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Pro rychlé seznámení s výsledky doporučujeme: 

 

1. přečíst si shrnutí v kapitole 1, 

2. seznámit se s přehledem výsledků v příloze A,  

3. v textu zprávy se orientovat podle mezititulků a zvýrazněných klíčových 
výrazů. 

 

V kapitolách 2 - 6 pak naleznete: 

 

v hlavní zjištění se základním popisem a komentářem, podle okolností též s tabulkou  

nebo grafem, 

v podrobnější rozbor z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, ekonomického postavení, 

příp. bydliště dotazovaných (tam, kde to má význam pro další práci s výsledky), 

v zjištění dílčího významu včetně porovnání s výsledky předchozích průzkumů v 

Jablonci n. N. , 

v náměty na využití výsledků.  
 

 

 

 

Odkaz na zpracovatele odpovědného za obsah zprávy: Připomínáme, že při publikaci 
výsledků je třeba uvádět zdroj informací, kterým je agentura Tima Liberec (2008), 
a v případě, že jsou výsledky v rámci publicity zadavatelem průzkumu dále analyzovány 

a komentovány, doporučujeme - v zájmu co nejsprávnější interpretace -  vyžádat si naše 

nezávazné stanovisko.  
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KAPITOLA  1 
 

Ú V O D,  S H R N U T Í    
A   D O P O R U Č  E N Í  

 

 

1.1 Účel průzkumu a jeho hodnota   
 

Hlavním účelem průzkumu je získání podkladů pro zpracování „Koncepce prevence 
kriminality města na období 2009 až 2011“. Tato koncepce má být podle metodiky 

Ministerstva vnitra ČR „zásadním materiálem určujícím okruhy a postupy preventivních 

opatření, který schvaluje zastupitelstvo města.“ Koncepce má čtyři důležité znaky: 

 

1. Je zpracována na základě vyhodnocení výsledků bezpečnostní analýzy města. 

2. Určuje priority, které budou směřovat k řešení identifikovaných problémů města 

nebo jeho vytipovaných rizikových lokalit. 

3. Stanoví odpovědnosti za přípravu preventivních opatření a časový plán jejich 

realizace. 

4. Vytváří obsahový i organizační rámec pro každoroční zpracovávání městského 

programu prevence kriminality. 
 

Součástí bezpečnostní analýzy je sociologické šetření pocitu bezpečí občanů a jejich 

názorů na problematiku kriminality ve městě, na potřebnou prevenci apod. Ministerstvo 

vnitra ve své Metodice 1 přislíbilo provedení sociologického šetření pocitu bezpečí 

občanů. Mělo „Kromě zjišťování míry pocitu bezpečí občanů bude obsahovat také otázky 

viktimologické, otázky zaměřené na spokojenost občanů s prací policií a na ochotu 

občanů angažovat se v preventivních aktivitách“.  

 

Tento průzkum chtělo ministerstvo zajistit přímo a celostátně, avšak později od záměru 

ustoupilo 2. Náš průzkum akceptoval plánované tématické okruhy a přinesl i další 

                                                      
1 Metodika přípravy městského programu prevence kriminality na rok 2008, Odbor prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR, září 2007.  
2 Podobný průzkum nechalo MV ČR zpracovat již v r. 2007. Bohužel však z rozsáhlého vzorku 
1100 dotazovaných bylo z celého Libereckého kraje jen 33 osob (a tedy z města Jablonec  n. N. 
možná nikdo nebo několik málo) a tak bylo vyloučené navázat na jeho inspirativní závěry a využít 
je přímo.  
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poznatky, se kterými ministerstvo ani nepočítalo a které se především týkají aktuální 

problematiky města anebo specifických otázek (herny, přestupky apod.).  

 

Předmětem průzkumu mínění občanů v Jablonci nad Nisou byl zejména pocit 
bezpečí obyvatel města, negativní jevy, s nimiž se ve městě setkávají, podíl 
obyvatel, kteří se v uplynulých letech stali oběťmi vybraných druhů trestné 
činnosti, spokojenost s prací státní a městské policie, návrhy na zvláštní skupiny 
obyvatel, jimž by se město mělo věnovat především, celková spokojenost s životem 
ve městě a postoj k vybraným investičním záměrům.  
 

Jaká je hodnota výsledků? Jak je využít?  

 

Odborně připravený a provedený reprezentativní průzkum veřejného mínění je seriózním 

a důvěryhodným zdrojem informací o mínění veřejnosti. Je obdobou minireferenda, neboť 

s dostatečnou přesností odráží skutečné rozložení mínění obyvatel. Jde dokonce 

ještě dál, protože zatímco k volbám přicházejí pouze skupiny obyvatel rozhodnuté 

investovat čas a námahu spojenou s volebním aktem, náš průzkum šel za náhodně 

vybranými občany a v jejich domácnostech nebo na vyhrazených místech v centru města 

je oslovoval a žádal o poskytnutí názorů na řadu otázek.  

 

Analogicky s volbami (referendem) můžeme například tvrdit, že kdyby se nyní uskutečnilo 

hlasování o tom, zda mají být - ve smyslu otázky č. 9 – herny ve městě přes noc 

uzavírány, pak by toto referendum skončilo výsledkem, že zhruba 70 % občanů s platným 

hlasem by se vyslovilo pro uzavření 3. Známe dokonce i spolehlivost tohoto tvrzení, tj. 

pravděpodobnost, že se nemýlíme.  

 

Lze tedy výsledky předkládaného průzkumu využít jako podpůrné argumenty při úvahách 

o tom, co je pro obyvatele města závažné a co si myslí o některých otázkách života 

města.   

 

Úkolem výzkumné agentury Tima Liberec bylo: vybrat demograficky reprezentativní 

vzorek dospělého obyvatelstva, nezaujatě shromáždit odpovědi, vyhodnotit je, jednotlivé 

údaje „zkondenzovat“ do podoby souhrnných výsledků a závěrů, vyjádřit je pomocí 

                                                      
3 Podle výsledků uvedených v příloze č. 1 by bylo z celkového počtu „hlasů“ 13 % neplatných 
(občané se nemohli rozhodnout), 61 % by hlasovalo PRO a 26 % PROTI. 62 z každých 87 
platných hlasů je tedy 70 %, a to je právě výsledek hypotetického referenda. Viz též oddíl 3.4. 
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klíčových tvrzení a doprovodných číselných tabulek a grafů a prezentovat je s nezbytnými 

vysvětlivkami a komentáři 4.  

 

Správné a přiměřené využití výsledků v praktickém řízení města je již věcí samosprávy, 

především zastupitelstva a rady města, Městské policie a některých útvarů městského 

úřadu. Bylo by samozřejmě špatné, kdyby některý uživatel této zprávy záměrně vyňal 

pouze některá zjištění (ať jen kladná, či záporná) a operoval s nimi v neprospěch 

aktuálních potřeb města a jeho občanů.  

 

 

1.2 Shrnutí hlavních výsledků 
 

A)  Účel a metoda průzkumu a základní údaje o obyvatelstvu   
 

« hlavním účelem průzkumu bylo získání podkladů pro zpracování „Koncepce 
prevence kriminality města na období 2009 až 2011“,  

« dotazování uskutečnila výzkumná a poradenská agentura Tima Liberec s 

vlastní skupinou 23 tazatelů převážně ve dnech 25. - 30. dubna 2008, 

« byly získány a zpracovány odpovědi 555 náhodně vybraných občanů města ve 

věku od 18 do 75 let,  

« ve věkovém rozmezí 18 – 75 let dnes žije v Jablonci nad Nisou 33 162 
obyvatel, z nich je 49 % mužů a 51 % žen,  

« ekonomicky aktivní je v tomto věku o něco více než polovina obyvatel,  
« zhruba každý desátý občan samostatně podniká a téměř polovina je 

zaměstnána, a to především v nedělnických profesích,  

« z hlediska pohlaví a věku jde o dostatečně reprezentativní soubor pro 
zobecnění výsledků na celou dospělou populaci města, 

« dostatečná shoda s celkovou strukturou dospělého obyvatelstva města je také u 

vzdělání, socioekonomického postavení obyvatel a rozmístění jejich bydliště,  

« výběrová chyba („přesnost“) numerických výsledků při běžné spolehlivosti 95 % 

činí pro celý vzorek max. ± 4,2 procentního bodu. 

 

                                                      
4 Do zprávy jsme nezahrnuli zjištění realizovaná jinými zpracovateli podkladů pro Koncepci 
prevence kriminality, ke kterým patří Městská policie v Jablonci n. N., ředitelství Policie ČR, 
humanitní odbor MÚ a další. Neúměrně by to zatížilo rozsah této zprávy, pro kterou jsme získali 
celkem 36 tisíc jednotlivých údajů (především odpovědí dotazovaných), provedli kolem 6 tisíc 
propočtů a získali zhruba 3,5 tisíce jednotlivých, dílčích výsledků.  
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B) Bezpečí občanů a postoje k některým negativním jevům ve městě   

« poprvé od roku 2001, kdy se tato šetření provádějí, převažuje v Jablonci n. N. 

počet lidí, kteří se cítí bezpečně, 

« nejbezpečněji se cítí být mladí muži do 29 let, nejvíce ohroženy ženy ve 

věkové skupině od 60 let (v r. 2005 to bylo již od 45 let), 

« nejméně bezpečnou částí města je podle dotazovaných centrum a dále 

konečná tramvaje s Tyršovým parkem a autobusové nádraží,  
« oproti roku 2005 nemá již negativní hodnocení ulice 5. května,  

« lidi nejvíce trápí krádeže v bytech, sklepech a na chodbách, obávají se 
vykrádání či dokonce krádeže osobních aut,  

« z přestupků nejčastěji vadí znečišťování veřejných prostranství psími výkaly 
a přestupky v silničním provozu (porušování dopravních předpisů a špatné 

parkování), 

« největším problémem v okolí bydliště jsou pro občany nedisciplinovaně 
jezdící řidiči, špína a odpad na ulicích a v parcích a chování příslušníků 
národnostních menšin,    

« každý sedmý dospělý obyvatel města byl v posledních dvou letech okraden 
kapesním zlodějem,  

« každý desátý se stal obětí násilí,  
« každá pátá rodina se stala obětí vloupání a každé čtvrté někdo odcizil dopravní 

prostředek nebo se vloupal do automobilu,  

« celkové výsledky o podílu obětí mezi občany města jsou podobné jako v r. 
2005, avšak lidé se pravděpodobně méně často stávají obětí majetkové 

kriminality,  

« kapesními krádežemi trpí nejčastěji ženy důchodového věku, násilí jsou vystaveni 

především mladí lidé a obětí vloupání do bytů a dalších objektů, jakož i odcizování 

vozidel jsou především podnikatelé, 

« senioři (kromě kapesních krádeží) nejsou více ohroženou skupinou než 
ostatní,  

« většina dotazovaných souhlasí s tím, aby herny byly uzavřeny v době mezi 22. a 
8. hodinou (při rozdělení PRO a PROTI je poměr 70:30), pro uzavření se vyslovují 

nejčastěji lidé důchodového věku, především ženy, a také osoby s VŠ vzděláním,  

« zhruba každý čtvrtý občan slyšel ze svého okolí o konkrétním případu 
domácího násilí (týrání dospělých nebo dětí),  
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« mírná většina nepovažuje fotbalového výtržnictví v Jablonci n. N. za 
problém,  

« ve veřejnosti převažují postoje, že je třeba spolupracovat s policí, oznamovat 
přestupky a podezření na trestné činy a neuchylovat se ke „svépomoci“ vůči 
pachatelům.    

 

 

C) Práce městské policie 

« s prací Policie ČR převládá spokojenost (v poměru 45:31), zatímco v 
hodnocení Městské policie v Jablonci je počet pozitivních a negativních 
hodnocení vyrovnaný (40:39), 

« avšak s chováním a prací městských strážníků (tj. fyzických osob) převládají u 
veřejnosti dobré zkušenosti (40:22), přitom dvě pětiny obyvatel s nimi nemá 

přímou zkušenost,  

« Městská policie v Jablonci by měla zlepšit svou práci především 
razantnějšími zákroky vůči vandalům, výkonem služby pěšími hlídkami a 
tvrdšími zákroky vůči bezohledným motoristům.  

 

 

D) Spokojenost lidí s životem ve městě a názory na vybrané aktuální záměry  

« zhruba dvě třetiny občanů jsou s životem v Jablonci n. N. rozhodně nebo spíše 

spokojeni,  
« z plánovaných záměrů města má více než třetinovou nebo i nadpoloviční 

podporu veřejnosti areál přehrady, investice do školních budov, dokončení 
terminálu městské hromadné dopravy a regenerace panelových sídlišť, 

« čtvrtinovou až třetinovou podporu má park u sídliště Mšeno, koupaliště v 
Nové Vsi a obnova budovy radnice,  

« z jednotlivých skupin obyvatel, které z hlediska sociální prevence a integrace 

potřebují zvýšenou péči nebo dohled, by město mělo řešit především problémy 
seniorů, bezdomovců a mladých lidí, kteří nemají zajištěnou práci, ani 
bydlení,  

« v menší, zhruba třetinové míře podporuje veřejnost péči, resp. dohled v případech 

mladistvých, kteří nadměrně pijí alkohol, etnických menšin (zvláště Romů), lidí 

závislých na drogách, dlouhodobě nezaměstnaných osob a lidí, kteří mají 

problémy s dodržováním zákonů.  
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1.3 Doporučení k využití výsledků 
 

Je samozřejmé, že v souladu s původním účelem akce a zadáním budou výsledky využity 

především pro tvorbu Koncepce prevence kriminality v Jablonci n. N. na léta 2009-11. 

Mimo to se doporučuje: 

 

1. pomocí místních médií (tisk, TV, vývěsky) informovat občany, že byly 
zpracovány výsledky průzkumu a že město děkuje občanům za všechny 
připomínky a názory, jimiž se nyní bude zabývat,  

2. hlavní výsledky publikovat prostřednictvím klasických médií: zveřejnit 

tiskovou zprávu o realizaci a hlavní závěry akce, výtah z hlavních výsledků, 

rozhovor s představitelem města k některým tématům průzkumu apod.,  

3. pro zastupitelstvo města připravit výtah ze zprávy nebo alespoň oddíl 1.2 

(shrnutí), příp. přílohu A,   

4. zvážit zveřejnění celé zprávy nebo jejího výtahu na www stránkách města,  

5. uskutečnit zhruba po dvou letech stejnou metodou podobný průzkum, aby 

mohl být vyhodnocen posun v pocitech bezpečí a v názorech obyvatel města a 

aby se občané mohli vyslovit k aktuálním otázkám života a rozvoje Jablonce 

nad Nisou. 

 

Doporučení a náměty k jednotlivým zjištěním a výzkumným otázkám jsou obsaženy v 

dalších kapitolách.   
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KAPITOLA  2 

 

P O U Ž I  T É   M E T O D Y  

A  ZÁKLADNÍ POZNATKY  O  OBYVATELSTVU   

 

 

2.1  Metodika akce, výběr dotazovaných a způsob sběru dat 
 

V Jablonci nad Nisou žilo k 1. lednu 2008 celkem 45 051 obyvatel, z nichž 33 162 je ve 
věku 18 - 75 let. Právě z nich jsme náhodným způsobem vybírali dotazované. Tazatelé 

se obraceli na osoby, které osobně neznali a které ani nepatřily do domácností jiných 

dotazovaných.  

 

Podobně jako v předchozích letech, použili jsme dva způsoby zaznamenávání 
odpovědí. Přibližně ve třetině pětině případů (30 %) vyplňovali dotazník sami občané. 

Dotazník byl tomu přizpůsoben. Většinou však, a navíc se všemi, kteří nebyli schopni 

anebo ochotni vyplnit dotazník sami (např. pro špatný zrak nebo pro nižší kulturní úroveň), 

a dále rovněž s lidmi patřícími do hůře dostupných skupin obyvatel, vedli naši předem 

instruovaní tazatelé tzv. přímé strukturované výzkumné rozhovory. Jednalo se o 

rozhovory pomocí standardizovaného dotazníku.   
 

Převážná většina dotazníků (82 %) byla pořízena (ať už samovyplněním, nebo 

rozhovorem) na tzv. spotech, část rozhovorů (18 %) se konala v domácnostech 

dotazovaných. Spoty byly v centru města (Městská knihovna, budova MÚ v Komenského 

ul. a vstupní hala Eurocentra). Občané zde byli - na základě výběrových kvót - tazateli 

zváni k rozhovoru do místností, kde bylo zajištěno vhodné prostředí (bez rušivých vlivů a 

bez ovlivňování třetími osobami). Po skončení rozhovoru, resp. odevzdání dotazníku 

dostávali dotazovaní informačně – propagační tiskovinu města.   
 

Dotazování se konalo ve dnech 25. - 30. dubna. Zajistila je tazatelská skupina agentury 

Tima Liberec ve spolupráci s místními, pro tento účel vybranými spolupracovníky (celkem 

23 tazatelů ve věku od 18 let). Výsledky se opírají o zpracování odpovědí 555 osob.   
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Kontrolována byla korektnost všech fází průzkumu. Celkově se akce setkala se zájmem 

občanů, i když část oslovených (odpovídající obvyklému procentu u tohoto typu 

průzkumů) odpovídat odmítla, většinou pro nedostatek času ve chvíli kontaktu.   

 

Dotazníky a záznamy rozhovorů byly kontrolovány na úplnost a zpracovatelnost. 

Kontrolovali jsme rovněž práci tazatelů. Samotné zpracování dat po vstupních kontrolách, 

dokódování a pořízení probíhalo v systémech SPSS 14.0 a MS Office Excel 2003. V této 

zprávě a v přílohách jsou využity všechny informace, které jsme dotazováním získali. 

Vyplněné dotazníky budou archivovány u zpracovatele do 30. září 2008. 

 

 

2.2  Základní poznatky o obyvatelstvu a reprezentativnost vzorku 
 
Dotazovanými byli občané ve věku 18 - 75 let s trvalým bydlištěm v Jablonci nad 
Nisou. Kvótními znaky pro výběr byly pohlaví, věková skupina a stupeň dosaženého 

vzdělání. Z těchto hledisek tedy měl náš vzorek co nejlépe reprezentovat demografické 

složení obyvatelstva. 

 
Tuto proporcionalitu, která je základním předpokladem plné reprezentativnosti 

zkoumaného vzorku a tím i zobecnitelnosti výsledků, jsme mohli ověřit v charakteristikách, 

které jsou dostupné a dostatečně věrohodné. Údaje ze sčítání lidu v březnu 2001 byly z 

tohoto hlediska již zastaralé a proto aktuální údaje o počtech obyvatel poskytl Městský 

úřad. 

 

V době dotazování bydlelo v Jablonci nad Nisou 33 162 osob ve věku 18 – 75 let. Z 

nich bylo 48,5 % mužů a 51,5 % žen. V podstatě tentýž poměr mužů (48,1%) a žen (51,9) 

byl zachován v našem náhodném výběru, jak ukazuje tabulka:  

 

 
počet 

dotazovaných  v % 
muži do 29 62 11.2 
muži 30-44 73 13.2 
muži 45-59 87 15.6 
muži 60 a více 45   8.1 
ženy do 29 69 12.4 
ženy 30-44 79 14.5 
ženy 45-59 83 15.0 
ženy 60 a více 57 10.3 
celkem  555 100.0 



 str. 10/48 

Důležité je srovnání počtu dotazovaných s počty lidí příslušného věku a pohlaví, kteří 

bydlí v Jablonci nad Nisou (v % z celkového počtu osob ve věku 18 – 75 let):  
 

 

muži ženy celkem  
celé 

město 
vzorek 
Tima 

rozdíl celé 
město 

vzorek 
Tima 

rozdíl celé 
město 

vzorek 
Tima 

rozdíl 

18 - 29 let 11 11 0 11 12 1 22 23 1 
30 - 44 let 15 13 -2 15 15 0 30 28 -2 
45 - 59 let 14 16 2 14 15 1 28 31 3 
60 - 75 let 9 8 -1 11 10 -1 20 18 -2 
celkem  49 48 -1 51 52 1 100 100 0 
 

 

Tabulka dokládá, že struktura vzorku dotazovaných odpovídá struktuře bydlícího 
obyvatelstva podle věku a pohlaví. K mírné odchylce došlo pouze ve skupinách mužů 

středního věku; tato odchylka však není statisticky významná, podobně jako celkové 

rozdíly ve věkových skupinách.   

 

 
º    » 

 

 

Přímo a aktuálně neověřitelné proměnné (lokalita bydliště ve smyslu otázky č. 1, 

socioekonomické postavení podle otázky č. 18 a nejvyšší ukončené vzdělání) odpovídají 

základním statistikám v městské populaci ČR a jak ukážeme, dobře korespondují s 

výsledky získanými v roce 2005. Můžeme tak předpokládat, že žádná z pěti 
sledovaných demografických proměnných (bydliště, pohlaví, věková skupina, 
socioekonomické postavení a vzdělání) nevykazuje narušení reprezentativnosti 
vzorku dotazovaných.  
 

Z hlediska socioekonomického postavení dotazovaných odpovídá výsledek zjištěním z 

jiných měst a také z průzkumu uskutečněného v roce 2003 a 2005 v Jablonci n. N. Proto 

se domníváme, že dobře zobrazuje skutečnou současnou ekonomickou aktivitu bydlícího 

obyvatelstva. Podle toho zhruba každý desátý obyvatel města samostatně podniká a 

téměř polovina dospělých (počítáno včetně důchodců do 75 let) je zaměstnána, 

především v nedělnických profesích (v %):  
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 2005 2008 
dělník (včetně pracujících důchodců) 13 12 
ostatní zaměstnanec (včetně pracujících důchodců) 33 34 
samostatný podnikatel, soukromník 8 9 
starobní důchodce (nepracující) 16 15 
student, učeň 15 13 
žena v domácnosti (trvale nebo po dobu mateřské dovolené) 6 6 
jiná situace (nezaměstnaný, nepracující invalidní důchodce apod.)  9 9 
celkem  100 100 
 

O něco více než polovina (54%) obyvatel je v daném věkovém rozmezí ekonomicky 
aktivní. 
 

Pro věrohodnost výsledků je důležité, abychom neopomněli žádnou významnou 

demografickou skupinu. Jednou z nich jsou osoby se základním anebo nedokončeným 

vzděláním, jejichž názory na zkoumanou problematiku jsou rovněž důležité a rovnocenné 

s míněním ostatních obyvatel. Pro statistiku dosaženého vzdělání obyvatel Jablonce nad 

Nisou jsme vycházeli z údajů zjištěných při sčítání lidu v březnu 2001. Odhadujeme, že 

podíl osob starších 18 let s pouze základním vzděláním (bez vyučení) je zhruba 16 % 5. 

Tabulka ukazuje, že zastoupení této skupiny v našem vzorku je velmi podobné a 

odpovídá i náhodnému výběru z posledního šetření v r. 2005 (v % z počtu dotazovaných):  

 

 2005 2008 
základní a nedokončené vzdělání (bez vyučení) 18 20 
vyučen(a) bez maturity nebo SŠ bez maturity 31 29 
vyučen(a) s maturitou, SŠ s maturitou nebo vyšší odborná škola 38 37 
vysoká škola 13 14 
celkem  100 100 
 

Výběr kontaktovaných osob měl také zajistit určitou vyváženost z hlediska jejich 
bydliště v jednotlivých částech města. Pro tento účel jsme Jablonec rozdělili do pěti 

sektorů a zjišťovali, ve kterém dotazovaný bydlí. Opět letošní výsledek odpovídal 

výsledkům z minulých let: 

 

 2003 2005 2008 
centrum 39 37 38 
severní část města 23 27 23 
západ a jihozápad 12 11 12 
jih a jihovýchod 10 11 13 
severovýchod 16 14 14 
celkem 100  100 100 

                                                      
5 Sem ovšem nepatří pouze lidé středního a staršího věku, ale také osmnáctiletí, kteří dosud 
neukončili střední školu.  
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º    » 

 

Na základě porovnání vzorku skutečně dotazovaných se souborem bydlících obyvatel 

města a vzhledem k účelu průzkumu lze tvrdit, že soubor dotazovaných osob 
dostatečně dobře reprezentuje obyvatelstvo Jablonce nad Nisou ve věku 18 - 75 let, 
a to z hlediska věku, pohlaví a pravděpodobně i vzdělání a socioekonomického postavení. 

Hlavní výsledky průzkumu lze zobecnit a považovat je za skutečné postoje, 
zkušenosti a názory dospělých obyvatel města.  
 

Statistická poznámka: Jak přesné jsou získané numerické výsledky odvozené z tohoto 

reprezentativního vzorku? Závisí to na tom, s jak velkou pravděpodobností chceme tvrdit, 

že výsledek odpovídá skutečnosti: čím větší budeme požadovat jistotu, tím širší musí být 

rozmezí chybovosti. Tuto chybovost nezpůsobujeme my, zpracovatelé  průzkumu; jde o  

zákonitý jev každého výběru a každého odhadu.  

 

Propočtem lze zjistit, že za předpokladu nevychýleného vzorku a vysoké spolehlivosti 95 % 

činí výběrová chyba maximálně ± 4,2 procentního bodu 6.  

 

Například místo tvrzení, že v Jablonci žije ve věku 18 - 75 let 51,9 % žen (naše zjištění z 

dotazovaného vzorku), bychom měli psát, že zde žije 47,7 – 56,1 % žen a 

pravděpodobnost, že máme pravdu, je 95 %. To je sice skoro jistota, ale přece jen ne 

naprostá. A jak víme z městské statistiky, ve skutečnosti je podíl žen 51,5 %.  

 

Naše zjištění je tedy určitě v intervalu, v němž se ověřitelná skutečnost reálně nachází. 

Podobně jistí (na 95 %) si můžeme být i s jinými číselnými výsledky, které zde 

prezentujeme, ačkoliv je nemůžeme přímo ověřit – nikde není úplná, přesná, závazná a 

neměnná statistika, kolik % obyvatel si přeje to či ono, kolik % je spokojeno nebo 

nespokojeno. Právě proto se dělají sociologické průzkumy založené na přesných výběrech 

podle hlavních demografických znaků.   

 

V textu zprávy již nebudeme uvádět rozmezí výsledků, tj. vlastně našich odhadů, které na 

základě průzkumu děláme, neboť by to zhoršilo čitelnost zprávy.   

 
 
 
 

                                                      
6 Volili jsme optimální poměr mezi spolehlivostí průzkumu, podmínkami jeho realizace a požadavky 
na přesnost vhledem k orientačnímu charakteru výsledků. S podobně velkou výběrovou chybou 4-
5 % pracují výzkumné agentury při celostátních průzkumech veřejného mínění.  
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KAPITOLA  3 

 

BEZPEČ Í  A POSTOJE  

K NĚKTERÝM NEGATIVNÍM JEVŮM VE MĚSTĚ    

 

 

3.1 Pocit bezpečí a nebezpečné lokality ve městě – město je bezpečnější, ale 
nejméně v centru 

 

Poprvé od roku 2001, kdy se tato šetření provádějí, převažuje v Jablonci n. N. počet 
lidí, kteří se cítí bezpečně, a to ve smyslu otázky č. 7 – tedy hovoříme-li o pocitu 

osobního bezpečí občanů, bezpečí jejich příbuzných a majetku.  

 

 
 

Pocit vyššího bezpečí převažuje sice mírně, v poměru 1,25:1, avšak jde o jasné zlepšení 
výsledků proti stavu před třemi lety, kdy jsme položili podobnou otázku. Tehdy byl 

podíl těch, kteří se cítí více a kteří méně ohroženi, 18:30, zatímco nyní je to 25:20. 

Dlouhodobější vývoj lze znázornit grafem:  
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Na spojnicích hodnot je vidět, jak se čára pocitu bezpečí přibližuje čáře pocitu ohrožení.    

 

Jak si tento vývoj vysvětlit, čím je způsoben? K tomu není dostatek informací, protože 

pocit bezpečí je velmi subjektivní a složitý komplex a významně souvisí – kromě osobní 

zkušenosti s některým druhem kriminality – i s vlivem médií a celkovou náladou ve 

společnosti. Například skutečný nárůst kriminality nebo větší medializace kriminálních 

činů aktuálně zhorší pocit bezpečí. Vliv mohou mít i různé skandály, obavy ze ztráty 

zaměstnání atd. Naopak reálný pokles kriminality a celkově optimistické „spotřebitelsko-

příjmové“ očekávání v domácnostech podpoří pozitivní odpovědi.  

 

Jak ale ukážeme v oddíle 3.2, resp. v příloze B, mírně klesl i podíl obětí majetkové 

kriminality a spolu s dalšími opatřeními ve městě i v celé ČR mohl zjištěný příznivý vývoj 

podpořit.   

 

Nejbezpečněji se - podle očekávání - cítí být mladí muži do 29 let, nejvíce ohroženy ženy 

ve věkové skupině od 60 let (v r. 2005 to bylo již od 45 let).  

 
º    » 

 

Ve kterých lokalitách města se lidé cítí nejméně bezpečně? Na otázku odpovědělo 

384 osob, tj. 68 % ze všech dotazovaných. Část ale uvedla několik lokalit, proto celkový 

součet v další tabulce je vyšší. Již v předchozích letech bylo vidět, že lidé jsou k problému 

bezpečí na veřejných prostranstvích citlivější, než tomu bylo v minulosti a že 
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pravděpodobně roste jejich náročnost vůči veřejné správě (nejen vůči policii). To nemusí 

znamenat růst nespokojenosti, nýbrž zvýšená očekávání vůči institucím.   

 

Nejméně bezpečnou částí města je podle dotazovaných centrum a dále konečná 
tramvaje s Tyršovým parkem a autobusové nádraží.  
 

Tabulka ukazuje lokality ve městě, které byly občany Jablonce označené nejčastěji jako 

nebezpečné. V přehledu jsou uvedena ta místa, jež se v odpovědích vyskytla pětkrát a 

více. Úplný přehled naleznete v příloze C. 

 

lokalita počet % 
centrum města 98 22,7 
konečná tramvaje a Tyršův park 47 10,9 
autobusové nádraží 44 10,2 
ulice 5.května 33 7,7 
přehrada 19 4,4 
Dlouhá 17 3,9 
Podhorská 17 3,9 
parky 16 3,7 
večer všude 13 3,0 
Zelené údolí 13 3,0 
Liberecká 9 2,1 
Na Vršku 8 1,9 
Žižkův vrch 7 1,6 
Dolní náměstí 7 1,6 
Revoluční 6 1,4 
Mšeno 6 1,4 
Paseky 6 1,4 
Šumava 5 1,2 
Kamenná 5 1,2 
a další s malým výskytem odpovědí . . 
celkem  431 100 

 

V další tabulce srovnáváme výskyt lokalit z posledních čtyř šetření (v % z počtu 

odpovědí). Je patrné, že zatímco vnímání centra jako nebezpečné lokality trvá, 
negativní hodnocení ulice 5. května již ve výsledcích nepřevládá. 
 

Ostatně tento názor lidé vyjádřili již v šetření v roce 2005, ovšem, i tak to bylo s několikaletým 

zpožděním. Vůbec je zajímavé všimnout si, že v názorech lidí panuje v tomto směru určitá 

setrvačnost a většinou trvá několik let, než si lidé „zvyknou na změnu“ (byť k lepšímu) a určité 

místo přestanou považovat za nebezpečné.  
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Např. se změnami a zlepšením stavu oblasti ulice 5. května začala radnice již v roce 1998, kdy 

byly zahájeny demolice starých domů, rekonstrukce ulice a stavby kruhových objezdů pak 

probíhaly v roce 2002 a 2003. V době sociologického průzkumu v Jablonci v červnu 2003 byl již 

slavnostně otevřen nový kruhový objezd U Zeleného stromu a celá ulice se měnila v širokou 

městskou třídu, lemovanou zelení. Přitom ještě v tu dobu ji lidé při dotazování stále označovali 

negativně.  

 

 

Tabulka přináší srovnání odpovědí za posledních sedm let (výskyt v % z celkového počtu 

odpovědí) 7.  

 

lokalita 2001 2003 2005 2008 
centrum 6 21 26 23 
autobusové nádraží (a okolí)  9 12 9 10 
Tyršův park a okolí, konečná stanice tramvaje  4 2 7 11 
ulice 5. května 32 23 8 10 
Dlouhá ulice 2 5 5 4 
Podhorská ulice - 2 4 4 
okrajové části (obecně) 5 2 2 0 
u přehrady 2 2 2 8 
Zelené údolí 2 3 2 3 
romské čtvrtě 4 1 1 1 
celé město 4 4 - 4 
jiné 30 23 34 22 
 

 

Můžeme také vysledovat, že pocit bezpečí velmi úzce souvisí s faktickým vzhledem 

daného místa – tedy čím upravenější, příjemnější a udržovanější, tím lépe (včetně pocitu 

bezpečí) se tam lidé cítí.  

 

V letošním roce lidé poměrně často – stejně jako v minulosti – uvedli jako nebezpečnou 

lokalitu konečné zastávky tramvaje a oblast Tyršova parku. Tato skutečnost může být 

z velké míry způsobena faktem, že oblast parku je díky vzrostlé zeleni nepřehledná a 

s mnoha tmavými zákoutími. Lidé také uváděli, že večer se necítí bezpečně nikde (3% 

dotázaných). Nutno však připomenout, že mnoho dotazovaných nemá žádnou osobní 

zkušenost s nebezpečností lokality, kterou jmenovali, uvedli to, co slyší nebo čtou. 
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3.2 Lidé jako oběti trestné činnosti – celkově mírný úbytek 

 

Stejně jako v předchozích letech jsme vybrali čtyři skupiny běžných trestných činů či 

přestupků a zjišťovali, zda se lidé v posledních dvou letech stali jejich obětí. Plné znění 

otázky č. 8 je v příloze A.   

 

 
 

Výsledky říkají, že každý sedmý dospělý obyvatel města byl v posledních dvou 
letech okraden kapesním zlodějem, každý desátý se stal obětí násilí. Každá pátá 
rodina (!) se stala obětí vloupání a každé čtvrté někdo odcizil dopravní prostředek 
nebo se vloupal do automobilu. Výsledky například říkají, že v posledních dvou letech 

se obětí kapesních krádeží stalo zhruba 4600 dospělých občanů města. (Kolik z nich bylo 

policii oznámeno?)  

 

Celkové výsledky jsou podobné jako v r. 2005. Zdá se, že se lidé stávají méně často obětí 

majetkové kriminality (celkový pokles o 8 procentních bodů již nelze považovat za 

statisticky náhodný). Patrné to je zejména u krádeží dopravních prostředků a vloupání do 

aut 8.  

 

                                                                                                                                                                 
7 Při studiu tabulky by nám nemělo uniknout, že jde vždy o % z vyjmenovaných lokalit, takže když některá 
lokalita začne být pro lidi bezpečnější, musí jinde procentní podíl naopak narůstat – součet je vždy 100.   
8 Je jasné, že tyto výsledky nemůžeme plně srovnávat s policejními statistikami, protože ty například zahrnují 
všechny činy, ke kterým došlo na území města, kdežto my jsme se dotazovali pouze jeho obyvatel.  
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stručný název  1997 2003 2005 2008 
kapesní krádež    9 15        15 14 
násilí    2 12          9   9 
vloupání do bytu, sklepa nebo chaty  13 23        24 21 
odcizení automobilu, motocyklu, jízdního 
kola nebo vyloupení auta  15 32        27 23 

 

Přestože se tedy situace na straně občanů jako obětí celkově zlepšuje, stále nedosahuje 

stavu z r. 1997 9.  
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Je názorně vidět, že ještě v r. 1997 poměrně „bezpečné město“ prodělalo o později než většina 

srovnatelných českých měst negativní skok (k roku 2003) a od té doby se situace stabilizuje 

nebo zlepšuje. Jen pro srovnání, v letech 1996-2000 byl podíl obětí kapesních krádeží ve 

městech jako Ústí n. L., Děčín nebo Liberec na úrovni 22-27 % (v Jablonci 9-15), odcizení 

dopravního prostředku nebo vloupání do auta 35-37 % (v Jablonci 15-32).   

 

Porovnání se situací v dalších městech ČR není možné, protože Ministerstvo vnitra 

slibovaný průzkum letos neuskutečnilo a pokud jde o loňský rok, jsou k dispozici pouze 

výsledky za celou ČR a jak známo, ve velkých městech je situace zpravidla velmi odlišná 

od situace v malých obcích. Navíc loňský průzkum MV ČR 10 pracoval se souhrnnými 

pojmy majetkové a násilné kriminality.  

 

                                                      
9 Agentura Augur, která podobné průzkumy prováděla v letech 1999 a 2001, bohužel neposkytla tehdejší 
výsledky a nemůžeme je tedy porovnat.   
10 Viz Občané o kriminalitě a prevenci, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 2007.  
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Kdybychom však předpokládali věcný soulad našich dotazů, mohli bychom říci, že loni 

byla v ČR 3 % občanů obětí násilné kriminality, kdežto v Jablonci 9 %, a 19 % majetkové 

kriminality, v Jablonci 14-23 %. Nepochybně se tu však projevuje zejména velikost obcí a 

pak také fakt, že v průzkumu MV ČR byly dotazováni lidé již od 15 let (kteří ovšem mají 

méně majetku než dospělí).  

 
º    » 

 

Mezi hlavními skupinami obyvatel jsou však ve výskytu obětí značné rozdíly. 

Nejdůležitější, resp. statisticky významné jsou v přehledu, v němž můžete porovnat 

extrémní výskyty s celkovými výsledky v levém sloupci:  

 

negativní jev  
(celkový výskyt v %) 

nejčastěji jsou obětí  
(%) 

nejméně často jsou obětí  
(%) 

kapesní krádeže – 14 % ženy nad 60 (23%) muži 45-59 let (8%) 
násilí vč. výhrůžek násilím – 
9 % 

studenti a učni (17%) 
muži do 29 (14%) 
ženy do 29 (16%) 

- 

vloupání, bytové krádeže – 
21 % 

ženy 45-59 (29%) 
podnikatelé (43%) 

- 

odcizení vozidel, vykrádání 
aut – 23 % 

podnikatelé  (33%) 
ženy v domácnosti (39%) 

důchodci (6%) 

 

Všimněme si, že i když 3. a 4. otázka se týká událostí, které nastaly ve společné 

domácnosti dotazovaných, referují o nich významně častěji ženy než muži (kromě 

podnikatelů).  

  

Celkově je jasné, že nejde o výsledky překvapivé. Jsou to ale výsledky, na nichž by se 
měly stavět priority příští koncepce prevence kriminality ve městě. Hlavní závěry z 

této analýzy jsou:  

 

§ kapesními krádežemi trpí nejčastěji ženy důchodového věku,  
§ násilí jsou vystaveni především mladí lidé,  
§ obětí vloupání do bytů a dalších objektů, jakož i odcizování vozidel jsou 

především podnikatelé.  
 

Senioři kromě kapesních krádeží nejsou více ohroženou skupinou než ostatní - alespoň 

pokud jde o výskyt sledovaných kriminálních jevů. Zatímco podíl násilí je ve zkoumané 

populaci 9 %, mezi občany nad 60 let je to 8 %, zatímco obětí vloupání  do bytů apod. je 
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celkově 21 %, ve skupině osob nad 60 let 16 %. A samozřejmě u odcizení vozidel atd. je 

rozdíl největší – celá dospělá populace města 23 %, z nich osoby důchodového věku 

12 %.  

 

Jde ovšem o skupinu - vzhledem k jejím fyzickým a mentálním, resp. duševním 

předpokladům - vysoce zranitelnou. Zatímco mladí lidé nebo osoby středního věku jsou 

často schopny určitou negativní událost z povědomí vytěsnit nebo kompenzovat, staří lidé 

jimi strádají těžce a plně. Jinými slovy, celková újma, kterou starý člověk utrpí, je větší než 

újma mladého člověka, neboť ji nemůžeme kalkulovat jen podle ceny ztracených nebo 

zničených věcí.     

 

 

3.3 Závažné druhy kriminality a přestupků - krádeže v bytech a nečistota ve 
městě   

 

Které druhy kriminality a přestupkového chování jsou v očích veřejnosti nejhorší? Jde o 

bezpečnostní problémy města, ale tak, jak je vnímají sami občané. Samozřejmě, pro 

většinu dále hodnocených jevů a událostí jsou k dispozici statistiky Policie ČR a Městské 

policie v Jablonci, ty však většinou popisují oznámené či vyšetřené události.  

 

Na rozdíl od těchto úředních statistik, dotazování občanů přináší informace o tom, a) co 

lidé za závažné považují, b) co úřední statistiky nemohou plně zachytit. Koneckonců, 

jestliže občané pokládají určitou lokalitu za nebezpečnou nebo je trápí určitý negativní jev, 

tak se podle toho chovají (např. podle toho volí své zastupitelstvo, domněle nebezpečným 

místům se vyhýbají apod.) a svým sdělením vlastně žádají, aby se daný problém řešil. Ať 

už je jeho „objektivní“ závažnost větší, či menší.  

 

Vybrali jsme sedm častých druhů trestných činů a sedm častých přestupků a dotazované 

nechali označit tři nejtíživější. Již z výsledků je zřejmé, že nemusí jít vždy právě o ty, jichž 

se stávají nejčastěji obětí.  

 

Pokud jde o kriminální činy, občany nejčastěji trápí krádeže v bytech, sklepech nebo 
na chodbách - vyslovila se tak téměř polovina dotazovaných. Zhruba pro třetinu 
občanů patří k největším kriminálním problémům vykrádání aut a krádeže 
motorových vozidel.  
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1. krádeže v bytech, sklepech, chodbách 47 
2. vykrádání aut 35 
3. krádeže motorových vozidel  31 
4. drogová kriminalita  28 
5. přepadení chodců (oloupení, znásilnění) 26 
6. kapesní krádeže 25 
7. krádeže jízdních kol 19 
8. něco jiného       4 

 
Mezi jinými problémy lidé uváděli (prezentujeme je bez ohledu na to, že některé odpovědi 

neoznačují kriminální činy):  

domácí násilí                            
přepadání hospod                         
násilnictví                              
vandalismus na sjezdovce                 
vandalismus - sprejeři                   
gamblerství                               
 
skupinky proti Romům                     
romští spoluobčané                       
Romové                                   
rasová diskriminace Romů                 
„cikáni dělaj bordel“  
kriminalita národnostní menšiny          
 
problémy v autobuse                      
nečistota v ulicích                      
2x krádeže SPZ                              
krádeže politiků a úředníků              
krádeže kytek                            
krádeže kočárků     
                      
neschopnost úředníků                     
podíl policie na trestné činnosti        

 

krádeže v bytech atd.

vykrádání aut

krádeže vozidel 

drogová kriminalita 

přepadení chodců

kapesní krádeže

krádeže jízdních kol

něco jiného 

05101520253035404550

 
 

Letošní výsledky jsou v plné shodě s dotazováním před třemi lety, jak ukazuje další 

tabulka. V ní jsou však kvůli srovnatelnosti přepočítány výsledky tak, že souhrn problémů 
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v každém roce činí 100 % a čísla udávají procentní podíl. Například krádeže v bytech jsou 

mezi nejtíživějšími problémy pro 47 % občanů města (tabulka nahoře). Avšak ze všech 

vyjmenovaných problémů tvoří 22 % (tabulka dole), neboť každý dotazovaný mohl 

jmenovat více problémů (v průměru 2,2) 11.  

  

 2001 poř. 2003 poř. 2005 poř. 2008 poř. 
krádeže v bytech 21 2 19 1 23 1 22 1 
vykrádání aut 10 4 17 3 18 2 16 2 
krádeže mot. vozidel  39 1 18 2 17 3 14 3 
drogová kriminalita  - . 14 4 10 5-6 13 4 
přepadení chodců  17 3 12 5   8  12 5-6 
kapesní krádeže  5    8  12 4 12 5-6 
krádeže jízdních kol  4    8  10 5-6   9 7 
něco jiného   4    3    2    2 8 

 

Hlavní problém roku 2001 – krádeže motorových vozidel – se v dalších letech přesunul na 

2.-3. místo a trvale nejtíživější zůstávají krádeže v bytech, sklepích a na chodbách. Na 

dalších dvou místech jsou v posledních pěti letech krádeže vozidel a vykrádání aut. 

Pořadí na prvních třech místech je zatím neměnné a také procentní výskyt (mezi 
obavami občanů) zůstává zhruba stejný.  
 

Co tyto výsledky říkají? Nemůžeme doufat, že někdy bude tabulka plná nízkých čísel 

nebo nul. Především už z konstrukce dotazu vyplývá, že vždycky bude některý problém 

na 1. místě a vždycky bude součet odpovědí dávat 100 %.  

 

Z obsahové hlediska je důležité, že obavy nemusí být vždy svázány s vlastní (osobní) 

negativní zkušeností: lidé vyjadřují obavy i na základě zpráv, které dostávají ze 

sdělovacích prostředků, od sousedů a známých atd. Úkolem veřejné správy (na všech 

stupních) by vlastně mělo být řešit skutečné problémy a tak, kde jsou vnímány zveličeně, 

občanům vysvětlovat skutečný stav věcí, uklidňovat je, dodat jim informace pro prevenci a 

správné hodnocení jejich bezpečnostní situace.  

 

Bohužel však největší problémy, jak je vnímají obyvatelé Jablonce n. N., zdaleka nejsou 

odtrženy od jejich osobních zkušeností a od reálné situace ve městě. Pětině občanů se v 

spoledních dvou letech někdo vloupal do bytu, sklepa nebo chaty – a polovina občanů 

považuje tento negativní jev za jednu z největších hrozeb. Čtvrtině domácností někdo 

                                                      
11 Údaje v tabulce bychom tedy mohli chápat např. tak, že kdybychom občanům nabídli k rozdělení 
100 mil. korun na kriminální problematiku, občané by si přáli, aby 22 miliónů se věnovalo na boj s 
krádežemi v bytech, 16 na řešení a prevenci krádeží vozidel atd. 
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způsobil škodu odcizením automobilu, motocyklu nebo kola nebo vykradením auta – a 

třetina občanů to považuje za problém. Nejde tedy o nepodložené obavy. 

 

Jestliže se někdo stal obětí, chtě nechtě tím ovlivní řadu dalších lidí – příbuzných, 

sousedů, spolupracovníků a i kdyby se o každém deliktu dozvědělo jen pět dalších osob, 

slyšel by průměrný občan každoročně o zhruba 3-10 krádežích, vloupáních atd. od 

přímých obětí či jejich rodinných příslušníků. To je naprosto reálná základna pro vlastní 

obavy a pro vnímání hrozby.  

 

Současně je to však vhodné prostředí pro preventivní aktivity. Občané jsou vnímaví k 

tomu, co je ohrožuje (ať už skutečně nebo domněle), takže zpravodajství a rady 

celostátních a místních sdělovacích prostředků, preventivní aktivity Policie ČR, městské 

policie v Jablonci, humanitního odboru městského úřadu a místních neziskových 

organizací by mohlo mít u velké části obyvatelstva příznivý dopad.  

 

Podrobnější analýza tří nejčastěji uváděných problémů přinesla tato zjištění:  

• krádeží v bytech, sklepích a na chodbách (celkově 47 %) se obávají častěji ženy 
(54%) než muži (40%), nejméně nejmladší věková skupina mužů (21 %) a nejvíce  
muži nad 60 let (61%),  

• ve srovnání s obdobím před třemi lety vzrostly obavy žen do 29 let a poklesl výskyt 

obav ve starších skupinách žen (z  60 - 72 % na 51-60 %),  

• krádeže motorového vozidla se nejméně obávají ženy z nejmladší a nejstarší věkové 

skupiny (které je většinou nevlastní) a nejvíce muži a ženy středního věku (30-59 let), 

• vyloupení auta se podle očekávání nejméně obávají muži a ženy nad 60 let (14, resp. 

24 %) a nejvíce muži ve věku 45-59 let (47 %).  

 

Preventivní aktivity jak v oblasti osvěty a poradenství, tak fyzických opatření je tedy 
třeba směrovat na uvedené skupiny obyvatel.  
 
 

º    » 

 
Jaké přestupky vadí lidem nejvíce? Základní údaje jsou opět v tabulce a vyjadřují = ze 

všech dotazovaných, kteří daný problém vybrali mezi 1-3 nejtíživějšími.  
 

 



 str. 24/48 

1. znečišťování veřejných prostranství psími výkaly  46 
2. přestupky v silničním provozu (porušování dopr. předpisů, špatné parkování)   43 
3. poškozování veřejné zeleně 35 
4. přestupky způsobené v opilosti 32 
5. poškozování dopravního značení a jízdních řádů MHD 31 
6. rušení nočního klidu 23 
7. přestupky v občanském soužití (urážky, pomluvy apod.)  19 
8. něco jiného    2 
 

Dále lidé jmenovali:  

znečišťování veřejných prostranství povšechně 
znečišťování přehrady    
znečišťování lesů (černé skládky) 
vandalismus všeobecně   
skinheadi    
odpadkové koše  
žebrota    
chodníky   
čtyřkolky   
nebezpečí na přechodech pro chodce  
přeplněné kontejnery 

 

Stejně jako v minulých letech, zůstala pro občany největší problémem čistota ulic a 
veřejných prostranství. Nelze jednoznačně rozhodnout, nakolik jde o „evergreen“ 

veřejného mínění, který ztrácí reálných základ, a nakolik o stále aktuální problém. Z 

postupného snižování výskytu problému od r. 1999 však usuzujeme, že reálná složka 

postoje je silně přítomná, jinými slovy, že se skutečná situace ve městě zlepšuje, ale stále 

je vnímaná jako základní problém – na úrovni (a v minulosti dokonce nad úrovní) 

přestupků v silničním provozu. údaje jsou opět přepočítané na 100 % v každém roce.  

 

zkrácený název 1999 2001 2003 2005 2008 
znečišťování veř. prostranství psími výkaly  33 27 23 26 20 
přestupky v silničním provozu  15 16 15 18 19 
poškozování veřejné zeleně   9 10 12 10 15 
přestupky způsobené v opilosti 12 11 16 15 14 
poškozování dopr. značení a jízdních řádů  16 19 13 15 13 
rušení nočního klidu 10   9 13 12 10 
přestupky v občanském soužití     4   6   7   3   8 
něco jiného  - -   1   2   1 
 

 

Současně zde vidíme hlavní náměty na preventivní i represivní aktivity orgánů činných na 

území města. Jak prevence, tak řešení jevů a událostí, které se skutečně vyskytnou, 
by se měly soustředit především na čistotu ve městě a přestupky v silničním 
provozu (porušování dopravních předpisů, špatného parkování apod.). Všimněme si také 

růstu stížností na poškozování veřejné zeleně.  
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Ze základních demografických skupin jsme získali některé charakteristické odpovědi: 

§ na znečišťování veřejných prostranství (nejenom) psími výkaly (celkem 46 %) si 
stěžují především ženy ve věku 18-59 let (51-56 %),  

§ na přestupky v silničním provozu (celkem 43 %) hlavně muži a ženy ve věku 
30-44 let (50-54 %),  

§ na poškozování veřejné zeleně (celkem 35 %) nejvíce muži a ženy nad 60 let 
(46-51 %). 

 

Podobně jako v případě kriminálních činů, nejde o zcela překvapivé výsledky, avšak 

máme tak empiricky potvrzeno, že tomu tak skutečně je (podobně jako kdyby měl politik 

potvrzeno průzkumem nebo referendem, že občané mají k nějaké věci postoj, který již 

sám předvídal). Jde tedy o zjištění, které dokládá potřebnost řešení, resp. prevence.   
 

 
º    » 

 
 
Na to, jak občané vnímají některé negativní jevy, se dotazovala ještě otázka, která 

soustředila pozornost dotazovaných na problémy v bezprostředním okolí jejich 
bydliště. Jak velké problémy pro občany představují jednotlivé jevy, je uvedeno v tabulce. 

Soustředili jsme sem 9 podotázek, takže součet v každém řádku dává 100 %. Položky v 

tabulce jsou seřazeny podle výskytu odpovědí stupněm „velký problém“.   

 

 velký malý žádný 
Nedisciplinovaně jezdící řidiči automobilů 50 34 16 
Špína a odpad na ulicích a v parcích 44 41 15 
Chování příslušníků národnostních menšin 43 36 21 
Mládež, která se nudí a poflakuje se po ulicích 34 41 25 
Zničené telef. budky, autobusové zastávky aj. 33 42 25 
Pomalované zdi domů 26 43 31 
Narkomani a překupníci drog 23 30 47 
Pití alkoholu na veřejném prostranství  21 39 40 
Špatné ovzduší, smog 14 43 43 
 

Třemi nejčastěji uváděnými problémy v místě bydliště jsou (podobně jako v minulých 

letech) nedisciplinovaně jezdící řidiči automobilů, špína a odpad na ulicích a v 
parcích a chování příslušníků národnostních menšin.  
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Pro polovinu obyvatel Jablonce nad Nisou představuje velký problém v okolí  jejich 
bydliště řidiči automobilů – neukáznění, bezohlední apod. Je pravděpodobné, že 

zklidnění motoristů v této věci policejními složkami by přineslo tichou podporu 
veřejnosti.  
 

Stejnou otázku jsme použili již v průzkumech v minulých letech – 1997, 2003 a 2005. V 

tabulce jsou souhrnné výsledky za celé město a čísla znamenají % z počtu dotazovaných, 

kteří problém zařadili mezi tři nejdůležitější. Zde uvádíme pouze hodnoty u těch problémů, 

jež dotazovaní označili za největší.  

 1997 2003 2005 2008 
Nedisciplinovaně jezdící řidiči automobilů 44 43 45 50 
Špína a odpad na ulicích a v parcích 48 29 33 44 
Chování příslušníků národnostních menšin 38 34 37 43 
Mládež, která se nudí a poflakuje se po ulicích 23 36 34 34 
Zničené telefonní budky, autobus. zastávky aj.  30 29 30 33 
Pomalované zdi domů 13 34 33 26 
Narkomani a překupníci drog 13 20 17 23 
Špatné ovzduší, smog 18   7 12 14 

 

Od minulého šetření vzrostla ve vědomí veřejnosti problémovost řidičů, čistoty i chování 

národnostních menšin. Bylo by dobré, kdyby kompetentní instituce analyzovaly tyto tři 

problémy svými prostředky a nacházely účinná řešení. Růst nespokojenosti či rozladění 

občanů se může u části veřejnosti přelévat do jejich pasivity vůči veřejným záležitostem a 

u jiné naopak do příklonu k extrémním řešením.     

 

Analyzovaná otázka také v určitém smyslu doplňuje předchozí otázku na vnímání 

přestupkových jevů a mohli bychom je vyhodnotit společně.  

 

Další analýza výsledků ukázala, že:  

§ nedisciplinované řidiči vadí stejnému počtu mužů jako žen, a to vcelku stejně ve 

všech věkových skupinách, 

§ nečistota v ulicích a parcích vadí častěji ženám (54% z nich) než mužům (49%), z 

toho především ženám ve skupině 30-44 let (63%!),  

§ nežádoucí chování menšin vadí častěji ženám (55%) než mužům (44%), 

§ nespokojenost s pomalovanými zdmi roste s věkem – u mužů od 15 % v nejnižší 

věkové skupině do 42 % v nejvyšší, u žen od 17 % do 49 %,  

§ „mládež, která se nudí a poflakuje“ je velkým problémem i pro 24 % mladých mužů 

a 35 % žen.  
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Rozdíly v postojích demografických skupin vůči chování národnostních menšin jsou v 

jistém smyslu pozoruhodné: prvořadým problémem to je pro nejmladší, nikoliv 
nejstarší věkovou skupinu (viz graf). Alespoň u mužů to platí plně: jejich nespokojenost 

s věkem klesá.  

 

U žen je extrémní nespokojenost s chováním příslušníků národnostních menšin ve 

skupině do 29 let (pro 72 % z nich). Dále u studentů a učňů (70 %) a u osob, které 

nedosáhly maturitního stupně vzdělání. Rozdíly v souhrnných hodnocení jak mezi 

jednotlivými demografickými skupinami (kombinace věku a pohlaví), tak mezi 

socioekonomickými kategoriemi (otázka č. 18) jsou statisticky významné.  
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Získané údaje jsme rovněž analyzovali podle pěti sektorů města, v nichž dotazovaní 

bydlí 12 a uvádíme jejich přehled (v % z počtu bydlících, pro něž daný jev představuje 

velký problém). V barevných polích jsou uvedeny nadprůměrně vysoké hodnoty.  
 

zkrácený název centrum sever západ jih východ 
 pomalované zdi 36.7  29.5  27.6  21.0  25.4  
 mládež 46.9  28.6  37.9  38.7  43.3  
 řidiči 54.8  56.2  69.0  59.7  59.7  
 menšiny 53.1  42.9  56.9  46.8  46.3  
 zničená zařízení 35.6  36.2  32.8  45.2  41.8  
 narkomani 29.4  23.8  19.0  24.2  31.3  
 nečistota 50.3  48.6  53.4  50.0  58.2  
 alkohol 24.3  21.0  27.6  24.2  23.9  
 ovzduší 19.8  17.1  13.8  14.5  13.4  

                                                      
12 Tyto sektory jsme vytvořili uměle, abychom si ověřili rozmístění bydlišť po celém území města. 
Vymezení těchto sektorů je v příloze A, otázka č. 1 a nijak nesouvisí se správními obvody, 
policejními okrsky apod.  
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I když výsledky neobsahují dostatečně detailní informaci o jednotlivých menších lokalitách 

(to bychom se museli dotazovat tisíců obyvatel), poskytují určité vodítko v rozmístění 

problémů, jak je vnímají občané. Vidíme, že pouze problematika alkoholu a špatného 

ovzduší nemá svou typickou lokalizaci, a také to, že zvlášť vysoké hodnoty, které by se 

vymykaly celoměstskému průměru, se nevyskytují v severním sektoru, který zahrnuje 

Mšeno, Rýnovice a Lukášov.    

 

 

3.4 Návrhy občanů ke snížení kriminality - noční uzavření heren 

 

Lidé se také mohli vyjádřit k hernám, které ve městě působí a některé z nich mají 

otevřeno po celou noc. Většina dotázaných – více než 60% - souhlasí s tím, aby herny 

byly uzavřeny v době mezi 22. a 8. hodinou:  

 

 
 
Kdybychom však tyto výsledky přepočetli na tzv. referendový tvar, kdy počítáme procenta 

jen z platných hlasů (ANO či NE), tak by zastánci nočního uzavření heren zvítězili v 
poměru 70:30, tedy jasnou většinou. Na výsledek má jistě vliv i postoj obyvatelstva proti 

hernám vůbec (takže podobně by se patrně vyslovili i na jiné otázky, např. i na rušení či 

omezení heren během dne).   

 



 str. 29/48 

Další rozbor zaměříme na rozdíly mezi oběma názorovými „tábory“ (necháme tedy 

stranou odpovědi „nevím“, „nemám na to názor“ podobně, jako ve volbách nepočítáme 

neplatné hlasy nebo hlasy těch, kteří by se voleb vůbec nezúčastnili).  

 

Rozdíly v postojích mužů a žen nejsou výrazné: pro uzavření je 70 % mužů a 72 % žen. 

Avšak hlubší analýza ukazuje, že jak uvnitř kategorií mužů a žen, tak i v ostatních 

skupinách (podle socioekonomické aktivity a vzdělání) výrazné rozdíly jsou. V přehledu to 

obsahuje tabulka některých statisticky významných odchylek, které si porovnejte se 

spodním řádkem  

 

skupina občanů PRO uzavření hlavně PROTI uzavření hlavně 
podle pohlaví a věku ženy nad 60 let – 92%  muži do 29 let – 44% 

ženy do 29 let – 42% 
podle ekonomického 
postavení 

důchodci – 89% studenti a učni – 48% 

podle dosaženého vzdělání absolventi VŠ – 81% Š s maturitou – 36% 
… a pro porovnání všichni dotazovaní 70 % všichni dotazovaní 30 % 
 

Nejčastějšími zastánci nočního uzavření heren tedy jsou ženy nejstarší věkové 
kategorie. Jasnou podporu však tato možnost má rovněž u osob s VŠ. Všimněme si 

také, že v Jablonci se nevyskytuje žádná z 25 sledovaných demografických skupin, v níž 

by většina uzavření heren nepodporovala.  

 

Jak říkají politici, jde to napříč… nikoliv politickým, ale demografickým spektrem místní 

populace. Jinými slovy, noční uzavření heren by bylo většinově přijatelné pro 
všechny skupiny obyvatel – ovšemže kromě těch, kteří herny využívají jako 

provozovatelé nebo noční návštěvníci, a dále kromě zastánců „opozice za každou cenu“, 

liberálních intelektuálů apod., kteří často tvoří „slyšitelnou menšinu“.  

  
V době přípravy této zprávy jsme neměli aktuální statistiku ze samotného Jablonce, ale 

celostátně je známo, že v ČR je 20 tisíc výherních automatů, tedy v průměru jeden na 170 osob 

(zatímco ve Francii jeden automat na 18 tisíc obyvatel), 190 kasin (ve srovnatelném Rakousku 

12 a v Belgii devět), 16 tisíc videoterminálů a dalších technických her,  

 

Vzhledem k negativním důsledkům gamblerství, k vlivu heren a kasin na šedou a černou 

ekonomiku, k fatálním dopadům heren pro chudé a dobře manipulovatelné vrstvy obyvatelstva i 

k dalším negativním důsledkům sílí přesvědčení, že herny a gamblerství mají ve společnosti 

podobnou funkci jako poskytování a konzumace zakázaných drog a že by postoj státu, měst a  

obcí k nim měl být negativní, represivní.  
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º    » 

 

Poměrně nové je v zákonodárné a soudní praxi i ve veřejné diskusi téma domácího násilí. 

Není dostatek srovnatelných údajů a také by nebylo jednoduché vést na vzorku 

dotazovaných hlubší zjišťování. Položili jsme tedy občanům alespoň základní otázku:  zda 

za poslední dva roky slyšeli ze svého okolí o konkrétním případu domácího násilí – týrání 
dospělých nebo dětí.  
 

Výsledky ukazují, že zhruba každý čtvrtý občan o takovém případu ve svém okolí 
slyšel. Nevíme, jak spolehlivé jsou tyto odpovědi a zda přece jen nebyly ovlivněny 

mediálně známými kauzami (Kuřim, rakouský Amstetten atd.). Nevíme také, zda si lidé 

výraz „ze svého okolí“ vyložili skutečně ve smyslu, zda v jejich okolí se případ stal. 

Nezjišťovali jsme ani podrobnosti – zda šlo o týrané dítě, osobu středního anebo 

důchodového věku, kdo byl pachatelem, uzda to dotazovaný ohlásil apod. To vše by 

muselo být předmětem specializovaného průzkumu.  

 

 

 
 
Přestože jasná většina o případu domácího násilí ze svého okolí neví, musíme zdůraznit 

spíše druhý fakt, totiž že čtvrtina o něm ví. Provedli jsme alespoň základní rozbor těch, 

kteří odpověděli kladně a zjistili, že:  

§ podobně jako v předchozí otázce, nejsou podstatné rozdíly mezi muži a ženami,  

§ nejčastěji o domácím násilí slyšeli muži a ženy ve věku 30-44 let  a ženy do 29 let 

(vždy 36-37 % z nich),  



 str. 31/48 

§ častěji o něm slyšeli zaměstnanci nedělnických profesí (33%) než dělníci, důchodci, 

studenti, ženy v domácnosti, nezaměstnaní aj. 13,   

§ častěji než jiní o domácím násilí ve svém okolí slyšeli lidé, kteří mají maturitu (nikoliv 

však ukončenou VŠ),  

§ naproti tomu o domácím násilí ve svém okolí nic neví naprostá většina seniorů – 

88%! 

 

Pohybujeme se zde v interpretačně složitém poli, neboť mnozí lidé mohou zastírat, že 

sami nebo někdo z jejich nejbližšího okolí byl obětí násilí (staří lidé?), jiní mohli odpovědět 

kladně, ačkoliv pouze četli nebo slyšeli o vzdáleném případu (vliv médií?), další mohli 

bagatelizovat své vlastní chování a konečně se tu mohl uplatnit i vliv intimity celé otázky. 

Bez specializovaného průzkumu tedy nemůžeme získané výsledky plně zhodnotit.  

 

V každém případě naše zjištění upozorňuje na fakt, že jev domácího násilí je 
pravděpodobně závažný a vyžaduje pozornost policie, občanských organizací i 
samotných aktivních občanů. Výrazný vliv tu může mít jak široká osvěta, tak opatrná 

publicita řešených případů.  

 

 
º    » 

 

 

V průzkumu jsme položili i sérii dotazů, které měly odhalit některé postoje veřejnosti, 
významné z hlediska prevence kriminality a účasti občanů. Šlo například o závažnost 

a postoj k tzv. fotbalovému výtržnictví. To je opět výzkumně velmi složitá otázka - nemá 

smysl se ptát, zda dotazovaný tropí výtržnosti ani zkoumat do hloubky postoje lidí, z nichž 

většina se o fotbal nezajímá a nemůže mít jinou zkušenost než tu, kterou mu náhodně 

zprostředkují média.  

 

Volili jsme proto nepřímou cestu uvozenou formulací: „Do jaké míry souhlasíte s níže 

uvedenými názory?“ Můžeme tak zjistit veřejné mínění, příp. stupeň informovanosti o věci 

a reagovat na postoje, které se v místní komunitě utvářejí.  

 

                                                      
13 Pro úplnost uveďme, že podobný výskyt 36-37 % se objevuje také ve skupinách studentů a žen 
v domácnosti, avšak takové závěry nemůžeme přijímat s dostatečnou jistotou (na 95 %), jak jsme 
zdůvodnili v oddíle 2.2.   
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Jak je patrné z přílohy A (otázka č. 11), nejmenší povědomí mezi občany je podle 
očekávání o fotbalovém, výtržnictví – čtvrtina se k němu nemůže vyjádřit. Kolem 10 % 

se také nevyslovilo k ostatním otázkám. Tímto způsobem jsme si „odfiltrovali“ málo 

informované osoby, jejichž postoj je méně zasvěcený než názorově vyhraněných občanů. 

Jsme tak opět v situaci příhodné pro výpočet referendového tvaru výsledků. Jsou uvedeny 

v tabulce a v grafu.  

 

  ANO NE 
A V Jablonci je problémem výtržnictví, ke kterému dochází v 

souvislosti s fotbalovými zápasy.  52 48 

B V místě bydliště by měly existovat organizované skupiny 
občanů dobrovolníků, které by pomáhaly při udržování 
veřejného pořádku a při prevenci kriminality.  

40 60 

C Dneska nemá smysl obracet se na policii osobně s oznámením, 
že máte podezření na nějaký trestný čin. Člověka to jen 
zatěžuje a je to pro něj i nebezpečné. 

44 56 

D Jestliže se člověk stal obětí drobnějšího přestupku a zná 
pachatele, měl by si to s ním pokud možno vyřídit sám, bez 
účasti policie a soudů. 

39 61 

 

 

Rozložení postojů neukazuje na zásadní vyhraněnost veřejného mínění ve městě. V 
případě fotbalového výtržnictví velmi mírně převažují názory těch, kteří jej považují 
za problém.  
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Většina občanů si nemyslí, že by v místě bydliště měly existovat organizované 
skupiny občanů dobrovolníků, které by pomáhaly při udržování veřejného pořádku 
a při prevenci kriminality.  
 
Mírná většina nesouhlasí s názorem, že by dneska nemělo smysl obracet se na 
policii osobně s oznámením, že máte podezření na nějaký trestný čin.  
 
Většina občanů se nedomnívá, že by si měl člověk, který se stal obětí drobnějšího 
přestupku a zná pachatele, vše s pachatelem pokud možno vyřídit sám, bez účasti 
policie a soudů.  
 

Všechny tyto výsledky jako celek ukazují na to, že pokud jde o aktivitu samotných 
občanů namířenou proti pachatelům, ve veřejnosti převažují normální, společensky 
dobře přijatelné postoje: je třeba spolupracovat s policí, oznamovat přestupky a 
podezření na trestné činy a neuchylovat se ke „svépomoci“.   
 

I tyto zdánlivě nezajímavé výsledky mají svou hodnotu právě proto, že jakoby nic 

překvapivého nepřinášejí: kdyby ve veřejnosti převažovaly tendence k samostatné 

občanské aktivitě bez primární spolupráce s policií a dalšími institucemi, znamenalo by to, 

že nedůvěra v tyto instituce je tak silná, že většina chce volit přímou cestu a nevyužívat sil 

státu a obce.  

 

Na druhé straně – to, že opačný názor má 39-44 % z té části veřejnosti, která si již názor 

utvořila, by mělo vzbudit pozornost: tak velká je již menšina, která nevěří policii a 
soudům a je ochotna podpořit dobrovolnické organizace, neoznamovat trestné činy 
atd. Z tohoto důvodu by součástí programu prevence mohla být i informační a propagační 

aktivita zaměřená na posilování důvěry veřejnosti v orgány činné v trestním řízení, v práci 

policie apod.  

 

Tato důvěra se samozřejmě vytváří především reálnými výsledky: rychlým dopadením a 

usvědčením pachatelů, jejich účinným potrestáním, neúplatností úředníků a policistů, 

udržením pořádku ve městě, odstraněním nespravedlností v přístupu ke všem skupinám a 

vrstvám obyvatel (problém pozitivní diskriminace), promyšleným podněcováním 

pozitivního přístupu občanů ke spolupráci atd. Také v tomto ohledu se ukazují vhodná 

témata pro cílevědomou prevenci na místní úrovni.  
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Uveďme si ve stručném přehledu, které z 25 podrobněji analyzovaných skupin obyvatel 

vybočují svými názory z celkových výsledků:  

 

 nadprůměrně 
často souhlasí 

nadprůměrně 
často nesouhlasí 

V Jablonci je problémem výtržnictví, ke kterému 
dochází v souvislosti s fotbalovými zápasy.  

ženy nad 60 
nezaměstnaní apod. 

muži 30-44 let 
podnikatelé 

V místě bydliště by měly existovat organizované 
skupiny občanů dobrovolníků, které by pomáhaly 
při udržování veřejného pořádku a při prevenci 
kriminality.  

ženy do 29 let 
ženy nad 60 let 
starobní důchodci 
nezaměstnaní apod.  

muži 30-44 let 
zaměstnanci 

nedělnických 
profesí 

Dneska nemá smysl obracet se na policii osobně s 
oznámením, že máte podezření na nějaký trestný 
čin…  

(žádná skupina není 
vyhraněná)  

(žádná skupina není 
vyhraněná) 

Jestliže se člověk stal obětí drobnějšího přestupku 
a zná pachatele, měl by si to s ním pokud možno 
vyřídit sám, bez účasti policie a soudů. 

(žádná skupina není 
vyhraněná) 

zaměstnanci 
nedělnických 
profesí 
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KAPITOLA  4 

 

 

PRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE  
 
 

4.1 Spokojenost s prací republikové a městské policie  

 

Lidé se v průzkumu mohli vyjádřit k tomu, jak jsou spokojeni s prací dvou institucí, jež mají 

v působnosti péči o bezpečí občanů, jejich majetek a o veřejný pořádek.  

 

Dotazovaní mohli odpovědět, že práci policie nemohou posoudit, především proto, že s 

nimi nemají dostatek osobních zkušeností. Tím bylo možné „odfiltrovat” ty občany, kteří by 

na otázku odpovídali, aniž by měli na mysli konkrétní kontakt s těmito institucemi či 

dostatečně určitou vzpomínku a místo toho do odpovědi promítali pouze různé předsudky 

a stereotypy, hodnocení převzatá „z doslechu”, z celostátních médií apod.  

 

V tabulce jsou opět odpovědi v % z počtu dotazovaných.  

 

spokojenost  
s prací… 

velmi 
spokojeni 

převážně 
spokojeni 

spíše 
nespokojeni 

velmi 
nespokojeni 

nemohou 
posoudit 

…celostátní policie 4 41 21 10 24 
…městské policie  6 34 25 14 21 
 

 

S prací Policie ČR relativně (tj. po odečtení těch, co nehodnotili) převládá spokojenost, jak 

je patrné rovněž z grafu: 
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Při hodnocení Městské policie v Jablonci připadá na 40 spokojených 39 nespokojených, 

tedy počet pozitivních a negativních hodnocení je vyrovnaný.  

 

 

 
 
 
V tabulce porovnáváme letošní výsledky s hodnocením republikové a městské policie 

před třemi lety, pomocí „referendového“ poměru spokojených a nespokojených občanů. 

Vyplývá z něho, že spokojenost obyvatel Jablonce s prací Policie ČR se znatelně 
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zvýšila. rovněž tak, ale mírněji, se zvýšila spokojenost s prací Městské policie, takže 

nyní jsou pozitivní a negativní hodnocení statisticky vyrovnané 14.  

 

 v r. 2005 v r. 2008 
s prací celostátní policie 50 : 50 59 : 41 
s prací městské policie  47 : 53 51 : 49 

 
Vrchol spokojenosti s prací Městské policie byl však doposud v r. 2003, kdy poměr 

spokojených a nespokojených činil 68:32.  

 
º    » 

 
Celková spokojenost je nicméně přece jen příliš souhrnný a neurčitý jev, který je třeba 

upřesnit. Učinili jsme tak při hodnocení městské policie.  

 

Dvě pětiny dotazovaných uvedly, že s prací městských strážníků nemají přímou 

zkušenost. Převedeno do absolutních počtů, zhruba 14 tisíc dospělých obyvatel se 
dosud nesetkalo osobně s prací strážníků. Znamená to však, že tolik lidí nemá ani 

negativní, ale ani pozitivní zkušenost…   

 

Hodnocení práce městských strážníků na základě vlastní zkušenosti ukazuje graf:  

 

 
 

                                                      
14 Jak víme z oddílu 2.2, rozdíl mezi 51 a 49 je v tomto průzkumu v rozmezí statistické chyby výběru a nelze 
proto usoudit, že začíná převládat spokojenost.  
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Převedeno do referendového tvaru, poměr pozitivních a negativních hodnocení 
městských strážníků je velmi příznivý - 65:35.  
 

Je očividné, že celkové hodnocení MP (tedy instituce) nekoresponduje s hodnocením 

chování a práce samotných strážníků (tedy osob). je možné, že na tento rozdíl mají vliv 

problémy s vedením MP v poslední době.  

 

V posledních pěti letech se poměr pozitivních a negativních hodnocení nevyvíjí 

dramaticky: mezi léty 22003 a 2005 se zhoršil a za poslední tři roky se naopak zlepšil. 

Naznačuje to tabulka:   

 

hodnocení městských strážníků občany  2003 2005 2008 
mají převážně nebo velmi dobré zkušenosti  40 36 40 
mají převážně nebo pouze špatné zkušenosti 18 24 22 
nemají s nimi zkušenosti 42 40 38 

 

Naprosto nejhorší zkušenosti uvádějí muži 45-59 let a podnikatelé. U prvních 

převažuje negativní hodnocení nad pozitivním, u druhých je početně vyrovnané.   

 
 

4.2 Jak má MP zlepšovat svou práci – razantnějšími zákroky 

 
Jak by mohla městská policie v Jablonci zlepšit svou práci? Především 
razantnějšími zákroky vůči vandalům (je přesvědčeno 52% občanů), výkonem služby 
pěšími hlídkami (45%) a razantnějšími zákroky vůči bezohledným motoristům (38%). 

Domníváme se, že to celkem dobře odpovídá vnímání problémů, které může MP řešit – 

viz odd. 3.3.  

 

Pro porovnání s minulými lety jsme museli použít přepočet na 100 %, abychom dosáhli 

srovnatelnou základnu. Ta ovšem zachovává poměry mezi jednotlivými způsoby práce a 

je tudíž patrné, že  

§ výskyt požadavků na razantnější zákroky vůči vandalům od roku 2001 klesá (v 

posledních 5 letech již jen mírně),  

§ požadavky na zákroky vůči řidičům a na větší využívání technických prostředků se 

stabilizovaly (po nárůst mezi lety 2001 a 2003) a  

§ požadavky na výkon služby pěšími hlídkami (dnes již samozřejmost) zůstávají trvale 

stejné.  
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 2001 2003 2005 2008 
razantnějšími zákroky vůči vandalům 39 25 23 21 
výkonem služby pěšími hlídkami 17  20 19 18 
razantnějšími zákroky vůči bezohledným 
motoristům 

  8 15 16 15 

větším využíváním technických prostředků    4 10 12 11 
takovým rozmístěním svých členů, aby je lidé 
znali 

13 10   7 10 

slušnějším chováním a vystupováním   6   7   7   8 
větší  popularizací své práce, např. mezi dětmi a 
mládeží 

  3   6   6   8 

výkonem služby motorizovanými hlídkami    7   5   7   7 
jiná možnost    3   2   3   2 

 

Do tohoto trendu jsme nezařadili s výsledky z r. 1999, protože tehdejší výzkumná 

agentura tam některá možná opatření nezahrnula (viz příloha B). 

 

Málo byly navrhovány další zajímavé způsoby práce. Přesto přinášíme tyto odpovědi jako 

obvykle bez podstatných úprav. Jen tak lze vidět spektrum názorů (většinou kritických 

připomínek) v celé rozmanitosti.  

 
zrušit MP                                                 
zakročit opravdu na místě, kde je potřeba       
vyšší vzdělání                                                   
více policistek                                                  
více dohlížet na pití alkoholu a užívání drog u mladistvých   
větší důslednost                                                 
tolerance                                                        
spíše se specializují pouze na nandávání botiček     
rychlejší vyřizování věcí                                          
razantnější přístup k Romům                                      
zavést psychotesty                                                      
pomoci, když je občan požádá o zákrok                            
policista by měl být vzorným občanem, neúplatný, lidský     
pohotovější zásahy                                               
opět Bc. Rakouše do vedení                                       
odvolání velitele městské policie  
obchvat mimo město (Jablonec je srdcem Jizerských hor)    
nemotat se do věcí, které nejsou podstatné                       
inteligence, slušné chování                                      
hlídky na kolech                                                 
dát jim víc pravomocí                                            
být rychleji na místě činu                                       
aby byli více vidět v ulicích                                    
záchranářský kurz + plavat                                       
neprovokovat nápisem "pomáhat a chránit"           
plnit "heslo"                                                    

 

Jak je vidět, někteří občané si stále ještě pletou městskou policii s republikovou.   
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KAPITOLA  5 
 

 

SPOKOJENOST LIDÍ S ŽIVOTEM VE MĚSTĚ  A 
NÁZORY NA VYBRANÉ AKTUÁLNÍ ZÁMĚRY  

 

5.1 Převažuje spokojenost obyvatel s životem ve městě 
 

Občané Jablonce od nás podobně jako v minulosti dostali otázku, jak jsou celkově 

spokojeni s životem ve městě. V úvahu měli vzít vzhled města, možnosti pracovního 

uplatnění, sportovního i kulturního života bezpečí v ulicích, úroveň veřejných služeb, 

bydlení, městské dopravy, školství, zdravotnictví atd.  

 

Zhruba dvě třetiny občanů města jsou s životem v Jablonci n. N. rozhodně nebo 
spíše spokojeni.  
 

V další tabulce připomínáme výsledky z podobných průzkumů v minulosti:  

 

 2001 2003 2005 2008 
rozhodně spokojen(a)  11 22 18 18 
spíše spokojen(a) 50 35 48 45 
tak napůl  22 31 25 29 
spíše nespokojen(a)  13   8   6 6 
rozhodně nespokojen(a)    2   4   3 2 
 

 

V porovnání s hodnocením v roce 2005 došlo opticky k nepatrnému zhoršení ve vnímání 

občanů, nutno však zdůraznit, že jde o zhoršení v rozmezí zákonitě vznikající tzv. 

statistické chyby výběrového šetření. NejsprávnějšímNesprávnějším závěrem je, že 

rozložení celkové spokojenosti obyvatel se pravděpodobně nezměnilo.  
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5.2 Přehrada, školy a terminál MHD jsou pro občany prioritou   
 
Město má pro nejbližší léta řadu záměrů 15. Lidé v průzkumu mohli vyjádřit, které z nich 

považují za nejdůležitější a měly by se rozhodně uskutečnit. Lidé mohli v uvedeném 

seznamu označit maximálně 5 plánovaných akcí. Odpovědi jsme srovnali podle 

nejčastějších priorit a předkládáme je v následující tabulce.  

 

 

areál přehrady (Tajvan, Sluneční lázně, prostor loděnice, rychlé občerstvení, parkoviště aj.)  57 
rekonstrukce nebo přístavba základních a mateřských škol  44 
terminál městské hromadné dopravy 40 
regenerace panelových sídlišť (zateplení, komunikace, parkoviště, zeleň atd.) 37 
modernizace a rozšíření kamerového systému v ulicích města  32 
park u sídliště Mšeno 30 
koupaliště v Nové Vsi 27 
obnova budovy radnice (stavební památka a budoucí kulturně společenské centrum města)  26 
přemístění sběrného dvora z Proseče (uvolnění místa pro bytovou výstavbu)  16 
nástavba na městském bazénu - ubytování pro turisty a návštěvníky města  11 
něco dalšího    5 
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Zatímco nástavba na plaveckém bazénu nebo přemístění sběrného dvora z Proseče má 

malou podporu, úpravy u jablonecké přehrady by přivítala více než polovina obyvatel. 

Důvody jsou pravděpodobně dva: a) oproti sběrnému dvoru v Proseči či turistické 

ubytovně je přehrada předmětem zájmu podstatně větší skupiny obyvatel města, b) 

samostatně hodnocený záměr v Proseči nebo záměr nástavby na bazénu by mohl získat 

větší podporu, ale v „konkurenci“ prioritnějších témat zůstaly v pozadí. Výsledek tudíž 

neznamená, že by lidé odmítali ty záměry, které jsou v žebříčku níže, nýbrž pouze to, že 

ve srovnání s jinými jim nedali přednost.  

 

 

Výsledky je možné rozdělit do tří skupin:  

 

I. Více než třetinovou nebo i nadpoloviční podporu veřejnosti mají areál přehrady, 
investice do školních budov, dokončení terminálu městské hromadné dopravy a 
regenerace panelových sídlišť. To jsou silná témata, která v politice města nelze 
opomenout.  
 

II. Čtvrtinovou až třetinovou podporu má park u sídliště Mšeno, koupaliště v Nové Vsi 
(přestože leží mimo intravilánu města) a obnova budovy radnice. V absolutních počtech 

jde sice o menšinovou podporu, avšak dotazovaní měli k dispozici nejvýše pět hlasů a 

jako celek upřednostnili záměry z I. skupiny. Přesto jde ze strany veřejnosti o zřetelnou 

podporu a kdyby se mělo oznámit, že se záměr neuskuteční, část veřejnosti by na to 

citlivě reagovala.  

 

III. Výrazně menšinovou podporu má přemístění sběrného dvora v Proseči a nástavba 

městského bazénu pro ubytování. I když to může být z hlediska záměrů města velmi 

potřebné opatření (Proseč) nebo o velmi dobrou příležitost (ubytovna), je třeba říci, že tyto 

záměry ve středu pozornosti veřejného mínění nejsou a případné odstoupení od nich by 

vzbudilo negativní reakce především od zainteresované části veřejnosti 16.  

 

 

                                                                                                                                                                 
15 Pro tuto otázku jsme čerpali především z Integrovaného plánu rozvoje města. Dalších záměrů 
jsme se nedotkli, např. výstavbových plánů ve Mšeně, výstavby otevřeného bazénu či aktuální 
nutnosti opravy letního kina.  
16 Zainteresovanou veřejností se v těchto případech míní např. investoři, obyvatelé lokality, 
poskytovatelé služeb cestovního ruchu, stavební firmy, zájemci o využití apod.  
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5 % návrhů bylo uvedeno dotazovanými navíc a přetiskujeme je v původním znění, neboť 

odrážejí rozmanitost potřeb a zájmů obyvatelstva. Občané si přejí:  

 
novou budovu pro bezdomovce                                                    
budování nových dětských hřišť                                             
dělat pro občany jako celek to, co je potřebné městu (ne stadion)        
domov důchodců                                                           
dostupnost MHD                                                           
dům pro  seniory 
hospic                                                 
hřiště v centru                                                          
řešit, kam umístit seniory                                                      
koupaliště ve Vrkoslavicích                                              
levnější teplo                                                           
méně protěžovat fotbal                                                   
městský park                                                             
Na Dolině více dětských hřišť                                            
nákupní středisko                                                        
ne herny ve středu města                                                 
nespokojenost s obchody 
zrušit herny                                    
opravy budov v centru                                                    
stálý divadelní sbor                                                     
upravit Dolní náměstí                                                    
veřejná WC - větší množství, u stávajících zlepšit kvalitu               
více dětských oplocených hřišť                                           
vybudování hospicu                                                       
vyhodit Romy z  parku                                                    
vylepšení bazénu                                                         
vyřešit vytápění paneláků - zlevnit                                      
vystěhování cikánů                                                       
ubytování mladých lékařů                                         
zlepšit stav vody v přehradě                                             
zrušit herny                                                             
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KAPITOLA  6 

 
ZVLÁŠTNÍ SKUPINY OBYVATEL  

 
V souvislosti s přípravou komunitního plánu sociálních služeb si město mapuje 

problematiku sociálních služeb na straně nabídky i poptávky. Například v březnu 

uskutečnil humanitní odbor MÚ rozsáhlou anketu, která do zpracování přinesla 981 

dotazníků od občanů města.  

 

Protože však nešlo o statistický vzorek reprezentující demografické složení obyvatelstva 

(odpovídali ti, které to více zajímalo, např. více ženy než muži, více starší občané než 

mladší apod.) a protože se anketa zaměřila skutečně jen na sociální služby, použili jsme v 

našem průzkumu otázku, na jaké skupiny obyvatel by se podle dotazovaných měla 
soustředit pozornost města. Otázka však nebyla zaměřena pouze na sociální služby, 

ale zjišťovala i postoje k některým „problémovým“ skupinám, které by se mohly stát 
předmětem aktivit v rámci Koncepce prevence kriminality města 17 . 

 

Otázku jsme proto formulovali takto: „Vedení města má zájem na tom, aby se řešily 

problémy všech skupin obyvatel. Někteří lidé však potřebují zvýšenou péči a jiní zase 

kontrolu a dohled. Označte z dalšího seznamu maximálně pět skupin, na něž by se měla 

soustředit největší pozornost.“ 
 

senioři (kvůli ochraně před bytovou krádeží, podvodem apod.)  45 
bezdomovci 43 
mladí lidé, kteří nemají zajištěnou ani práci, ani bydlení 39 
mladiství, kteří nadměrně pijí alkohol  35 
etnické menšiny (Romové) 35 
lidé závislí na drogách 34 
dlouhodobě (více než 1 rok) nezaměstnaní občané  32 
problémoví spoluobčané (problémy s dodržováním zákonů) 30 
lidé závislí na alkoholu 24 
lidé po návratu z výkonu trestu 16 
přistěhovalci (Vietnamci, Ukrajinci aj.) s obtížnou integrací do společnosti 15 
uprchlíci (žadatelé o azyl)    6 
jiná skupina osob    3 

                                                      
17 Přebíráme zde od Ministerstva vnitra oficiální název „Koncepce prevence kriminality města“, 
ačkoliv přesnější by bylo např. „Koncepce prevence kriminality ve městě“ – nejde přece o 
„kriminalitu města“ podobně jako by bylo problematické hovořit o „Koncepci prevence kriminality 
ministerstva vnitra“.  
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Ukázalo se, že žádná z nabídnutých skupin nedosáhla nadpoloviční pozornosti ze strany 

obyvatel. Znovu však upozorňujeme na to, že jsme každému dotazovanému poskytli 

maximálně „pět hlasů“, které mohl mezi „kandidující skupiny“ rozdělit. Kdybychom totiž 

toto početní omezení nedali, riskovali bychom, že mnoho lidí označí všechny skupiny 

(proto vždy nějaké důvody pro péči nebo dohled existují) a výsledky by se tak „zploštily“ 

na to, co všichni víme: pracovat se musí se všemi skupinami. Nevěděli bychom tedy, na 

které se přednostně soustředit v situaci, kdy město logicky nemůže mít dostatek sil, 

finančních prostředků, odborníků a jejich času atd. na pokrytí všech potřeb všech skupin 

obyvatel.   
 

 
 

 

Nebudeme výsledky komentovat podle toho, zda se lidé těchto skupin obávají anebo zda 

se obávají o ně (viz např. bezdomovci nebo mladiství). Výsledky totiž znamenají hlavně 

to, které skupiny by měly být v pozornosti vedení města – co si veřejnost přeje, aby bylo. 

Město by podobně jako v názorechnázorů na rozvojové priority mělo k těmto výsledkům 

přihlédnout, avšak při rozhodování musí nutně vzít v úvahu také důvody a názory 

odborníků a reálné možnosti při realizaci potřebných opatření.   

 
º    » 

 

Abychom lépe pochopili potřeby a zájmy občanů, zjišťovali jsme, zda a v čem se liší 

názory mužů a žen. Podrobnější analýza ukázala, že ve vztahu k většině posuzovaných 
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skupin nejsou mezi ženami a muži rozdíly. Podstatné rozdíly jsou pouze ve vztahu ke 

dvěma skupinám:  

1. péče o lidi závislé na alkoholu je prioritní pro 49 % dotazovaných žen, ale pouze 

pro 38 % mužů a podle našeho názoru se sem jednoznačně promítají zkušenosti a 

obavy žen z alkoholismu mužů;  

2. etnické menšiny, resp. Romové jsou problémem anebo předmětem potřebné péče 

pro 35 % žen, ale jen pro 27 % mužů – jestliže by tedy město žádalo podporu 

veřejnosti pro opatření na pomoc místním etnickým skupinám, získalo by ji přece 

jen spíše od žen než od mužů.   

 

Naproti tomu podíl mužů a žen žádající prioritní pozornost pro seniory (57:57), pro lidi bez 

domova (31:28), resp. pro  mladé lidi, kteří nemají zajištěnou ani práci, ani bydlení (28:27) 

je stejný. Z toho vyplývá závěr, že v zájmu o tři nejčastěji uváděné prioritní skupiny 
obyvatel nejsou žádné rozdíly mezi muži a ženami.  
 

Vezmeme-li v úvahu podrobnější členění dotazovaných obyvatel města podle pohlaví a 

věku současně (viz kap. 1), pak lze pro tři v průzkumu nejčastěji podporované skupiny 

uvést:  

 

1. Podpora seniorů (ve smyslu otázky) překvapivě klesá s věkem: ochranu seniorů 

před bytovými krádežemi, podvody apod. si přeje jasná většina mladých mužů a 

žen do 29 let věku (70-74 % z nich), tedy ve věku jejich vnuků a vnuček, zatímco u 

nejstarších skupin nad 60 let klesá na 49 % u mužů a 39 % u žen. Neznamená to 

nic jiného, než že ochranu seniorů si přejí výrazně častěji nejmladší ročníky a 
nejméně často sami senioři.   

2. Podpora bezdomovců je ze strany základních demografických skupin mnohem 

vyrovnanější.  

3. Podpora mladých lidí bez zajištěné práce a bydlení je podobně vyrovnaná, což 

jsme vzhledem k podobnosti těchto skupin očekávali (povšimněme si zvýšené 

kritičnosti k této skupině u mužů a žen, kteří jsou ve věku jejich otců a matek).  

 

Názorně to ukazují grafy s údaji, kolik % z dané demografické skupiny doporučuje prioritní 

pozornost třem nejčastěji uváděným skupinám obyvatel:   
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º    » 

 

Pro ilustraci zde uvádíme ještě výsledky již zmíněné březnové ankety, která se rovněž 

dotazovala, jakým skupinám obyvatel by město mělo věnovat pozornost. Otázka ovšem 

byla jinak formulovaná (nepožadovala výběr maximálně pěti skupin), zajímala se jen o 
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klienty sociálních služeb a nepoužila seznam skupin, z nichž dotazovaní vybírali. 

Pozornost by se měla věnovat:   

 

1) Seniorům – (25,24%) 
2) Rodinám s postiženými dětmi – (24,69%) 
3) Osobám v obtížné životní situaci – (15,92%) 
4) Dospělým lidem s postižením (smyslovým, tělesným, mentálním) – (13,82%) 
5) Mládeži s postižením (smyslovým, tělesným, mentálním) – (12,10%) 
6) Neorganizované mládeži 12 – 18 let – (10,60%) 
7) Rodinám sociálně slabým – (10,14%) 
8) Příslušníkům romské komunity – (2,46%) 
9) Uživatelům drog – (2,00%) 
10) Příslušníkům etnických menšin – (0,68%) 
11) Jiným skupinám – (0,45%) 

 
 
 


