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Výsledky dotazníkového šetření
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Úvod

Horažďovice jsou bezpečné město!
Odpověď na zásadní otázku celého
dotazníkového šetření a, že je toto
tvrzení pravdivé si myslí celkem 69%
respondentů (určitě ANO 10,53%; spíše
ANO souhlasí 58,55%). Jen 3,95%
respondentů uvedlo rozhodně NE.
V měsíci únoru a březnu 2017
prostřednictvím
Horažďovického
obzoru a webových stránek proběhl
„Průzkum veřejného mínění o
názorech
obyvatel
města
na
bezpečnost, kriminalitu, prevenci
kriminality a krizové řízení“ jehož jste
měli možnost zúčastnit.
Problematika
bezpečnosti,
resp.
vnímání míry pocitu bezpečnosti
občany města Horažďovice byla
předmětem šetření a cílem bylo zjistit,
čeho se občané nejvíce obávají, co
považují za největší problém v oblasti
bezpečnosti a proč a jak jsou sami
ochotni přispět ke změně stávající
situace. Vše s hlavním cílem, aby bylo
možné co nejefektivněji připravovat a
realizovat projekty v oblasti prevence
kriminality, bezpečnosti, které by měly
následně vést ke zvýšení bezpečnosti
ve městě a k pocitu většího bezpečí
občanů v dalších letech a to i
v propojenosti na krizové řízení.
Pro dotazníkové šetření byl využit
formulář, který byl šířen v měsíčním
městském zpravodaji a též webový
dotazník. Obojí bylo propagováno i na
facebookovém
profilu
města
Horažďovice.
Celkově
šetření

lze hodnotit dotazníkové
jako
zdařilé.
Počet

respondentů mohl být jistě vyšší, ale
přesto
počet
návrhů
předčil
očekávání realizátorů a především
naplnil
kvantitativně
metodu výzkumu veřejného mínění.
Toto lze přičíst především zvolené
formě – webovému dotazníku. Na
druhou stranu má tato forma i svá
omezení. Tím je absolutní anonymita,
která s sebou přináší nemožnost
ověření
pravdivosti
některých
udávaných informací o osobách
respondentů (věk, pohlaví, vzdělání,
zaměstnání).
Bezpečnost
či
vnímání
pocitu
bezpečnosti v návaznosti na krizové
řízení je v dnešní době velmi aktuální
téma a problematika bezpečnosti je
značně diskutovanou oblastí ve
společnosti a zasahuje různou měrou
do
všední
každodennosti
jak
jednotlivců, tak skupin, nevyjímaje ani
město Horažďovice a okolí.
Výsledky a dílčí závěry prezentované
jsou na základě 196 platných
a
hodnotitelných odpovědí (cca 5%
obyvatel starších 18 let). Na základě
těchto podkladů bylo provedeno
vyhodnocení a zpracován materiál
„Cítíte se v Horažďovicích bezpečně?“.
Co se týká pohlaví, byly celkové
odpovědi rozděleny mezi muže (55%) i
ženy (přes 44%) celkem rovnoměrně.
Pokud respondenty rozdělíme dle věku,
tak nejpočetněji a to skoro 25% byla
zastoupena generace 36 až 45 let, dále
následoval věk 66 až 75 let – 18,12% a
poté respondenti rozmezí věku 46 až 55
let – 15,44%. Jen 10% byla zastoupena
generace 18 až 25 let, přestože se
mohli vyjádřit k bezpečnostní situaci ve
městě prostřednictvím internetu.
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1. Souhlasíte s tvrzením, že město
Horažďovice je bezpečné město?
Odpověď na zásadní otázku celého
dotazníkového šetření a, že je toto
tvrzení pravdivé si myslí celkem 69%
respondentů (určitě ANO 10,53%; spíše
ANO souhlasí 58,55%). Jen 3,95%
respondentů uvedlo rozhodně NE.

2. Ohodnoťte bezpečnost ve městě
Horažďovice. (jako ve škole známkou 1 –
5):
Celkový pocit byl již popsán výše a
k hodnocení známkou 1 až 2 se vyjádřilo

51,33%, známkou 3 ohodnotilo město
32,67% respondentů. 2% respondentů
ohodnotilo bezpečnost ve městě jako
nevyhovující, neboli za 5.

3. Cítíte se v místě bydliště bezpečně?
Z hlediska pocitu bezpečnosti bylo 71,71% odpovědí bylo kladných a 23,63% hodnotila
bezpečnost ve městě jako negativní.
Starší generace 56 + hodnotí bezpečnost ve městě pozitivněji než mladší generace, což je
zajímavé neboť v porovnání v rámci ČR jsou výsledky, že pocit bezpečí se snižuje s věkem.
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4. Jak často v místě Vašeho bydliště pociťujete pocit nebezpečí?
Pocit nebezpečí vnímá cca 40% obyvatel a to „často 13,18% a „občas“ 37,5%. V uvedeném
odpověď "nikdy“ uváděli častěji muži než ženy a "zřídka" uváděli o něco častěji ženy.

5. Kdy se nejčastěji necítíte bezpečně?
Nejvíce lidí má obavy o svoji bezpečnost v noci a to skoro 75% obyvatel.
Často cítí pocit nebezpečí v místě svého bydliště respondenti mezi 36-45 let neboli 50% z
těch co se necítí bezpečně v okolí svého bydliště je ve věku mezi 36-45 let.
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Návrhy k řešení (N)
 Větší přítomnost strážníků a policistů během večera a noci.
 Úprava pochůzkové služby strážníků MP Horažďovice.

6. Proč se necítíte v místě bydliště bezpečně?
Bezpečí podle respondentů snižuje, respektive pocit nebezpečí je obyvateli vnímán
ponejvíce z důvodů častého výskytu problémových osob, nedostatečná pochůzková činnost
strážníků MP a policistů Policie ČR, lidé žijící v sousedství, špatné pouliční osvětlení a
nebezpečný prostor v okolí např. opuštěná budova, neudržovaný prostor, hřiště, park apod.).
Ostatní vnímané pocity byli v řádech jednotek. Lze konstatovat že, určitým spojovacím
bodem je ubytovna na ul. Strakonická.
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N
 Posouzení veřejného osvětlení a jeho následná modernizace. (bude provedeno
v rámci dopravních úprav ve městě)

7. Co je ve Vašem městě největší bezpečnostní problém?
Jako největší bezpečnostní problémy občané vnímají vandalismus, sprejerství a drobná
pouliční kriminalita, krádeže a vloupání v domech, bytech a ve společných prostorách domů,
problémy spojené s uživateli drog, dopravní bezpečnost a poté záležitosti spadající do tzv.
násilných trestných činů (přepadení, obtěžování a ublížení na zdraví. Jak muži, tak ženy,
vnímají bezpečnostní problémy obdobně. Zajímavostí je, že generace 18 – 25 let ohodnotila
jako největší bezpečnostní problém ve spojitosti s uživateli drog a generace nad 45 let vidí
největší problém v oblasti vandalismu, sprejerství a drobné tzv. poduliční kriminalitě.
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N
 Pravidelný monitoring a kontrola vytipovaných či známých míst spojených s výše uvedenou
problematikou.
 Prevence - posílit činnost klubů, uskupení, kroužků – nenechat děti a mládež nudit.
 Prevence – besedy ve škole – zdůraznění ekonomické náročnosti poškozování majetku města
a občanů.
 Realizovat organizované aktivity pro mládež.
 Vylepšit areál na Lipkách.
 Vybudovaní ploch pro sprejerství – tzv. Auckland city model.
 Zbudovat venkovní streetový cvičební areál.
 Používání u MP Horažďovice SW TagButs.
 Realizovat rozšíření MKDS.
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8. Myslíte si, že město Horažďovice je bezpečné město ve srovnání s okolními městy?
Na otázku zda je město Horažďovice bezpečné město ve srovnání s okolními městy
odpovědělo kladně 69,39% respondentů a jen 13,60% hodnotilo v záporném spektru
odpovědí.

9. Patříte mezi osoby, které byly přímo zasaženy povodněmi v minulých letech?
Přes 23% dotazovaných osob se vyjádřilo, že bylo zasaženo povodněmi v minulých letech.
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10. Reagovalo podle Vás město s dostatečnou rychlostí na vzniklou krizovou situaci?
11. Měl/a jste dostatečné množství informací o vzniklé krizové situaci?
12. Postupovalo podle Vás Město efektivně v řešení krizové situace?
V rámci hodnocení reakce na uvedenou krizovou situaci se vždy polovina osob vyjádřila, že
„neví“ hodnocení a občané hodnotící se vždy de facto na půl vyjádřili a hodnotili kladně či
v záporu, že město reagovalo s dostatečnou rychlostí na vzniklou krizovou situaci a
postupovalo efektivně v řešení krizové situace, bylo či nebylo dostatečné množství informací
o vzniklé krizové situaci.
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13. Byl/a jste spokojen/a s prací povodňové komise?
Taktéž názor občanů v odpovědích, zda byla spokojenost s prací povodňové komise, byl
vyjádřen 29,25% kladně, v záporu 17% a v 53,75% bylo uvedeno „nevím“.

14. Setkáváte se ve svém okolí s následujícími společensko-patologickými jevy?
Jako největší bezpečnostní problémy občané vnímají vandalismus, sprejerství a drobná
pouliční kriminalita, krádeže a vloupání v domech, bytech a ve společných prostorách domů,
problémy spojené s uživateli drog, dopravní bezpečnost a poté záležitosti spadající do tzv.
násilných trestných činů (přepadení, obtěžování a ublížení na zdraví. Jak muži, tak ženy,
vnímají bezpečnostní problémy obdobně. Zajímavostí je, že generace 18 – 25 let ohodnotila
jako největší bezpečnostní problém ve spojitosti s uživateli drog a generace nad 45 let vidí
největší problém v oblasti vandalismu, sprejerství a drobné tzv. pouliční kriminalitě.
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15. Myslíte si, že je této problematice věnována ve městě dostatečná pozornost?
Na základě vyhodnocení odpovědí z dotazníků není věnovaná dostatečná pozornost
vandalismu a majetkové trestné činnosti.
N
 Větší zaměření a důslednost ze strany MP Horažďovice a Policie ČR.

16. Spokojenost s činností Policie ČR v místě bydliště
Z hlediska spokojenosti s činností Policie ČR kladně hodnotilo Policie ČR 56,38% a záporně
její činnost hodnotilo 36,24%. Velký nesouhlas s prací byl u věkové kategorie 36 – 45 let.

N
 Kompletní výsledky předány Policii ČR ÚO Klatovy.

17. Spokojenost s činností Městské policie Horažďovice.
Hodnocení činnosti Městské policie Horažďovice je více rovnoměrné než u Policie ČR a to
tak, že kladně za činnost hodnotilo 48,35% a záporně 42,38% odpovědí. Starší lidé jsou spíše
spokojeni. Hodnocení je sice více plusové, ale nemůže s tím být spokojení. Možná se na
hodnocení projevuje ještě dřívější systém a práce, který zde byl do roku 2015 (služba jen
v pracovní den a v pracovní době apod.).
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N
 V roce 2016 byla zpracována a následně RM schválena nová koncepce do roku 2018,
s výhledem do roku 2020. U MP Horažďovice pokračovat v souladu s uvedeným schváleným
dokumentem.
 Doplnění strážníků po odchodu těch, kteří se neztotožnili s novým obsahem a rozsahem práce
a služeb a na vlastní žádost ukončili pracovní poměr ke konci roku 2016 a na počátku roku
2017.

18. Myslíte si, že Městská policie Horažďovice má nezastupitelnou úlohu v rámci
bezpečnosti ve městě?
59,33% respondentů uvedlo, že Městská policie Horažďovice má nezastupitelnou úlohu v
rámci bezpečnosti ve městě, 26% je přesvědčeno, že nemá a 14,67% uvedlo, že neví jak
ohodnotit.
14,67% uvedlo nevím a je jen na MP Horažďovice, její práci a výkonu službě k jakému
hodnocení přesvědčí občany.
Odpověď spíše ne a rozhodně ne uváděli častěji muži.
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N
 Kvalitní a profesionální výkon služby v maximální možné délce v souladu s fondem pracovní
doby (zákoníku práce).
 Profesionální, nezaujaté a důsledné vystupování a jednání s občany.

19. Myslíte si, že by se měl kamerový systém dále rozšiřovat?
K otázce dalšího rozšiřování Městského kamerového systému bylo 77,7% odpovědí pro další
rozšíření o kamerové body a 11,49% uvádělo, že jsou proto, aby nedocházelo k rozšiřování.
Uvedený názor hájící pořízení kamer odpovídá i jiným městům v ČR kdy se pohybuje
podpora okolo 68% pro pořízení dalších kamer. V Horažďovicích tedy polemika ohledně
užitečnosti a hlavně vyjadřující obavy z možné ztráty osobní svobody není tak velká a
zásadní. Zajímavostí je, že i přes vyjádření že MKDS by měl být rozšířen, nebyla
navržena nová místa pro kamerové body MKDS.
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N
 Město během roku 2017 bude realizovat jednání k umístění nových kamerových bodů.
 Město projedná návrhy nových kamerových bodů na rozšíření systému a následně bude žádat
na rok 2018 – 2019 dotaci se spoluúčastí města s dotačního programu Bezpečný kraj..

20. V čem by se podle vašeho názoru mohla zlepšit práce Policie ČR ve vaší obci?
21. V čem by se podle vašeho názoru mohla zlepšit práce Městské policie
Horažďovice?
Další dvě otázky byly zaměřeny na zjištění, kde vidí občané města rezervy při činnosti Policie
ČR a Městské policie Horažďovice. Z odpovědí respondentů je jasně patrné, že obě složky
(Policie ČR i Městská policie Horažďovice) by se měly zaměřit na zvýšení počtu policistů a
strážníků na pochůzkách v ulicích, důsledná a pravidelná kontrola osob a objektů, zvýšit
informovanost o práci policie a bezpečnostních problémech v obci, profesionálnější přístup
při jednání s občanem, více kontrol v dopravě a u Městské policie se navíc objevilo v několika
případech rozšíření služby po dobu 24 hod.
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PČR N
 Výsledky dotazníku budou poskytnuty vedení ÚO Policie ČR Klatovy
MP N







Práce v souladu s přijatou koncepcí a strategií.
Doplnit počty strážníků a následně případně rozšířit jejich řady.
Být obecně aktivnější.
Být razantnější.
Zpřísňovat tresty.
Veškerou činnost provádět s vysokou mírou profesionality.
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22. Jaké jsou podle Vás největší problémy v rámci bezpečnosti dopravy ve městě?
2 hlavní – parkování a rychlost – definice míst
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23. Myslíte si, že je problematice bezpečnosti dopravy věnována dostatečná
pozornost?
K dotazované oblasti, zda je problematice bezpečnosti dopravy věnována dostatečná
pozornost se kladně vyjádřilo 40,67% hodnotitelů a naopak hodnocení „ne“ nebo „spíše ne“
udělilo 38% odpovídajících. To, že se město nevěnuje dostatečně bezpečnosti v dopravě si
myslí spíše muži.

N
 Prověřit uvedená zmiňovaná problematická místa a snažit se najít řešení na nápravu.

24. Myslíte si, že je bezpečnost ze strany města dostatečně finančně podporovaná?
U této otázky byla největší hodnota odpovědi „nevím“ a to 60,4%. Souhlas je v hodnotě 22,5%
a jde napříč generacemi, ač silnější je u mladé generace 18-25 a starší 56-65 let. Nesouhlas
je nejsilnější u věku 36-55let. Celkový nesouhlas je 17,45%.
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N
 Udržet či případně navýšit rozpočet na MP a uvedené oblasti.

25. Jaká opatření v oblasti zvyšování bezpečnosti byste uvítal/a?
Na základě vyhodnocení odpovědí respondenti vnímají v rámci bezpečnosti dopravy dva
takové velké problémy a to parkování a rychlost a provoz resp. pohyb vozidel. Pokud se blíže
podíváme na parkování, jedná se především o nebezpečné parkování, např. v křižovatce, na
komunikaci 1. třidy u ČS, parkování u COOP, v ul. Mayerova, v ul. Smetanova. Co se týká
pohybu vozidel, tak jsou spatřovány největší problémy v rychlosti vozidel na komunikaci 1.
třídy ve městě, dále provoz vozidel v souvislosti s přechody pro chodce a to např. u Hotelu
Prácheň a u prodejny Albert.
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N
 Zaměření pozornosti MP Horažďovice a Policie ČR na uvedené problémy.
 Vytvořit odbornou skupinu a s podporou veřejnosti posoudit problematická místa a navrhnout
realizovatelná opatření do budoucnosti.
 Realizace bezpečnostních opatření přechodů – semafor s tlačítkem, osvětlení a zvýraznění
přechodů.

26. Máte nějaké osobní postřehy a připomínky k problematice bezpečnosti a řešení
krizových situací ve městě?
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Z hlediska osobních postřehů a připomínek se jen 13,5% vyjádřilo, že nemá či neví. V této
otázce bylo v odpovědích ponejvíce zmiňováno zlepšení činnosti MP Horažďovice. Občané
ve svých odpovědích též zmiňovali realizaci obchvatu města, větší kontrolu krizových míst
jako ubytovna na ul. Strakonická, nonstop podniků, dále realizovat dopravní úpravy ve
značení a zabezpečení přechodů. Jako dalším několikerým požadovaným opatřením je
zavedení 24 hod služby u MP Horažďovice a zřízení tísňové linky 156.
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27. Vedení města Horažďovice (ORP Horažďovice), Policie ČR a Městská policie
Horažďovice chtějí více zapojit obyvatele do řešení bezpečnostní situace. Jaké z
uvažovaných opatření se vám zdá vhodné a měl/a byste zájem se jich případně
účastnit? (vyberte jednu nebo více odpovědí)
Závěrečná otázka dotazníku směřovala k tomu, že vedení města Horažďovice (ORP
Horažďovice), Policie ČR a Městská policie Horažďovice chtějí více zapojit obyvatele do
řešení bezpečnostní situace a v rámci odpovědí mohla být navržena určitá varianta, která
v dotazníku byla uvedena. Z uvažovaných opatření se občanům zdá vhodné a byl by zájem
na uvedených věcech participovat:
 Pravidelná setkání zástupců Policie ČR a zástupců samosprávy (starosta, městská
policie) s občany ke konkrétním problémům v oblasti bezpečnosti – ponejvíce
požadují občané věkové kategorie 18 – 25 let a 50 - 60 let,
 lepší přístup k informacím o práci Policie ČR, městské policie a o bezpečnostní situaci
ve městě - ponejvíce požadují občané věkové kategorie 18 – 25 let a 36 – 55 let,
 poradenství při potížích (informace o tom, jak se mám v určité situaci chovat) ponejvíce požadují občané věkové kategorie 26 – 35 let 56 – 60let,
 jednorázová setkání policie a zástupců samosprávy (starosta, městská policie) s
občany ke konkrétním problémům v oblasti bezpečnosti,
 zapojení dobrovolníků (dopravní asistenti u přechodů, domobrana apod.),
 tvorba obecně závazných vyhlášek města a obcí,
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N
 V rámci setkání starosty s občany při „Kafe se starostou“, realizovat předávání informací
z uvedených oblastí a při některých setkání i za účast zástupců složky MP Horažďovice a
PČR, OO Horažďovice.
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ZÁVĚR
Celkově lze hodnotit dotazníkové šetření jako zdařilé. Počet respondentů mohl být jistě
vyšší, ale přesto počet návrhů předčil očekávání realizátorů a především naplnil
kvantitativně metodu výzkumu veřejného mínění. Toto lze přičíst především zvolené
formě – webovému dotazníku. Na druhou stranu má tato forma i svá omezení. Tím je
absolutní anonymita, která s sebou přináší nemožnost ověření pravdivosti některých
udávaných informací o osobách respondentů (věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnání).
Na závěr chceme všem respondentům, kteří se do daného průzkumu zapojili, poděkovat za
jejich názory. Znalost vašich názorů je pro řešení bezpečnostní situace ve městě velmi
důležitá.
S uvedenými výstupy se budeme snažit v následujícím období pracovat a k výsledkům
dotazníkového šetření bude přihlédnuto při tvorbě strategických a dílčích cílů města v oblasti
prevence kriminality a bezpečnosti. Na základě zjištěných výsledků se předpokládá přijetí
potřebných opatření ke zlepšení práce Městské policie Horažďovice, Obvodního oddělení
Policie ČR a všech dalších subjektů působících ve městě v oblasti prevence trestné činnosti
a sociálně patologických jevů.
Doufáme, že se lidé žijící v Horažďovicích v budoucnu ještě ve větším počtu zapojí do
obdobných akcí, kterými chce vedení města přispět ke zlepšení problémů v oblasti
bezpečnosti.

Bezpečnost, OUI a krizové řízení
Městský úřad Horažďovice
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