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ABSTRAKT

Abstrakt esky

V úvodní ásti diplomové práce rozebírám marketingové komunikace a jejich význam

v neziskovém sektoru a to konkrétn  v oblasti Policie eské republiky. Poté se zabývám

prevencí kriminality a její propagací v rámci Policie eské republiky Zlín, nebo  práv  pre-

vence je velmi d ležitým prvkem policejní práce. K tomuto ú elu byla i z ízena Preventivn

informa ní skupina Okresního editelství P R Zlín, která na svém teritoriu svou prací p i-

spívá ke snížení kriminality a to pomocí propagace prevence, díky které se pot ebné

informace a rady dostávají k široké ve ejnosti jakožto potencionálním ob tem. V poslední

ásti navrhuji možná ešení, vedoucí k efektivnímu snížení kriminality ve m st  Zlín , aby se

stalo více bezpe ným místem pro své ob any.

Klí ová slova: neziskový sektor, prevence kriminality, propagace, policie

ABSTRACT

The introductory part of my thesis analyzes  marketing communications and their importan-

ce in the non-profit-making sector, namely in the sphere of  the Police of Czech Republic.

Further it deals with prevention of  delinquency and its promotion in the framework

of the Police of Czech Republic Zlin , for prevention forms an important part of their work.

For  that purpose, the Preventive Information Group of  the District Police Headquarters

R  Z lin have been set up, the aim of which is to dicrease criminality rate by means

of promoting prevention. Thanks to this group necessary information and advice reach the

wide public as thein potential victims. In the final part I suggest potential solutions aiming at

reducing criminality rate in the town of Zlin so that it could become a safe place for its citi-

zens.

Keywords:  non-profit-making sector,  prevention of delinquency,  promotion, police
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ÚVOD

Prevence kriminality je v posledních letech velmi asto diskutovaným a také spole en-

sky zajímavým tématem. Moderním sm rem a prioritou systému této prevence

je v eské republice prevence na místní úrovni. Preference komunální prevence je dána tím,

že rozhodující ást kriminality je ve svých faktorech vázána na konkrétní lokalitu, což také

vyplývá i ze statistických údaj .

V eské republice je mnoho institucí i r zných organizací, které se více i mén  za-

bývají prevencí kriminality. Myslím si však, že Policie R prevenci kriminality v nuje nejví-

ce sil a prost edk  než ostatní orgány státní správy. Já jsem se proto ve své diplomové práci

zam ila na neziskový sektor a to konkrétn  Policii eské republiky, která se práv  zmín né

prevenci kriminality intenzívn  v nuje, vynakládá na ni nemalé prost edky a stala se tak

velmi ú inným prost edkem ke snížení kriminality.

Prevence kriminality zaznamenala v posledních letech dynamický vývoj, proto

se ve své práci zamýšlím nad jejím smyslem a poté nad významem marketingových komuni-

kací v této dle mého názoru pro spole nost d ležité oblasti.

Touto problematikou se zabývá z r zných úhl  pohledu mnoho literatury a odborných

prací. Málo který ob an má však k t mto zdroj m informací o prevenci kriminality p ístup

nebo mu chybí aktivní zájem, nebo  spousta lidí je stále p esv ena o tom, že se nem že

stát ob tí trestného inu. Tyto odborné práce se sice do hloubky zabývají prevencí kriminali-

ty, jejím d lením a tená m poskytují velké množství teoretických rad jak

se nestát ob tí trestného inu, ale ve v tšin  p ípad  se tato literatura dostane do rukou jen

lidem z oboru, mén  a obtížn ji k samotným ob an m, kte í jsou v pozici potencionální ob -

ti. Proto ve své práci navrhuji konkrétní ešení, která v praktickém život  ob an  mohou

isp t ke snížení kriminality na území m sta Zlína a s t mito místní ob any seznámit tak,

aby si jich byli v domi a cítili se p i jejich použití bezpe ji. Práv  tato marketingová ko-

munikace, o které bude v mé diplomové práci , se týká propagace již výše zmín né pre-

vence a zp sobu ešení problém  v oblasti kriminality.

Po p tení celé práce bude tená i jasný velmi silný rozdíl mezi obchodníkem

a preventistou, nebo  obchodník prodá službu nebo produkt a tím jeho aktivita skon í.

Avšak preventistovi jde o výsledek, ímž se jeho práce stává b hem na dlouhou tra , který

v podstat  nikdy nekon í.......
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I. TEORETICKÁ ÁST
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1 MOTIVACE VÝB RU TÉMATU A JEHO CHARAKTERISTIKA

1.1 Motivace k výb ru tématu

Jednou z priorit policejní práce je orientace Policie R na uspokojování bezpe nost-

ních pot eb ob an . V této souvislosti m žeme hovo it o specifické služb  ve ejnosti. Tento

ístup má v praktické rovin adu r zných podob a aktivit, jejichž spole ným znakem

je bezprost ední komunikace a kooperace s orgány ve ejné správy, nevládními a podnikatel-

skými subjekty a s ob any. Cílem je p ijímání takových opat ení, která zamezují páchání

trestné innosti v co nejrann jších stadiích. Policie má v této kooperaci adu úkol , k nimž

pat í nejen navrhování adekvátních opat ení, ale i podíl na jejich realizaci. V sou asnosti

je v resortu preventivní práce vnímána zejména jako úkol pro specialisty a ne jako substan-

tivní sou ást každodenní práce v terénu. Dochází k zam ování pojm  prevence, informo-

vání a s hlediska marketinkových komunikací není výjimkou, že se pod názvem preventivní

aktivity realizují i propaga ní akce.

1.1.1 Obecná motivace k výb ru

V eské republice, ale i ve Zlín  je mnoho institucí i r zných organizací, které

se více i mén  zabývají ur itými formami prevencí kriminality. Myslím si však, že Policie

R prevenci kriminality v nuje nejvíce sil a prost edk  než ostatní orgány státní správy. Já

jsem se proto ve své diplomové práci zam ila na neziskový sektor a to konkrétn  Policii

eské republiky, která se práv  zmín né prevenci kriminality intenzívn  v nuje, vynakládá

na ni nemalé prost edky a stala se tak velmi ú inným prost edkem ke snížení kriminality.

V posledních letech a to i díky vstupu eské republiky do Evropské unie zaznamenala

prevence kriminality dynamický vývoj, proto se ve své práci zamýšlím nad jejím smyslem a

poté nad významem marketingových komunikací v této dle mého názoru pro spole nost

ležité oblasti, nebo  s využitím marketingových komunikací m že prevence proniknout

více k ve ejnosti, na tu pozitivn  p sobit a tím docílit snížení po tu trestných in

v teritoriu m sta Zlína.
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1.1.2 Osobní motiva ní pot eby

Pracuji u Preventivn  informa ní skupiny (PIS) O  P R Zlín, což je odd lení, které

se v rámci své práce zabývá prevencí v celém jejím spektru. Preventivn  informa ní skupiny

za aly p i okresních editelstvích Policie R vznikat ve druhé polovin  devadesátých let.

Pracují na všech správách kraj , p i okresních a m stských editelstvích Policie R,

na editelství služby cizinecké a pohrani ní policie. Metodické vedení PIS zajiš ovalo

do roku 2003 ministerstvo, od srpna 2003 jej p evzala PIS PP R. Konstituováním PIS

se vytvo ila sí  okresních a krajských specialist  na informování ve ejnosti o práci policie

a sou asn  o možnostech ochrany p ed trestnou inností. Úloha t chto specialist  a objem

jejich innosti se v pr hu let vyvíjely. Krom  poradenské a informa ní innosti a komuni-

kace se sd lovacími prost edky se pracovníci PIS stali i realizátory primárních preventivních

program  v podob , jaká je obvyklá spíše v ob anském sektoru nebo resortu školství,

a to v etn  zam ení na obvyklou cílovou skupinu – d ti a mládež.

i každodenní innosti se setkávám s pot ebami jednotlivc  a skupin na jedné stran

a možnostmi a p íležitostmi na stran  druhé u aktivit prevence kriminality.

Proto je mým velkým motivem  zpracování tohoto tématu diplomové práce kde navr-

huji preventivní programy a její propagaci pro policii, m sto a další organizace, který

by pozitivn  vedl ke snížení kriminality ve m st .

1.2 Odborná literatura jako východisko studia tématiky

Problematikou prevence se zabývá z r zných úhl  pohledu velké množství literatury

a odborných prácí. Jedná se však vždy o studijní materiál, který je ur en pro studenty st ed-

ních policejních škol a pro poslucha e Policejní akademie v Praze. Málo který ob an má

však k t mto zdroj m informací o prevenci kriminality p ístup nebo mu chybí aktivní zájem,

nebo  spousta lidí je stále p esv ena o tom, že se nem že stát ob tí trestného inu.

V zásad  m žu zhodnotit, že literatura k jednotlivým parciálním projekt m prevence krimi-

nality je dostupná na internetových stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz.

Nosným zdrojem informací p i tvorb  mé diplomové práce se staly dv  literatury

 a to Marketingové komunikace od Jarmily Pechá kové a Prevence kriminality od docenta

Josefa Zapletala.

http://www.mvcr.cz.
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1.3 Hodnocení kvality literatury z  hlediska zkoumané problematiky

Odborné literatury se sice do hloubky zabývají prevencí kriminality, jejím d lením

a tená m poskytují velké množství teoretických rad jak se nestát ob tí trestného inu,

ale ve v tšin  p ípad  se tato literatura dostane do rukou jen lidem z oboru, mén  a obtížn -

ji k samotným ob an m, kte í jsou v pozici potencionální ob ti.  P i podrobném pr zkumu

dostupné literatury musím konstatovat, že jsem nenašla materiál, instrukci a ani návod jak

pracovat s prevencí kriminality z hlediska marketingu a komunikací.

Proto ve své práci provádím konkrétní analýzu a rozbor problematiky a navrhuji eše-

ní, která v praktickém život  ob an  p isp je ke snížení kriminality na území m sta Zlína.

V praktické ásti s t mito aktivitami místní ob any seznámit tak, aby si jich byli v domi a

cítili se p i jejich použití bezpe ji.
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2 CÍL PRÁCE, STANOVENÍ PRACOVNÍ HYPOTÉZY A

CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ V DECKÉ METODY ANALÝZY

DANÉ TÉMATIKY

2.1 Stanovení pracovní hypotézy

Na území eské republiky se prevencí kriminality zabývá mnoho institucí a organiza-

cí. Ty se však v rámci své práce zam ují na jeden úzký lánek této velmi široké problema-

tiky sociáln  patologických jev . Myslím si tedy, že Policie R je jedinou složkou, která se

nuje prevenci kriminality z nejširšího možného hlediska a je tak nejperspektivn jší,

co do výslednosti, p i snižování kriminality ve m st  Zlín .

Stanovení hypotéz:

dle mého názoru a praktické pracovní zkušenosti je sou asná úrove  prevence

kriminality ve m st  Zlín  jen na pr rné úrovni,

aplikací zásad marketingových komunikací do oblasti prevence kriminality by bylo

možné dosáhnout podstatn  vyšší efektivnosti,

v rámci Okresního editelství P R Zlín není prevence kriminality realizována sys-

tematicky a ú eln  tak, aby vynaložené prost edky vedly ke snížení po tu trest-

ných in ,

v praxi je také velmi d ležité zapojení ob an  do systému prevence kriminality.

Proto podpo ení efektivních komunikací vede k výraznému zvýšení uv dom ní

ob an .

2.2 Charakteristika základních v deckých metod

V rámci analýzy prevence kriminality lze použít n kolik základních v deckých metod.

Ve své práci jsem se zam ila na ty i metody a to samotnou analýzu, dále syntézu, de-

dukci a indukci.
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Analýza

Jedná se o základní a nej ast ji užívanou v deckou metodu, založenou na dekompo-

zici celku na elementární ásti, jejimž cílem je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti

elementárních ástí celku, poznat podstatu a zákonitosti. Jedná se o metodu, která nám

umož uje získání nových poznatk .

Syntéza

Tato v decká metoda nám umož uje sjednocení prvk  v celek a tím dopl uje analý-

zu. Díky této metod  máme možnost poznat p edm t v jeho úplnosti. Pomocí syntézy na-

lézáme vztahy n jakého jevu k jiným jev m a objas ujeme vztahy a mechanismus funkcí u

tohoto jevu. Díky této metod  m žeme hledat spojováním ásti v celek takovou struktu-

ru, která by m la námi p edem požadované chování. Nejedná se však o skladbu jednotli-

vých jev , ale i kreaci nových celk i jejich prom na. Díky tomu je syntéza hledáním nej-

vhodn jší varianty dosahované kombinací jednotlivých prvk  a jejich vlastností.

Dedukce

Je proces usuzování, ve kterém se od p edpoklad  dochází k záv ru z t chto p ed-

poklad  vyplývajícího. Jedná se o posloupnost krok , které spl ují p esn  stanovená kri-

téria zabezpe ující, že jsou-li pravdivé, je pravdivý i samotný záv r.

Indukce

Jedná se o metodu zkoumající skute nosti. Obecn  je však indukcí mín no usuzování

z jednotlivého na obecné, tedy k dosp ní k obecným záv m.



UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací 15

2.3 Cíl diplomové práce

Základním cílem mé diplomové práce je analýza prevence kriminality a její možná

efektivní propagace na území m sta Zlína.

Základní body jsou:

navržení základních princip  a postup  z hlediska marketingové komunikace

v oblasti prevence kriminality,

podpora informovanosti cílových skupin a její segmentace,

podpora uv dom ní si pot eby prevence kriminality,

obhajoba pot eby marketingu p i propagaci prevence kriminality v rámci nezisko-

vého sektoru,

vytvo ení preventivního programu, realizovatelného na místní úrovni.

2.3.1 Základní principy a postupy z hlediska marketingových komunikací

V institucích a organizacích ve ejného a neziskového sektoru nepat í marketing mezi

obvyklé innosti. Je to hlavn  proto, že zákazníci asto hledají speciální služby a požadavek

se vy izuje ústn .[1]

Hannagen ve své definici marketingu íká, že v soukromé ziskové sfé e je pot eba

marketingu vyvolána nerovnoceným postavením výroby a prodeje. Po áte ní prodej hlavním

zákazník m lze realizovat celkem snadno, ale rozši ování prodeje mezi mén  p ístupné zá-

kazníky m že být v souvislosti se stále stoupající konkurencí obtížné. To však neplatí pro

neziskový sektor.

Neziskový sektor má pro spole nost velký význam. M že však fungovat pouze

za p edpokladu, že spole nost je schopna ást svých prost edk  to je statk  i služeb na tuto

innost vy lenit, aniž by to vedlo k sebedestrukci. Zdroje pro neziskový sektor musí spole -

nost hledat ve svém ekonomickém systému. Do neziskového sektoru lze nap íklad za adit

policii, vzd lání, nemocnice i charitativní organizace. [2]
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estože mezi ziskovým a neziskovým sektorem jsou rozdíly, dva pilí e marke-

tingu jsou spole né ob ma:

služba zákazníkovi,

vzájemn  výhodná sm na.

Neziskové organizace nebo instituce lze rozd lit do dvou skupin a to na:

státní neziskové organizace, kde lze za adit státní školství, zdravotnictví, oblasti

státní správy a také již zmín nou policii,

nestátní neziskové organizace p edstavují církevní organizace, ob anská sdružení,

nadace, politické strany.

K tomu aby marketingové komunikace vedly k požadovanému cíli organizace

a m ly pozitivní výsledek je d ležité splnit n kolik následujících bod . Jedná se p e-

devším o:

neustálé prosazování idejí a hodnot, kterými je innost organizace motivována

a najít i hledat cesty, jak tyto myšlenky zatraktivnit a ud lat je pro ve ejnost p i-

tažliv jší a tím získat jejich podporu,

taktéž pracovat na dobrém dojmu, tedy image. K tomu využít Public Relations

a to s využitím všech médií a prost edk  masové komunikace. Taktéž je zde velmi

ležitý dobrý vztah k masmédiím a jejich zástupc m, na kterém je velmi d ležité

pracovat a zabývat se ním,

z praktického hlediska je dobré vypracovat ur itý systém, jehož prost ednictvím

bude p íslušná organizace vhodnou formou prodávat svou „službu a produkty“,

co se tý e Policie R, tak k této má zna ná ást ve ejnosti averzi, proto bych do-

poru ila nalézt takové formy prezentace preventivního programu, aby se nad nimi

ve ejnost a p edevším cílové skupiny zamysleli,

podstatné a nemén  d ležité je také postarání se o ty, kte í své myšlenky organi-

zace vzali za své a pomoci jim k jejich realizaci v jejich praktickém život .
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i plánování úsp šné marketingové komunikace by každý realizátor m l být

schopen odpov t na základní otázky:

na koho je komunikace zam ena,

co p edpokládáme, že se její realizací stane,

jaké konkrétní innosti budou realizovány,

v jakém ase budou realizovány,

jaká opat ení je t eba neopomenout p i samotné realizaci,

jaké výsledky o ekáváme po realizaci této komunikace,

jak, kdy a kdo bude výsledky m it.

Do marketingové komunikace lze nap . zahrnout  reklamu, osobní a p ímý prodej,

podporu prodeje, Public Relations (PR).  V rámci neziskového sektoru jsou nejd ležit jšími

složkami marketingové komunikace práv  reklama a Public Relations. Ob  se staly velmi

významným nástrojem pro zviditel ování neziskových organizací a vytvá ení p íznivého

klimatu pro jejich innost.

U neziskových organizací d ležitou roli hrají i vnit ní vztahy, na kterých má marke-

tingová komunikace významný podíl, nebo  vytvá í podmínky pro zlepšování mezilidských

vztah  mezi zam stnanci. Jedná se ze strany zam stnavatele k zam stnanc m jak

o dobrou informovanost o cílech, zám rech a výsledcích innosti, ale také o zvyšování

atraktivnosti p sobení ú astník  v dané neziskové organizaci.

Specifickou technikou pro nekomer ní marketingové komunikace je sociální reklama,

kterou lze definovat jako ur itý typ reklamního sd lení, jehož motivací není zisk, ale které

upozor uje na ur itý spole enský problém. Tímto tak chce p im t cílovou skupinu svých

rescipient  k tomu, aby tento problém ešili nebo se jej snažili alespo  zmírnit. Tento druh

reklamy m že využívat všech neosobních komunika ních médií, mezi které lze za adit kaná-

ly tiskové ( asopisy, noviny, magazíny atd.), vysílací (televize, rozhlas – rádia), a zobrazo-

vací (plakáty, letáky, internetové stránky). P i marketingových kampaních se však v praxi

tato médií kombinují.
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2.3.2 Podpora informovanosti cílových skupin a její segmentace

V rámci propagace prevence kriminality je velmi d ležité v první ad  zacílení poten-

cionálních zákazník  a to nap . dle v ku, pohlaví, místa bydlišt i návšt v ur itých ve ej-

ných prostor a využití m stských hromadných prost edk .  Hlavním p edpokladem pro vý-

r  t chto  skupin  je  nutné  tyto  dob e  analyzovat  a  to  p ed  tím,  než  je  v  rámci  prevence

oslovíme. P i analýze se u ve ejnosti zam íme nap . na jejich zvyky, pot eby nebo jejich

dostupnost k informacím. Prevence kriminality v rámci policie sm uje k široké ve ejnosti –

ob an m.

Analýzu cílových skupin provádí policisté tímto zp sobem:

srozumiteln  popíší cílovou skupinu,

dle statistik zjistí velikost cílové skupiny,

kov  si ji vymezí,

zjistí zastoupení pohlaví,

územn  si vymezí cílové skupiny,

ur í si p iny daných problém ,

zjistí si možnosti dostupnosti cílových skupin k preventivním informacím.

Nejvíce oslovované cílové skupiny ze strany policie

Rezidentní obyvatelé m sta Zlína

lení podle policie R:

ti,

mladistvé osoby,

osoby starší 18-ti let,

senio i,

osoby postižené,

podnikatelé, zam stnanci,
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a další.

Tyto skupiny lze dále d lit na HOMOGENNÍ (v k, návšt va stejných míst,

objekt  – škola, supermarkety, parky, atd.) a HETEROGENNÍ (n kte í bydlí v rodinném

dom , jiní v byt ; jedni vlastní a druzí nevlastní platební karty nebo jiné v ci jako nap . mo-

torová vozidla atd.)

Noviná i

Vztahy se zástupci médií jsou p i propagaci prevence velmi d ležité, nebo  poskytují

rychlý p enos informací k široké ve ejnosti a mají na n  obrovský vliv. Ne vždy je však leh-

ké s noviná i komunikovat a spolupracovat, proto je podstatné mít na pam ti následující

pravidla.

Pravidla:

je nutné rozvíjet vztahy s jednotlivými noviná i,

jednat  s  nimi  vždy  otev en  a  v  zásad  nikdy  nelhát.  Poskytovat  jim jasné  a  pro

nás podstatné informace, které pot ebujeme sd lit ob an m a p edejít tak zve ej-

ní nepravdivých a upravených údaj ,

informace si vždy ádn  p ipravit a v p ípad  neznalosti odpov di na noviná skou

otázku nechat si as na rozmyšlenou, nebo  p i prevenci je d ležité postupovat

tak, abychom ob any varovali, ale nevystrašili je a nezp sobili tak paniku mezi ve-

ejností.

2.3.3 Pot eby prevence kriminality a její len ní

Prevence kriminality je v posledních letech velmi asto diskutovaným tématem. Mo-

derním sm rem a prioritou systému této prevence je v eské republice prevence na místní

úrovni. Preference komunální prevence je dána tím, že rozhodující ást kriminality

je ve svých faktorech vázána na konkrétní lokalitu, což vyplývá i ze statistických údaj .

tšina pachatel  se trestných in  dopouští v místech, kde mají trvalé bydlišt  nebo dlou-

hodob  žijí a pracují. Zde rovn ž probíhá socializace jedinc  a realizují se jejich volno asové

aktivity. Také sociální kontrola má svá lokální specifika a ko eny strachu ze zlo inu lze
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shledat práv  v místním d ní. Proto se ve své práci zam uji práv  na prevenci kriminality v

teritoriu m sta Zlína, kde dochází k velkému po tu protiprávního jednání.

Kontrolu samotné kriminality lze uskute nit bu  formou represe nebo již zmín né

prevence. Ob  se musí dopl ovat, což se také v praxi d je. V eské republice ale po ád více

evažuje represe. Avšak ve vysp lých demokratických zemích dosp li specialisté

k záv ru, že je z mnoha d vod  pro stát lepší preferovat prevenci. D vodem zde byl velmi

vysoký nár st kriminality za poslední desetiletí. Na základ  dlouhodobého zkoumání dosp li

k tomu, že se prevence kriminality jeví v porovnání s klasickým výkonem spravedlnosti ve

sfé e trestního práva jako ú inn jší, perspektivn jší a v neposlední ad  také finan  p ija-

teln jší, nebo  se místo na d sledky kriminogenního vývoje zam uje na samotné krimino-

genní faktory.

V této oblasti existuje n kolik definic prevence kriminality. Já jsem si vybrala tu, která

zahrnuje vše podstatné.

Prevence kriminality p edstavuje pokus eliminovat trestnou innost ješt  p ed

jejím zapo etím nebo p ed jejím pokra ováním. Do prevence kriminality tak náležejí

veškeré aktivity sm ující k p edcházení páchání trestných in , k snižování jejich

výskytu cestou zamezení páchání nebo neutralizací p in a podmínek vzniku trest-

ných in tedy kriminogenních faktor . Pat í sem opat ení, jejichž cílem je zmenšová-

ní rozsahu a závažnosti kriminality, a  již prost ednictvím omezení kriminogenních

íležitostí nebo p sobením na potenciální pachatele a ob ti trestných in .[3]

Objekty prevence kriminality p edstavují t i skupiny:

kriminogenní faktory (sociální prost edí, p iny a podmínky kriminality),

potenciální a skute ní pachatelé trestné innosti,

potenciální a skute né ob ti trestných in .
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Prevenci kriminality lze d lit hned z n kolika hledisek:

(viz. p íloha P I)

jako výchozí je len ní preventivních strategií na P ÍMÉ (cílené bezprost edn

proti kriminalit ) a NEP ÍMÉ (cílem je zkvalitn ní životních podmínek),

na základ  obsahu lze d lit prevenci na SOCIÁLNÍ (zam ena na sociální faktory

kriminality), SITUA NÍ (zam ena na kriminogenní situace, což p edstavuje sni-

žování po tu p íležitostí k páchání trestných in ) a na prevenci VIKTIMNOSTI

(zam ena na potenciální ob ti trestných in  pachatel ),

podle okruhu adresát  preventivních aktivit lze prevenci rozd lit na PRIMÁRNÍ

(adresátem je neur itý okruh osob, jedná se tedy o celou spole nost),

SEKUNDÁRNÍ (tato oblast se orientuje na rizikové skupiny jak potencionálních

pachatel , tak i ob tí) a TERCIÁRNÍ (zam uje se na pachatele a ob ti v oblasti

prevence recidivy – opakování).

Sociální prevence kriminality

Sociální prevence kriminality sm uje k sociálním p inám zlo innosti. P edstavují ji

aktivity ovliv ující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zam ené

na zm nu nep íznivých spole enských a ekonomických podmínek, které jsou považovány

za klí ové p iny páchání trestné innosti.[4]

V této oblasti prevence je kriminalita chápána jako selhání jiných osob nebo jako d -

sledek strukturálních nedostatk  ve spole nosti, kde jedinec nem l optimální sociální pro-

st edí. V p ípad  takového selhání má sociální prevence jedince uvést na správnou cestu

pomoci vhodn  zvolených resocializa ních opat ení. V rámci t chto opat ení je preferována

preventivní strategie aktivit a program  zam ených práv  na sociální faktory kriminality.

Cílem je tak humanizace života a prost edí, v n mž probíhají již zmín né procesy socializace

a sociální integrace. Proces socializace probíhá u každého lov ka prakticky celý život, ale

rozhodující ást spadá do období d tství a dospívání.

Tento typ prevence se proto zam uje na oblasti rodiny, zam stnanosti, zdravotnictví,

bydlení, školství, ale také na volno asové aktivity. Významná úloha p edevším náleží rodi-
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. Pot ebná opat ení jsou však zam ena i na zm nu nep íznivých ekonomických, spole-

enských, kulturních a dalších podmínek širšího spole enského prost edí, které se stávají

nebezpe nými kriminogenními faktory. Z t chto d vod  spadá sociální prevence do sféry

sociální politiky a jedná se tak o nep ímou strategii kriminální prevence.

Situa ní prevence kriminality

Situa ní prevence kriminality je hlavní doménou policie v rámci její kriminalistické

prevence, v níž jde o soustavu metod a prost edk  prevence trestné innosti založené

na poznatcích kriminalistické techniky, taktiky a metodiky.

Situa ní kriminální prevence chápe zlo in jako produkt motivace a p íležitostí. Vy-

chází ze zkušeností, že ur ité druhy kriminality se objevují v ur ité dob , na ur itých mís-

tech a za ur itých okolností.[4]

Tento druh prevence pracuje s faktem, že míra výskytu trestné innosti ve spole nosti

závisí na po tu nabízejících se p íležitostí k páchání r zných druh  trestných in  a na frek-

venci výskytu kriminogenních situací. Jde tak o situace, kdy je nejr zn jšími zp soby zvýše-

na pravd podobnost spáchání trestného inu.

Podstatou situa ní prevence je tedy zm nit strukturu p íležitostí ke spáchání trestného

inu v neprosp ch pachatele a to tak, že maximalizuje p ekážky a rizika realizace trestného

inu a minimalizuje s ním spojený prosp ch. Díky tomu se tak omezí kriminogenní situace a

zvýší pravd podobnost odhalení a také dopadení pachatele. Situa ní prevence se zam uje

na samotný trestný in a adí se tak mezi p ímou strategii prevence kriminality.

Druhy p ekážek spojené s pácháním trestné innosti:

a) Ztížení dosažení cht ného cíle

Tento druh se vztahuje k p ekonávání p ekážek bránících dosažení ur itého cíle.

Smyslem je tedy znep ístupn ní cíle útoku, což spo ívá ve zvýšení zabezpe ení možných

cíl  útoku použitím nap . ocelových i nerozbitných materiál , zámk , umíst ní v cí za plo-

ty, m íže nebo jejich uložení do bezpe nostních schránek.
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V této souvislosti lze zvolit n kolik možných zp sob :

zajistit nebo zvýšit bezpe nost (ochrana budov p ed vniknutím pomocí speciálních

bezpe nostních zámk ; u motorových vozidel využít speciální uzamykací systémy,

alarmy; v objektech pen žních ústav  instalovat ochranné p ekážky),

vypracovat statistické p ehledy o bezpe nosti, které zpracovává policie nebo po-

jiš ovny a ty využít nap . p i zabezpe ování objekt  nebo majetku,

propagace prevence (s využitím televizních a rozhlasových po ad , inzerce v tis-

ku, distribuce leták  a brožur, p ednášky po ádané Policií R pro d ti i dosp lé).

b) Kontrola p ístupu

Smyslem je vylou it možný p ístup potenciálních pachatel  k ur itému cíli nebo

do ur ité oblasti. Nap íklad nahrazení hotovostních plateb bezhotovostními zmenšuje po et

íležitostí k loupežím pen žních zásilek nebo instalování telefonních systém  uzam ených

domovních vchod  zt žuje páchání krádeží vloupáním do byt i sklepních kójí.

c) Odklon ní pachatel

Jedná se o odvrácení pachatel  od potencionálních cíl . Pat í zde nap . odvrácení

trestných in  spojených se shromážd ním v tšího po tu osob p i fotbalových i hokejových

utkání, demonstrací nebo nep átelských pouli ních shromážd ní. Zde je základem práv

odd lení t chto osob a snížit tak možnost spáchání protiprávního jednání nap íklad ve form

ublížení na zdraví nebo škod  na majetku.

d) Kontrola prost edk  trestné innosti

Výskyt ur itých trestných in  lze omezit práv  kontrolou a odstran ním prost edk ,

které by mohli využít potenciální pachatelé ke spáchání trestných in . Spadají zde nap .

kontroly na letištích, u vstup  na fotbalová i hokejová utkání nebo na koncerty.
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Druhy dohled  v rámci prevence kriminality

Riziko spojené s pácháním trestné innosti nebo i p estupk  roste, zvýší-li se nebez-

pe í dopadení pachatele.

Rozlišujeme t i druhy dohledu:

a) Formální dohled

Tato forma dohledu spo ívá v ochran  osob a majetku osobami k tomu ur enými.

Jedná se p edevším o policisty a pracovníky bezpe nostních agentur, jejichž prvo adým

úkolem je zastrašení potencionálních pachatel  protiprávního jednání trvalým rizikem jejich

zadržení a následného potrestání.

b) Dohled ze strany zam stnanc

Zde vykonávají dohled osoby, které mají jinou nápl  práce. Jde t eba o prodava e,

vrátné a domovníky, recep ní i idi e prost edk  hromadné dopravy. Tento druh dohledu

lze zvýšit s využitím speciálního technického za ízení. Velmi asto v dnešní dob  je využí-

ván m stský kamerový dohlížecí systém, který monitoruje hlavn  ve ejná prostranství. Dal-

ším prost edkem jsou poplašná za ízení, která slouží ke zvýšení ochrany objekt  – dom ,

byt , kancelá í, obchod , ale i motorových vozidel.

c) irozený dohled

Tento druh dohledu spo ívá taktéž v ochran  osob a jejich majetku, ale na rozdíl

od formálního druhu dohledu ji provádí adoví ob ané. Jedná se tedy o vytvo ení prost edí,

které potenciál p irozeného dohledu maximalizuje. V tomto p ípad  se na prevenci krimina-

lity myslí již v projektování, rozmíst ní a uspo ádání budov a prostranství kolem nich, p i

projektování výstavby (umíst ní oken, vchod , osv tlení), atd. Pomocí tohoto druhu dohle-

du ubývá p íležitostí ukrýt se v domech i v jejich blízkosti, využívání slepých uli ek a pro-

myšleného umis ování plot  a dalších p ekážek, které mají za úlohu ztížit p ístup cizím oso-

bám a p ípadn  i jejich únik.
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Prevence viktimnosti

Viktimlogie je nauka o ob ti trestného inu, která obsahuje i r zné druhy modelových

situací lidského chování, jimiž se potencionální ob  m že vyhnout poškození trestným i-

nem nebo-li jednáním pachatele.

Cílem tohoto druhu prevence je snížení nebo zamezení situací, p i kterých je možné

stát se ob tí trestného inu. Prevence viktimnosti je tak založena na konceptech bezpe ného

chování, diferencovaného s ohledem na r zné kriminální situace a psychickou p ipravenost

ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychické

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

ochrany p ed trestnou inností.[4]

Podstatou této prevence je hlavn  její informa ní moment, který je p edevším usku-

te ován adou brožur a propaga ních materiál  kvalifikovan  radící ob an m, jak zvýšit

své bezpe í nejen doma, ale i v ulicích i hromadných dopravních prost edcích.

Na prevenci viktimnosti se ve své preventivní innosti zam ují r zné neziskové orga-

nizace, m sta, obce, ale v neposlední ad  i práv  Policie R.

2.3.4 Pot eby marketingu p i propagaci prevence kriminality

V p ípad  neziskového sektoru vyvstává otázka, zda má v bec smysl hovo it v ne-

ziskovém sektoru o marketingu? P ece slovo marketing vznikl ze slova market, což zname-

ná trh, ale neziskové instituce v tržním prost edí nemají specifické postavení, nebo  jejich

hlavní inností je poskytování obecn  prosp šných služeb. Tento ve ejný a neziskový sektor

je však d ležitý a to díky své velikosti. Jeho význam také vychází ze skute nosti, že ovliv-

uje život každého z nás.

Marketing tak v dnešní dob  zaujímá d ležité postavení v neziskovém sektoru, nebo

lidé požadují informace o službách a cht jí v t, co je v této oblasti k dispozici. Tlak

na výhodné, ú inné a hospodárné využívání ve ejných zdroj  zp sobil, že se marketingu

nuje v tší pozornost, ímž se stal neziskový sektor mnohem více odpov dn jší ve využí-

vání finan ních prost edk  a v kvalit  poskytovaných služeb. Tato odpov dnost je vyjád ena

spíše ukazateli výkonnosti nebo reakcí ve ejnosti než kategoriemi zisku, které jsou

v této oblasti mnohem složit jší než v soukromém sektoru. Zásadní d ležitostí tak zde není
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zisk a ani udržování konkurenceschopnosti. Posláním marketingu je tedy udržování neustá-

lého kontaktu s uživateli služeb dané instituce nebo organizace, zkoumat a hodnotit jejich

pot eby, poskytovat služby a výrobky uspokojující tyto pot eby a v neposlední ad  tvo it

program komunikace s ve ejností tak, aby tato byla neustále seznamována s cíli organizace.

Spot ebitel  ale  v  ad  p ípad  neplatí  nebo  jen  nepatrnou  ást  za  tento  druh  ve ejné

služby v dob , kdy ji p ijímá. Ale i tyto výrobky a služby n co stojí a musí se uhradit. Zá-

kazník to tak b žn  d lá, ovšem v tomto p ípad  nep ímým zp sobem a to jako da ový

poplatník.

Mezi jedny z hlavních úkol  marketingu neziskových organizací, zabývajících

se prevencí kriminality lze zahrnout:

stanovení pot eb organizace na základ  jejího poslání,

segmentace trhu a stanovení cílových skupin ob an , na které se organizace zam -

í p i propagaci prevence kriminality,

íprava preventivních program  pro cílové skupiny,

prezentace tohoto programu v takové form , aby na ni reagovala práv  ta skupina,

pro kterou je ur en.

Vysoce kvalitní služba tak bude s nejv tší pravd podobností vnímána ve ejností jako

užite ná, efektivní a hodna pravidelného financování ze strany samotného státu a poté

i samotné organizace.
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II. PRAKTICKÁ ÁST
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3 ANALÝZA SYSTÉMU PRÁCE V OBLASTI PREVENCE

KRIMINALITY Z HLEDISKA V CNÉHO EŠENÍ A KOMUNIKACE

S VE EJNOSTÍ

3.1 Policie R

Policie je ozbrojeným bezpe nostním sborem, který plní úkoly ve v cech vnit ního po-

ádku a bezpe nosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními obecn

závaznými právními p edpisy. Policie p i pln ní svých úkol  spolupracuje s mezinárodními

organizacemi, policejními institucemi a s bezpe nostními sbory jiných stát .[5]

Policie R byla z ízena zákonem eské národní rady . 283/1991 Sb. ze dne 21.

ervna 1991 a to na základ  nutnosti prom nit po roce 1989 tehdejší Sbor Národní bezpe -

nosti v apolitickou policejní instituci sloužící ve ejnosti a ochra ující nové demokratické

zm ny.

Policie R p sobí na území eské republiky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní

smlouvy jinak. Tento bezpe nostní sbor je pod ízen Ministerstvu vnitra eské republiky

a je tvo en policejním prezidiem, útvary s p sobností na celém území R a útvary s územn

vymezenou p sobností. Samotné útvary jsou z izovány ministrem vnitra na návrh policejní-

ho prezidenta. U Policie R je z ízeno mnoho útvar  a služeb a jedna z nich má

ve velké mí e ve své pracovní náplni práv  prevenci kriminality a jmenuje se Preventivn

informa ní skupina (PIS), která se nachází také na Okresním editelství P R Zlín.

3.2 Preventivn  informa ní skupiny Policie R

Oblast prevence kriminality je v sou asné dob  prioritou Ministerstva vnitra R, která

k realizaci prevence z ídila preventivn  informa ní skupiny. Jedná se o mnoho pracoviš ,

která p sobí na úrovni okresních, m stských nebo krajských editelství. Jejich hlavním úko-

lem je komunikace s místními orgány, institucemi, sd lovacími prost edky a ob any.

Preventivní inností Policie eské republiky se rozumí všechna opat ení, jejichž cílem

je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality prost ednictvím omezení kriminogenních
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íležitostí a p sobením na potenciální pachatele a ob ti trestných in  a p estupk . Ú elem

preventivní innosti policie je za významné spolupráce ve ejnosti spoluvytvá et pozitivní

obraz policie ve spole nosti a p ispívat tak k ochran  bezpe nosti osob a jejich majetku.

Preventivní innosti zajiš ují p edevším preventivn  informa ní skupiny policie, respektive v

nich organiza  za len ni p íslušníci (preventisté).[6]

                        Obrázek 1 Logo PIS,   Zdroj:P R O  Zlín

3.2.1 Organizace prevence kriminality na území R

Na území eské republiky lze organizace prevence kriminality rozd lit na t i

úrovn :

Meziresortní, která spo ívá ve vytvá ení preventivní politiky vlády a to práv

ve vztahu ke kriminalit , v koordinaci preventivních inností jednotlivých resort  a v pod-

cování nových ú inných aktivit.

Resortní zahrnuje programy prevence kriminality, které vycházejí z v cné p sobnosti

ministerstev a obohacují jejich b žné innosti o nové prvky, p ístupy i mají vliv

na tvorbu p íslušné legislativy.

Místní, která zahrnuje preventivní innost orgán  ve ejné správy, policie, nevládních

organizací a dalších institucí, p sobících v obcích. Podstatou místní úrovn  prevence

je optimální rozložení p sobnosti p edevším v oblastech sociální a situa ní prevence

s ohledem na místní situaci, možnosti a v neposlední ad  pot eby.  Ve Zlín  se na místní
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úrovni prevencí kriminality zabývají policisté z Preventivn  informa ní skupiny O  P R

Zlín a spolupracují p i výkonu své práce i s ostatními orgány, zabývajícími se prevencí.

Základním pilí em systému prevence kriminality v R jsou programy prevence krimi-

nality na místní úrovni. Úkolem Ministerstva vnitra R je iniciovat vznik t chto program ,

metodicky vést a koordinovat innost orgán  územní ve ejné správy, Policie R, nestátních

neziskových organizací a dalších typ  právnických i podnikatelských fyzických osob p i

snižování míry a závažnosti trestné innosti.

3.2.2 Preventivn  informa ní skupina Okresního editelství P R Zlín

V rámci Okresního editelství Policie eské republiky Zlín zde vznikla ke dni

1.5.1999 Preventivn  informa ní skupina. Ta p i své innosti vychází z pot eb jednotlivých

služeb policie  a z celkové bezpe nostní situace teritoria okresu Zlín. Její innost je p evážn

informa ní, poradenská, presenta ní, analytická a dokumenta ní.

  Obrázek 2 P ednášková innost pracovník  PIS O  P R Zlín pro žáky ZŠ

  Zdroj: P R O  Zlín
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Jedním z hlavních cíl  pracovník  této skupiny je informovat ob any o možnostech

a zp sobech ochrany p ed trestnou inností a dopravní nehodovostí. K tomuto ú elu byla

ízena i poradenská místnost pro ve ejnost. Policisté zde poradí a p edvedou jak zabezpe it

byt, rodinný d m, rekrea ní objekt, automobil nebo jak se nestát ob tí trestného inu i p e-

stupku. Další jejich oblastí je bezpe nost silni ního provozu, drogová problematika, zvyšo-

vání právního v domí apod. Tyto preventivní informace ve velké mí e p edávají ob an m s

využitím médií a dále formou p ednášek (viz. obrázek íslo 2), kdy se ve velké mí e zam u-

jí na žáky základních a st edních škol a poté i na seniory.

Pracovníci preventivn  informa ní skupiny policie plní zejména tyto úkoly:

V oblasti styku s médii, kde zajiš ují:

innosti na úseku tiskové práce policie,

aktuální informa ní servis z oblasti kriminality,

aktuální informa ní servis o dopravní nehodovosti a situaci v doprav ,

hodnotící a statistický informa ní servis o vývoji bezpe nostní situace v teritoriu,

tiskové besedy a konference,

pátrání po osobách a v cech,

vytvá ení a napl ování pravidelných policejních rubrik v tisku a elektronických

médiích,

ší ení informací o preventivních projektech, o problematice prevence kriminality

a nehodovosti v silni ním provozu.

V oblasti styku s ve ejností, kde organizují a zabezpe ují:

akce pro ve ejnost (výstavy, sout že, dny s policií),

provoz poradenské místnosti a schránek d ry policie,

poradenskou místnost a konzulta ní innost v oblasti prevence kriminality a neho-

dovosti,
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využívání internetu,

spolupráci na tvorb  a distribuci preventivních a informa ních materiál  s p ihléd-

nutím k bezpe nostnímu charakteru a situaci v regionu,

tématické p ednášky a práci se specifickými a rizikovými skupinami obyvatelstva,

pomoci ob tem trestné innosti formou poradenství,

spolupráci s orgány státní správy a samosprávy v regionu.

Na úseku analytické a signaliza ní innosti, kde zabezpe ují:

sledování vývoje kriminality a dopravní nehodovosti,

ijímání a realizaci vlastních preventivních opat ení,

návrhy adekvátních preventivních opat ení ve vybraných lokalitách,

vnit ní informa ní servis a monitoring zpráv pro pot eby policie.

Samotnou práci preventist  však ovliv uje mnoho jev . To znamená, že p i plánování,

tvorb , a realizaci strategie preventivních inností vyhodnocují a zohled ují nep eberné

množství faktor , které ovliv ují bezpe í ob an  a okolnosti, které vytvá ejí bariéry mezi

policií a ve ejností.

Tyto ovliv ující jevy lze rozd lit do dvou oblastí:

Vn jší jevy

Do t chto lze zahrnout ta faktory, které jsou ovlivn ny stavem spole nosti a právním

domím ob an  a taktéž celkovým stavem a kvalitou práce státní správy i soud .

Jedná se nap íklad:

o strukturu obyvatelstva (po et obyvatel, jejich složení dle v ku, pohlaví, podíl

ekonomicky aktivních i závislých osob, vzd lanostní strukturu, etnickou a národ-

nostní skladbu obyvatel),

migrace cizinc ,
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geografická a sociodemografická charakteristika teritoria s vlivy na páchání krimi-

nality,

nedostate ná legislativa,

bezpe nostní situace v daném teritoriu,

samotná sou innost zástupc  státní správy s policií,

neochota spolupracovat se zástupci policie a to jak ze strany ob an , tak i institu-

cí.

Vnit ní jevy

Zde lze zahrnout ekonomické, právní, ale i sociální postavení policie a taktéž

nelze opominout profesní a odbornou zp sobilost policist :

ekonomická situace policie,

personální situace policie,

systém ízení a p íslušnost uplat ovaná v rámci policie,

interní akty ízení v p sobnosti policie,

nemorální a neetické chování n kterých p íslušník  policie,

korup ní jednání,

neprofesionální innost a nedostatek odborných znalostí p íslušník ,

nesprávný postup policist  p i ešení protiprávního jednání ze strany ob an ,

nesprávný postoj práce policie jako služby ve ejnosti.
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4 HLAVNÍ TÉMATA PREVENCE KRIMINALITY Z HLEDISKA P R VE

ST  ZLÍN

Kriminalita je nejextrémn jším projevem sociální patologie. Její rozvoj je spojován

hlavn  s velkými m stskými aglomeracemi a oblastmi v nichž je vysoká hustota obyvatel,

rozsáhlé sídlištní zástavby poskytující zna nou míru anonymity, kde jsou soust ed ny ob-

chody a instituce, související s nízkou vzd laností, nezam stnaností a neuspokojivým sociál-

ním zázemím.

Kriminalita se stala problémem, který se, a  chceme i nechceme, dotýká každého ob-

ana. Každý z nás si uv domuje ur itou pravd podobnost vzniku situace, v níž se m že stát

ob tí trestného inu. Pr zkumy vnímání pocitu bezpe í ob any, provedených v n kterých

stech Zlínského kraje, sv í o tom, že nej ast ji se lidé obávají r zných typ  krádeží.

Tento fakt zcela koresponduje i se statistickými údaji Policie eské republiky, podle kterých

majetková kriminalita p edstavuje nejv tší objem páchané trestné innosti.

Vývoj kriminality v posledních letech vede k tomu, že nar stají obavy lidí z ší ení

drog, šikany, vandalství a výtržnictví. Tedy problém  spojovaných s mladými lidmi. Pátrání

po p inách nár stu agresivity d tí a mladé populace vede k diskusi o vlivu médií, absenci

pozitivních vzor  a v neposlední ad  se velmi asto hovo í o krizi rodiny.

Úsilí orgán  represe a justice o potla ení kriminality je ve ejností pe liv  sledováno,

úsp chy a neúsp chy jsou itelné. Jinak je to s aktivitami, které by m ly vzniku zmi ova-

ných jev  p edcházet. Pojem prevence kriminality totiž nemá v pov domí ve ejnosti jednot-

ný výklad. P edstavy o tom, co je a co není ú innou prevencí, se r zní. Shodu lze nacházet

v myšlence multidisciplinárního p ístupu, nutnosti zapojení r zných složek spole nosti stát-

ních institucí samospráv, neziskového a podnikatelského sektoru i samotných ob an .

Zám rem pracovník  a smyslem samotné Preventivn  informa ní skupiny Okresního

editelství Policie R Zlín je integrace Policie R do preventivních aktivit m sta Zlína, po-

skytování informací pro plánování preventivních opat ení a informování ob an  o možnos-

tech a zp sobech ochrany p ed trestnou inností.
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4.1 Kriminalita okresu Zlín

(197 071 obyvatel, rozloha: 1 030 km2, 84 obcí, 8 obvodních odd lení Policie R)

Na typologii trestné innosti a skladb  pachatel  se v teritoriu Zlína krom  obvyklých

kriminogenních faktor  promítá blízkost státní hranice, ímž dochází ke zvýšení tranzitu

krimináln  závadových osob a nájezd  pachatel , kte í po spáchání trestného inu opoušt jí

Zlín. Dalším podstatným kriminogenním faktorem je vysoký po et obyvatel, žijících zde

trvale i p echodn , p ítomnost dopravních uzl  s ostatními okresy (Uherské Hradišt , Kro-

íž, Vsetín) a zna ný pohyb obyvatel, dojížd jících zde za prací.

Celkový po et spáchaných trestných in  se v posledních letech pohybuje okolo 4000

evidovaných trestných in . Avšak na úseku majetkové trestné innosti dochází rok co rok

k mírnému nár stu. Nej ast jšími skutky jsou krádeže v cí a to p edevším krádeží kapes-

ních, na osob , odložených na ve ejn  p ístupných místech a krádeže v cí z motorových

vozidel. Ke kapesním krádežím a krádežím na osob  dochází ve velké mí e v nákupních

centrech, vozidlech m stské hromadné dopravy a v restauracích, barech a diskotékách.

S t mito krádežemi v posledních letech souvisí i rychlý nár st trestných in  neoprávn ného

držení platební karty, což vlastníci karet stále podce ují, p i manipulaci nedodržují základní

bezpe nostní pravidla a dosti asto mají na samotné kart  napsán PIN kód. Krádeže v ci ze

zaparkovaných aut jsou páchány nejvíce v no ních hodinách na parkovištích m stských síd-

liš  a p ed rodinnými domy, v denní dob  k nim dochází p edevším na parkovištích v tších

obchodních center.
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4.1.1 Analýza statistik nej etn jších trestných in  Policie R Zlín

a) Krádeže kapesní a na osobách

Krádeže kapesní a na osobách jsou neustálým problémem v tších m st a p edevším

míst, kde se více srocují lidé. Tento nešvar se nevyhýbá ani m stu Zlín. Když se podíváme

do tabulky íslo 1, kde se nachází statistika t chto trestných in  za posledních deset let, tak

si m žeme všimnout dosti razantního nár stu. Hlavním d vodem tohoto navýšení je zvýšený

po et supermarket  ve Zlín  a realizování mnoha spole enských akcích jako jsou nap íklad

zné koncerty, sportovní utkání i akce na nám stích v centru m sta. Zde všude se pacha-

telé zam ují na neopatrné ob any a ty poté okrádají.

Tabulka 1 Statistika krádeží kapesních a na osobách

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3/2007

95 78 77 71 134 171 304 302 306 52

Zdroj: P R O  Zlín, Interní materiál: statistika Okresního editelství Zlín

b) Neoprávn né držení platebních karet

Trestný in neoprávn né držení platební karty je dosti velkým problémem posledních

í let, kdy lidé stále více preferují bezhotovostní platbu. Za posledních deset let došlo

k obrovskému nár stu, což je patrné v tabulce íslo 2. Zde je vid t první okamžitý nár st

a to v roce 2002, kde je 44 p ípad . Hlavním problémem ob an  však nejsou jen zlod ji

pen ženek, ve kterých své karty mají uložené, ale ten fakt, že si stále neuv domují, že karta

jsou vlastn  peníze, ale v jiné form . Proto se k ní nechovají zodpov dn  jako k hotovosti.

Dochází tak k tomu, že si na své karty lepí štítky s íslem bezpe nostního PIN kódu a poté

jsou nemile p ekvapeni, že jim pachatel vybere peníze z ú tu. Ve v tšin  p ípad  je škoda

dosti vysoká.

Tabulka 2 Statistika trestného inu neoprávn ného držení platebních karet

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3/2007

0 1 1 1 44 102 54 103 116 24

Zdroj: P R O  Zlín, Interní materiál: statistika Okresního editelství Zlín
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c) Krádeže motorových vozidel a motocykl

U trestných in  krádeží motorových vozidel a motocykl  jsme ve Zlín  zaznamenali

pokles (viz. tabulka íslo 3). Velký propad je patrný ve srovnání s rokem 1998, kdy bylo

ve Zlín  odcizeno celkem 224 vozidel. Kdežto v roce 2006 odcizili pachatelé již jen 100

kus  aut. Avšak díky mnohonásobn  vyšším cenám vozidel, tak došlo k velkému nár stu

vzniklé  škody.  Dalším  rozdílem  je  zde  ten  fakt,  že  v  dnešní  dob  je  tento  trestný  in

v ne málo p ípadech spojen s dalším protiprávním jednáním, kterým je leasingový podvod.

To znamená, že samotní majitelé drahých voz  si tyto z mnoha r zných d vod  nechají od-

cizit a poté prodat do zahrani í, za což od p ekupník  získají nemalou finan ní hotovost.

Tabulka 3 Statistika krádeží motorových vozidel a motocykl

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3/2007

224 179 165 183 143 119 130 127 100 28

Zdroj: P R O  Zlín, Interní materiál: statistika Okresního editelství Zlín

d) Krádeže v cí z vozidel a jejich ástí

Statistické údaje za posledních deset let u trestného inu krádeže v cí z vozidel

a jejich ástí zaznamenává klesající a stoupající tendence (viz. tabulka íslo 4). Avšak je

dosti velkým problémem, nebo  majitelé svých vozidel jsou asto velmi neobez etní

a v prostorách svých aut zanechávají na viditelných místech tašky, pen ženky s doklady,

notebooky, autorádia a mnoho dalších v cí. Tohoto však využívají pachatelé, kte í do vozi-

dla vniknout a to bu  vypá ením zámku nebo po rozbití okna a tyto v ci odcizí. Majitel m

tak vznikají nemalé škody a to hlavn  v p ípad , že pachatel odcizil i nap íklad firemní do-

kumenty a jiné  t žko nahraditelné v ci.

Tabulka 4 Statistika krádeží v cí z vozidel a jejich ástí

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3/2007

438 681 532 433 543 105 467 449 314 47

Zdroj: P R O  Zlín, Interní materiál: statistika Okresního editelství Zlín
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e) Krádeže jízdních kol

ísla u trestného inu krádeže jízdních kol má tém  setrvalý stav (viz. tabulka

íslo 5) a je problémem hlavn  v sezónních obdobích, kdy je patrný nár st. V letních m sí-

cích je pachatelé kradou majitel m p edevším z venkovních prostor a to p ed r znými pod-

niky jako jsou restaurace, r zné zahrádky apod. a dále u koupališ i jiných vodních nádrží.

V zimních m sících zase pachatelé navšt vují sklepy a sklepní kóje a zazimovaná jízdní kola

odcizí. Op t je zde nedostate né preventivní chování ze strany majitel , kterým tak vznikají

a to zbyte  nemalé škody.

Tabulka 5 Statistika krádeží jízdních kol

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3/2007

234 218 197 109 103 104 145 140 115 15

Zdroj: P R O  Zlín, Interní materiál: statistika Okresního editelství Zlín

f) Krádeže vloupáním do byt  a krádeže v bytech

ípady krádeží vloupáním dle zaznamenaných údaj  Policie R O  Zlín za posled-

ních deset let kolísají nahoru a dol  (viz. tabulka íslo 6), což se tý e i krádeží v bytech.

Velmi asto se však jedná o neopatrnost majitel  t chto nemovitostí, nebo  ti svým jedná-

ním d lají akorát p íležitost pachatel m k tomu, aby se vloupali do jejich domu.

V první ad  se jedná o špatn  zabezpe ené okna a dve e nebo dokonce ponechané otev e-

né ventilace. Toho pachatelé využijí a díky tomu se do daného objektu dostanou. Naopak

u krádeží v bytech jsou pachatelé vpušt ni do byt  samotnými majiteli, kte í si v dobré ví e

myslí, že se jedná o n jakého ú edníka i slušného prodejce. Krádeže v bytech se nej ast ji

týkají starších ob an , kte í jsou velmi d iví a z pohledu policie nepou itelní.

Tabulka 6 Statistika krádeží vloupáním do byt  a krádeží v bytech

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3/2007

181 143 109 98 124 105 89 109 113 22

Zdroj: P R O  Zlín, Interní materiál: statistika Okresního editelství Zlín
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g) Krádeže vloupáním do rodinných dom

Zde byl nejd íve od roku 2000 patrný nár st t chto trestných in , kdy však v roce

2004 až 2005 došlo k poklesu vloupání. To však nem lo dlouhého trvání a od roku 2006

op t tyto ísla nar stají (viz. tabulka íslo 7). Nejv tším problémem, který zvyšuje tato sta-

tistická ísla jsou ásti s vysokým po tem novostaveb. Do t chto se pachatelé vloupávají

bu  v dob  jejich stavby a p i krádeži se zam ují na stavební materiál, m né okapy

a parapety a dále na pracovní stroje nebo se do t chto objekt  vloupávají brzy po nast ho-

vání majitel .

Tabulka 7 Statistika krádeží vloupáním do rodinných dom

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3/2007

0 0 41 44 50 93 53 31 74 18

Zdroj: P R O  Zlín, Interní materiál: statistika Okresního editelství Zlín

h) Krádeže vloupáním do rekrea ních objekt

Dle statistických údaj  v tabulce íslo 8  je patrný zna ný pokles vloupání do chat

od roku 2004 a stále dochází k poklesu zaevidovaných p ípad . Jedním z faktor , který tato

íslo ovliv uje je ten fakt, že se chatové oblasti nerozši ují o nové objekty a ve starších maji-

telé po p edchozích zkušenostech s pachateli nezanechávají v ci, které lze zpen žit. Dalším

faktorem je i to, že policisté ve svých úsecích asto tyto oblasti celoro  navšt vují a tím

sobí preventivn .

Tabulka 8 Statistika krádeží vloupáním do rekrea ních objekt

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3/2007

113 118 114 90 106 136 97 31 28 7

Zdroj: P R O  Zlín, Interní materiál: statistika Okresního editelství Zlín
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4.1.2 Vnímání pocitu bezpe nosti ob any m sta Zlína

V ad  m st Zlínského kraje byly provedeny analýzy vnímání pocitu bezpe nosti ob-

any, kte í jsou jedním z d ležitých podklad  pro formování strategie prevence kriminality

obcí. Poskytují d ležité informace o tom, ím se ob ané cítí ohroženi, které lokality

ve m st  považují za nebezpe né a podávají tak svým vyjád ením zp tnou vazbu na aktivity

sta a innost policie.  Za adila jsem zde pro ilustraci i názory ob an , kterých problém

si ve ejnost nejvíce všímá, v jaké intenzit  a jakého po tu lidí se dotýkají.

Ve Zlín  byla naposledy provedena studie vnímání pocitu bezpe nosti ob any v roce

2001 u 774 respondent , kterou provedl Magistrát m sta Zlína. Z této situace vyplynulo,

že se obyvatelé Zlína nejvíce obávají vykradení automobilu (48,6% respondent ), oloupení

na ulici (42,2%), výtržnictví (40,6%), vykradení sklepu i garáže (40,5%), krádeže auta

(38,9%), kapesní krádeže (38,8%), krádeže kola (38%). Dále následují obavy z krádeže

v byt , vloupání do chaty, ublížení na zdraví, rva ky, loupežná p epadení, strach z distribuce

drog (20,1% respondent ).

Konkrétní lokality v nichž se cítí ohroženi uvedlo 29,2% respondent . Jednalo

se hlavn  o parky v centru m sta (25,9%), nádraží, sídlišt  Jižní Svahy a samotné centrum

sta. Lidé se v nich obávají p epadení (25,9%), cítí se ohroženi bezdomovci (18,5%)

i podnapilými lidmi, pohybujícími se v ulicích m sta (8,6%) a také velmi negativn  vnímají

nedostate né osv tlení (9,3%). T etina respondent  nebo len  jejich domácnosti

se v letech 2000 nebo 2001 stala ob tí trestného inu i pokusu o trestný in. Nej ast ji se

jednalo o vykradení vozidla (45,5%), vykradení sklepu i sklepní kóje, garáže nebo k lny

(36%), kapesní krádeže (35,5%), krádeže kola (31,4%), ublížení na zdraví (18,8%) a krá-

deže auta (14,2%  respondent ). Spokojeno s prací Policie R bylo 53,8% ob an  Zlína,

s prací M stské policie Zlín 48,4% lidí. Nespokojení respondenti by o ekávali p edevším

razantn jší zákroky v i vandal m (33,8%) a více policist  a strážník  v ulicích (14,2%).

Lidé se nejvíce obávají nej ast jších trestných in , na prvních místech se v pr zkumu

objevuje krádež, p edevším krádež jízdních kol i vykradení vozidel. Následují mén etné

trestné iny, jejichž následky jsou však pro ob  mnohem trýzniv jší, jde o delikty spojené s

násilím, nap . p epadení i vloupání. asto ztrp uje lidem život i vandalismus

v ulicích, inžovních domech i m stských hromadných prost edcích. V posledních letech

narostly u ob an  obavy z drog a jejich distribuce, které mohou ohrozit život jejich d tí.
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III. PROJEKTOVÁ ÁST
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5 MOŽNOSTI A MEZE SOCIÁLNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

I EŠENÍ PROBLÉMU KRIMINALITY VE M ST

K tomu abychom pot ebné preventivní informace dostali k ob an m a tedy k t m po-

ebným cílovým skupinám, musíme využít vhodných a p edevším efektivních nástroj . P i

propagaci prevence kriminality je v rámci Policie R Zlín nej ast ji využíván mediální mar-

ketingový mix, který je tvo en televizí, rozhlasem (rádii), tiskem a v dnešní po íta emi zahl-

cené dob  i internetem. Tímto tak pracovníci Policie R Okresního editelství Zlín p sobí

na ve ejnost s cílem ovlivnit jejich znalosti, postoje a chování k této preventivní oblasti. To

však k samotné propagaci prevence kriminality nesta í. V praxi je velmi dob e osv ena i

osobní komunikace zástupc  policie v uniformách s ob any. K tomuto ú elu jsou velmi as-

to organizovány r zné preventivní aktivity a to p edevším formou p ednášek, uskute -

ných na základních a st edních školách a taktéž v klubech pro seniory. V rámci t chto akti-

vit policisté radí ob an m jak se nestát ob tí trestného in . Na samotné propagaci preven-

ce se nejvíce podílí práv  pracovníci Preventivn  informa ní skupiny Okresního editelství

Policie R Zlín, jejichž hlavním cílem je informovat ve ejnost o možnostech a zp sobech

ochrany p ed trestnou inností. Nej ast jšími tématy,  jsou krádeže v cí v supermarketech,

v m stské hromadné doprav i osobních vozidlech. Dále se zam ují na krádeže vloupáním

do objekt , jako jsou nap . chaty, byty i rodinné domy. Každá tato oblast má však svá spe-

cifika, proto ty nejrozší en jší rozeberu v dalších podkapitolách. Nemalou sou ástí p i pro-

pagaci prevence je vytvá ení a poté samotná distribuce preventivních leták , které jsou poli-

cisty distribuovány k ve ejnosti a t m tak poskytují základní pravidla prevence kriminality.

5.1 Marketingové komunikace v oblasti prevence krádeží v cí

Ke krádežím v cí m že a také v praxi dochází všude. Já se však zam ím na kapsá e

a na nešvary nepozorných a neopatrných lidí.

Kapsá i vyhledávají ta místa, kde se pohybuje mnoho lidí. Nap íklad se zam ují

na nákupní centra, pen žní ústavy, hromadné dopravní prost edky a jejich zastávky, tržnice

a prodejní burzy, sportovní a kulturní akce, muzea, restaurace, bary i diskotéky. Zde poté

využívají nepozornosti lidí a jejich nedbalého zacházení s majetkem, p edevším pen ženkami
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a osobními doklady. Poté samotná krádež bývá blesková a p edem pe liv  nacvi ená akce.

Kapsá i kradou velmi dokonale a hlavn  nepozorovan , takže se okradený o chyb jících

dokladech i pen žence dozví p evážn  až mnohem pozd ji a na zcela jiném míst , než kde

ke krádeži došlo. O pachateli a jeho popisu tak okradená osoba obvykle nic neví

a p i trestním oznámení tak policist m dá jen velmi povrchní informace, které dosti t žko

vedou nebo spíše nevedou k dopadení pachatele. Cílovou skupinou pachatel  je široká ve-

ejnost. Tedy všichni ti, kte í si ádn  nehlídají své v ci a pachatel k nim má tak lepší p í-

stup.

Co se tý e r zných obchodních center a supermarket , tak zde mají pachatelé ješt

dv  možnosti krádeží a to tašek a kabelek z nákupních vozík  a nebo poté na parkovištích

z neuzam ených vozidel. V prvním p ípad  pachatelé obcházejí vnit ní prostor nákupní zóny

a zde si mezi regály vyhlíží svou potencionální ob . Nebo  práv  velkou ne estí nakupují-

cích je zanechání tašek i kabelek v nákupních vozících,  které asto nechávají bez dozoru.

Tohoto okamžit  využije pachatel, tašku odcizí a poté rychle zmizí ve spleti lidí ven z ná-

kupního centra. Okradeným tak z stanou jen o i pro plá , protože ve v tšin  p ípad  práv

v odcizených taškách m li své peníze, doklady a klí e od bytu nebo také auta, zaparkované-

ho p ed obchodním centrem a které v ten okamžik m že být dalším ter em pachatele i pa-

chatel .

Ve druhém p ípad  pachatelé obcházejí parkovišt  u obchodního centra a pozorují li-

di, jak s plnými košíky stojí u svého vozidla a nakládají nakoupení zboží. V p ípad ,

že je osoba sama u vozidla, dala si svou tašku i kabelku dovnit  auta, které nechala ode-

mknuté a poté šla skládat nakoupené v ci do kufru nebo již odvést prázdný vozík, využije

pachatel této neopatrnosti a nepozornosti a odloženou tašku z auta odcizí. Ve v tšin  p í-

pad  si okradení lidé této skute nosti všimnou až po ur ité dob , kdy nastoupí do vozidla

a cht jí odjet.

Další no ní m rou pro policisty jsou krádeže platebních karet. Policisté na zlínsku

v posledních pár m sících zaevidovali zvýšený po et t chto krádeží, což je spjato

s popularitou využívat této pohodlné bezhotovostní platby. Avšak majitelé platebních karet

tyto velmi asto nosí práv  ve svých pen ženkách a nedbají ani bezpe nosti p i jejich použí-

vání, nebo  velkým nešvarem majitel  je nalepený PIN kód p ímo na samotné kart . Tohoto

poté okamžit  využije pachatel a z ú tu vybere nemalou finan ní hotovost.
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Preventivní informace pro ve ejnost

Informace poskytované p i propagaci tohoto druhu patologických jev  by m ly být

vždy jasné a výstižné. M ly by tak vést k okamžitému uv dom ní si vlastních chyb, které

lidé dnes a denn  d lají a vystavují se tak riziku okradení.

V t chto p ípadech by samotná propagace  m la obsahovat n které z t chto bo-

, které informují ob any o možných opat eních, díky nimž sníží riziko odcizení je-

jich osobních v cí:

vyhýbejte se tla enicím,

nenechávejte pen ženku navrchu tašky i kabelky,

nenechávejte své v ci p i nakupování bez dozoru,

noste kabelku t sn  u  t la s rukou na zapínání (toto opat ení platí p edevším

v p epln ných dopravních prost edcích i p i stání ve front ) a neztrácejte

nad ní kontrolu,

asto kontrolujte uzav ení svých zavazadel,

kupujte si takové tašky a kabelky, které mají složit jší zapínání a zp sob uzavírání,

nevystavujte na obdiv své finance a cennosti (což bývá problémem podnapilých

osob nebo lidí, kte í se rádi chlubí),

pánové nenoste své pen ženky i doklady v zadních kapsách kalhot,

nenoste osobní doklady v pen žence, ale m jte je zvláš  v jiném obalu,

noste u sebe menší obnos pen z a využívejte rad ji bezhotovostního platebního

styku,

identifika ní íslo platební karty tzv. PIN m jte vždy odd len  od samotné karty,

v p ípad  krádeže vaší platební karty ihned volejte pobo ku banky, krádež oznam-

te a kartu zablokujte proti výb ru,

noste platební kartu odd len  od osobních doklad  a pen z,

asto kontrolujte p ítomnost karty v tašce,
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nevybírejte peníze za tmy, pokud to není nezbytn  nutné  a taktéž v postranních

uli kách, kde je nízká frekventovanost osob,

i výb ru kontrolujte, zda vás n kdo nesleduje a po výb ru se u bankomatu dlou-

ho nezdržujte,

všímejte si nestandardn  fungujících a vypadajících bankomat , zejména jejich

zných poškození i neznámých p ídavných za ízeních.

V tomto p ípad  se jedná o základní vý et upozorn ní jak si lépe hlídat své osobní v -

ci a jak bezpe  používat platební karty. V rámci propagace lze uvést mnoho dalších in-

formací a to i s uvedením konkrétních p ípad  z praxe, kde lze upozornit na vynalézavost

pachatel  a jejich triky.

Doporu ení ke snížení t chto trestných in  na území m sta Zlína v rámci Policie R

Policisté Preventivn  informa ní skupiny Okresního editelství Policie R Zlín

v nepravidelných intervalech upozor ují ob any na tento jev a to p edevším poté, co se sta-

ne n jaký p ípad a škoda dosáhne vyšších ástek i pachatel využije novou nebo mén as-

tou fintu ke krádeži. To však dle mého názoru nesta í a je t eba ob any neustále o tomto

problému informovat a všt povat jim základní bezpe nostní rady, aby se neustále nestávali

ob mi t chto pachatel .  Proto bych zde doporu ila, aby preventivní informace k tomuto

druhu krádeží byly pro ást cílové skupiny umíst ny na internetových stránkách

www.policie.zlin.cz, kde je možnost umístit podrobn jší a rozsáhlejší informace preventiv-

ního charakteru. Dále informovat ob any na p ednáškách pro ve ejnost, které policie po á-

dá. A v neposlední ad  více protla ovat tyto preventivní informace do médií tedy novin,

televize a taktéž do regionálních rádií. Sv j efekt by jist  m ly i billboardy, umíst né nap í-

klad na zastávkách i v prostorách obchodních center ve m st .

V rámci Okresního editelství P R Zlín vznikl leták nazvaný „Dejte pozor na kapesní

zlod je“ (viz. p íloha P II), který se p edevším umis uje do trolejbus  a autobus  m stské

hromadné dopravy a v bodech informuje cestující o možnostech ochrany p ed kapsá i. Le-

ták sklidil velký úsp ch, ale doporu ovala bych ho umístit do t chto dopravních prost edk

http://www.policie.zlin.cz
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nastálo a aby po n jakém ase nebyl vyst ídán reklamním letákem. Navrhuji, aby tento leták

byl sou ástí vozidla a lidé tak m li tyto informace každý den na o ích.

5.2 Marketingové komunikace v oblasti prevence krádeží vozidel a v cí z nich

kolikrát do m síce dochází k p ípad m, kdy nic netušící ob an m sta Zlína s hr -

zou zjistí, že mu ze zaparkovaného vozidla neznámý pachatel odcizil v ci i za ízení vozi-

dla. V t chto p ípadech zlod m velmi asto nahrává lhostejnost ostatních ob an , ale také

to, že samotní majitelé zaparkovaných vozidel nechají viditeln  uložené tašky, elektroniku,

pen ženky, autorádia a další v ci, které tak p sobí jako magnet na r zné nenechavce a p í-

mo je svádí ke vloupání.

Preventivní informace pro ve ejnost

I v tomto p ípad  by zve ej ované preventivní rady m ly být  jasné a výstižné a vést

k okamžitému uv dom ní si vlastních chyb.

Mezi body, které by p i prevence t chto patologických jev  nem ly

chyb t pat í:

nikdy neponechávejte klí e v zapalování vozidla a vždy jej zamykejte, by  se na-

cházíte v jeho blízkosti,

ed odchodem z vozidla zkontrolujte uzav ení všech oken v etn  st ešního,

i odchodu z vozidla nezanechávejte na sedadlech i p ihrádkách a v kufrech

cenné v ci jako jsou nap . kuf íky, pen ženky, kabelky, mobilní telefony, abyste

tím zbyte  nep ilákali p ípadného pachatele,

taktéž vždy berte s sebou doklady od vozidla, osobní doklady a další d ležité pí-

semnosti,

u autorádií s odnímatelným panelem tento vždy p i odchodu z vozidla vezm te

s sebou,

vždy parkujte na p ehledných a v no ních hodinách dob e osv tlených místech

pop ípad  využijte hlídaných parkoviš ,
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z preventivních d vod  využívejte mechanických nebo elektronických zabezpe o-

vacích systém  pop ípad  jejich kombinace. U dražších vozidel lze využít

i sledovacího satelitního systému.

Doporu ení ke snížení t chto trestných in  na území m sta Zlína v rámci Policie R

Na území m sta Zlína došlo za posledních p t let ke snížení po tu krádeží vozidel, ale

naopak  vzrostl po et p ípad , kdy se pachatelé do zaparkovaných vozidel vloupali

a odcizili majitelem zde ponechané. Jedná se tak o mnoho zbyte ných p ípad , kdy díky

neopatrnosti a nepozornosti majitel  vozidel došlo ze strany pachatel  k rozbití okýnka

i vypá ení zámku a následné krádeži autorádií, osobních v cí a doklad .

Z hlediska prevence je relativn  této oblasti v nována velká pozornost. Kdy

s využitím médií neustále informují policisté ve ejnost o dalších p ípadech, p i kterých škoda

dosáhla nemalých ástek. Myslím si však, že lidé jsou neponau itelní a neustále

ve vozidlech zanechávají autorádia a další cenné v ci. K mnoha p ípad m této trestné in-

nosti dochází na velkých parkovištích obchodních center a sídlištích. Proto bych doporu ila,

aby na všech t chto parkovištích a to nejen u supermarket , ale i na sídlištích i placených

parkovacích plochách byly výstražné a upozor ující tabule. V p ípad  toho, že by

si lidé ve svých vozidlech zanechali své v ci, pachatel toho využil a tyto odcizil, nebylo by

možné tyto p ípady, krom  osobních doklad  a dalších zneužitelných dokument , hlásit

policist m. Každý by tak nesl za své jednání zodpov dnost a nezat žovala by se tímto neo-

patrným jednáním ve ejnosti státní složka.

5.3 Marketingové komunikace v oblasti prevence krádeží vloupáním do objek-

V nepravidelných intervalech dochází v teritoriu m sta ke vloupání do objekt . Pacha-

telé si ke vloupání vybírají r zné objekty. Velmi asto se jedná o naše obydlí jako jsou ro-

dinné domy a byty, ale také do námi oblíbených a k odpo inku využívaných chatových ob-

lastí. A mnoho z nás již zažilo situaci, kdy jsme nic netušící po návratu do svého bytu p e-

kvapen  zjistili, že se nám bez našeho svolení n kdo vloupal do našeho domova, rozházel

zde tém  vše, takže nic nez stalo na svém míst  a poté odcizil v ci od šperk  p es elektro-

niku až k našim horko t žko našet eným financím.
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Zlod m velmi asto nahrává lhostejnost ostatních našich spoluob an , ale také

to, že spousta lidí jsou upovídaní a rádi se chlubí tím, co vše mají doma a co všechno

si za své vyd lané peníze po ídili. A mnohdy je ani nenapadne, kdo všechno je p i jejich roz-

hovoru poslouchá. Dalším problémem a p íležitostí je naše samotná neopatrnost. Velmi

asto necháváme otev ená okna nebo integrovaný systém otvírání nebo neinvestujeme

do bezpe nostních vchodových dve í.

Bezpe ný d m i naše chata m že být jedin  tam, kde ob ané v nují dostate nou po-

zornost otázkám bezpe nosti a zabezpe ení a mají mezi sebou dobré vztahy.

Preventivní informace pro ve ejnost:

i odchodu z bytu vždy uzamykejte vstupní dve e,

ed odchodem zkontrolujte okna a balkónové dve e, zda jsou ádn  uzav eny

a nejsou otev ené ventilace oken,

i ztrát  klí  nebo p i zm  majitel  neprodlen  vym te zámkovou vložku,

u vchodových dve í nainstalujte bezpe nostní za ízení jako je nap . panoramatické

kukátko, bezpe nostní závoru, etízek a nebo jiné bezpe nostní systémy,

dále je vhodné u obydlí k jeho zajišt ní využít mechanických a elektronických bez-

pe nostních prvk , mezi které lze za adit zámkové systémy, bezpe nostní fólie,

rolety, elektronická idla,

na zvonky a schránky uvád jte jméno vždy v množném ísle,

cizí osoby nikdy nepoušt jte do bytu a vždy pro komunikaci využijte bezpe nost-

ního etízku nebo komunikujte p es zav ené a uzam ené dve e,

nechlubte se svým majetkem,

po te si fotodokumentaci svých cenných v cí a to p edevším obraz , um lec-

kých p edm , šperk , elektroniky,

nikdy nemluvte o tom, že na delší dobu odjíždíte pry  a d m bude opušt n,

ed odjezdem na dovolenou zajist te pravidelné vybírání poštovní schránky,

nezatahujte rolety a žaluzie,
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využijte elektronických za ízení k vytvo ení dojmu, že v byt  n kdo je, kdy

by se v ur itých asových intervalech zapínala sv tla, televize nebo rádio,

cenn jší v ci rad ji p evezte k p íbuzným i p átel m,

u rekrea ních objekt  investujte do pevných okenic, m íží a kvalitních vstupních

dve í a ty vždy ádn  p ed odjezdem uzamkn te,

nezanechávejte klí e od chaty na pro pachatele známých místech jako je postranní

okýnko, pod kv tiná em nebo dokonce rohožkou,

nikdy v chat  nezanechávejte cenn jší v ci a to elektroniku, starožitné p edm ty,

zahradní ná adí (vrta ky, seka ky atd.), na které se pachatelé zam ují,

jak u byt  tak i rekrea ních objekt  m jte vždy na pam ti, že velmi dobrým zákla-

dem bezpe ného domova jsou dobré sousedské vztahy.

Doporu ení ke snížení t chto trestných in  na území m sta Zlína v rámci Policie R

K tomuto druhu trestných in  dochází celoro , avšak v období podzimu a zimy

evidujeme více trestních oznámení ze strany majitel  rekrea ních objekt  a v období dovo-

lených v letních m sících více p ípad  vloupání do byt  a rodinných dom . V oblasti pre-

vence kriminality u trestných in  vloupání do objekt  je ze strany policejních preventist

nováno dosti sil a prost edk  a hlavn  v období, kdy lze o ekávat zvýšený po et t chto

skutk , poskytují policisté ve ejnosti s využitím médií mnoho pot ebných rad a informací.

Tyto síly a prost edky jsou však ze strany ob an  neefektivn  využívány a ve v tšin  p ípa-

 se míjí ú inkem. Proto bych doporu ila, aby policisté více navšt vovali inkriminovaná

místa hlavn  rekrea ních objekt . Zde komunikovali se starosty a prost ednictvím místního

rozhlasu poskytovali rady ob an m pop ípad  jim i do schránek dávali letáky s pot ebnými

informacemi.  Co se tý e byt  , tak to je trošku specifické v rámci prevence

a to p edevším na v tších sídlištích, protože zde lidé žijí  v anonymit  a také leták m

ve schránkách nev nují dostate nou pozornost.  Proto bych zde doporu ila, aby policisté

na sídlištích v rámci sch zek majitel  byt i družstevník  provád li preventivní besedy

a poskytli tak ve ejnosti pot ebné informace s konkrétními p ípady. Majitel m dom , bych

do schránek letáky dávala a v rámci služby by policisté m li oslovovat zde bydlící ob any

a ty také informovat o zásadách bezpe ného bydlení.
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5.4 Prevence trestné innosti na seniorech

Tato cílová skupina je pro zlod je a podvodníky velmi snadnou ko istí, nebo  senio i

jsou velmi d iví a neopatrní a i díky jejich fyzické indispozici astou ob tí pachatel .

Nej ast ji ke spáchání trestných in  na seniorech dochází v jejich obydlí, do kterých

si pachatele sami v dobré ví e vpustí a ti poté v nest eženém okamžiku odcizí jejich celoži-

votní úspory, které v mnoha p ípadech bývají dosti vysoké. Dalším místem nebezpe ným

pro seniory jsou i odlehlejší místa, ehož pachatelé využívají a odcizím bezbranným senio-

m jejich tašku s pen zi a doklady.

Vzhledem k tomu, že velmi asto k t mto p ípad m na území m sta Zlína dochází, tak

i policejní preventisté p i propagaci prevence kriminality v nují dosti prost edk  a asu

k informování této cílové skupin  o možných rizikových situacích, kterých by se senio i m li

co nejvíce vyhýbat.

Preventivní informace pro ve ejnost:

nikdy neotvírejte automaticky dve e svého bytu a rad ji komunikujte p es zav ené

dve e,

nikdy nevpoušt jte neznámé osoby do svého obydlí, nebo  se m že jednat o pod-

vodníky,

na dve ích a schránce m jte jméno uvedeno v množném ísle,

jte d ležitá telefonní ísla u vašeho telefonu,

byt i rodinný d m vždy zamykejte, i když jdete jen k soused m nebo vynést od-

padky,

i odchodu zkontrolujte uzav ená okna, balkónové dve e a zamkn te hlavní

vchodové dve e,

nechlubte se svým majetkem t eba i starožitným nábytkem nebo obrazy a ani výší

vašich finan ních úspor,

noste u sebe jen nezbytnou pen žní hotovost a v p ípad  výb ru v tší hotovosti

vezm te s sebou n koho blízkého,

i jízd  prost edky MHD si bedliv  hlídejte svou tašku,



UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací 51

vyhýbejte se neosv tleným míst m, odlehlým uli kám a park m.

Doporu ení ke snížení t chto trestných in  na území m sta Zlína v rámci Policie R

Senio i jsou velmi specifická cílová skupina, která v kriminální oblasti je velmi snad-

nou a dostupnou ob tí. Jedná se o lidi, kte í jsou velmi d iví a zásadn  si nep ipouští,

že by je n kdo mohl a hlavn  cht l p ipravit o jejich našet ené peníze na vlastní poh eb i

pro vnou ata. Policisté sice neustále informují o vynalézavosti pachatel , okrádajících starší

spoluob any, ale ti jsou neponau itelní a znovu a znovu se dopouští stejných chyb.

Doporu ila bych proto této skupin  obyvatel m sta v novat velkou pozornost. Neje-

fektivn jší si myslím, že by byly pravidelné návšt vy v domovech d chodc , penzionech

i v klubech pro seniorech a zde neustále s pomocí konkrétních životních p ípad , které

se staly ve m st , tyto ob any informovat o vynalézavosti a hlavn  drzosti pachatel .

A myslím si, že zrovna  zde platí to známé po ekadlo „opakování je matkou moudrosti“.

5.5 Propagace prevence s využitím médií

U propagace t chto druh  trestných in  bych využila co nejvíce komunika ních pro-

st edk , abych oslovila širokou ve ejnost a dala tak možnost všem ob an m seznámit

se s t mito preventivními informacemi.

Jedním z hlavních cíl  tak u prevence kriminality je najít nejvhodn jší médium tak, aby

sd lení bylo p eneseno správné cílové skupin  ve správný as a na správném míst . Jen tak

žeme na ve ejnost ú eln  preventivn  p sobit a motivovat k žádoucí aktivit .

i výb ru média je d ležité charakterizovat druh služby – sd lení, nebo  tato charakteristi-

ka do zna né míry p edur uje druh zvoleného média.

Tak nap íklad v p ípad  propagace prevence dlouhodobého kriminálního jevu (krá-

deže autorádií ze zaparkovaných vozidel), které tíží dané teritorium, využijeme více druh

médií. Je možné tak využít televizi (kabelovou, ve ejnoprávní i soukromou), rozhlas a tiš-

ná média. Avšak v okamžiku, kdy pot ebujeme ihned informovat ob any o  aktuálních

dopravních situacích, uzavírkách, sjízdnosti vozovek i pachatelích, kte í  se práv  dopusti-

li trestného inu a policisté po nich pátrají a žádají ob any o pomoc, lze využít nejrychlejší

médium a tím jsou rádia.
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Média tak p edstavují komunika ní kanály, jejich prost ednictvím je p enášeno sd lení

cílové skupin . Výb r správného média je kritickým úkolem dané organizace. P edpokládá

se zde proto hluboká znalost výhod i nevýhod jednotlivých médií pro propagaci p íslušné-

ho produktu i služby. Znalost i toho, kterému médiu dává cílová skupina p ednost, jaké

jsou vlastnosti jednotlivých médií.

TELEVIZE  (ve ejnoprávní T1 a T2, soukromá Nova, Prima, kabelová a regionální)

Málokdy se regionální p ípady dostanou do celostátního vysílání, což v p ípad ešení

místních problém  a kriminogenních jev  nevadí. Proto je mnohem efektivn jší pro propa-

gaci prevence teritoriálního problému využít regionálních i kabelových televizí, díky nimž

se pot ebné informace dostanou k našim cílovým skupinám. Na každé natá ení,

by  i banálního problému, je d ležité se ádn  p ipravit a nachystat si veškeré informace

a podklady v etn  fotografií, videozáznam i statistických údaj .

ROZHLAS  (celoplošné ve ejnoprávní - eský rozhlas 1,2,3 a 6, Svobodná Evropa; celo-

plošné soukromé - Frekvence 1, Impuls; lokální a regionální stanice - Rádio Zlín, Rock

Max, Kiss publikum)

i propagaci prevence bych využila regionálních rádií, která se nacházejí v regionu

sta  Zlína.  Jedná  se  o  Rádio  Zlín,  rádio  Rock Max a  rádio  as.   Tato  rádia  poslouchají

spíše mladí lidé a st ední generace. Pro starší ob any bych využila eský rozhlas Brno, který

má ve Zlín  svou stanici.

V rámci zpravodajských vstup , která mají všechna výše uvedená rádia, bych poskytla

preventivní rady k této problematice a to v etn  konkrétního p ípadu, který se v dané dob

stal. Taktéž bych doporu ila využít této možnosti rádií a tím oslovení velké ásti cílových

skupin a v rámci jejich program  bych v p ímém p enosu realizovala propagaci prevence

tohoto druhu trestného inu a v rámci delších vstup  poskytla poslucha m více informací a

rad.

Velkým pozitivem rádií je jejich operativnost a rychlost, kdy pot ebné informace lze

okamžit  za adit do vysílání a pot ebné informace poskytnout ve ejnosti. Ve srovnání

s televizí je zde možnost domluvit si i delší vstupy a rozhovory, které m žeme využít práv

i propagaci prevence kriminality.
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TIŠT NÁ MÉDIA (noviny, asopisy, magazíny)

INTERNET

V dnešní moderní dob  je internet velmi dobrým marketingovým nástrojem, jehož

velkou p edností je možnost dosáhnout rozší ení informací k velkému množství lidí s po-

rn  nízkými náklady. Další pozitivní stránkou internetu je jeho neomezená velikost. To

znamená, že zde m žeme poskytnou ob an m velké množství preventivních informací v et-

 konkrétních p ípad , které se v dané lokalit  staly a tyto pouze aktualizovat a dopl ovat.

DALŠÍ DRUHY (billboardy, letáky, plakáty, alternativní nosi e - propaga ní materiál).
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6 NÁVRH PROJEKTU MODELOVÉHO SYSTÉMU KOMUNIKACE

V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY Z HLEDISKA P R

Preventivní politika se v eské republice rozvíjí od roku 1996, kdy byl pojem preven-

ce kriminality definován, a kdy mu byl dán praktický obsah tím, že byl vymezen okruh ob-

jekt  a subjekt  prevence, v len n mechanismus vy le ování finan ních prost edk

a zahájena medializace prevence kriminality, jakožto ofenzivní metoda boje s trestnou in-

ností. Garantem za rozvoj této preventivní politiky se stal Republikový výbor pro prvenci

kriminality. Hlavními cíli preventivní politiky je nap íklad snižování míry a závažnosti trestné

innosti, zvyšování pocitu bezpe í ob an  a hlavn  jejich aktivní ú ast na omezování p in

kriminality. Dále zde lze za adit i za len ní prevence kriminality do rozvoje obcí a integrace

nejen Policie R, ale i m stských policií do preventivních systém

a to p edevším na místní úrovni.

sto Zlín bylo jedním z prvních m st, které se zú astnilo p ípravy a realizace kom-

plexních sou innostních program  prevence kriminality a sociální patologie na místní úrov-

ni.  Využívá tak finan ních prost edk  ze státního rozpo tu na programy sociální prevence,

prevence kriminality a prevence drogových závislostí.

Já zde navrhuji Program prevence kriminality na rok 2008, který obsahuje ty i pro-

jekty. První dva jsou zam ené p edevším na hlavní dv  cílové skupiny, které se adí mezi

nejvíce rizikové. Jedná se o osoby mladší 18-ti  let a seniory. T etí navržený projekt pro

širokou ve ejnost byl již v jedné podob  realizován a to s pozitivním ohlasem. tvrtý pro-

jekt je spíše zam ený na stavební projektanty, kte í by tak p i realizaci nových bytových

dom  do svých projekt  zahrnuli i bezpe nostní stránku z hlediska ochrany budoucích oby-

vatel a jejich majetku.

První t i projekty by byly realizovány na území m sta Zlína a byly by financovány

z prost edk  dotací Ministerstva vnitra R, které každoro  vybrané projekty hradí i ás-

te  na n  p ispívá. Ostatní finance by poskytl Magistrát m sta Zlína a realizace by byla

uskute na pracovníky Preventivn  informa ní skupiny P R O  Zlín. Dále by se na reali-

zaci projektu i jeho díl ích ástech mohli podílet i nestátní subjekty p sobící ve m st .
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tvrtý projekt by byl z hlediska financování a jeho realizace zcela v kompetenci

Magistrátu m sta Zlína a zde pov ených osob, nebo  se jedná o preventivní opat ení

v prostorách m stské výstavby.

íprava programu by vycházela z analýzy bezpe nostní situace a reagovala by

na stav výskytu sociáln  patologických jev .  Taktéž by se opírala o výsledky sociologické-

ho pr zkumu, zam eného na vnímání pocitu bezpe nosti ze strany ob an . Tento by však

musel být nov  zpracován, nebo  poslední prob hl na území m sta Zlína v roce 2001

a je již nevyhovující. Nemén  d ležitým zdrojem p ípravy programu by byla efektivita

a vyhodnocení již realizovaných projekt  v p edchozích letech.

i regulaci výskytu sociáln  patologických jev  ve m st  je d ležité vycházet

z obecných zkušeností, že jen represí se problematika kriminality nevy eší. Zisk z kriminální

innosti p i relativn  nízké pravd podobnosti dopadení, a to zejména u n kterých majetko-

vých trestných in , je stále lákavý. Taktéž út k p ed problémy každodenního života do

oblasti alkoholu, drog, hracích automat  a u mladistvých pobyty v partách, dopoušt jících

se protiprávního jednání, je pro mnohé ob any snadn jším ešením. Avšak kriminalit  a so-

ciální patologii je lépe p edcházet než nadm rn  a s obtížemi užívat represivních opat ení,

která jsou v kone ném výsledku dražší a pro spole nost mnohem více zat žující. Za preven-

ci kriminality a sociální patologie jsou na místní úrovni odpov dny orgány samosprávy, stát-

ní správy, ale i samotní jednotlivci tedy ob ané. Proto je velmi d ležitá p ímá práce se sa-

motnou ve ejností a na tu se chci ve svých návrzích zam it, tak aby se zvýšila tolerance a

sociální odpov dnost a sou asn  se snížila intolerance, p edsudky a strach. Cílem by tak p i

realizaci t chto projekt , propagujících prevenci kriminality, bylo nasm rování ob an  k

vlastní odpov dnosti a zainteresovanosti na prevenci.

6.1 Cíle projekt  Programu prevence kriminality na rok 2008

K hlavnímu cíli Programu prevence kriminality na rok 2008 by pat ilo snížení míry

a závažnosti trestné innosti, minimalizace rizik a následk  trestné innosti, zvyšování poci-

tu bezpe nosti ob an  a za len ní prevence kriminality do generelu m sta.
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Prioritou by byla zejména:

práce s rizikovou a delikventní mládeží, která se ve svém volném ase dopouští

edevším majetkové trestné innosti jako nap íklad krádeží v cí na osobách

a to p edevším v dopravních prost edcích m stské hromadné dopravy i super-

marketech, diskotékách a dalších krádeží nebo vloupání do motorových vozidel,

propagace prevence u starších spoluob an  tedy senior , kte í jsou velkou riziko-

vou skupinou, na kterou se pachatelé velmi asto zam ují,

zapojení Magistrátu m sta Zlína do prevence kriminality v oblasti bezpe ného

bydlení obyvatel,

zapojení m stské policie a neziskových organizací do projekt  prevence kriminali-

ty ve m st ,

medializace úsp šných preventivních aktivit a informa ní p sobení na formování

postoj  ve ejnosti k vlastní bezpe nosti a ve ejnému po ádku.

6.2 Díl í projekty preventivního programu

Jednotlivé typy podle za azení.

6.2.1 Projekt pro Salesiánský klub mládeže Zlín

Jedná se o ob anské sdružení, které vzniklo v roce 1998 a to v rizikové oblasti, kte-

rou bezpochyby je sídlišt  Jižní Svahy ve Zlín .

V rámci mého projektu by se toto sdružení zam ilo na sociální práci s mládeží této

problémové lokality, nebo  ti mají sklon experimentovat s rizikem (kriminalita, drogy, alko-

hol). P edm tem by tak byla nápl  volného asu d tí a mládeže, jejichž volný as

je z mnoha d vod  nedostate  napln n, dochází k astému výskytu konfliktních situací

a to vyús uje do r zných forem spole ensky nep ijatelného chování. Dobrovolní pracovníci

a policisté by tak u t chto mladých lidí rozvíjeli jejich individuální vlohy a schopnosti, tvo i-

vost, úctu k sob  a druhým spoluob an m i zdravý životní styl. Za pomoci pracovník

Preventivn  informa ní skupiny P R O  Zlín by seznamovali tyto mladé lidi s následky

protiprávního jednání a vzd lávali by je v této právní oblasti v rámci trestního práva.
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Na této aktivit  by se podíleli i pracovnice z Odd lení sociáln  právní ochrany d tí Zlín,

které by v formou p ednášek informovaly mládež o možných alternativách v p ípad  jejich

protiprávního chování, zanedbávání základní povinné školní docházky a to v etn  informací

o diagnostických i jiných nápravných ústavech pro mladistvé. Dalšími ú astníky

a p ednášejícími by mohli být psychologové a ti s d tmi ešit, p ípadn  i jednotliv , jejich

problémy a poskytovat jim pot ebné rady a informace.

Neodmyslitelnou sou ástí by zde byla i práce tzv. „streetworker “, kte í by v terénu

monitorovali a kontaktovali tyto cílové skupiny a to p ímo v jejich p irozeném prost edí,

mezi které lze zahrnout nap íklad místo bydlišt , ulice, parky, opušt né budovy, restaurace,

kluby, bary atd. Poté by s nimi navázali neformální kontakt, poskytli informace o klubu, pro

který pracují a o jeho možnostech v i t mto mladým lidem. V neposlední ad  by nabízeli

poradenskou službu s následným odkazem na odborné instituce a za ízení v souladu

s povahou osobního problému jednotlivce nebo skupiny z ad cílové skupiny projektu.

Výsledným efektem by m lo být snížení nebezpe í ohrožení této cílové skupiny mul-

tispektrálními sociopategenními vlivy, které vyplývají ze sociálního postavení

a genera ní revolty dospívající mládeže v této problémové lokalit .

6.2.2 Projekt „Š astné stá í“

Tento projekt by p ímo realizovali pracovníci Preventivn  informa ní skupiny P R

 Zlín. Jejich cílem by bylo pravideln  oslovovat seniory, žijící na teritoriu m sta Zlína

a to p ímo v domovech pro d chodce, v domech s pe ovatelskou službou, klubech pro d -

chodce atd. a t m  vytvá et preventivní program ve form  besed a p ednášek. P i t chto

ednáškách by policisté rozdávali senior m letáky se základními preventivními informace-

mi.

Projekt by byl sm ován do dvou sm  a to na :

osobní bezpe nost v rámci majetkové kriminality,

domácí násilí na seniorech.
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Projekt by byl realizován v rámci p ednáškové innosti pracovník  PIS, kte í

by v dob  služby tuto rizikovou cílovou skupinu navšt vovali a to v nepravidelných interva-

lech. Tento druh projektu by nebyl nijak finan  nákladný, nebo  by se hradily pouze letá-

ky a pro seniory by byla p ednáška zdarma.

6.2.3 Projekt „Prázdniny s policií“

Tento projekt již ve Zlín  prob hl a to v období letních prázdnin v roce 2004,

kdy v deníku Zlínské noviny vyšel devítidílný pou ný seriál s názvem Prázdniny s policií

(viz. p íloha P III). V jednotlivých dílech se tená i jako cílová skupina m la možnost netra-

di ním zp sobem seznámit se základními v domostmi o správném postupu v nejr zn jších

situacích. Taktéž zde byly poskytnuty informace jak necht ným životním situacím p edejít.

tená i tak v pr hu celého projektu byli seznámeni nap íklad s informacemi jak p ed do-

volenou zajistit byt, jak se nestát ob tí násilného trestného inu, jak se nestát ob tí kapesní-

ho zlod je a mnoho dalších. Každý díl byl sm ován na jeden konkrétní patologický jev a v

ípad , že si tená  všechny tyto ásti vyst ihl, mohl si sestavit informa ní brožuru

z oblasti prevence kriminality.

Sou ástí celého projektu byla i sout ž. Kdo odpov l ve všech devíti pokra ováních

správn  na tématické otázky, byl postoupen do losování. Cenou pro vít ze byl strávený

jeden celý pracovní den po boku tiskové mluv í zlínské policie, aby se tak mohl seznámit

s prací policie p ímo v tvá í v tvá .

Vzhledem k tomu, že tento projekt sklidil u tená  velký úsp ch, za adila bych

ho op t do programu prevence kriminality. Vyty ila bych oblasti, na které je d ležité z hle-

diska prevence více upozornit a ty bych propagovala v etn  d ležitých rad pro tená e. Pro-

jekt bych však realizovala zárove  v n kolika druzích tisku, vycházejících v teritoriu Zlína

jako je nap íklad Zlínský deník, Týdeník zlínska a Magazín m sta Zlína. Taktéž bych projekt

umístila na internetové stránky Okresního editelství Policie R Zlín a Magistrátu m sta

Zlína, aby poskytované informace m lo možnost shlédnout a seznámit se s nimi v tší množ-

ství ob an  m sta.
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6.2.4 Projekt „Bezpe né bydlení“

Jedním z nejt žších úkol , jestliže je t eba brát v úvahu aspekty zabezpe ení zam ené

na prevenci kriminality a antisociální chování a obavy ze zlo inu v obytných prostorách,

je stanovení typu a úrovn  hrozících p in (nap . vandalismus, vloupání, agrese v i oso-

bám) a rozm ru opat ení, které je vhodné pro omezení takovéto kriminality.

iny zlo inu jsou p edm tem zkoumání po adu let. Existuje mnoho faktor , mají-

cích vliv na možnost zda bude i nebude trestný in spáchán. Ur ité faktory, nap íklad slo-

žení rodiny nebo sociáln -ekonomické podmínky jsou mimo rozsah tohoto projektu. Další

faktory, jako jsou dispozice budov, je možné vzít v úvahu sou asn  se specifickými vlivy

s cílem ztížit kriminální vlivy.

Zde lze hovo it o t ech kriminologických p ístupech:

racionální volb ,

 rutinní aktivit ,

obranném prostoru.

Racionální volba

Racionální volba znamená, že potenciální pachatelé obvykle zhodnotí existující riziko

než se rozhodnou spáchat zlo in. Budou zvažovat možnosti být zpozorováni, snadnost

vstupu a nad ji na únik, aniž by byli zpozorováni.

Teorie rutinních aktivit

Teorie rutinních aktivit p edpokládá, že k spáchání trestného inu jsou nutné t i fakto-

ry: motivovaný pachatel, vhodný cíl a nedostatek vhodné ochrany. K prevenci kriminality

je nezbytné zm nit vliv n kterého z t chto faktor . Pachatel m že být nap íklad demotivo-

ván zvýšením úrovn  dohledu nebo ztížením p ístupu. Atraktivita cíle m že být zmenšena

zvýšením zabezpe ení nebo odstran ním únikových cest. Obdobn  m že být p ítomnost

nebo vliv strážce, skute ného nebo zdánlivého, zvýrazn na vytvo ením pocitu sousedství,

smíšením sociáln  ekonomických skupin a vytvo ením dojmu živosti vhodným návrhem

komunikací.
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Teorie obranného prostoru

Teorie obranného prostoru využívá r zného vnímání legitimního p ístupu do r zných

prostor. Kdokoli se m že pohybovat na ve ejných místech, jako nap íklad na ulici, nemá

ale právo pobývat na n í zahrad  nebo v dom , což jsou soukromé prostory. Je rovn ž

nutné rozlišovat mezi místem pln  ve ejným a místem polove ejným, nebo polosoukromým,

což umož uje využít formální nebo neformální kontrolu takovýchto míst, a znemožnit tak

nepozorované spáchání zlo inu nebo antisociální chování.

tšina trestných in  je spáchána díky tomu, že pachatel m že využít snadný p ístup,

možnost úkrytu, neexistenci jasného rozlišení ve ejného a soukromého prostoru, nedosta-

te né osv tlení a vhodný terén. Pochopením motivace pachatele a vyvážením této motivace

specifickými zp soby fyzického zabezpe ení v kombinaci se skute nými nebo symbolickými

prvky návrhu si tato technická specifikace klade za cíl pomoci plánova m, projektant m,

realitním agent m a investor m.

Možnosti vnímání:

definováním zp sob  ochrany nejvhodn jších pro danou lokalitu,

ovlivn ním rozhodnutí vážících se k architektonickému návrhu, prostorovém

uspo ádání, terénním úpravám s cílem u init objekty bydlení p íjemné a bezpe né

pro jejich obyvatele a nezajímavé jako cíl pro potenciální pachatele.

V obytných prostorách, jak pro samostatná obydlí, tak bytové domy, ú elem není jen

chránit majetek proti vloupání, ale také zamezit p ítomnosti nezvaných návšt vník , ilegál-

nímu obsazování území, ni ení životního prost edí a bojovat proti kriminalit . Návrh vybu-

dovaného prost edí tak m že mít rovn ž vliv na individuální vnímání pocitu strachu (úzké a

tmavé uli ky), s v domím, že vnímání zlo inu asto p esahuje skute nost.

Navrhuji zde konkrétní preventivní opat ení, která by nem la chyb t p i projektování

nových m stských bytových prostor. Jedná se o technické specifikace, poskytující zásady

a doporu ení pro snižování rizika zlo in  proti osobám a majetku v obydlí a jejich bezpro-

st edním okolí v pr hu plánování a navrhování t chto objekt .

Krom  toho, že je d ležité podrobn  posuzovat vlastní budovu, je také podstatné

do návrhu zahrnout vlivy, které plynou z rozmíst ní sousedících objekt , což nap . obsahuje
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vedení komunikací, infrastrukturu a orientaci objekt . Urbanisté, projektanti, investo i

a profesionálové, kte í jsou experty v prevenci kriminality, by byli v projek ním týmu, aby

bylo zajišt no, že jsou brány v úvahu kriminogenní faktory již v ranných stádiích plánovací-

ho procesu.

Cílem tohoto projektu je, aby zám r a situa ní plán ve ejného prostranství zaujal oby-

vatele tak, aby jej brali za své a cítili se za n j odpov dni. Poda í-li se toho dosáhnout,

je výskyt zlo innosti a antisociálního chování mén  pravd podobný, v opa ném p ípad

že trvat, aniž by na to místní obyvatelé reagovali. Pokud možno je vhodné smíšené vyu-

žívání prostoru, protože se tím prodlužuje oživení a pohyb v delším úseku dne. Prostor ulic

má být navržen tak, aby poskytoval dobré pr hledy a poskytoval tak možnost p irozeného

sledování.  Z téhož d vodu mají být vchody objekt  orientovány sm rem do ve ejného pro-

stranství.

Obava ze zlo innosti, a  skute ná nebo zdánlivá, má být brána v úvahu a má tomu být

izp sobeno i prost edí. Je tedy t eba vyvarovat se všeho, co by mohlo vyvolat konfliktní

situaci. Mají být vytvo eny bezpe né podmínky pro chodce a cyklisty, vyvolávající pocit

bezpe í p i jejich využití.

Budovy mín né pro ú ely bydlení lze rozd lit do dvou velkých skupin:

samostatné obydlí, voln  stojící nebo sdružené ve skupinách,

bytové domy s v tším po tem byt .

V oblasti prevence kriminality existují t i objektivní kritéria, která je t eba brát

v úvahu:

nebezpe í pro t lesnou ochranu a život,

podstata a hodnota vlastnictví, které je t eba chránit,

stupe  dostupnosti tohoto vlastnictví.

Vývoj kriminality v Evrop  zjevn  potvrzuje, že jsou krádeže asto spojeny

s kriminalitou namí enou v i osobám (vystaveným fyzickému útoku doma nebo v blízkosti

jejich obydlí).

Technická ochranná opat ení tak dle mého názoru budou pomáhat p edcházet trest-

ným in m proti osobám a majetku a bránit neoprávn nému p ístupu ke stavbám.
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Návrh opat ení proti kriminalit  v samostatném obydlí

Jakákoliv strategie prevence kriminality je jedním ze základních prvk ízení rizik.

Proto, než je možné vyvinout ú innou strategii, je d ležité identifikovat a porozum t existu-

jícím rizikovým faktor m. P i stanovení úrovn  rizika je základem dát vysokou prioritu

místním faktor m. Je t eba provést diagnostický pr zkum kriminality v bezprost edním

okolí a identifikovat tak typ stávající kriminality, kdy a kde k výskytu došlo a jakých skupin

ob tí se to týká. Je také d ležité identifikovat faktory mající vliv na p íležitost ke kriminál-

ním in m v ur itém prostoru, by  nemusí být na první pohled z ejmé. Kup íkladu m že

ur itá linie procházející obytnými prostorami spojovat dva zájmové atraktivní body také pro

potenciálního delikventa. A koli nemusí být v t sné blízkosti obydlí, mohou mít vliv na

pravd podobnost kriminální innosti. Tam, kde je plánována nová výstavba dom ,

je d ležité považovat kriminalitu za potenciální sou ást vývoje a vzít v úvahu poznatky

z pr zkumu kriminality v sousedních oblastech.

První dojem p sobící na potenciální pachatele bude mít nejv tší vliv na rozhodnutí zda

se o vloupání pokusit. A koli mohou být pro potenciální pachatele vzhledem ke zjevné pro-

sperit  atraktivní dob e udržované obytné prostory, je sou asn  pravd podobné, že budou

jejich obyvatelé na své vlastnictví pyšní a budou si na n  dávat v tší pozor a chránit je.

Lze p edpokládat, že domácnosti které spolupracují na ochranných opat eních a akti-

vitách budou mén  vystaveny kriminalit  a poskytne jim to vyšší kvalitu života. P edpokla-

dem je, aby m l obytný soubor jasnou identitu a rozmíst ní jednotlivých objekt  má umož-

ovat maximální p ehlednost obytného prostoru.

Obecn  lze p edpokládat, že se pachatelé pokud možno vyhnou konfrontaci. Neobý-

vaný d m je zraniteln jší než obydlený d m. Riziko zvyšuje také špatný výhled z ulice nebo

z ostatních dom . Nep áteli pachatele jsou as, hluk a riziko p ítomnosti lidí (odhalení poli-

cií nebo n kým jiným).

Krom  vloupání m že pocit strachu ze zlo inu u obyvatel vyvolávat také pouli ní

kriminalita, zejména ni ení soukromého a ve ejného majetku (vandalismus, žhá ství v nádo-

bách na odpadky), kriminalita v oblasti dopravních prost edk  (krádeže automobil , jízd-

ních kol, motocykl  a moped , náhradních díl ) a stup ující se útoky proti osobám. Tyto

estupky a trestné iny mohou být páchány jak místními obyvateli, tak pachateli p icházejí-

cími z jiných oblastí a proto je zapot ebí volit r zné p ístupy k ochran .
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Typy pachatel  trestné innosti:

íležitostní pachatelé,

zkušení  pachatelé.

íležitostní pachatelé

íležitostní pachatelé jsou takoví, kte í spáchají trestný in, pokud se jim naskytne

íležitost. Zajímají se o domy do nichž je snadný p ístup, malá úrove  dohledu a snadné

ústupové trasy. Potenciální pachatel ví, že ve v tšin  obydlí jsou p edm ty stojící za ukrade-

ní a v í, že se mu krádež p i minimálním riziku vyplatí. Dalšími faktory, které mohou mít na

íležitostného pachatele vliv jsou volná parkovací stání p ed obydlím, špatné nebo žádné

osv tlení, neexistence zabezpe ovacího za ízení, nebo celkový dojem, že se žádný

z obyvatel ze sousedství nestará o to co se tam d je. P íležitostný pachatel má obvykle pou-

ze lehké ru ní nástroje, jako je šroubovák nebo pá idlo, m že ale také použít nástroje které

obyvatelé ponechali na dosah, jako nap íklad rý . P ístupná okna a dve e, které mají malou

odolnost proti násilnému vniknutí poskytují snadný p ístup, jaký tento typ pachatele vyhle-

dává .

Zkušený pachatel

Zkušení pachatelé se p ed spácháním trestného inu snaží získat informace. Je také

pravd podobné, že bude mít na mysli ur itý cíl a m že být p ipraven použít efektivn jších

nástroj , které mu usnadní p ístup. Zkušení pachatelé mají velmi asto odborné znalosti jak

obejít nebo sabotovat mechanické, elektronické nebo kamerové bezpe nostní systémy.

Zvýšení zabezpe ení ploch samostatných obydlí

zné okolnosti, které mohou ovliv ovat ochranu obydlí proti krádeži, vloupání

nebo agresivnímu jednání p sobí ve t ech prost edích:

okolní prost edí pro ochranu obydlí proti krádeži (p ístupové cesty, dohled nad

ístupovými cestami pro p ší a vozidla, osv tlení),

v bezprost ední blízkosti obydlí  nebo jejich bezprost edním okolí,
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ve vlastních objektech a vnit ním prostoru.

Okolní prost edí pro ochranu obydlí proti krádeži

a) ístupové cesty

Kdekoli je to možné, mají být p ístupové cesty (pro p ší nebo vozidla) otev ené a vi-

ditelné od vchodu území, aby neposkytovaly úkryt pro potenciální pachatele. Toho lze do-

sáhnout nap íklad uspo ádáním samostatných obydlí, aby jejich pr elí sousedila s relativn

malým úsekem komunikace. K dobrému pocitu m že p ispívat také povrch komunikací (na-

íklad vytvo ením symbolických nebo psychologických p ekážek, jako nap íklad dopravu

zpomalujícími p nými prahy). Riziko trestné innosti lze snížit minimalizací p ístupových

bod .

b) Zabydlenost

Úmyslným opat ením k prevenci kriminality je vytvo it pokud možno v nejbližším

okolí obydlí pocit zabydlenosti. Pocit zabydlenosti má být tak z ejmý, aby odradil potenciál-

ní pachatele, kte í budou poci ovat strach že budou p i páchání trestné innosti vyrušeni

nebo zpozorování. Jedním z obecn  akceptovaných zp sob  je aplikace koncepce "obran-

ného prostoru", tj. rozd lením území do ty  kategorií: ve ejný pozemek, polove ejný po-

zemek, polosoukromý pozemek, soukromý pozemek. Pro dosažení maximální bezpe nosti

obydlí a jejich okolí je zapot ebí se v jejich situování a zp sobu využití vyvarovat dojmu

opušt ného území.

Pachatelé bývají dost rafinovaní p i posuzování teritoria a rizik spojených s vniknutím.

Tato rizika jsou tím v tší, ím více poskytuje prostor soukromí, a zvyšují se bariérami odd -

lujícími ve ejný a soukromý prostor. Ty mohou být fyzické, nap íklad živé ploty, zdi atd.,

nebo vícemén  symbolické, jako výv sní šíty, vegetace nebo zm na povrchu.

c) ešení a uspo ádání ve ejného prostranství

Ve ejné prostory jsou otev ená území s neomezeným p ístupem, jako nap íklad ulice

a parkovišt . Ve ejné prostory mají být navrženy tak, aby oprávn ným uživatel m poskyto-

valy pocit bezpe í a potenciální pachatelé by se m li cítit ohrožení. P i p ehledném uspo á-
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dání a dobrém osv tlení p icházejí pachatelé o možnost úkrytu.P i navrhování chodník

je t eba zvažovat jejich vedení, protože mohou zvýšit provoz v lokalit  a poskytovat zby-

te ný p ístup k obydlím.P ístupové cesty k obytným prostorám mají být omezeny na mini-

mum a musí být dob e navrženy, dob e osv tleny a viditelné z oken blízkých obydlí.

Opat ení zam ená na odrazení proti slíd ní a tipování v nejbližším sousedství mohou

být vyzna ení prahu p ístupové komunikace a zna ky u vchodu, vytvá ející dojem p echodu

z ve ejného do polove ejného prostranství. Hodn  obydlená slepá ulice m že vytvo it

prostor, v n mž potenciální pachatelé budou poci ovat riziko, že budou zpozorováni, za-

tímco obyvatelé a návšt vníci se budou cítit bezpe jší. Obydlí mají být situována tak,

aby umož ovala vzájemné sledování p ístupových cest a zranitelných míst, takže kdokoli

ichází nebo odchází m že být zpozorován sousedy. Zdi a st ny budov na ve ejných

a polove ejných prostranstvích mohou být atraktivní pro tv rce grafiti a proto by již p i ná-

vrhu m lo být pamatováno na protigrafitovou ochranu povrchu.

d) ešení a situování polove ejného prostranství

Polove ejná prostranství jsou prostranství ve ejnosti p ístupn jší než soukromá.

Do této kategorie pat í systémy chodník , reziden ní parkovací plochy, skupiny garáží,

uzav ená h išt  a p ístupy do obytných komplex .

Kriminální aktivity na parkovištích pro návšt vy lze minimalizovat dv ma zp -

soby:

parkovišt  pro návšt vy jsou tak blízko obydlí, že jejich obyvatelé mají na parko-

višt  výhled a mohou na n  dohlížet,

parkovišt  pro návšt vy je umíst no ve v tší vzdálenosti s p ístupovým systémem

pro rezidenty, je t eba zajistit možnost p ístupu pro záchranná nebo asisten ní vo-

zidla.

Systém chodník  má být navrhován podle stejných princip  jako p ístupové komuni-

kace a být dob e osv tlen a jasn  vymezen. Nep ehledné, zcela osamocen  vedené chodníky

protínající obytné prostory jsou považovány za ve ejné prostranství a je vhodné se jim p i

plánování vyhnout, protože poskytují více p íležitostí k napadení a konfrontaci, nebo mohou
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sloužit jako únikové cesty pro pachatele a mohou p ispívat ke zvýšené obav

ze zlo inu.

e) ešení a situování polosoukromého prostranství

Polosoukromá prostranství zahrnují prostory jako p edzahrádky, chodníky nebo

schody k hlavním vchodovým dve ím, nebo stání pro vozidla. Pro obyvatele je d ležité,

že je trasa vedoucí od jejich p edních dve í na rušnou ve ejnou komunikaci bezpe ná

a zabezpe ená. Pokud je to možné, mají být cesty pro p ší jasn  viditelné z oken blízkých

obydlí, takže se obyvatelé mohou mén  obávat tudy procházet ve dne nebo v noci.

Bezprost ední okolí obydlí

a) Ohrani ující plot nebo ze

Ploty jsou fyzickou p ekážkou, zna ící hranici mezi ve ejným a polosoukromým nebo

soukromým prostorem. Mohou být tvo eny z jednoduchých ástí: nap . d ev né nebo kovo-

vé prvky, m íže, zd né st ny, vegetace jako živé ploty, nebo jejich kombinace. Fyzické p e-

kážky mohou být dopln ny elektrickými ástmi, jimiž jsou nap íklad detektory vniknutí,

kamerové systémy se senzory, nebo bezpe nostní sv tla, spojená s elektronickým zabezpe-

ovacím systémem.

Pokud si obyvatel p eje chránit p ístup do prostoru uvnit  oplocení, bude nezbytné,

aby byla vstupní vrata ovládána dvojitým p ístupovým zámkem nebo elektronickým uzamy-

kacím systémem, s nebo bez dálkového ovládání. Zde bych doporu ila kontrolovat p ístup

pomocí interkomu nebo videotelefonu. Vedlejší vstupní vrata mají být trvale uzam ena a

neotevírána, aniž by to vyžadovala oprávn ná osoba. Shodná ochrana má být aplikována na

celou délku plotu ohrani ujícího pozemek a na všechny pr chody. Všechny p ístupy mají

být dob e viditelné z vnit ku obydlí.

b) Situování a umíst ní garáží

Krom  funkce poskytování p íst ešku pro automobily jsou garáže používány také jako

prostor pro umíst ní jízdních kol, motocyklu a zahradní techniky, v etn  seka ek
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na trávu, zabezpe ená garáž tedy m že snižovat nebezpe í krádeže. Garáže mají být umís-

ny t sn  vedle obydlí., pokud možno se vstupními dve mi orientovanými do ulice

a nejmén  na délku automobilu od chodníku nebo ve ejné cesty. Jestliže má garáž spojovací

dve e s obydlím, je tyto dve e nutné posuzovat jako by to byly vchodové dve e. Vše musí

být aplikováno podle stupn  zabezpe ení a hodnoty majetku který je t eba chránit, v soula-

du s platnou legislativou.

c) Opat ení k zabezpe ení motorových vozidel proti krádeži

Všeobecn  lze považovat garážování automobilu nebo motocyklu za dostate nou

ochranu proti krádeži nebo poškození. Doporu uje se vyvarovat se parkování na ulici nebo

na ve ejném parkovišti vzdáleném od obydlí, na n mž není hlídání ani osv tlení. P i parko-

vání na ulici mají být vozidla vybavena mechanickým nebo elektronickým zabezpe ením

proti krádeži.

d) Venkovní osv tlení

Bezpe nostní osv tlení má být navrženo tak, aby neposkytovalo stinná místa, která by

delikvent m umožnila trestnou innost, aniž by byli zpozorováni.

Bezpe nostní osv tleni má být bu :

automaticky spínáno n í p ítomností;

ponecháno za tmy trvale zapnuto.

e) Osv tlovací systémy spínané senzory

Osv tlovací systémy spínané senzory mohou v závislosti na okolnostech, pomoci

v prevenci kriminality. Nap íklad osv tlovací systém spínaný detektory pohybu je ú inný

v obytných lokalitách nebo obydlích, zatímco v opušt ných lokalitách m že pachateli spíše

pomoci. V takovýchto p ípadech je ú inn jší zábleskový sv telný zdroj.
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f) Umíst ní reflektor  a senzor

Prostor od brány k hlavnímu vchodu do domu má být dob e osv tlen, aby za tmy

umožnil náležitou identifikaci osob. Reflektory nemají být umíst ny p ímo nad hlavou ná-

všt vníka, protože to nepomáhá identifikaci, ale mají být umíst ny zboku, aby se sv tlo sou-

st edilo na obli ej návšt vníka.

Reflektory mají být umíst ny tak, aby nebyly p inou nep íjemností nebo nebezpe í

pro sousedy nebo uživatele komunikace. Reflektory, senzory a jejich napájecí zdroje mají

být chrán ny proti manipulaci potenciálními pachateli. Domovní ísla nebo názvy, názvy ulic

nebo další informa ní prvky mají být dob e osv tleny, aby je mohli návšt vníci nebo zá-

chranné služby snadno rozpoznat.

Vlastní objekt a jeho vnit ní prostor

Prost edky využívané ke spáchaní vloupání závisí na n kolika faktorech, souvisících

s materiály stavební konstrukce. Nejb žn jšími body násilného vniknutí do obydlí jsou dve e

a okna. Místo a metoda vloupání jsou ovlivn ny následujícími významnými faktory: návrh

prost edí, viditelnost místa, odolnost dve í, oken a jejich p ístupného kování proti vloupání,

jakož i zp sob jejich upevn ní.

Je neobvyklé, aby potenciální pachatelé rozbili okno a poté prošli nebo prolezli rozbi-

tou tabulí. Obvykle je okno rozbito, aby bylo možné dosáhnout na nechrán nou kliku dve í

nebo okna.

Dve e a okna mohou být násiln  otev ena mnoha zp soby:

fyzickou silou, nap . prokopnutím nebo proražením ramenem,

pomocí mechanických nebo elektrických nástroj  a ná adí,

manipulací se zámky.

a) Bezpe nost dve í, oken a okenic
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U dve í, oken a okenic doporu uji použít takové druhy, které jsou vybaveny bezpe -

nostními prvky. Existuje velké množství druh  t chto výrobk  a zákazník si m že vybrat jak

z hlediska výše bezpe nosti, tak z hlediska ceny výrobku.

Jako prevence proti krádežím osobami, používajícími falešnou totožnost, se doporu-

uje také instalovat do hlavních vchodových dve í širokoúhlá kukátka, umož ující identifi-

kovat návšt vníka p i zam ených dve ích. Robustní bezpe nostní etízek umož uje ov ení

totožnosti návšt vník  (pomocí jejich dokument ), aniž by jim to umožnilo násilné otev ení

dve í.

b) ístupnost oken

ístupná okna jsou definována jako okna, která pachateli umožní získat p ístup

k napadení. Pat í sem okna v p ízemí, na balkonech a v suterénu. Nesnadno p ístupná okna

jsou taková okna, do nichž se pachatel dostane jen vylezením po žeb íku nebo vyšplháním

pomocí jiného prost edku.

c) Zabezpe ení nouzových východ

které  státy  EU  doporu ují,  aby  bylo  možné  nouzové  východy  zevnit  otev ít  bez

použití klí e. Ú elem požárních nouzových východ  je umožnit únik osobám, nacházejících

se uvnit  budovy. Bez ohledu na tento požadavek mohou nouzové východy p esto spl ovat

tytéž požadavky odolnosti proti násilnému vniknutí z vn jšku. Pro prosklené dve e

a sklen né výpln  vedle dve í doporu uji volit rad ji speciální bezpe nostní sklo.

d) Poplachový systém

Poplachové systémy detekují a oznamují nenormální stav (jako nap íklad vniknutí ne-

bo rozbití skla), ale neposkytují fyzickou ochranu. Použití poplachového systému

je ú inné pouze v kombinaci s fyzickými opat eními. V tomto sm ru spo ívá role poplacho-

vého systému ve zjišt ní násilného vniknutí do obydlí.
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Viditelné ásti poplachového systému mají na potenciální pachatele vliv odstra-

šující p ed:

vandalismem,

vloupáním.

Poplachový systém má být navržen tak, aby došlo k detekci, jakmile jsou opat ení fy-

zického zabezpe ení napadena. Návrh poplachového systému závisí na typu objektu a m lo

by být instalováno odborníky. Tiché poplachy se liší od slyšitelných poplach  následujícím

zp sobem: tichý poplach není na míst  indikován akusticky ani opticky, na rozdíl od systé-

mu, u n jž je poplachový stav indikován akusticky. sirénou nebo zvonkem a p ípadn  sv -

telným majákem. V každém p ípad  m že být poplachový systém napojen na pult centrali-

zované ochrany, který poskytuje dohled 24 hodin denn . V siln  obydlených lokalitách

je pravd podobn jší, že bude použit pouze akustický poplachový systém. Spušt ní velmi

hlasité sirény a sv telný poplach mohou mít na pachatele snažícího se vniknout do obydlí

psychologický efekt. Blikající maják indikuje umíst ní objektu.

Specifikum bytových dom

Byty v bytových domech vyžadují analýzu rizik, která bere v úvahu relativn  velký

po et osob využívajících polove ejný prostor v budovách a kolem nich, což asto vede

k menší pozornosti ze strany obyvatel. V t chto p ípadech mají potenciální pachatelé v tší

íležitost ke vstupu do budovy a získání p ístupu ke vchodovým dve ím jednotlivých byt .

Na ochranu bytových dom  se spole nými vchody proti krádeži a drobné kri-

minalit  mají vliv r zné initele, mezi n ž pat í:

vn jší prost edí,

obvod objektu a spole né prostory,

byty.
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Vn jší prost edí a spole né prostory

a) Chodníky a pasáže

Chodníky a pasáže mají být dob e osv tleny a dob e viditelné z co nejvíce sm . Zá-

hony a vegetaci lze velmi efektivn  využít k prevenci kriminality, je ale t eba je pe liv  vy-

brat a vhodn  rozmístit. Nedostate ná údržba okolí nejen vytvá í dojem zanedbanosti

a stísn nosti, ale m že také vést k vytvá ení míst vhodných pro úkryt potenciálního pachate-

le. Nest íhané rostliny a ke e mohou také stínit a omezit tak možnost p irozeného dohledu.

Používají-li se podchody a tunely, mají být pokud možno co nejširší, jasné, p ímé a dob e

osv tlené. Jsou-li v nich ohyby nebo rohy, má být na pomoc chodc m instalována zrcadla.

Jde-li o zjevn  riziková místa, doporu uji zvážit instalaci kamerového systému. Kamerový

systém musí být instalován v souladu s odpovídající legislativou, zabývající se ochranou

soukromí.

b) ístupy pro vozidla

Musí být umožn n p ístup pro vozidla záchranných služeb. K zajišt ní bezpe ného

prostoru kolem budov mají být zajišt ny dobré a jasné zna ení, organizace provozu a pro-

st edky k omezení rychlosti.

c) Venkovní parkovišt  a garážové bloky

Doporu uji, aby byla parkovišt  dob e osv tlená a aby na n  dob e vid li obyvatelé

i uživatelé p ilehlých komunikací. Soukromá parkovišt  a parkovišt  pro návšt vy mají být

jasn  ozna eny. Používání soukromých parkoviš  m že být vhodnými technickými pro-

st edky, nap íklad zamykatelnými odstranitelnými sloupky, vymezeno pouze pro místní

obyvatele. Jako dopl ující opat ení m že být použit kamerový systém.

V obytných prostorách vysoce postižených delikvencí je žádoucí, aby byly jízdní pru-

hy a jednotlivé parkovací plochy odd leny pevnými p ekážkami, kv tiná i nebo patníky, aby

nebyla parkovišt  zneužitelná pro nezákonné závod ní nebo jiné nebezpe né aktivity; jako

dopl kové opat ení je vhodné zvážit použití kamerového systému.
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d) tská h išt

Primární odpov dnost za bezpe í d tí mají jejich rodi e, pomoci však mohou i ostatní

obyvatelé. ešení a uspo ádání d tských h iš  má v maximální mí e p ispívat k bezpe í d tí

prost ednictvím p irozené p ehlednosti. H išt  mají být situována tak, aby na n  bylo vid t z

okolních obydlí nebo z pracovišt  správce domu nebo hlída e. D tská h išt  mají být p ed-

nostn  situována co nejdále od p íjezdových komunikací ur ených pro jednostopá nebo

dvoustopá motorová vozidla.

e) Venkovní osv tlení

Dob e navržené osv tlení odolné proti vandalismu m že odradit potenciální pachatele

a snížit obavy z kriminality. Veškeré komunikace, chodníky, vchody a p íjezdové cesty

k rozsáhlé zástavb  mají být dob e a rovnom rn  osv tleny. Instalované osv tlovací za ízení

má být udržováno a pravideln  kontrolováno. Dob e navržené osv tlení m že být

u budov ú inné, dopl uje-li ostatní specifická bezpe nostní opat ení. Osv tlení domovních

fasád, otev ených prostranství a zahrad m že být dekorativní p i sou asném zvýšení zabez-

pe ení.

Je t eba zajistit, aby bylo sv tlo sm rováno na místa kam je ur eno a sloužilo k poža-

dovanému ú elu. Chodníky mají být osv tleny osv tlovacími t lesy jejichž veškeré sv tlo

je omezeno na prostor pod horizontální rovinou v níž leží sv telný zdroj. U sm rových

a informa ních tabulí má být zajišt no, aby byl sv telný tok soust ed n tam, kde je ho zapo-

ebí.

Osv tlení v zástavb  má být pravideln  kontrolováno. Stará, neú inná osv tlovací t -

lesa s malým sv tleným výkonem a vysokými provozními náklady mají být vym na. Vad-

né prvky mají být vym ny neprodlen . Stromy a k oví t sn  o zdroj  sv tla mají být pra-

videln  pro ezávány a st íhány, aby neznemož ovaly dobré osv tlení chodník  a domovních

dve í.
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Obvod objektu a spole né prostory

a) Spole ná prostranství

Hlavní vchody do dom  mají být jasn  z etelné, nápadné a dob e osv tlené, a nemají

poskytovat možnost úkrytu pro potenciální pachatele. Je-li pod dohledem hlavní vchod, mají

být pod dohledem také ostatní vchody. Osv tlení vchod  má mít stejnou intenzitu jako

osv tlení okolí, protože potenciální pachatelé dávají p ednost mén  osv tleným míst m.

Vstupy do budov mají být pokud možno pod dohledem pomocí technických prost edk .

Zp sob provedení závisí na odhadu rizik, místních podmínkách, a je-li to vyžadováno, také

na specifických požadavcích místních požárních p edpis .

Kontrolu p ístupu lze realizovat:

elektronickým uzamykacím systémem ovládaným p ístupovým systémem, nap í-

klad pomocí karet nebo kód ,

interkomem a p ípadn  kamerovým systémem umož ujícím správci nebo obyvate-

m omezit p ístup,

uspo ádáním s dvojitými dve mi ovládanými vhodným p ístupovým systémem, na-

íklad pomocí karet nebo kód  (systém s navzájem propojenými zámky).

b) Výtahy

Jestliže je u budovy funk ní p ístupový systém, nemusí být výtahy vybaveny samo-

statným p ístupovým systémem. Tam, kde je bezpe nost mimo ádn  d ležitá, mají být výta-

hy vybaveny opat eními pro kontrolu vstupu (p ív škem, klí em nebo kódem). Materiál st n

a ovládacích panel  má být masivní a odolný proti vandalismu. Výtahy s prosklenými dve -

mi nebo celosklen né poskytují uživatel m dobrý rozhled a pocit bezpe í.

c) Schodišt

Vnit ní schodišt  mají být dostate  osv tlena ve dne i v noci (osv tlení s asovým

spína em nebo spínané detektorem pohybu).
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d) Podzemní parkovišt

ístup do podzemních parkoviš  nebo jejich soukromých ástí má být vybaven p í-

stupovým systémem. Je možné to realizovat pomocí klí ového spína e, kartou, dálkovým

ovlada em nebo systémem interkomu s kamerovým systémem nebo bez n j. Možnost sou-

asného pr jezdu více vozidel za sebou lze vylou it systémem dvou vzájemn  propojených

zábran nebo za ízením znemož ujícím vícenásobné použití téhož prost edku, p ípadn  obou

systém . Systém dvou vzájemn  propojených zábran lze realizovat dv ma stavebními prvky,

jakými mohou být garážové dve e, závory, patníky, a odpovídajícími ovládacími prvky. In-

stalace má být robustní a musí spl ovat p íslušné bezpe nostní p edpisy.

Parkovací prostory mají být pokud možno co nejvíce sv tlé a otev ené, je t eba

se vyvarovat výklenk  a mají být dodrženy následující zásady:

rovnom rné osv tlení, pravideln  udržované,

použití sv tlých barev na st nách a stropech, odolné proti grafiti,

instalace jasn  viditelných zna ek,

pro vyšší stupn  zabezpe ení mohou být prostory nebo jejich ásti pod dohledem

kamer.

Bezpe nost a ochrana vozidel se zvýší umíst ním do samostatn  uzavíratelných

a uzamykatelných kójí.

e) Spojení se spole nými prostory

Dve e vedoucí do spole ných prostor budovy mohou mít také funkci požárních dve í,

ípadn  funkci nouzového východu. Je-li požadován vyšší stupe  zabezpe ení, m že být

stav dve í elektronicky monitorován 24 hodin denn . P ístup z podzemních garáží do spo-

le ných prostor budovy má spl ovat stejné nároky na úrove  p ístupu jako ostatní vchody

do budovy.
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f) Domovní schránky

Ve všech zemích existují národní p edpisy pro umíst ní domovních schránek. Mají být

pokud možno soust ed ny na jedno místo v prostoru, který je chrán n p ístupovým systé-

mem, aby nemohlo docházet ke krádežím nebo poškozování zásilek.

g) Elektrom ry a plynom ry

V zemích EU existují národní p edpisy pro umíst ní elektrom  a plynom . Je-li

to možné, mají být umíst ny na jednom míst  uvnit  budovy. Jsou-li umíst ny vn  budovy,

mají být chrán ny proti vandalismu ve sk íních odolných proti vloupání.

h) Místnosti pro ukládání ko árk  a jízdních kol

Tyto místnosti se obecn  mají nacházet v p ízemí a mají být dob e p ístupné pro oby-

vatele. Jsou-li umíst ny vn  budovy, má být p ístup k nim chrán n tímtéž zp sobem jako

ostatní vchody do budovy. K ochran  proti krádeži a neoprávn nému používání mají být

tyto místnosti opat eny vhodnými úchyty, nap íklad kruhy umož ujícími k nim zamknout

jízdní kola.

i) Sklepy a skladišt

Sklepy a skladišt  jsou astým cílem vandalismu, vloupání a úkrytem pro narkomany.

Z tohoto d vodu mají být p ístupy do t chto prostor zabezpe eny stejn  jako ostatní vcho-

dy do domu.

Bytové jednotky

i navrhování okolí domu a výb ru vegetace je t eba dbát, aby nedocházelo k vytvá-

ení úkryt  které by mohly posloužit pachatel m kriminálních in , ani které by mohly slou-

žit nežádoucím pozorovatel m. Lze to zajistit volbou vhodných rostlin a náležitou údržbou.

Jako snadno p ístupná jsou definována okna, která mohou pachateli umožnit napadení,

nap . nacházející se v p ízemí a na balkonech.  Proto v nižších patrech doporu uji využít

bezpe nostních oken a sklen ných výplní.
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Chodby a schodišt  nemají poskytovat potenciální úkryty a mají být dob e osv tleny.

V n kterých budovách jsou byty p ístupné vn jšími chodbami nebo ochozy. Také ty v etn

dve í do bytu mají být dob e osv tleny.

Dve e do byt  rovn ž mají být vybaveny kukátky, umož ujícími identifikovat ná-

všt vníka p ed otev ením dve í. Robustní bezpe nostní etízek umožní prohlédnout si ná-

všt vníka a jeho doklady, aniž by mu to umožnilo dve e rozrazit.

V rámci uskute ní tohoto projektu k vytvo ení bezpe ných obytných lokalit m sta

Zlín bych provedla mediální kampa , díky níž by se potencionální klienti dozv li o bez-

pe nostních opat eních t chto bytových jednotek, sm ujících k zajišt ní jejich bezpe nosti

a ochran  majetku. Druhým podstatným a nezanedbatelným efektem p i této kampani

by bylo nep ímé informování potencionálních pachatel  p ed nástrahami, které se v dané

lokalit  nachází a tím je tak odradit od p ípadného páchání r zných druh  p estupk

i trestných in .
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ZÁV R

Prevence kriminality je podstatnou ástí policejní práce, která sm uje k tomu, aby

si ji ob ané uv domili a vytvo ili tak vhodnou atmosféru k uplat ování preventivních aktivit,

které bez spolupráce ve ejnosti jinak nelze realizovat. Proto se preventisté, ale i samotní

policisté, snaží neustále ob any seznamovat s preventivními informacemi a to díky sd lova-

cím prost edk m a dalším médiím. Z d vodu dobré komunikace s nejr zn jšími cílovými

skupinami vychází ada leták , brožur a dalších preventivních publikací, jejichž snahou spo-

lu s médii je neustálé zlepšování informovanosti široké ve ejnosti m sta Zlína a tím snížení

kriminogenních faktor . Jedná se však o proces velmi složitý a bezpochyby dlouhodobý, na

jehož konci je bezpe né m sto bez nebo s málem lidí, dopoušt jících se trestných in  a

zp sobujících strach ostatních obyvatel.

i analýze problému a následném zpracovávání své diplomové práce jsem dosp la

k záv ru, že smysl a význam marketingových komunikací v rámci neziskového sektoru

a to konkrétn  Policie R je nezpochybnitelný. A v dosti velké a podstatné mí e to platí

i pro samotnou oblast prevence kriminality a i když je tato sféra dosti specifická, platí zde

stejná pravidla marketingových komunikací jako jinde ve ve ejném sektoru. Taktéž se mi

potvrdily i mé ty i pracovní hypotézy, které jsou na samém po átku diplomové práce. Zjis-

tila jsem, že úrove  prevence kriminality je opravdu na pr rné úrovni a je t eba

se v rámci bezpe nosti místních obyvatel na ni více soust edit. K tomu lze efektivn  využít

práv  již zmín ných marketingových komunikací, což je druhá má pracovní hypotéza. Dále

se mi pln  potvrdila t etí a tvrtá hypotéza, nebo  jsem zjistila, že není na Okresním editel-

ství P R Zlín prevence kriminality systematická a ú elná, a mnohem více jsou síly

a prost edky využívány k represi. I samotné zapojení ob an  do této dle mého názoru d le-

žité oblasti by p isp lo k jejich výraznému snížení možností stát se ob tí trestného inu.

V samotné diplomové práci jsem proto navrhla n kolik ešení, která povedou k v tší

informovanosti ob an  v rámci prevence kriminality a v projektové ásti jsem vypracovala

projekty, jejichž realizace by zvýšila bezpe nost ob an  ve m st  Zlín .

Myslím si však, že je velká škoda, že v tšina dobrých v cí, které v rámci prevence

vznikají, jsou stvo eny na základ  kreativnosti, iniciativy a dobrovolnosti preventivních pra-

covník  a to v oblasti prevence na místní úrovni. Proto se velmi t ším, až nastane doba, kdy
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to nebude jen výjimka n kterých policist , ale pravidlo všech, kte í cht jí mít a chránit bez-

pe né m sto.
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