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Výsledky sociologického průzkumu „Vnímání pocitu ohrožení obyvatel Prostějo
Zjištění, nakolik se v Prostějově cítí je-

ho obyvatelé bezpečně  a spokojeně, bylo
cílem rozsáhlého zářijového sociologické-
ho  průzkumu, který zadalo město Prostě-
jov. Tazatelé společnosti  Augur Consul-
ting během něj oslovili reprezentativní
vzorek 596  respondentů ze všech lokalit
města, včetně jeho okrajových  částí. Vý-
sledky průzkumu budou podle starosty
ing. Jana  Tesaře využity k přijímání dal-
ších opatření ke snížení  kriminality a ke
zvýšení spokojenosti obyvatel s životem
ve  městě. 

Názory a postoje Prostějovanů zjišťova-
li tazatelé společnosti  Augur Consulting
při rozhovorech vedených v domácnos-
tech respondentů, kde je také zapisovali do
dotazníku, který  obsahoval více než sto

otázek. „Vybrali jsme muže i ženy ze
všech věkových skupin od 15 let, kteří do-
sáhli různého stupně  vzdělání. Jejich za-
stoupení ve výběrovém vzorku odpovídá
struktuře populace v Prostějově. Právě ta-
to zásada odlišuje  sociologický průzkum
od anket, při kterých jsou vesměs na  uli-
cích dotazováni náhodně vybraní lidé,“
zdůraznil ředitel  společnosti Augur Con-
sulting Marián Svoboda 

Součástí vyhodnocení bylo i srovnání
závěrů ze zářijového  průzkumu s podob-
ně tematicky zaměřením šetřením, které 
v Prostějově proběhlo před čtyřmi lety. 
„Z průzkumu  uskutečněného letos napří-
klad vyplynulo, že Prostějované se,  stejně
jako v roce 2001, nejčastěji obávají kráde-
ží kol,  vykradení automobilu, kapesních

krádeží, oloupení na ulici a  výtržnictví,“
prozradil Marián Svoboda s tím, že téměř
polovina dotázaných se přitom domnívá,

že stav veřejného  pořádku a kriminality
v Prostějově je ve srovnání s obdobnými
městy spíše nebo rozhodně na lepší úrovni. 

„V loňském roce šetřili prostějovští po-
licisté 43 krádeží  jízdních kol, 166 přípa-
dů vykradení automobilu, 58 kapesních

krádeží, včetně odcizení kabelek a dokla-
dů, a osm případů  výtržnictví, ke kterým
došlo na území města,“ vypočítala  tisko-

vá mluvčí Policie ČR Alena Slavotínková.
„Tato čísla však  hovoří pouze o trestných
činech, kterých bylo loni v Prostějově spá-
cháno celkem 1 233. Některé krádeže kol
či  případy výtržnictví jsou klasifikovány
jako přestupek,“  upozornila. 

Součástí průzkumu bylo i zjištění míry
spokojenosti obyvatel s životem ve městě.
Zatímco v roce 2001 bylo spíše nebo roz-
hodně  spokojeno 48,7 procenta dotáza-
ných, letos to bylo již 61,5  procenta,
v okrajových částech dokonce 64 procent.

(Názory a postoje obyvatel Prostějova
přibližují následující  grafy, tabulky a čí-
selné údaje, které jsou součástí  134strán-
kové závěrečné zprávy vypracované spo-
lečností Augur  Consulting.) Y. Kadlecová

Starosta města Jan Tesař: 
„Výsledky sociologických průzkumů reprezentují
názory obyvatel  všech částí Prostějova. Poskytují
nám nezávislou, velmi cennou  zpětnou vazbu od li-
dí, kteří v nich žijí. Proto je využíváme  nejen při při-
jímání opatření k dalšímu snížení kriminality, ale
i při rozhodování o tom, jak ještě více zlepšit život
ve  městě.“ 

Srovnání veřejného pořádku a kriminality 

v Prostějově s podobnými městy
☛ Téměř polovina dotázaných (48,2 %) se domnívá, že stav  veřejného pořádku a kri-

minality v Prostějově je ve srovnání s obdobnými městy spíše nebo rozhodně na lepší
úrovni. 

Názory obyvatel na opatření a postupy zvyšující vliv

městské  policie při ochraně a bezpečnosti občanů

Pocit ohrožení obyvatel Prostějova 

konkrétními druhy  zločinnosti 

☛ Jak vyplývá z analýzy výsledků výzkumu uskutečněného v září  2005, Prostějova-
né se nejčastěji obávají, stejně jako v roce  2001, krádeží kol, dále vykradení automo-
bilu, kapesních krádeží,  oloupení na ulici a výtržnictví (viz následující graf): 

Spokojenost s prací městské policie 

☛ Míra spokojenosti obyvatel Prostějova s prací městské policie  v místě jejich byd-
liště je obdobná jako míra spokojenosti s prací Policie ČR. Spíše nebo rozhodně je
s prací městské  policie v roce 2005 spokojeno 45,1 % dotázaných. 

Lokalizace rizikových míst ve městě vzbuzujících

pocit ohrožení  obyvatel 

☛ Prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant ohrožení)  byla identifiko-
vána místa, na kterých se obyvatelé města cítí  být bezprostředně ohroženi kriminalitou. 

☛ Z analýzy výsledků vyplývá, že nejčastěji se respondenti cítí  být ohroženi v pro-
storu Husova náměstí (21,4 %) a dále ve  Smetanových sadech (11,4 %). Ostatní mís-
ta vyvolávací pocit  ohrožení jsou seřazena v následující tabulce podle  zaznamenaných
četností. 

Domníváte se, že stav veřejného pořádku a kriminality v Prostějově 
je ve srovnání s obdobnými městy na lepší nebo horší  úrovni?

Určitě lepší úroveň: 4,4 % 
Spíše lepší úroveň: 43,8 % 
Spíše horší úroveň: 14,9 % 
Rozhodně horší úroveň: 2,2 % 
Nevím, nedokážu posoudit: 34,7 % 

O jaký trestný čin se jednalo?

Krádež kola 50,0 %
Krádež na ulici (kapesní krádež) 30,2 %
Vykradení auta 25,2 %
Vykradení sklepa, kůlny, garáže apod. 22,5 %
Ublížení na zdraví 12,6 %
Krádež auta 8,6 %
Bytová krádež 8,1 %
Loupežné přepadení 7,2 %
Znásilnění 0,0 %
Jiný trestný čin 10,4 %

Město Prostějov ve spolupráci se společenstvím vlastníků bytových jednotek Marti-
nákova připravuje modelový projekt Bezpečné bydlení zaměřený na zabezpečení

vstupů bytových a panelových domů.  Jeho reliazace přispěje k zajištění bezpečného
bydlení a dalšímu zvýšení prevence. 

Velmi spokojen(a
Spokojen(a) 
Tak napůl 
Nespokojen(a) 
Velmi nespokojen
Nevím 

Čím by podle vašeho názoru mohla městská policie ve vašem městě  
zvýšit svůj vliv při ochraně bezpečí občanů?

rok  2005 rok 2001

Razantnějšími zákroky vůči vandalům 27,4 %  39,6 %
Zvýšením počtu strážníků v ulicích města 17,8 %  0 %
Výkonem služby pěšími hlídkami 10,9 %  15,4 %
Razantnějšími zákroky vůči bezohledným motoristům 10,4 % 5,4  %
Rozšířením městského kamerového systému 9,6 %  0%
Takovým rozmístěním svých členů, aby je lidé znali 7,4 %  9,1 %
Využíváním nových technických prostředků 4,2 %  7,3 %
Výkonem služby motorizovanými hlídkami, 4,0 %  10,3 %
a tím rychlejší akceschopností
Slušnějším chováním a vystupováním 3,0 %  4,8 %
Větší propagací a popularizací své práce 2,9 %  6,3 %
Jiná možnost  2,6 % 2,1 %

Jak jste spokojen(a) s tím, jak se městská policie stará o bezpečnost občanů?

Jsem naprosto spokojen(a) 7,6 %
Spíše spokojen(a) než nespokojen(a) 37,5 %
Spíše nespokojen(a) než spokojen(a) 42,4 %
Jsem naprosto nespokojen(a) 12,5 %

Osobní zkušenost obyvatel z přímého jednání

s městskou policií 

☛ Osobní zkušenost z přímého jednání s městskou policií uvedla  téměř polovina do-
tázaných (47,1 %). 

☛ Téměř polovina (46,8 %) z respondentů, kteří mají zkušenost  z přímého jednání
s městskou policií, uvádí, že byli městskou  policií v minulosti projednáváni, pokutová-
ni nebo napomínáni. 

☛ Více než dvě pětiny respondentů (44,6 %) oznámily městské  policii přestupek ne-
bo jiné protiprávní jednání.

☛ Další téměř dvě pětiny (37,1 %) žádaly městskou policii o radu.
☛ Necelých deset procent (9,6 %) má s městskou policií jinou  zkušenost. 

Míra spokojenosti s prací Policie ČR

☛ Téměř polovina obyvatel Prostějova (46,9 %) je spíše nebo  naprosto spokojena
s tím, jak se Policie ČR stará o bezpečnost občanů v místě jejich bydliště. 

☛ Naproti tomu více než polovina respondentů (51,3 %) projevuje  s prací Policie ČR
spíše nebo naprosto nespokojenost. 

☛ Míra spokojenosti občanů s prací Policie ČR za poslední čtyři  roky mírně vzrost-
la. V roce 2001 projevovalo spíše nebo  rozhodně spokojenost s prací Policie ČR v mís-
tě svého  bydliště 41,3 % dotázaných. 
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Prostějovští radní vážně uvažují o zřízení okrskové služby, 
tedy takzvaných pochůzkářů. 

Ti by, stejně jako v dobách první republiky, zodpovídali za veřejný
pořádek v určité části  města. Svůj revír by měli takříkajíc obšlápnutý, 
neboť by jej  denně několikrát prošli.  Radní si od pochůzkářů slibují, 

že  díky každodennímu osobnímu kontaktu s obyvateli snáze získají  přehled
o problémech v jednotlivých lokalitách. (Více na straně 5)

Osobní negativní zkušenost obyvatel 

Prostějova s kriminalitou

☛ Téměř dvě pětiny dotázaných (37,4 %) uvádí, že se oni sami  nebo jiný člen jejich
domácnosti stali v posledních dvou letech  obětí nějakého trestného činu nebo pokusu
o něj na území města. 

☛ V této oblasti došlo k nezanedbatelnému posunu. Při průzkumu  v roce 2001 pří-
mou negativní zkušenost s trestnou činností na  území města připustilo 46,9 % respon-
dentů. 
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☛ Jak vyplývá z a
spíše nebo rozhodn

☛ Nespokojenost
Prostějova. 

Domnívá
p

Určitě dostatek 
Spíše dostatek 
Spíše nedostatek 
Určitě nedostatek 
Nevím, nedovedu

Příležito

☛ Více než polov
bo určitě dostatek př

Co dále vyplynulo 

z výsledků sociologického

průzkumu 

➢ MÉNĚ SPOKOJENI S PRACÍ
MĚSTSKÉ POLICIE JSOU LIDÉ,
KTERÉ  STRÁŽNÍCI NAPOMÍNALI,
POKUTOVALI NEBO PROJEDNÁ-
VALI

☛ Téměř polovina dotázaných (41,7
%) uvádí, že má osobní  zkušenost z pří-
mého jednání s městskou policií. Téměř
polovina z nich (46,8 %) uvádí, že byli
sami městskou  policií v minulosti pro-
jednáváni, pokutováni nebo  napomíná-
ni. 

☛ Projednáváni městskou policií byli
častěji lidé v nejnižší  věkové skupině do
29 let, častěji muži a lidé s nejnižším
stupněm vzdělání. 

☛ Pouze méně než dvě pětiny respon-
dentů (39,1 %), kteří byli  městskou po-
licií projednáváni, je s její prací spíše ne-
bo  rozhodně spokojeno. Obecně lze kon-
statovat, že míra spokojenosti s městskou
policií je mimo jiné závislá na  skuteč-
nosti, zda jí občan byl nebo nebyl pro-
jednáván. U skupiny respondentů, kteří
byli v minulosti městskou policií  pro-
jednáváni, je spokojenost s městskou po-
licií nižší. 

➢ TÉMĚŘ TŘETINA Z TĚCH,
KTEŘÍ SE STALI OBĚTÍ TRESTNÉ-
HO ČINU  NEBO POKUSU O NĚJ,
JEJ NENAHLÁSILA NA POLICII

☛ Téměř třetina (29,4 %) z těch res-
pondentů, kteří uvedli, že  oni sami nebo
někdo z jejich blízkých se stali obětí
trestného  činu, jej nenahlásila na policii.

☛ Téměř tři pětiny (57,6 %) z těch res-
pondentů, kteří trestný  čin nebo pokus
o něj na policii nenahlásili, tak neučinily
proto, že by jej policie podle jejich názo-
ru stejně nevyřešila. 

➢ ČTVRTINA DOTÁZANÝCH JE
O TRESTNÉ ČINNOSTI OCHOTNA
INFORMOVAT  POUZE ANONYM-
NĚ

☛ Ochota obyvatel Prostějova partici-
povat na objasnění trestné  činnosti se od
roku 2001 zásadním způsobem nezměni-
la. 

☛ Více než dvě pětiny dotázaných
jsou ochotny svědčit na policii  pouze
tehdy, budou-li k tomu vyzvány.

☛ Čtvrtina respondentů je ochotna in-
formovat policii o trestné  činnosti pouze
telefonicky - anonymně. 

☛ Sama je připravena hlásit se na po-
licii se svědectvím pouze  pětina občanů. 

➢ LIDÉ BY UVÍTALI RAZANT-
NĚJŠÍ ZÁKROKY VŮČI VANDA-
LŮM 

☛ Více než čtvrtina dotázaných 
(27,4 %) se domnívá, že by  městská po-
licie mohla zvýšit svůj vliv při ochraně
bezpečí  občanů razantnějšími zákroky
vůči vandalům.

☛ Další téměř pětina dotázaných 
(17,8 %) upřednostňuje zvýšení  počtu
strážníků v ulicích města. 

☛ Desetina obyvatel (10,9 %) preferu-
je zintenzivnění výkonu  služby pěšími
hlídkami, razantnější zákroky vůči bezo-
hledným  motoristům (10,4 %) a rozšíře-
ní kamerového systému ve městě 
(9,6 %). 

➢ ZA DOBROU ADRESU JE
Z HLEDISKA BEZPEČÍ POVAŽO-
VÁNO NÁMĚSTÍ T.  G. MASARYKA 

☛ Za nejméně bezpečné místo pro
bydlení ve městě je považováno  Husovo
náměstí (25,2 % respondentů), dále okra-
jové části města  (12,4 %) a okolí hlavní-
ho nádraží (11,9 %). 

☛ Za nejbezpečnější místo k bydlení
považují více než dvě  pětiny dotázaných
(40,3 %) centrální část města (náměstí 
T. G.  Masaryka). 


