci přenesené působnosti vykonávají pro vymezené území státní správu v rozsahu stanovenými 
zákony. 

Město Šluknov – pověřená obec II. stupně (počet obyvatel ve správním obvodu cca 5 692). 

Šluknovský výběžek není z hlediska národnostní struktury homogenní.  Romská menšina patří 
k několika dalším národnostním menšinám, které ve Šluknovském výběžku žijí. Na území města žije 
několik etnických menšin (Romové, Vietnamci, Ukrajinci). Nejvyšší míra nezaměstnanosti je 
u romského etnika, které zde žije v několika lokalitách. 
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Zdroj : Odbor vnitřní správy města Šluknov 

Úrove ň vzdělanosti obyvatelstva  je ve sledovaných obcí v porovnání s celou republikou 
podprůměrná. Ze studie (Dostupnost krizového a nájemního bydlení pro nízkopříjmové skupiny 
obyvatel v obcích Šluknov, Rumburk, Varnsdorf a Krásná Lípy) vyplývá, že Šluknov vykazují výrazně 
vyšší podíl obyvatel s nejvyšším dosaženým základním vzděláním. Z hlediska struktury uchazečů 
o zaměstnání patří na trhu práce k nejohroženějším lidé se základním vzděláním. Je třeba zmínit, že 
lidé s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace představují nejpočetnější skupinu dlouhodobě 
nezaměstnaných.  

 

 
Graf znázor ňuje podíl nejvyššího ukon čeného vzd ělání  ve m ěstě Šluknov .  

Zdroj: Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025 
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Specifické charakteristiky jejich sociálního a rodinného života přispívají k jejich vydělování ze 
společnosti a vedou k vytváření nové třídy deklasovaných, která žije v trvalé závislosti na systému 
podpor sociální zabezpečení. Nezaměstnanost má na obyvatele sociálně vyloučených lokalit řadu 
vážných dopadů. Vedle materiální chudoby se jedná o sociální (vyloučení z participace na sociálním 
a ekonomickém životě české společnosti) a psychické důsledky (rezignace na další hledání práce, 
ztráta pracovních návyků, podléhání závislostem aj.). Tyto důsledky se pak zpětně negativně odrážejí 
ve snížených šancích na začlenění na trh práce.  
 

 
Zdroj : Český statistický úřad k 31.10.2022 

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červenci 2022 mezim ěsíčně vzrostla na hodnotu 5,04 %. 
Vzrostla p ředevším nezam ěstnanost žen, nezam ěstnanost muž ů rostla jen mírn ě. Nárůst 
nezaměstnanosti u žen byl rovn ěž zaznamenán ve všech okresech kraje, v p řípadě mužů byla 
situace v jednotlivých okresech r ůzná. 

K 31. 7. 2022 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,04 % , meziměsíčně došlo 
k nárůstu o 0,13 procentního bodu (p. b.). Oproti červenci loňského roku byla nezaměstnanost 
v sedmém měsíci letošního roku nižší o 0,44 p. b., v porovnání s lednem 2022 byla nezaměstnanost 

5,28%

4,88%

3,99%

3,24%

4,02%

3,72%3,30%
2,67%

2,61%

3,13%

2,57%

2,49%

2,84%
3,07% 2,69%

Podíl nezaměstnaných v krajích ČR k 31.10.2022 

Ústecký

Moravskoslezský

Jihomoravský

Olomoucký

Karlovarský

Liberecký

Celkově ČR

Vysočina

Zlínský

Středočeský

Jihočeský



7 
 
 

 

v uplynulém měsíci nižší o 0,25 p. b. Z pohledu jednotlivých pohlaví se nezaměstnanost zvýšila jak 
u mužů, tak i u žen. U mužů došlo jen k mírnému nárůstu o 0,01 p. b. na 4,18 %, u žen se 
nezaměstnanost zvýšila o 0,25 p. b. na 5,94 %. Ústecký kraj se tak dlouhodobě potýká s nejvyšší 
nezaměstnaností žen v celé ČR a od ledna letošního roku i s nejvyšší celkovou nezaměstnaností. 
 

Město Šluknov vykazuje k  30.09.2022 mezi obcemi Šluk novského výb ěžku nejvyšší míru 
nezaměstnanosti, tak jako to bylo v p ředchozích letech.  
 

Úřad práce ve svém statistickém 
bulletinu uvádí, že hlavní problém 
nezaměstnanosti lze spatřovat 
v Ústeckém kraji, že řada uchazečů 
o zaměstnání nadále zůstává 
v evidenci ÚP ČR a využívá systému 
nepojistných sociálních dávek, který 
ČR nabízí, ačkoliv díky vysoké 
nabídce VPM mohou získat 
zaměstnání i takoví uchazeči 
a zájemci, jejichž situace na trhu 
práce by za standardních podmínek 
byla značně ztížená. Specifickou 
skupinou tvoří uchazeči se základním 
vzděláním, pro které se volná 
pracovní místa prakticky nevytváří 
a jedinou možností jejich 
zaměstnávání často zůstávají veřejně 
prospěšné práce jako nástroj APZ. 

Zejména u dospívajících a mladých 
nezaměstnaných hrozí nebezpečí, že 
nezvládnou situaci přemíry volného 
času, nemožnosti seberealizace 
a absence pozitivního 
sebehodnocení a že období, kdy 
nemají práci, u nich zafixuje způsob 
života podporující rizikové formy 
dalšího osobnostního vývoje. 
Kriminalita se zejména pro lidi, kteří si 
nestihli vytvořit žádné pracovní 
návyky, může stát přitažlivým 
východiskem.   

 

Celorepublikov ě se po čet obyvatel žijících v sociáln ě vylou čených lokalitách zvýšil tém ěř 
o polovinu.  V současné době ke koncentraci sociálně slabých domácností dochází zejména 
v oblastech Severních Čech a severní Moravy. Celkov ě lze říci, že se tedy sociáln ě vylou čené 
lokality rozpadají do v ětšího po čtu menších celk ů. Sociálně vyloučení se stěhují nebo jsou 
stěhováni do více odlehlých obcí s málo funkční infrastrukturou. Sociální vyloučení v České republice 
přestává mít svůj dominantně městský charakter. Podíl nezaměstnaných v sociálně vyloučených 
lokalitách je v průměru přibližně 80 až 85 procent. Nezaměstnanost je vyšší v etnicky homogenních 
lokalitách a ve venkovských lokalitách, kde je nedostatek pracovních míst. Přibližn ě 15 až 20 
procent ům sociáln ě vylou čených ale ani zapojení do trhu práce nezaru čilo vyman ění se ze 
sociáln ě vylou čeného prost ředí. Většina jejich zaměstnávání je krátkodobá, nebo má nejistou 
délku trvání a generuje velmi nízký výdělek.  

OBEC 
KÓD 

OBCE  

UCHAZEČI 

CELKEM 

OBYVATELSTVO 

15-64 LET 

PN(v 

%) 

oP Děčín   4262 78738 5,1 

Dolní 

Poustevna 
562441 23 1 093 1,9 

Doubice 530417 3 53 5,7 

Jiříkov 562581 166 2 267 6,5 

Krásná Lípa 562611 134 2 075 5,9 

Lipová 562661 14 363 3,6 

Lobendava 545708 9 170 4,7 

Mikulášovice 562751 64 1 268 4,4 

Rumburk 562777 305 6768 4 

Staré Křečany 562823 50 765 5,2 

Šluknov 562858 333 3 478 8,5 

Velký Šenov 562912 52 1 269 3,7 

Vilémov 562947 15 520 2,7 

Dolní Podluží 562432 37 719 5 

Horní Podluží 562505 17 537 3 

Chřibská 562530 39 850 4,5 

Jiřetín pod 

Jedlovou 
562572 27 407 6,4 

Rybniště 562793 15 412 3,6 

Varnsdorf 562882 457 9108 4,7 
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Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR považuje SVL (sociálně vyloučenou lokalitu) takovou 
lokalitu, kde dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících v nevyhovujících podmínkách 
(indikováno počtem příjemců příspěvku na živobytí), které obývají fyzicky či symbolicky ohraničený 
prostor (indikováno vnější identifikací).  

Vedle materiálně-prostorové dimenze SVL (sociálně vyloučených lokalit) hraje důležitou roli 
symbolická dimenze . SVL jsou vnímány jako „romské“, a to i v t ěch p řípadech, kdy Romové 
v dané lokalit ě netvo ří statistickou v ětšinu. Hranice této lokality mohou být i symbolické .  

Ve městě Šluknov se nachází několik sociálně vyloučených lokalit a obyvatelé těchto lokalit vykazují 
znaky spojené s fenoménem sociálního vyloučení, dlouhodobou závislostí na dávkovém systému, 
zvýšenou kriminalitu, nezaměstnanost, obtíže se školní docházkou dětí apod. Vyloučená lokalita na 
sídlišti je charakteristická vysokou fluktuací obyvatel. Důvodů migrace obyvatel je hned několik. Na 
sídliště přicházejí početné rodiny z větších měst, hlavním důvodem je snadné získání 
bytu.  Přistěhovalí ale nepočítají s nízkou úrovní kvality bytů na sídlišti, nedostupností služeb jako 
potravinové a nábytkové banky. Často se nastěhují bez nábytku, nemají vyřešené sociální dávky, ani 
jiný příjem. Je pro ně těžké bydlení udržet a svou situaci stabilizovat, a tedy právě ztráta bydlení je 
nejčastějším důvodem odstěhování se zpět do většího města 

V případě migračních trendů ve Šluknově platí fakt, že push faktory (nepříznivé okolnosti v oblasti, 
ve které člověk žije a nutí ho odejít) převládají nad pull faktory (okolnosti, které naopak svou 
příznivostí člověka přitahují, aby se do dané oblasti přesunul). 

Mezi nejčastěji zmiňované push faktory  pak patří zadluženost, drogová kriminalita, nevyhovující stav 
objektů, či neshody v místě bydliště, mezi pull faktory se objevují příbuzenské sítě, role 
zprostředkovatelů nebo příležitost práce v příhraničním Německu. 

Nejčastější míra p řist ěhovalých byla v roce 2021, kdy migra ční přírůstek činil 141 obyvatel. 
Přist ěhovalí obyvatelé na Sídlišti z okolních obcí, byli ve většin ě původní obyvatelé Šluknova. 

Z pohledu kriminality tvoří největší problém v oblasti dětí a mládeže nedostatečná školní docházka. 
Tyto děti následně ve studiu nepokračují a nezvyšují svou kvalifikaci, neutužují pracovní návyky 
a často se již po ukončení povinné školní docházky stávají uživateli sociálních dávek. Dalším 
problémem je neadekvátní trávení volného času dětí a mládeže. 

Zejména u dospívajících a mladých nezaměstnaných hrozí nebezpečí, že nezvládnou situaci přemíry 
volného času, nemožnosti seberealizace a absence pozitivního sebehodnocení a že období, kdy 
nemají práci, u nich zafixuje způsob života podporující rizikové formy dalšího osobnostního vývoje. 

Kriminalita se zejména pro lidi, kteří si nestihli vytvořit žádné pracovní návyky, může stát přitažlivým 
východiskem.  Na hranice hmotné nouze se dostávají i rodiny, kde příjem z pracovní činnosti zajišťuje 
jedna osoba. Vliv rodiny a životní postoje rodinných příslušníků jsou jedněmi z nejzávažnějších 
kriminogenních faktorů, a s těmito rodinnými vzory se bojuje velmi obtížně. 

Výplata sociálních dávek  

Výplata sociálních dávek probíhá prostřednictvím systému sociálního zabezpečení. Sociální 
zabezpečení je hlavním nástrojem sociální politiky státu, představuje jedno z opatření, kterými Česká 
republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Sociální zabezpečení tvoří nepojistné dávky a dávky 
státní sociální podpory a sociální pomoci. Dávky sociální pomoci zajišťují prostřednictvím dávek 
hmotné nouze pomoc osobám s nedostatečnými příjmy. Od roku 2012 vyplácejí všechny sociální 
dávky pobočky Úřadu práce. Systém pomoci v hmotné nouzi je upraven zákonem č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou 
poskytovány osobám či rodinám, které nemají dostatečné příjmy a jejichž sociální a majetkové 
poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni přijatelné pro společnost. 
Zároveň nejsou schopny z objektivních důvodů své příjmy zvýšit, a tak vyřešit tuto situaci vlastním 
přičiněním. Dávky pomoci v hmotné nouzi zahrnují.  
- příspěvek na živobytí 
- doplatek na bydlení 
-          mimořádnou okamžitou pomoc (dále jen „MOP“) 
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Děti a mladí lidé z vylou čených lokalit p řejímají nezdravé mezigenera ční modely v rámci rodin , 
svůj čas na ulicích, nádražích, v parcích a bohužel i v hernách. Důvod je prostý: buďto nemají zájem 
o mimoškolní aktivity nebo si je nemůžou dovolit - důsledkem je přebytečný čas a nuda. Za těchto 
okolností jsou vystaveni vyššímu nebezpečí, že budou konfrontováni s drogovými experimenty, 
šikanou, kriminalitou nebo sexuálními službami. Mládež žijící v t ěchto lokalit a jejich nedostate čné 
zařazení do nedelikventních referen čních skupin, pohybují se v ur čitém vzduchoprázdnu bez 
jasného sdílení pozitivních norem a hodnot. Tato ne bezpečí tedy neovliv ňují pouze mládež 
samotnou, ale dopad mají i na celé rodiny a komunit u jako celek. 

Vybrané statistické ukazatele u d ětí a mladistvých 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydává každoročně Statistickou ročenku MPSV z oblasti 
práce a sociálních věcí. Z tohoto důvodu lze vybrané ukazatele Ústeckého kraje srovnávat se 
statistickými údaji ostatních krajů ČR. Vybrané údaje Ústeckého kraje byly doplněny i za rok 2021 a 
pro doplnění ponechány i údaje z roku 2020 (pro porovnání krajských statistik, kdy MPSV vydává 
ročenku ke konci roku a nejsou známy údaje v krajích za rok 2021). Podrobněji jsou tyto statistické 
údaje každoročně zpracovávány (vč. vývoje v časové řadě) v Bezpečnostní analýze Ústeckého kraje. 

Děti v evidenci orgánu SPOD a pachatelé provin ění 

V České republice bylo v roce 2020 evidováno orgány SPOD – kurátory pro děti a mládež celkem 27 
877 klientů – dětí a mladistvých (v roce 2019 to bylo 26 051 klientů). V Ústeckém kraji evidovali 
kurátoři v roce 2020 celkem 3 648 klientů (v roce 2019 to bylo 3 694 osob). V České republice zaujímá 
Ústecký kraj v této statistice 2. místo za Moravskoslezským krajem (4 478 klientů). V indexovém 
vyjádření zaujímá Ústecký kraj 1. místo, kdy průměr kraje činí 44,3 dětských klientů. Druhý, index 
Moravskoslezského kraje je 36,8 a republikový průměr činí 26,5 dětských klientů na 10 tisíc obyvatel. 

V roce 2020  evidovaly orgány SPOD (kurátoři pro děti a mládež) v České republice celkem 3 815 
pachatel ů provin ění1. V roce 2019 to bylo 4 476 těchto osob do 18 let a z dlouhodobého hlediska je 
evidován každoroční pokles dětských pachatelů. 

V Ústeckém kraji bylo zjištěno, že provinění spáchalo 541 osob mladších 18 let (2019 – 684 osob).  

Mezi nejvíce rizikovou skupinu patří také děti na útěku z institucionální péče, děti ze sociálně slabší 
skupiny obyvatelstva a dále děti, které experimentují s užíváním návykových látek. Všechny uvedené 
skupiny mládeže jsou v Ústeckém kraji ve vysoké míře zastoupeny a je nezbytné s nimi pracovat. 
Proto je vhodné zaměřit se na práci s dětmi a mladistvými od primární přes sekundární po terciární 
prevenci. 

V roce 2021  klesl v ústeckém kraji počet pachatelů do 18 let o 11 osob a to z 541 v roce 2020 na 
529 osob v roce 2021, což představuje další meziroční pokles o 2,1 %. Meziroční nárůst byl 
zaznamenán v 7 obvodech ORP, pokles pak v 9 ORP. V tomto roce bylo nejvíce dětských a 
mladistvých pachatelů evidováno na Ústecku, Mostecku a Chomutovsku. Nejméně viníků bylo 
zaznamenáno v obvodu Podbořan, Lovosice a Varnsdorf. Nejvyšší podíl nezletilých pachatelů je 
zaznamenán v obvodech Litvínova (64 %), Litoměřic (59,26 %) a Teplic (58,33 %). Naopak nejnižší 
podíl nezletilých pachatelů vykazují obvody Loun a Roudnice n. L. V Ústeckém kraji bylo v roce 2021 
evidováno celkem 427 mladistvých pachatelů přestupků. To představuje nárůst o 38 pachatelů 
přestupků oproti roku 2020 (nárůst o 9,8 %). Nejvíce přestupků spáchali mladiství v obvodech Mostu, 
Chomutova a Ústí n. L. Nejvyšší indexové údaje o trestné činnosti dětí a mladistvých pachatelů na 
10 tisíc obyvatel jsou evidovány v Mostě, Chomutově a Kadani. Nejnižší indexy byly zaznamenány 
v Teplicích, Lovosicích a Žatci. Podrobné údaje jsou porovnány v níže uvedených tabulkách a grafu. 

 
1 tzn. trestný čin nebo jinak trestný čin spáchaný mladistvými nebo dětmi dle definice zákona č. 218/2003 Sb., 
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění (dále zákon o 
soudnictví ve věcech mládeže 
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Graf: indexy (po čet pachatel ů na 10 tis. obyvatel) evidovaných d ětí a mladistvých, které 
spáchaly provin ění 2021 dle správních obvod ů ORP 

 
*Zdroj dat: Ústecký kraj 2022 
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Vývoj po čtu pachatel ů TČ – dětí a mladistvých v letech 2017 – 2021 
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Vývoj po čtu pachatel ů TČ – dětí v letech 2017- až 2021 
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Děti a mladiství v institucionální pé či (mimo ZDVOP) 

V České republice bylo ve sledovaném období (2020) evidováno  5 833 dětí (v roce 2019 to bylo 6 
195 dětí). K 31. 12. 2019 evidovaly orgány OSPOD Ústeckého kraje celkem 1 234 dětí do 18 let, 
v roce 2020 pak 1 279 dětí do 18 let, které byly na základě soudního rozhodnutí umístěny do 
školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Ústecký kraj zaujímá i v roce 2020 
jednoznačně první místo. Z celkového počtu evidovaných dětí orgány SPOD byla 17 dětem v roce 
2020 uložena ochranná výchova, v roce 2019 to bylo 11 dětem. V průměru vychází, že v Ústeckém 
kraji bylo v roce 2020  evidováno 15,75 dětí v institucionální péči na 10 tisíc obyvatel (v roce 2019 
to bylo 15; v roce 2018 pak 15,2). Z těchto podkladů je patrné, že není možné hovořit o určitém 
trendu, jde spíše o kolísavý stav. Republikový průměr pak činí 5,63 dětí na 10 tisíc obyvatel (2020). 

V roce 2021  bylo evidováno 1 231 dětí v institucionální péči s nařízenou ústavní výchovou a 18 dětí 
s uloženou ochrannou výchovou, celkem tedy 1 249 dětí. Na druhou stranu je nutno ještě doplnit 
počet dětí, které jsou umístěny také ve školských zařízeních kolektivní péče na základě předběžného 
opatření soudu. Tyto údaje se nesledují. V roce 2021 evidovali pracovníci orgánu SPOD nejvíce dětí 
umístěných do školských zařízení opět v Ústí nad Labem (266 dětí), Chomutově (186) a v Mostě 
(126). Nejméně umístěných dětí ve školských zařízeních je evidováno v Podbořanech (9) a Roudnici 
n. L. (10). V indexovém vyjádření zaujímá první místo v kraji správní obvod orgánu SPOD v Litvínově, 
jehož index je 29,8 umístěných dětí na 10 tisíc obyvatel obvodu. Následují ho obvody Bílina (28,8) 
a Chomutova (23,0). Na opačném pólu jsou obvody Roudnice n. L. (3,0) a Lovosice (4,7). V roce 
2021 evidovali kurátoři pro mládež v Ústeckém kraji celkem 27 mladistvých, kteří byli v průběhu 
sledovaného období umístěni do věznic k výkonu vazby nebo výkonu odnětí svobody (o 12 více). 
Podrobněji je vše uvedeno v následující tabulce a grafu. 
 

Počet osob do 18 let v institucionální pé či v roce 2021  
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Počet dětí a mladistvých umíst ěných ve školském za řízení pro výkon ÚV a OV 2021 

dle správních obvod ů ORP 

 
* zdroj dat: Ústecký kraj 2022 

Vývoj po čtu umíst ěných d ětí v letech 2017 až 2021  

Vývoj počtu dětí umístěných na základě soudního rozhodnutí do školských zařízení pro výkon ústavní 
či ochranné výchovy u většiny správních obvodů obcí s rozšířenou působností Ústeckého kraje 
v letech 2017 až 2021 kolísá. Nejvyšší meziroční pokles (v letech 2020 až 2021) byl zaznamenán 
v obvodu města Ústí n. L., kdy počet umístěných dětí klesl o 16. Podrobněji je vše uvedeno 
v následující tabulce a grafu. 
 

Počet osob do 18 let v institucionální pé či v letech 2017 až 2021 
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Vývoj po čtu d ětí a mladistvých umíst ěných ve školském za řízení pro výkon ÚV a OV v letech 

2017 až 2021 

 

Drogy a jiné návykové látky 

Situace v Ústeckém kraji se v posledních letech nemění, kraj je stále problematikou užívání 
návykových látek a závislostí velmi zatížen. Nabídka drog v kraji je stále vysoká a jejich dostupnost 
velmi snadná, a to i pro mladistvé uživatele. Mezi uživateli nadále převládá jako primární droga 
pervitin a intravenózní způsob aplikace. Dále se hojně užíván marihuana, nelegální buprenorfin – 
Subutex a kombinace drog s alkoholem nebo legálními léčivy, která jsou stále více nadužívána. 
Narůstá počet uživatelů s primární drogou alkoholu, kteří využívají adiktologické služby, meziroční 
nárůst v roce 2020 je cca 100 osob. Mladí lidé užívají převážně marihuanu, jejíž užívání bagatelizují. 
Dále taneční drogy a pervitin, který užívají nejvíce šňupáním nebo kouřením. 

V počtu odhadovaných problémových uživatel ů drog v České republice zaujímá Ústecký kraj 
dlouhodob ě za Prahou druhé místo. 
*zdroj: Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislosti v kraji za rok 2020 

Pro celé Šluknovsko je charakteristický vysoký počet uživatelů drog, zejména alkoholu, marihuany 
a pervitinu. Vyjma koronavirové situace se poslední dvě látky dají v regionu sehnat za relativně 
nízkou cenu. Nízká cena těchto látek je častým důvodem proč jsou obchodovány přes hranice 
Německa. U vyloučené lokality „Kovářská“ ve Varnsdorfu došlo na podzim r. 2020 k podstatné 
změně, neboť zde došlo k prodeji 3 panelových domů, které získal nový majitel. Ten neprodloužil 
stávajícím nájemníkům nájmy (tyto byly pouze vždy na 1 měsíc) a tím došlo z lokality k odstěhování 
většiny mnohdy i problémových nájemníků, kteří se odstěhovali do dalších měst (Rumburk, Krásná 
Lípa a Šluknov) nebo si našli nové bydlení v různých částech města Varnsdorf – zde vznikají tzv. 
mikro vyloučené lokality, každá rodina čítá cca 10 – 25 osob. Tyto vyloučené mikrolokality mají vliv 
na běžný život města, protože problémoví obyvatelé se pohybují po celém území města. Pandemie 
zasáhla do této problematiky jen okrajově, neboť spotřeba a samotné užívání drog je na stejné úrovni. 
Nejčastěji užívanou látkou zůstává pervitin užívaný intravenózně, zvyšuje se však zájem 
i o želatinové kapsle. Zejména mezi romskou klientelou se vyskytuje také užívání těkavých látek. 
Klientela nízkoprahových služeb kontaktního centra a terénního programu tvoří cca jednu třetinu 
uživatelů v regionu výběžku. 
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Potíráním drogové kriminality se od roku 2014 specializovaný pracovní tým TOXI Krajského 
ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje (KŘPČR ÚK), který zajišťuje 60 pracovníků. Vzhledem 
k příhraniční poloze kraje podporující drogovou kriminalitu úzce spolupracuje s policií Svobodného 
státu Sasko. 

Jak bylo již uvedeno výše, specifikem kraje je vysoký počet sociálně vyloučených lokalit (dále jen 
SVL) s vysokou koncentrací sociálně vyloučených osob v daných lokalitách. Typickými jevy 
v lokalitách jsou nízká vzdělanostní úroveň, vysoká nezaměstnanost, předluženost, chudoba, 
rozvinutá drogová scéna. Dochází zde ke kumulaci sociálních, ekonomických, zdravotních problémů 
a zvýšené kriminalitě. V SVL je typický vysoký počet uživatelů, výrobců i distributorů drog. V SVL 
klesá věk uživatelů (experimentovat s drogami jako alkohol, nikotin, marihuana začínají již děti od 10 
let), drogy užívají vícegeneračně celé rodiny. Marihuana je zde zcela běžně užívanou a tolerovanou 
látkou. Užívání drog je často únikem z reality, od bezperspektivního prostředí nebo přebíráním vzorců 
chování v dané skupině, rodině. Klienty je velmi obtížné motivovat ke změně, neboť nevidí pozitivně 
svoji budoucnost a řeší spoustu problémů (bytovou situaci, dluhy atd.). Prodejem drog se mnohdy 
živí i celé rodiny (především romské a vietnamské), roste míra kriminality (majetkové i násilné), roste 
agresivita v lokalitě a je ohrožena bezpečnost jejích obyvatel, zvyšují se zdravotní rizika plynoucí ze 
šíření infekčních chorob. V lokalitách je živná půda pro lichváře a ubytovatele, dochází k zadlužování 
jedinců a rodin.  

Dopady pandemie onemocn ění COVID-19 na drogovou scénu:  

- V rámci pandemických opatření představovalo největší problém pro výrobce drog uzavření 
hranic, zejména s Polskem, odkud si ve velkém rozsahu dovážely prekurzory k výrobě, 
především pervitinu.  

- Díky omezení pohybu a uzavřeným prodejnám, zejména s chemickými potřebami, byl nedostatek 
prostředků pro výrobu drog, zejména pervitinu. - Vyšší kontrolní činnost policie vzhledem 
k vládním opatřením způsobila omezenější pohyb uživatelů OPL a distributorů venku, což opět 
vedlo ke snížení dostupnosti OPL mezi uživateli a zvýšila se tak cena drog. - Droga se i nadále 
v Ústeckém kraji prodává dle celkového odběru a dle osoby odběratele. Při velkých odběrech 
750 až 900 Kč za gram, na ulici je droga dražší, kolem 800 až 1200 Kč za gram (často i významně 
naředěného pervitinu). V této cenové hladině se držela i v roce 2020. - Z hlediska případů 
vyšetřovaných na KŘP ÚL v roce 2020 byly zjištěny romské či albánské skupiny, které každou 
výrobu provádějí po stovkách gramů, a drogu dále distribuují po Ústeckém kraji, případně do 
jiných krajů. I nadále se na Ústecku nacházejí i menší varny, určené pro výrobu maximálně 
desítek gramů. K výrobám jsou užívány často opuštěné či vybydlené budovy v těžce operativně 
přístupných místech (soc. vyloučené lokality apod.). Skupiny jsou vzájemně propojené, hlídají 
se, okrajově si vypomáhají s prekurzory či odbytem drogy a vzájemně se informují. - Největší 
dopad měla pandemie na možnosti objasňování této trestné činnosti. V rámci policie bylo nutné 
přijmout organizační opatření (např. změny pracovní doby či dělení do skupin), která logicky 
významně ztížila úspěšné a efektivní rozpracování, což se následně projevilo i ve snížení počtu 
realizací v jednotlivých územních odborech. - Pro operativní činnost policie se ztížilo 
monitorování závadových skupin (uživatelů OPL i distributorů), protože tato činnost přešla 
z veřejné formy (potkávání se na místech veřejně přístupných) do prostorů neveřejných (byty, 
bytové domy, objekty s minimálním pohybem veřejnosti). Stejně tak se i užívání z míst veřejně 
přístupných přemístilo do soukromých bytů a domů. - Změny v uživatelských preferencích nebyly 
zjištěny, nejčastěji užívanou drogou zůstává pervitin a marihuana. - situace spojená s pandemií 
a vládními omezeními se citelně projevila i na psychice uživatelů OPL (zvýšená podrážděnost, 
agresivita, neakceptování základních hygienických nařízení a omezení). 

Ve Šluknov ě působí organizace WHITE LIGHT I , která je jedinou nízkoprahovou službou, 
nabízející poradenství a harm reduction (snižování zdravotních a sociálních rizik spojených 
s užíváním drog) drogově závislým uživatelům Šluknovského výběžku. Terénní pracovníci vykonávají 
službu v ulicích města Šluknova, ale I v okolních obcích.  Program ve Šluknově probíhá každou středu 
od 16 do 18 hodin. Pracovníci se hlavně zaměřují na vyloučené lokality, zejména sídliště a okrajové 
části města, které jsou vnímány jako ohrožené. 
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Fungující spolupráce je především s Odborem vnitřní správy, městskou policií a lékárnami. 
Spolupráce se zmíněnými institucemi je přínosná pro mapování drogové scény, předávání si 
informací o pohybu drogově závislých a místech nálezu odhozeného biologického odpadu. Uživatelé 
drog mohou využívat nejen služby harm reduction, ale také je jim nabízena spolupráce s kontaktním 
centrem WHITE LIGHT I Rumburk, kde se mohou nechat otestovat ke zjištění infekční nemoci a 
popřípadě jí následně léčit. Také je nabízena služba testování VHC z kapilární krve, kdy v případě 
pozitivního výsledku lze zařídit konzultaci a vyšetření s následnou léčbou. 

V roce 2022 v období mezi 02.01.2022 a 30.06.2022 byly služby ve Šluknově poskytnuty 50 osobám 
z toho 22 uživatelům drog. Celkově proběhlo 216 přímých kontaktů. Během těchto úkonů byly 
prováděny výměny, poskytovány informace k bezpečnému užívání, informace o infekčních 
chorobách a možnostech léčby a testy na infekční nemoci.  Klienti dostávají informace a reference 
na následné služby (lékaři, léčebny apod.). Vydaných setů ve výše zmíněné časové ose bylo 5476 
kusů. Počet nalezených injekčních setů bylo 22. 

Tabulka č. 1 – terénní program White Light I ve Šluknov ě 
                                       02.01.2022 – 30.06.2022 

 

Věk klientů do 18 let  nad 18 let  

Počet klientů  

(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb 

programu)   

N 22 

- z toho injekčních uživatelů drog N 22 

- z toho mužů N 15 

- z toho žen N 7 

- z toho se základní drogou heroin N 0 

- z toho se základní drogou pervitin N 22 

- 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) 30 

Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu2) 12 

Počet kontaktů celkem3) 216 

-z toho s uživateli drog 142 

Počet prvních kontaktů4) 11 

- z toho s uživateli drog 6 

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

Počet výměn – výkonů ve výměnném programu5) 63 

Počet vydaných injekčních jehel/setů 5476 

Počet nalezených injekčních setů 22 
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 Trestná činnost TOXI podle územních odbor ů v Ústeckém kraji za rok 2020 

 
Zdroj : Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislosti v kraji za rok 2020 

 
Tabulka č. 2: Odhadovaný po čet problémových uživatel ů pervitinu a opioid ů v ČR v roce 
 2018 podle kraj ů - střední hodnoty dle kraj ů  
 

 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 2019 

Analýza kriminality 

Srovnání trestné činnosti v regionech ČR a v ústeckém kraji 

V roce 2021 bylo registrováno v České republice celkem 153 233 trestných činů, což je o 12 292 
méně než v roce 2020. Pokles je patrný v celém spektru kriminality až na mravnostní kriminalitu. 
Nejvyšší podíl na počtu trestných činů v absolutních číslech má hlavní město Praha (35 136) 
a v následují kraje Moravskoslezský (17 865), Středočeský (17 625), a Jihomoravský (15 544). 
Nejnižším počtem trestných činů v absolutních číslech jsou zatíženy kraje Vysočina, Pardubický 
a Karlovarský kraj (viz tabulka 1). Vývoj kriminality v jednotlivých krajích do roku 2018 měl klesající 
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trend. V roce 2019 došlo téměř ve všech krajích (výjimkou byl Liberecký kraj) k nárůstu evidované 
trestné činnosti ve srovnání s rokem 2018. V roce 2021 došlo ve všech krajích k výraznému 
poklesu sledované kriminality stejn ě jako v roce 2020.  Jednou z p říčin byla zcela jist ě 
pandemická situace zp ůsobená nemocí COVID-19 . Srovnává-li se pořadí krajů po přepočtu 
trestných činů na 10 tis. obyvatel (tzv. indexaci), pak na prvním místě zůstává tradičně hl. m. Praha 
(275,49 trestných činů), kterou s velkým odstupem následují kraje –  

Ústecký (179,41 tr. činů), Moravskoslezský (151,66 tr. č.) a Liberecký (150,51). Skladba i pořadí 
krajů, které jsou nejvíce zatíženy trestnou činností, zůstává v průběhu sledovaných let obdobná. 
Nejnižší kriminalitou se i nadále vyznačují kraje Vysočina (86,27 trestných činů), Pardubický (85,91 
tr. činů) a Zlínský (84,17 tr. činů). I zde platí, že skladba nejméně zatížených krajů zůstává stejná. Na 
úroveň objasněnosti kriminality má vliv řada variabilních faktorů, zejména důvěra občanů 
v bezpečnostní orgány, obava ze msty pachatelů, pojištění, kvalita a možnosti odhalování v nových 
oblastech (např. oblast trestných činů v kyberprostoru) a evidence trestné činnosti kontrolními orgány 
 

Tabulka 1 – Celková kriminalita v krajích (VÚSC) České republiky v letech 2020 a 2021 
a meziro ční změna vývoje   
 

 

Zdroj: Bezpečnostní analýzy KÚ ÚL – aktualizace 2022 

Rizikovost okres ů Ústeckého kraje v roce 2021 

V roce 2021 byl průměrný index rizikovosti v ČR 922,05 bodů (oproti roku 2020 se snížil – z 961,27 
bodů. Dle sestaveného pořadí bylo nad republikovým průměrem celkem 24 okresů (shodně stejně 
jako v roce 2020). Jako nejvíce rizikový byl podle výše uvedených kritérií okres Karviná (což je shodné 
již několikátý rok po sobě, druhým nejrizikovějším okresem v ČR je oproti loňskému roku Most a třetím 
okres Ostrava. Ostatní okresy v Ústeckém kraji (s výjimkou okresu Litoměřice) měly hodnoty indexu 
rizikovosti nad průměrem České republiky jako celku. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Rizikovost krajů České republiky pak dokládá následující tabulka, kde je možné sledovat údaje – 
index nezaměstnaných, index počtu vyplacených sociálních dávek, index kriminality a součtovou 
hodnotu (index rizikovosti), tak i tyto údaje v absolutních číslech za jednotlivé kraje. Ústecký kraj je 
dle doložených údaj ů druhým nejrizikov ějším krajem v rámci České republiky , a to za 
Moravskoslezským krajem. Za rizikové kraje je považováno prvních pět (uvedené červeně) v tabulce. 
Jsou to všechny kraje, jejichž index rizikovosti je nad průměrem celé České republiky. Hodnoty za 
celou Českou republiku jsou uvedeny v dolním řádku tabulky. Průměrná hodnota indexu rizikovosti 
je 922,05. 

 

 

V Ústeckém kraji  došlo v roce 2021 k poklesu trestné činnosti. Kriminalita v Ústeckém kraji 
meziročně klesla o cca 4 %. V roce 2019 byl zaznamenán mírný nárůst kriminality, rok 2020 ale 
přinesl odlišnou situaci v podobě pandemie způsobené nemocí COVID-19, která do vývoje zasáhla. 
V předcházejících letech byl zaznamenáván v Ústeckém kraji, stejně jako u většiny ostatních krajů 
ČR, pokles trestné činnosti (v roce 2017 pokles činil 5,5 %, roce 2016 byl zaznamenán pokles téměř 
13 % a v roce 2015 dokonce 19 %). V tabulce č. 2 je zaznamenán absolutní počet zjištěných trestných 
činů v roce 2021 v krajích. V našem kraji došlo k evidované trestné činnosti ve výši 14 333 skutků, 
dále index trestných činů na 10 tisíc obyvatel (v Ústeckém kraj to bylo – 179,41), který umožňuje 
porovnání v rámci jednotlivých lokalit, dále jsou zde zaznamenány změny oproti předcházejícímu 
roku a také pořadí krajů v České republice. Lze konstatovat, že v roce 2021 zaznamenaly všechny 
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kraje pokles počtu trestných činů na svých územích. Ústecký kraj je v rámci indexového porovnání 
druhým krajem s nejvyšším po čtem trestných činů (za Prahou). 

U celkové kriminality v rámci celé České republiky došlo v roce 2021 k poklesu trestné činnosti. 
Konkrétně celkový počet trestných činů poklesl o 12 292 na 153 233. Indexová hodnota počtu 
trestných činů na 10 tisíc obyvatel poklesla oproti roku 2021 o 41,04 trestných činů na hodnotu 
145,70. Za posledních pět let tak v České republice došlo k poklesu evidované trestné činnosti téměř 
konkrétně o 24,26% 

Tabulka 2 – Vývoj celkové kriminality v krajích (VÚ SC) České republiky v letech 2017 až 2021 
a meziro ční změna vývoje 

 
Zdroj: Bezpečnostní analýzy KÚ ÚL – aktualizace 2022 

V rámci Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje (dále KŘPÚK) došlo ve všech sedmi územních 
odborech k poklesu evidované trestné činnosti, což je sice obrat oproti roku 2019, nicméně jde o trend 
postupného snižování od roku 2014. Zároveň k této změně výrazně přispěla pandemická situace 
způsobená nemocí COVID-19 a dále zmíněná novelizace zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 
v oblasti výše škod rozhodných pro právní kvalifikaci skutku jako trestného činu. V rámci sledovaných 
položek kriminality (mravnostní a násilná, krádeže vloupáním, krádeže prosté) je situace obdobná.  
Největší podíl trestné činnosti byl zaznamenán u územních obvod ů v Děčíně a Ústí nad Labem . 
Naopak nejnižší podíl trestné činnosti byl v Lounech. U většiny územních odborů krajských ředitelství 
je uvedeno snížení nápadu trestné činnosti. Nejvýznamnější snížení pak bylo evidováno 
v Chomutově (-256 skutků; -9,7 %) 
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Graf 1 – Vývoj celkové trestné činnosti v Ústeckém kraji v letech 2017 – 2021 

 

V roce 2021 byl nejvyšší celkový po čet trestných činů spáchán v územním odboru D ěčín 
(celkem 2 709 skutků), nejnižší počet skutků byl zaznamenán, stejně jako v předcházejících letech, 
u územního odboru Louny (celkem 1 048 skutků). V meziokresním indexovém srovnání je trestnou 
činností celkově nejvíce zatížen okres D ěčín (208,7), následován okresem Most (205,2 ). Nejméně 
je trestnou činností zatížen okres Litoměřice. Jeho index byl 114,8 skutků. Jestliže se pak zaměříme 
na konkrétní trestnou činnost, násilnou a mravnostní (v součtu) – nejvíce těchto trestných činů bylo 
spácháno v okrese Chomutov (318). Nejméně v okrese Louny (120). U tohoto druhu trestné činnosti 
došlo k navýšení evidovaných trestných činů ve srovnání s předchozím rokem. Sledování trestné 
činnosti – krádeží vloupáním ukazuje, že nejvyšší po čet těchto skutk ů, a to jak v absolutních 
číslech, tak i v indexovém vyjád ření, bylo spácháno v okrese Most, ten byl následová n 
okresem D ěčín. Nejméně trestných činů krádeží vloupáním v absolutním počtu i v indexovém 
vyjádření bylo spácháno v okrese Louny. U trestných činů krádeží prostých byl jak nejzatížen ější 
okresem, tak p ři indexovém vyjád ření Děčín – 503, index 38,7 skutk ů. Nejméně zatížený okres 
Litoměřice se 163 skutky (index 13,6).  
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Nejvíce trestných činů v indexovém vyjád ření bylo spácháno v obvodu OO P ČR Šluknov – 
395,4 trestných činů na 10 tisíc obyvate l. Dalšími nejvíce zatíženými jsou obvody OO PČR 
v Rumburku a Krásné Lípě, kde bylo zaevidováno 260,9 a 245,6 trestných činů na sledovaný počet 
obyvatel. Přes mnohá opat ření, která byla zavedena v regionu Šluknovska, se s tále neda ří zcela 
zvrátit skute čnost, že obce tohoto regionu pat ří k obcím s nejvyšší kriminalitou , a to jak 
v okrese Děčín, tak i v celém Ústeckém kraji (přepočítáno na 10 tisíc obyvatel). V oblasti násilné 
a mravností kriminality byl nejvyšší index zjišt ěn v obvodu OO P ČR ve Šluknov ě. Jeho hodnota 
činila 39,2 skutků. Dalšími obvody s vysokými indexy jsou OO PČR v Rumburku a Varnsdorfu. 
Nejnižší index byl zjištěn v obvodu OO PČR v Benešově nad Ploučnicí. Jeho hodnota činila 6,7 
trestných činů násilné a mravnostní kriminality na 10 tisíc obyvatel. 
 

 

V oblasti krádeží vloupáním byl nejvyšší index zjiš těn taktéž v obvodu OO P ČR ve Šluknov ě. 
Dalšími zatíženými jsou obvody PČR v Rumburku a ve Varnsdorfu. Nejnižší index byl zjištěn v obvodu 
PČR tradičně v Benešově nad Ploučnicí. U krádeží prostých byl nejvyšší index zjišt ěn také u OOP 
Šluknov , nejnižší pak již tradičně u OOP Benešov nad Ploučnicí. 
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Níže je uveden přehled pořadí jednotlivých obvodních oddělení Policie ČR ve sledovaných oblastech 
kriminality v okrese Děčín v roce 2021. Pořadí bylo sestaveno podle zjištěných indexů. Po sečtení 
pořadí obvodních oddělení PČR v jednotlivých oblastech kriminality nejh ůře dopadl obvod OO P ČR 
ve Šluknov ě (v roce 2020 to byl obvod v Krásné Lípě). Naopak nejlépe dopadl obvod PČR 
v Benešově nad Ploučnicí, stejně jako v předchozím roce. Do sestavování tohoto souhrnného pořadí 
bylo započítáno pořadí celkové kriminality 
 

 

Pro porovnání zatíženosti trestnou činností jednotlivých lokalit je vhodnější tzv. index trestné 
činnosti,  který přepočítává počet trestných činů na určitý počet obyvatel (v našem případě na 10 tisíc 
obyvatel). Na základě těchto hodnot lze porovnávat lokality s různou hustotou obyvatel. V roce 2021 
byl nejzatížen ější obcí Šluknov s indexem trestné činnosti 395,4 , dalším v pořadí byl Rumburk s 
260,9 trestnými činy na 10 tis. obyvatel, následovala města Krásná Lípa, Obrnice a Varnsdorf. Mezi 
nejméně zatížené obce našeho kraje se řadí Benešov nad Ploučnicí, Štětí, Postoloprty, Lovosice a 
Louny. Ostatní lokality našeho kraje, v porovnání s lokalitami v celé České republice, patří také nadále 
k těm s větším indexem kriminality, proto je vhodné realizovat preventivní aktivity napříč celým krajem 
s propojením všech druhů prevence. 

 

 

V Ústeckém kraji také p řibývá na významu další kriminogenní faktor, a sice narůstající 
spot řeba návykových látek, a to zejména v sociáln ě vylou čených lokalitách kraje .  

V popředí další z demografických kriminogenních faktorů je početná vietnamská komunita, která se 
v Ústeckém kraji významně podílí na drogové kriminalitě. Kriminogenním faktorem je dále skutečnost, 
že Ústecký kraj – Šluknov, je příhraniční město, kdy přímé sousedství se SRN a návštěvy občanů 
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SRN v příhraničí mimo jiné generují podmínky pro krádeže osobních automobilů a vloupání do 
osobních automobilů. Mezi další kriminogenní faktory patří již zmíněné migrační tendry, vysoká 
nezaměstnanost, existence SVL.  
 

Vývoj řešených p řestupk ů v jednotlivých letech m ěsta Šluknov  

ROK Přestupky proti 

občanskému soužití  

Přestupky proti 

majetku  

Přestupky proti 

veřejnému 

pořádku  

CELKEM  INDEX na 

10.obyvatel 

celkem  

2020 88 144 20 262 469 

2021 89 181 25 309 542 

2022 136 63 37 239 419 

* údaje za rok 2022 jsou platné k 1.9.2022, tudíž jen za 9 měsíců      

Mezi nej častější p řípady pat ří stížnosti na p řestupky z oblasti ve řejného po řádku – rušení 
nočního klidu, občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství - zejména ve SVL sídliště. 
Dále se jedná o drobné krádeže, vykradené sklepy apod.  

Stížnosti se ve většině případů týkají mladých lidí a dětí (hluk, vulgarity), ale i skupinou dospělých 
hlučně se bavících do pozdních hodin. Oblast Sídliště koncentruje velké množství dětí a mládeže.  

Ve vylou čených  lokalitách -  p ředevším  Sídlišt ě, dochází k postupnému odlivu majoritní 
společnosti, především z důvodu rušení nočního klidu, vandalismu, a dochází ke xenofobiím 
majoritního obyvatelstva. Důvodem je taktéž celkový socioekonomický propad regionů, ne-příliš 
spravedlivě nastaven sociální systém vůči pracujícím lidem s minimální mzdou a taktéž kumulace 
obyvatel se závislostí na dávkách hmotné nouze do lokality např. Sídliště. Z praxe sociálních 
pracovníků je zřejmé, že dochází k socioekonomickému propadu s velkým dopadem právě na 
obyvatele vyloučených lokalit. Zaznamenáváme taktéž v rámci mapování nárůst osob závislých na 
omamně psychotropních látek, což ztěžuje účinnou sociální práci. 

Na toto se snaží reagovat projekt Asistent prevence  kriminality , kdy přirozenou neformální 
autoritou, chceme předcházet zhoršování situace a zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených 
lokalitách a jejich okolí, eliminace sociálně rizikových jevů. Zkušenosti s tímto projektem máme již 
několik let v řadě, díky podpoře Ministerstva vnitra.  Za více než sedmi leté období můžeme 
konstatovat, že projekt jako takový shledáváme více než prospěšným. Dvojice asistentů provádí 
nejen dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve vyloučené lokalitě sídliště, ale svou činnost 
směřuje též do okolí škol a středu města. Dnes již automatická je spolupráce asistentů se školskými 
zařízeními, odbory MÚ i neziskovými organizacemi. Město Šluknov má zájem v projektu APK 
pokračovat dle možností i v následujících letech a naopak je trvala začlenit do organizační struktury 
MP. 

Město Šluknov se snaží oblast prevence kriminality řešit následujícími kroky: 
- existencí funkce Manažera prevence kriminality (p. Jiří Růžička) 
- zřizuje Pracovní skupinu prevence kriminality jako garanta preventivního působení a udržení 

veřejného pořádku a bezpečí (v gesci starosty města Šluknov pana ing. Tomáše 
Kolonečného) 
ve smyslu existence specializovaného interdisciplinárního týmu 

- vytvoření Strategického plánu prevence kriminality na rok 2023-2028 
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- v rámci programu prevence kriminality bude realizovat projekty zaměřené na řešení 
problematické situace obce např. realizace projektu Asistent prevence kriminality, jehož cílem 
je preventivně předcházet možným trestným činů či přestupkům (protiprávního jednání 
obecně) zejména v sociálně vyloučené lokalitě sídliště, zajištění vymahatelnosti práva, 
prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR  
a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší a změna negativního 
pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené.  
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Institucionální analýza  
DOSTUPNOST SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ 
PREVENCE   
Sociální infrastruktura zajiš ťuje ve řejné služby s bezprost ředním dopadem na kvalitu života. 
Současné trendy zvyšují nároky na p řizpůsobování sociální infrastruktury novým podmínkám. 
Důležitý je p ředevším d ůraz na prevenci, flexibilitu vytvá řených struktur a zam ěření na sociální 
začleňování 

Region Šluknovského výběžku (severní část okresu Děčín) se skládá z 2 správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností – ORP Rumburk a ORP Varnsdorf. V regionu se objevuje vysoký počet 
obyvatel, kteří jsou sociálně, ekonomicky, prostorově, kulturně a symbolicky vyloučeni nebo jim 
vyloučení hrozí. Problémem regionu zůstává vysoká nezaměstnanost z toho vyplývající nízké příjmy 
a vysoká zadluženost osob a následný vznik sociálně vyloučených lokalit. Průvodním jevem se stává 
špatné zapojování obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit do běžného života (vzdělávání, 
zaměstnání, bydlení), růst patologických jevů (jako např. vysoká kriminalita - zneužívání seniorů 
a osob s handicapem, závislost na alkoholu a drogách, trestná činnost dětí a mladistvých aj.). 
Zejména u dospívajících a mladých nezaměstnaných hrozí nebezpečí zafixování způsobu života 
podporující rizikové formy dalšího osobnostního vývoje. Na území Šluknovského výběžku se sociálně 
vyloučené lokality vyskytují v obcích Rumburk, Šluknov, Staré Křečany, Krásná Lípa, Jiříkov, 
Varnsdorf. Na území ORP Rumburk a Varnsdorf žije dle kvalifikovaných odhadů cca 5 000 Romů 
(z nichž cca polovinu tvoří podíl sociálně vyloučených Romů). Největší lokalitu, kterou můžeme 
označit jako sociálně vyloučenou je především ve Šluknově, jelikož se zde nachází více než 450 
bytových jednotek. Vysoká míra migrace ztěžuje zahájení a udržení jakékoliv sociální práce. Cyklická 
a opakovaná migrace je velmi často způsobena zadlužením v oblasti bydlení. V případě migračních 
trendů na Šluknovsku platí fakt, že dochází k postupnému odlivu majoritní společnosti především 
seniorů. Úroveň vzdělanosti obyvatelstva je ve sledovaných obcích v porovnání s celou republikou 
podprůměrná. Pro region Šluknovského výběžku je v platnosti Komunitní plánování sociálních služeb 
na Šluknovsku pro období 2019 – 2023. Rozvoj služeb sociální péče terénní formy je nadále 
v prioritách. Další rozvoj služeb sociální péče zpomalují zejména obavy poskytovatelů z finančního 
zajištění služby. V tomto roce vystoupila ze Základní sítě ÚK pečovatelská služba Města Šluknov 
v ORP Rumburk s kapacitou jedna. Sociální služby se také v ORP Rumburk a ORP Varnsdo rf 
zapojily do pomoci uprchlík ům z Ukrajiny, a to spole čně s dobrovolnými spolky.  Na základě 
definování potřebných kapacit pro osoby s PAS (definování kapacit vychází z Analýzy potřebnosti 
sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra zadané Ústeckým krajem) bude v rámci 
DOZP v ORP Rumburk od roku 2023 zajištěna pobytová služba pro čtyři osoby s PAS. Výhled je 
zvýšit kapacity pro tuto cílovou skupinu ovšem za předpokladu, že bude vybudováno zázemí 
v podobě nových bytových jednotek. V současné době organizace velmi intenzivně pracuje na 
zabezpečení této služby v oblasti personálního zabezpečení, proškolení personálu atd. Zajištění 
psychiatrických klientů služby vidíme především v rozvoji služby typu chráněného bydlení a podpory 
samostatného bydlení. Tato potřeba vystupuje i v rámci služeb sociální prevence. V rámci praxe 
sociálních pracovníků na obcích je zaznamenána vzrůstající potřeba rozvoje služeb v oblasti domovů 
se zvláštním režimem pro osoby s duševní poruchou a duálními diagnózami. V oblasti služby denní 
stacionáře poskytovatel změnil svůj záměr a v budoucích letech se spíše přiklání k pobytové 
odlehčovací službě v ORP Rumburk. Zdravotní péče s převzetím Rumburské nemocnice se výrazně 
zlepšila, přesto chybí odborné a specifické profese. Taktéž je třeba zvyšovat povědomí o charakteru 
sociálních služeb u zdravotnického personálu, mnohdy mají zkreslené informace o možnostech 
zajištění klienta v domácím prostředí. Region pro poskytování sociální služby je náročný svojí velkou 
rozlohou území, náročností na dojezdy, časové a dopravní náklady. 
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Dle Ak čního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kra ji na období 2022 - 2024 byly 
naplánovány tyto aktivity: 

Oblast služeb sociální pé če Šluknovského výb ěžku 

  

 
Zdroj: akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního porad enství Šluknovského výb ěžku 

 
Zdroj: akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 
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Zdroj: akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 

Oblast regionu Šluknovského výběžku má hustou sít poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 
převážně pobytové formy sociálních služeb, které odpovídají dlouhodobé tradici ústavní péče v 
regionu. Terénní služby v regionu pružně reagují na potřeby klientů a umožňují jim žít plnohodnotný 
život ve vlastní domácnosti. Již v minulých letech byl zaznamenán velký rozvoj v této oblasti a jejich 
rozsah je realizovány uspokojivým způsobem. Značná část seniorů a osob se zdravotním postižením 
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je zajištěna mimo sociální služby, a to ze strany domácích pečovatelů. V rámci praxe sociálních 
pracovníků na obci vzrůstá potřeba rozvoje služeb, především v oblasti domovů se zvláštním 
režimem pro osoby s psychiatrickou diagnózou. 

Město Šluknov vlastní komunitní plán nemá, je však vytvořen komunitní plán pro Šluknovský výběžek. 
Město Šluknov se podílelo na realizaci Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro 
Šluknovsko a na vzniku Strategického plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. Koncepčním 
řešením je koncepce komunitního plánování sociálních služeb na  Šluknovsku pro období 
2019-2023 

Rozvoj sociální péče zaznamenal v posledních letech ve Šluknově výrazný posun a rozvoj, jako 
reakce na špatné socio-ekonomické podmínky v regionu. Sociální práce města spadá pod Odbor 
vnitřní správy – úsek sociální práce. Na řešení sociálních otázek prostřednictvím tohoto odboru má 
město propracovaný model jak postupovat při řešení sociálních potřeb obyvatelstva. Má zavedou 
funkci manažera prevence kriminality a má odborný tým připravený zvládat náročné prostředí s řadou 
kritických faktorů. 

Rozložení sociálních služeb a kapacit stávajících i  okamžitých podle místa, tak jak je uvedeno 
v Ak čním plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraj i na období  2022 - 2024.  

 

Oblast služeb sociální prevence a odborného sociáln ího poradenství regionu Šluknovský  

výb ěžek 
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Oblast služeb sociální pé če regionu Šluknovský výb ěžek 

 

 

Sociální služby ve Šluknov ě jsou poskytovány za účelem sociálního začlenění nebo prevence 
sociálního vyloučení. Související aktivity  zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou 
sociální službou dle zákona, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc 
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a podpora osobám v nepříznivé situaci byla neúplná. (např. vzdělávání, volnočasové aktivity, 
alternativní doprava pro lidi s handicapem, dobrovolnictví).  

 

Oblast rodiny, d ětí a mládeže 

Do této skupiny patří rodiny s dětmi a mládež od narození do 26 let. Cílová skupina pochází nejen ze 
zdravého a harmonického prostředí, ale také z prostředí s narušeným dočasným či dlouhodobým 
psychosociálním vývojem.   

Městský ú řad Šluknov  
Odbor sociálních věcí  

Oblastní charita Šluknov 
Ambrela pro rodinu 
Ambrela v terénu 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bary Ambrela 

Kostka Krásná Lípa p. o. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Cedr - komunitní centrum  
Terénní práce na Šluknovsku 

Související aktivity: Teen Challenge International ČR  

 

Oblast sociální pomoci a pé če o staré ob čany 

V oblasti péče o seniory jsou zahrnuty potřeby stárnoucích občanů města, u nichž se projevuje 
sociálně zdravotní problematika, kterou tito lidé nejsou bez občasné nebo i trvalé pomoci sami 
zvládnout.  Jedná se většinou o občany v důchodovém věku nebo občany těžce zdravotně postižené.  
Cílem péče o tyto občany je zajistit takové služby, které by vedli co nejdéle k soběstačnosti a v jeho 
přirozeném prostředí. 

Městský ú řad Šluknov  
Pečovatelská služba Šluknov 

Vaše Harmonie, o. p. s  
Centrum pečovatelské služby Harmonie  

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa p říspěvková organizace 
Domovy pro seniory 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

NOEMA - komplexní domácí pé če, s. r. o 
Pečovatelská služba 

 

Oblast sociální pomoci a pé če o dlouhodob ě duševn ě, mentáln ě a zdravotn ě nemocné 
občany 

Zdravotně postižení občané naráží více či méně denně na důsledky svého postižení a většina z nich 
je schopna zmírnit důsledky svého handicapu jen s využitím pomoci další osoby nebo dostupné 
sociální služby. Snahou je podpora a integrace osob se zdravotním postižením do společnosti. 

Kormidlo Šluknov o. p. s. 
Sociálně terapeutické dílny 

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postiže ním Horní Poustevna 
Chráněné bydlení 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
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Integrované centrum pro osoby se zdravotním postiže ním Horní Poustevna - Dílna u 
Markétky 
Sociálně terapeutické dílny 

Agentura Pond ělí 
Podpora samostatného bydlení 
Sociální rehabilitace 

Rytmus D., o. p. s 
Služby s regionálním charakterem zahrnující Šluknov: Rytmus D., o.p.s., Domov bez hranic 
Rumburk, příspěvková organizace, Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov, Chráněné 
bydlení Pastelky o.p.s.,  

Oblast sociální pé če o osoby v krizi, ohrožené sociálním vylou čením a osoby ohrožené 
závislostí na návykových látkách  

Hlavním cílem je aktivně podporovat sociální začleňování osob se sociálním vyloučením, přispívat 
k integraci a současně minimalizovat vznik sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. 
Minimálním cílem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta. Optimálním 
cílem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Rovněž je snahou zapojit 
uživatele do širších sociálních struktur.  
Jedná se většinou o občany  
• Osoby bez přístřeší  
• Navrátilci z výkonu trestu aj. pobytových zařízení 
• Závislí (drogy, alkohol, gamblerství,…)  
• Ostatní osoby v akutní nebo dlouhodobé tíživé sociální situaci 
• Osoby sociálně znevýhodněné pocházející z vyloučených lokalit 
 
Občanská poradna Rumburk – detašované pracovišt ě Šluknov 
Odborné sociální poradenství 

Oblastní charita Šluknov 
Ambrela pro rodinu 
Ambrela v terénu 

Kostka Krásná Lípa p. o. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Cedr - komunitní centrum  
Terénní práce na Šluknovsku 

White Light I 
Kontaktní centra 

Služby s regionálním charakterem zahrnující Šluknov  : Azylový dům CEDR Rumburk, Spirála 
Ústí nad Labem, Linka duševní tísně Most 

Související aktivity: Teen Challenge International ČR Terapeutická komunita Teen Challenge 
International ČR 
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DOSTUPNOST ŠKOLSKÝCH INSTITUCÍ  

Střední lesnická škola a St řední odborná škola sociální, Šluknov, p říspěvková 
organizace 

Sídlo:  Šluknov, T. G. Masaryka 580, PSČ 407 77 

Zřizovatel:  Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 

Škola sdružuje 

1. SLŠ a SOŠS kapacita   775 žáků  

2. Domov mládeže kapacita            135 žáků  

3. Školní jídelna kapacita             200 jídel  

Odlou čená pracovišt ě školy:  1. Šluknov, Karlova 564 (budova školy), 2. Šluknov, Sukova 829 (DM), 
3. Šluknov, Tyršova 720 (DM),  4. Šluknov, Mlýnská – dílny, Dr. E. Beneše – dílny, 5. Kunratice – 
Arboretum, 6. Šluknov – Školní střelnice 

Škola pevn ě stojí na t řech pilí řích – lesnickém, sociálním a bezpe čnostn ě právním 

Přehled obor ů školy za řazených ve školském rejst říku : lesnictví, ekologie a životní prostředí, 
sociální činnost, bezpečnostně právní činnost, pekař, práce ve stravování, pečovatelské práce, lesní 
mechanizátor, lesnické práce, lesnictví (dálkové studium) 

ZŠ J. Vohradského Šluknov  

Sídlo:  T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, okres Děčín 

Zřizovatel:  Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

Škola sdružuje: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLU kapacita   610 žáků 

ŠKOLNÍ DRUŽINU kapacita               70 žáků 

ŠKOLNÍ JÍDELNU kapacita             400 stravovaných 

ŠKOLNÍ KLUB kapacita   200 žáků 

Základní škola je s devíti roky studia. Škola zajišťuje - Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny, Školní vzdělávací 
program pro předškolní vzdělávání „Jaro, léto, podzim, zima – celý rok je prima“.  

Škola má tři budovy.  

Mateřská škola Šluknov  

Název školy:  Mateřská škola Šluknov Zřizovatel: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov  
Sídlo:  Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov Mateřská škola je umístěna ve třech budovách.  
MŠ zajišťuje kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti předškolního věku. 
Vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání dětí a podle 
Školního vzdělávacího programu ČESKÝ ROK – tradice a současnost. Škola sdružuje: 
MATEŘSKOU ŠKOLU kapacita 195 dětí ŠKOLNÍ VÝDEJNU  

Základní um ělecká škola ve Šluknov ě, příspěvková organizace 
Sídlo:  T. G. Masaryka 638, 40777 Šluknov (pronájem v objektu města) 
Zřizovatel:  Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 

Základní umělecká škola ve Šluknově je pobočkou ZUŠ v Rumburku. Studium v ZUŠ je organizováno 
jako přípravné (pro žáky od 5 do 7 let), základní 1. stupně (pro žáky od 7 do 14 let), základní 2. stupně 
(pro žáky od 14 do 18 let) a studium pro dospělé (od 18 let). Zaměření pobočky ve Šluknově je 
hudební: klavír, zobcová a příčná flétna, fagot, housle, kytara, zpěv. 
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Speciální základní škola a Praktická škola  
Sídlo:  Tyršova 710, Šluknov 
Zřizovatel:  Zřizovatel: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 
Speciální základní škola a Praktická škola je zřízena za účelem poskytnout základní všeobecné 
vzdělání se zřetelem na mentální, tělesné nebo smyslové postižení.  
Speciální ZŠ má jednu školní budovu.  
Vyučuje se zde podle oboru: Základní škola, střední škola, školní družina  
Školství je ve Šluknově zastoupeno střední, základní, speciální a praktickou a základní uměleckou 
školou. Předškolní vzdělávání je zajištěno mateřskou školou.   

 

DOSTUPNOST SPORTOVNÍCH A DALŠÍCH AKTIVIT   

Dle Strategického plánu města Šluknov na období  2021 - 2027 spolková činnost je ve městě široce 
rozvitá, o čemž svědčí široká škála a pestrost organizací. Zaměření spolků na činnosti (počet): 
kulturní (3), duchovní a církevní (2), rybaření a myslivost, včelařství, kynologie, ochrana přírody (6), 
hasiči (3), pro lidi s hendikepem (1), senioři (1), Sport (5) a ostatní (9).  

Město rozvíjí občanskou společnost a podporuje zájmové organizace a kluby, sdružení a sbory, které 
pracují s mládeží, kde došlo v poslední době k nárůstu počtu organizací. Město podporuje činnost 
i seniorských organizací a pravidelně pořádá speciální kulturní akce pro seniory a zejména Svaz 
invalidů se svou rozšířenou členskou základnou je velmi aktivní. Příspěvky města na zájmovou 
činnost jsou každoročně v řádu stovek tisíc korun. Příspěvky putují zejména na rozvoj volnočasových 
aktivit a práce s mládeží. Dalšími oblastmi podpory jsou kultura, sport, činnost hasičů, sociální aktivity, 
ale i další zájmové činnosti. Pro děti město pořádá pravidelné akce (např. Den dětí, Čarodějnice, 
Rozloučení s prázdninami, tematické dětské výstavy, dětská divadla apod.) a také podporuje 
dlouholetou loutkářskou tradici. Město rozvíjí občanskou společnost a podporuje zájmové organizace 
a kluby, sdružení a sbory, které pracují s mládeží, kde došlo v poslední době k nárůstu počtu 
organizací.  Město podporuje činnost i seniorských organizací a pravidelně i pořádá speciální kulturní 
akce pro seniory (např. Den úcty ke stáří, Šramlík apod.). Příspěvky města na zájmovou činnost jsou 
každoročně v řádu jednotek až stovek tisíc korun.  Příspěvky putují zejména na rozvoj volnočasových 
aktivit a práce s mládeží. Dalšími oblastmi podpory jsou kultura, sport, na činnost hasičů, sociální 
aktivity, ale i další zájmové činnosti. 

Sportovní klub SK ŠLUKNOV 

Sportovní klub se 77 letou tradicí sdružuje fotbalisty od nejmladší kategorie až po veterány, dále má 
členskou základnu volejbalistů (muži i ženy) a kuželkáře. 

JUNÁK svaz skaut ů a skautek ČR, středisko Seve řan Šluknov  

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a d ěti od 6 let organizuje sch ůzky, výpravy, akce a 
tábory.  

Středisko Seve řan – Šluknov 
Je jednotkou Junáka, která působí ve Šluknově a okolí. Cílem je poskytnout mládeži plnohodnotný 
program zaměřený na všestranný rozvoj osobnosti, výchovu v kolektivu a život v přírodě.  

Červený k říž Šluknov  
• působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof 

a jiných mimořádných událostí; 
• poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby; 
• působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby; 
• šíří znalost Ženevských úmluv; 
• působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče. 
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Zájmový kroužek ČČK pomáhá k aktivnímu trávení volného času dětí, včetně výjezdů (letní i zimní 
tábor i pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí).  
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Priority a cíle v oblasti prevence 

kriminality 2023 - 2028 

Bezpečnostní situace 
Šluknovský výběžek není z hlediska národnostní struktury homogenní. Romská menšina patří 
k několika dalším národnostním menšinám, které ve Šluknovském výběžku žijí. Z hlediska počtu 
svých příslušníků, kteří se k romské národnosti hlásí, se svou velikostí od ostatních zde žijících 
menšin výrazně neliší. Ovšem skutečný počet příslušníků romské komunity se výrazně vyšší. Již 
delší dobu rovněž dochází k občasné migraci z jiných regionů. Toto přemísťování je ale reciproční, 
stabilní a nemá masivní charakter. V Ústeckém kraji je definováno 63 sociálně vyloučených lokalit. 
Obecně bezpečnostní rizika, spojená se sociálně vyloučenými lokalitami, spočívají zejména 
v páchání majetkové trestné činnosti, dochází k výrobě a distribuci psychotropních a návykových 
látek, projevem vandalismu, krádežím barevných kovů, rušení nočního klidu, trestné činnosti 
násilného charakteru. Tyto problémy jsou v působnosti Policie ČR, Městské policie, městského úřadu 
a organizací, které zajišťují sociální prevenci a péči o zvláštní skupiny obyvatelů. Proto je snaha 
o aktivní spolupráci všech organizací v rámci pracovní skupiny zaměřené na prevenci kriminality. Je 
nutné se prioritně zabývat společenskou integrací znevýhodněných a problémových skupin obyvatel, 
skupin, které se skladbou trestné činnosti souvisejí (sociálně slabé, nepřizpůsobivé rodiny, rodiny 
v evidenci OPD, recidivisté, Romové ale i drogově závislí apod.) a jejichž podíl by se na zhoršování 
pocitu bezpečí obyvatel a nárůstu kriminality mohl do budoucnosti neustále zvyšovat. Město Šluknov 
se snaží oblast prevence kriminality řešit následujícími kroky:  

v rámci programu prevence kriminality realizuje projekty zaměřené na řešení problematické situace 
města, např. realizace projektu Asistent prevence kriminality , jehož cílem je snížení počtu 
spáchaných trestných činů i přestupků (protiprávního jednání obecně) v sociálně vyloučené lokalitě, 
zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní 
činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší, a změna 
negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené.  

MĚSTSKÁ POLICIE  -  Činnost městské policie se řídí zákonem o obecní policii, platnou legislativou 
a nařízeními města.  
 
ČLENSTVÍ MĚSTA V ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH  
1. Euroregion Nisa  
2. Dobrovolný svazek obcí SEVER  
3. Sdružení pro rozvoj Šluknovska  
4. Destinační fond OPS České Švýcarsko  
5. Členství v MAS Český sever 
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SWOT ANALÝZA  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

● Školství – všechny typy škol – od předškolního, přes 

základní a speciální školství až po střední školu  

● Rozmanitá spolková činnost a zapojení dětí a 

mládeže do spolkové činnosti  

● Široká nabídka a velká podpora města kulturních 

akcí, kulturních zařízení  

●Fungující Technické služby – sběrný dvůr, 

kompostárna, naprostá soběstačnost v oblasti 

odpadového hospodářství (včetně separace) a 

komunálních služeb  

● Hospodaření města – dobré finanční možnosti 

k realizaci plánovaných projektů, vyrovnaný rozpočet, 

absence dluhů,  

● Široká nabídka koordinovaných soc. služeb, zařízení 

pro seniory (domov důchodců, několik objektů s 

pečovatelskými byty), kvalifikovaný personál, realizace 

nových trendů soc. práce  

● Krásná příroda, blízkost hranic se SRN a 

mezinárodní příležitosti, Šluknov jako turistická 

destinace – základ pro turistiku, cykloturistiku a 

agroturistiku  

● Existence opravené průtažné komunikace II/266, 

Železniční trat č. U28 s propojením na SRN  

● Základní občanská vybavenost regionu na dobré 

úrovni (obchody, pošty, mateřské a základní školy, 

atd.).  

● Výhodné podmínky pro individuální bytovou 

výstavbu – vybudování lokality k výstavně 29 bytových 

domů, růst obliby bydlení na venkově  

● Spolupráce obcí v regionu při řešení problémů, 

spolupráce mikroregionu se sousedními regiony, 

členství mikroregionu v MAS Český Sever, DSO 

Sever, PĚTIMĚSTÍ, EUROREGION NISA 

● Potřeba zvýšení investic na rozvoj, nejistota ve financování 

projektů, pozdní vyhlašování výzev OP 

● ● Dostupnost a nízká úroveň lékařské péče (velká 

vzdálenost specializované péče)  

● Vysoká míra kriminogenních faktorů, negativních jevů a to  

i  ve vzájemném soužití majority a minority, 

● Chybí splašková kanalizace s napojením na ČOV v 

okrajových částech města, neexistence oddílné kanalizace ● 

Neobsazenost průmyslové zóny Šluknov, rušení výrobních 

podniků ve městě  

● Území intenzívně využívané (zejména jednostrannou 

zemědělskou velkovýrobou) s labilními agroekosystémy a 

vysokými vklady dodatkové energie  

● Nedostatečná (kvalitativně i kvantitativně) základní 

materiální vybavenost regionu turistickou infrastrukturou, a to 

zejména pro zimní sezónu, úroveň stravovacích a ubytovacích 

kapacit, nevyhovující struktura ubytovacích kapacit  

● Perifernost území v rámci ČR 

● Existence vyloučených lokalit, migrace (příliv) zejména 

nepřizpůsobivých občanů (ovlivněná zejména cenou bytů a 

přítomností komunity, růst rizikových skupin participujících na 

státních dávkách) a s tím spojených soc. problémů 

● Pandemické krizové situace např. COVID 

● Přírodní vlivy a katastrofy (povodně, živelné pohromy apod.)  

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 

● Marketing a rozvoj atraktivit v oblasti cestovního ruchu, 

pozitivní propagace města 

● Zlepšení vzhledu města, zájem občanů o životní prostředí 

● Posílení přeshraniční spolupráce ve všech možných 

oblastech, i v oblasti investičních pobídek a využití 

brownfields, synergické efekty spolupráce, podpora tvorby 

pracovních míst  

● Ekologická zátěž objektů v havarijním stavu ve městě  

● Legislativní změny, příjmová stránka rozpočtu města – 

zejména příjmy daňové, nestabilní systém financování 

sociálních služeb, nedostatek finančních prostředků na 

realizaci investic, obnovy, revitalizace a rozvoje infrastruktury 
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● Zlepšení kvality služeb v oblasti cestovního ruchu s cílem 

prodloužení doby pobytu návštěvníků a turistů ve městě  

● Možnost čerpání podpory z programů EU, národních 

programů ČR a krajských programů   

● Úprava komunikací a chodníků v památkové zóně pro 

propojení turistických cílů, bezbariérovost, realizace nových 

turistických tras, možnost vybudování kvalitních cyklostezek 

s napojením na hlavní tahy (Baltská stezka), výstavba 

dopravního přivaděče směrem k průmyslové zóně – omezení 

negativních dopadů silniční dopravy na centrum  

● Environmentální rozvoj města, environmentální výchova a 

vzdělávání, zavádění evropských právních i ekologických 

norem, prosazování environmentálních kritérií při rozvojových 

programech, využívání obnovitelných a alternativních zdrojů 

energie, projekty na zvyšování retenční schopnosti krajiny, 

zadržení vody v krajině  

● Více-zdrojového financování v oblasti technické 

infrastruktury  

● Prohloubení kooperace mezi klíčovými subjekty veřejného, 

soukromého i neziskového sektoru, města (Technické služby, 

školy…), spolupráce členů MAS Český Sever, Pětiměstí, 

DSO Sever… 

a tím i nemožnost rozvoje města v bytové i podnikatelské sféře 

a v realizaci opatření v oblasti životního prostředí  

● Socioekonomické změny (propad) v celém regionu  

● Zvyšující se ceny potravin, energií, nejasná cenová politika 

v dodávce energií a vody, nejasnosti a problémy v oblasti 

makroekonomického vývoje, hrozící hospodářská recese, a 

hrozba měnové devalvace, citlivost sektoru cestovního ruchu 

na zvraty v ekonomice, nízké průměrné mzdy v sektoru  

● Nedostatečná podpora regionu ze strany státní a krajské 

administrativy,  

● Sílící pozice a rozvoj konkurenčních regionů ve vztahu k trhu 

cestovního ruchu 

 

 

 

PRIORITA  
Snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni města včetně 

oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu protiprávního jednání 

Cíl 1     

Zajišt ění pravidelného monitoringu, depistáže rizikových a  vylou čených 

lokalit a sledování jejich vývoje. Zajišt ění realizace adresných opat ření 

v oblasti systému prevence kriminality. 

Opatření  Postupní zasí ťování kamerovým dohlížecím 

systémem na rizikových místech   

Realizátor  Město Šluknov  

Finanční zdroje  Město Šluknov  

Opatření  Dopln ění stavu po čtu strážník ů MP Šluknov 

s důrazem na p ěší hlídkovou činnost  

Realizátor  Město Šluknov  

Finanční zdroje  Město Šluknov  

Opatření  Realizace terénních sociálních pracích 

s důrazem na vylou čené lokality   

Realizátor  Město Šluknov, Městský úřad, sociální služby 

v oblasti prevence v souladu se Základní sítí 

poskytovatelů KÚ ÚL  

Finanční zdroje  Město Šluknov, KÚ ÚL, MPSV, RV ČR, EU fondy  
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Opatření  Realizace díl čích projekt ů v gesci MV ČR - 

Asistent prevence kriminality   

Realizátor  Město Šluknov 

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, Úřad práce ČR   

Opatření  Zajišt ění pravidelné analytické činnost o 

vývoji ve vylou čených lokalitách, rizikovém 

způsoby života d ětí a mládeže ve Šluknov ě. 

Realizátor  Město Šluknov, potencionálně VŠ  

Finanční zdroje  Město Šluknov, MŠMT, EU – fondy, MVČR, 

Nadace  

Opatření  Pravidelný pr ůzkum pocity bezpe čí u ob čanů 

města Šluknov  

Realizátor  Město Šluknov – MP, manažer PK  

Finanční zdroje  Město Šluknov  

Opatření  Pravideln ě a dlouhodob ě dbát na vzd ělávání 

zainteresovaných subjekt ů veřejné správy 

v oblasti prevence kriminality 

Realizátor  Město Šluknov – MP, manažer PK 

Finanční zdroje  Město Šluknov 

Opatření  Koncepce prevence kriminality   

Realizátor  Město Šluknov – manažer PK, pracovní skupina 

prevence kriminality  

Finanční zdroje  -  

Opatření  Akční plán rozvoje sociálních služeb a 

souvisejících aktivit ve Šluknovském výb ěžku   

Realizátor  Město Šluknov, KÚ Ústí nad Labem  

Finanční zdroje  v gesci realizátora  

 

Cíl 2 
Zajišt ění včasné informovanosti mezi zainteresovanými subjekty v systému 

prevence kriminality.  

Opatření  Pravidelná realizace interdisciplinárních tým ů 

v systému prevence kriminality 

Realizátor  Město Šluknov 

Finanční zdroje  - 
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Opatření  Pravidelná realizace interdisciplinárních tým ů 

v oblasti realizace a rozvoje sociální práce ve 

Šluknov ě  

Realizátor  Město Šluknov 

Finanční zdroje  - 

 

Opatření  Zajišt ění informa čního servisu pro ohrožené 

skupiny obyvatel formou p řednášek a 

seminá řů  

Realizátor  Město Šluknov – MP, Manažer PK, PČR  

Finanční zdroje  Město Šluknov, RV ČR, MVČR, MZČR, MVČR, 

EU – fondy, Nadace  

Opatření  Podpora ohrožených skupin obyvatel 

v odlehlých částí m ěsta Šluknov ve zvýšení 

vlastního bezpe čí a ochrany majetku  

Realizátor  Město Šluknov – MP, Manažer PK, PČR  

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, Nadace  

Opatření  Zajišt ění informa čního servisy formou 

informa čních leták ů a všech dostupných 

informa čních nástroj ů  

Realizátor  Město Šluknov – MP, Manažer PK , PČR  

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, MVČR, 

Nadace  

Opatření  Motivace a zvyšování ob čanské 

zodpov ědnosti p ři přestupkovém jednání nebo 

páchání trestního činu.  

Realizátor  Město Šluknov – MP, Manažer PK, PČR  

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, MVČR, 

Nadace  

 

 

 

Cíl 3 

Zvyšování informovanosti obyvatel o bezpe čnostních rizicích a obran ě proti 

nim.  Motivace k aktivnímu p řístupu k zajišt ění vlastní bezpe čnosti a ochran ě 

majetku.  
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Cíl 4 

 

Omezování p říležitostí k páchání násilné a majetkové kriminalit y  

 

Opatření  Zajišt ění přítomnosti bezpe čnostních složek 

v oblasti dohledu na ve řejný po řádek.     

Realizátor  Město Šluknov – MP, PČR  

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR  

Opatření  Navýšení stavu po čtu strážník ů MP Šluknov 

s důrazem na p ěší hlídkovou činnost  

Realizátor  Město Šluknov  

Finanční zdroje  Město Šluknov  

Opatření  Projekty typu situa ční prevence, jejichž cílem 

je znesnadn ění páchání trestné činnosti a 

zvýšení rizika pro pachatele, že bude dopaden 

- KDS, obnova ve řejného osv ětlení  

Realizátor  Město Šluknov – MP, Manažer PK  

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, MVČR, 

Nadace  

Opatření  Projekty typu sociální prevence – Asistent 

prevence kriminality s d ůrazem na vylou čené 

lokality   

Realizátor  Město Šluknov – MP, Manažer PK  

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, Úřad práce 

ČR   

 

PRIORITA 
Minimalizace výskytu delikventních činností a rizikového chování u cílových 

skupin.  

Cíl 1 
Systematická podpora preventivních aktivit pro d ěti a mládež ve Šluknov ě 

s návazností na sociální služby prevence.  

Opatření  Podpora a rozvoj sociálních služeb v oblasti 

bezpečného prostoru pro  bezpe čného trávení 

volného času, poskytováno ambulantní 

formou  

Realizátor  Město Šluknov, sociální služby prevence 

v souladu se Základní sítí sociálních služeb KÚ 

ÚK, dobrovolné spolky  
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Finanční zdroje  Město Šluknov, KÚ ÚL, MPSV, MŠMT, EU – 

fondy, MVČR, Nadace, Úřad práce ČR  

Opatření  Minimalizace rizikových forem chování u d ětí a 

mládeže formou specifické primární prevence  

Realizátor  Město Šluknov – MP, manažer PK,PČR, sociální 

služby s certifikací pro realizaci PP, školská 

zařízení, realizátoři s dlouhodobou tradicí – TK 

Teen Challenge  

Finanční zdroje  Město Šluknov, KÚ ÚL, MPSV,MŠMT, MVČR, 

MZČR EU – fondy, Nadace 

Opatření  Realizace aktivit zam ěřených na vznik terénní 

práce pro mládež – street work, a to v souladu 

se Základní sítí poskytovatel ů sociálních 

služeb KÚ ÚL  

Realizátor  Pracovní skupiny pro služby prevence v rámci 

Akčního plány rozvoje sociálních služeb KÚ ÚL  

Finanční zdroje  MPSV, RV ČR , EU – fondy, Nadace, Úřad práce 

ČR  

Opatření  Podpora vzniku, rekonstrukce h řišť a 

sportovních pláck ů    

Realizátor  Město Šluknov  

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, EU – fondy,  

Opatření  Realizace projektových dn ů v oblasti 

specifické primární prevence    

Realizátor  Město Šluknov – MP, OVS, manažer PK, sociální 

služby prevence a dobrovolné spolky   

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, RV ČR, MPSV,MZČR, EU 

– fondy, Nadace  
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Cíl 2 

Podpora a rozvoj sociálních služeb zam ěřených na rizikové cílové skupiny 

- děti a mládež s rizikovým chováním, rodiny s rizikem výskytu 

kriminálního chování u jejich členů, osoby ohrožené sociálním vylou čením 

a osoby v krizi nebo cílová skupina senio ři 

Opatření  Podpora a rozvoj v oblasti sociálních služeb 

SAS a terénních sociálních program ů ve 

Šluknov ě  

Realizátor  Město Šluknov, sociální služby prevence 

v souladu se Základní sítí poskytovatelů 

sociálních služeb KÚ ÚL  

Finanční zdroje  Město Šluknov, Městský úřad Šluknov,  MVČR, 

MPSV RV ČR, MPSV, EU – fondy, Nadace  

Opatření  Podpora a rozvoj v oblasti služeb realizující 

terénní programy pro uživatele omamn ě 

psychotropních látek.   

Realizátor  sociální služby prevence v souladu se Základní 

sítí poskytovatelů sociálních služeb KÚ ÚL 

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, RV ČR, MPSV, EU – 

fondy, Nadace  

Opatření  Podpora a rozvoj služeb zajiš ťující odborné 

sociální poradenství  

Realizátor  sociální služby prevence v souladu se Základní 

sítí poskytovatelů sociálních služeb KÚ Úl 

Finanční zdroje  Město Šluknov, Městský úřad Šluknov, MVČR, 

RV ČR, MPSV, EU – fondy, Nadace  

 

 

Cíl 3 

 

Eliminace následk ů kriminálního jednání u ob ětí zejména násilných 

trestných činů a prevence viktimnosti 

 

Opatření  Poskytnou dostate čný informa ční servis pro 

poskytování pomoci ob ětem trestných činů a 

domácího násilí.   
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PRIORITA 

Systemická podpora komunitní práce a jiných aktivit s cílem minimalizovat rizika 

spojené se sociálním vyloučením na podporu integrace a zdravých norem a 

chování  

 

Opatření  Projekty typu sociální prevence – Asistent 

prevence kriminality s d ůrazem na vylou čené 

lokality   

Realizátor  Město Šluknov – MP, Manažer PK  

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, EU – fondy, Úřad práce 

ČR   

 

Realizátor  Město Šluknov – MP, manažer PK,PČR, sociální 

služby prevence v souladu se Základní sítí 

poskytovatelů sociálních služeb KÚ ÚL.  

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, RV ČR, MPSV, EU – 

fondy, Nadace  

Opatření  Posilovat a profesionalizovat p řístupy 

pracovník ů veřejné správy, m ěstské policie 

směrem k ob ětem trestných činů 

Realizátor  Město Šluknov – MP, manažer PK, sociální 

služby prevence a dobrovolné spolky   

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, RV ČR, MPSV, EU – 

fondy, Nadace  

Cíl 1 

 

Aktivní snižování konfliktních situací v rámci souž ití a snižování sociálního 

napětí  

 

Opatření  Podpora sociální komunitní práce s d ůrazem 

na vylou čenou lokalitu    

Realizátor  Městský úřad Šluknov – OSV, sociální služby 

prevence v souladu se Základní sítí poskytovatelů 

sociálních služeb KÚ ÚL a církevní společnosti   

Finanční zdroje  Město Šluknov, MVČR, RV ČR, MPSV, MKČR, 

EU – fondy, Nadace  
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Cíl 2 

 

Rozvoj pot řebných dovedností, d ůležitých pro uplatn ění na pracovním 

trhu, odpovídajících poptávce trhu práce, podpora s ebedůvěry, znalosti 

vlastních možností a dovedností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření  Spolupráce obcí, škol a Ú řadu práce p ři 

zkvalit ňování pracovní síly a udržení si 

pracovních návyk ů osob z cílové skupiny 

(vzdělávání, rekvalifikace, VPP, VS, projekty a 

dotovaná pracovní místa) 

Realizátor  Interdisciplinární pracovní skupiny  

Finanční zdroje  v gesci realizátora   
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