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1. Úvodní informace 

1.1 Prevence kriminality představuje soubor aktivit, které se zaměřují na potlačení 

kriminogenních faktorů a kriminálně nežádoucích jevů, ale i na pomoc obětem 

trestných činů. 
 
Preventivní aktivity se dělí do třech základních skupin: 
Primární prevence – zaměřuje se na kořeny delikvence, na hlubší příčiny kriminálního jednání. 
Zahrnuje celou populaci, dospělé i děti. 
 
Sekundární prevence – zaměřuje se na konkrétní rizikové jedince a skupiny obyvatelstva, úžeji 
vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. Usiluje o odvrácení od kriminálního jednání 
a o aktivní podporu společensky akceptovaného chování. 
 
Terciární prevence – resocializační a reintegrační opatření směřující k těm, kteří se již protiprávního 
jednání dopustili, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy, a na osoby, které se již staly 
oběťmi trestných činů. 
 

1.2 Specifické cíle Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 

2020 stanovené pro obce: 
 
Obce na základě doporučení této Strategie vytvářejí podmínky pro rozvoj prevence kriminality 
na svém území, zejména: 
 
1.23. Aktivně se prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR podílejí na činnosti Republikového 
výboru pro prevenci kriminality. 
 
1.24. Zpracovávají obecní koncepce či plány prevence kriminality a bezpečnostní analýzy na 
lokální úrovni. 
 
1.25. Zajišťují činnost manažera prevence kriminalita obce a poskytují mu potřebné zázemí a 
specializované vzdělávání, vytváří Pracovní skupiny prevence kriminality a zajišťují a koordinují 
jejich činnost (se zvláštním zaměřením na spolupráci, výměnu dat a informací a příkladů dobré 
praxe s Policií ČR na svém území). 
 
1.26. Zřizují obecní policii. 
 
1.27. Zpracovávají a realizují vlastní preventivní aktivity a programy či projekty v rámci 
Programu prevence kriminality. 
 
1.28. Podporují preventivní aktivity a projekty na svém území rovněž z vlastních zdrojů. 
 
1.29. Vyhodnocují plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných preventivních 
projektů a opatření. 
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1.3 Systém prevence kriminality v Královéhradeckém kraji 
Agenda prevence kriminality je v rámci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zařazena na 
odbor sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování. Tento fakt se nemění ani 
s příchodem tématu měkkých cílů. Pracovní skupina prevence kriminality, která je hodnotící 
skupinou se bude scházet také v roce 2018 zejména za účelem hodnocení. Skupina je pestrá, 
členové jsou zástupci jak Policie ČR a Krajského úřady, tak Probační a mediační služby. Jedná 
se tedy o složky, které mají s tematikou dlouholeté zkušenosti. Na místní úrovni kraje jsou do 
systému prevence kriminality zapojeny orgány veřejné správy, police, nevládní organizace a 
další instituce působící v obcích. Podstatou systému prevence kriminality na místní úrovni je 
optimální rozložení působnosti v oblastech sociální a situační prevence s ohledem na místní 
situaci, potřeby i možnosti.  
Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni. 
Představují systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů 
státní správy a samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality ve městech a 
obcích zatížených vysokou mírou kriminality a dalšími kriminálně rizikovými jevy. Podstatou 
těchto programů je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie a nestátních 
neziskových organizací. Záběr programu je podmíněn místní situací v oblasti vývoje sociálně 
patologických jevů, potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními prostředky. Metodické 
vedení, podpora a předávání informací v oblasti prevence kriminality probíhá různými kanály. 
Dvakrát ročně jsou pozváni manažeři prevence kriminality na poradu, průběžně během roku 
probíhá předávání informací emailovou poštou, informace jsou zveřejňovány na stránkách 
kraje a v případě potřeby dochází ke konzultacím přímo na obci (jednodušší logistika, 
informace získá více lidí ze samosprávy obce). 

 

2. Bezpečnostní analýza 

2.1 Cizinecká problematika na území Královéhradeckého kraje  
Na území Královéhradeckého kraje provozuje Diecézní katolická charita Poradnu pro 

cizince a migranty. V rámci její činnosti jsou realizovány kurzy sociokulturní orientace, kurzy 
českého jazyka pro účely získání trvalého pobytu na území republiky, sociální a právní 
poradenství a tlumočnické služby, podpora a pomoc při vyhledávání ubytování v návaznosti 
na Státní integrační program pro azylanty, vzdělávání cílové skupiny s cílem zvýšení kvalifikace 
a možnosti uplatnění na trhu práce a podpora školních, mimoškolních a volnočasových aktivit 
dětí. Jedná se o aktivity, které navazují a doplňují poskytování sociálních služeb. Cílovou skupin 
ou těchto aktivit jsou cizinci pobývající na území Královéhradeckého kraje, kteří mají udělenu 
mezinárodní ochranou formou azylu a doplňkové ochrany. Těmto osobám byl z důvodu 
pronásledování v zemi původu a tím nemožnosti návratu udělen azyl nebo status doplňkové 
ochrany dle zákona o azylu č. 326/1999. Přicházejí často ze zemí s odlišnými sociálními a 
kulturními zvyklostmi, překonávají jazykovou bariéru, v některých případech mají pouze 
základní vzdělání nebo jim chybí doklady o dosaženém stupni vzdělání. Žadatelé o azyl 
pobývají v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí, odkud jsou po udělení statusu 
mezinárodní ochrany přemístěni do Integračního azylového střediska v Jaroměři – Josefově. 
Zde mají možnost bydlení v případě azylu max. 18 měsíců, v případě doplňkové ochrany pouze 
3 měsíce.  
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Aktivity jsou také zaměřené na žadatele o azyl a na cizince s různými statuty pobytu 
(dlouhodobý pobyt, přechodný pobyt, pracovní vízum apod.), které nepatří do okruhu 
oprávněných osob podle zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách. 

V této oblasti také nedošlo k žádným zásadním změnám, dle vyjádření Policie ČR je 
Královéhradecký kraj pouze transitní lokalitou, pokud cizinci přijíždějí, tak ve velké většina za 
prací, zejména do velkých průmyslových zón, jakými je průmyslová zóna Kvasiny, Solnice.  
 

2.2 Problematika migrace a činnost cizinecké policie (zdroj: PČR) 
V návaznosti na současnou situaci, po zkušenostech z roku 2017, a po analýzách 

migračních rizik, lze v následujícím období očekávat obdobná bezpečnostní rizik a v oblasti 
nelegální migrace cizinců ze třetích zemí, která je ekonomického charakteru. Těmito riziky jsou 
pro OCP zejména zneužívání neregulérních dokladů, neoprávněné zaměstnávání cizinců a 
nelegální migrace žadatelů o mezinárodní ochranu.  

Současně v omezené míře předpokládáme nelegální migraci jednotlivců a menších 
skupin státních příslušníků třetích zemí ve formě tranzitu přes Českou republiku v úkrytech 
dopravních prostředků a nadále trvajícím dovozem OPL a jejich prekursorů do ČR. Ve 
spolupráci s ostatními službami krajského ředitelství se budou naši příslušníci věnovat 
přeshraniční majetkové trestné činnosti, zejména na úseku krádeží motorových vozidel s 
následným převážením do Polska.  

Jednou z priorit OCP zůstává i pro následující rok 2018 řešení neutěšené bezpečností 
situace v územním obvodu Rychnov nad Kněžnou, v lokalitě Kvasiny. Příslušníci nově vzniklé 
služebny v Solnici zaměří svou pozornost na zmapování a analýzu ubytovacích zařízení v 
lokalitě a s tím související nárůst přestupků a kriminality páchané cizinci. Policisté zajistí 
potřebnou součinnost ostatním státním institucím za účelem zlepšení kontroly z pohledu 
prevence a současně budou provádět důslednou represi ve vztahu k porušování pobytového 
režimu cizinců a veřejného pořádku v jejich teritoriu. 

 

2.3 Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
� průmyslová zóna, zdejší firmy stále poptávají pracovní síly a mezery na trhu práce jsou 

nuceny řešit zajištěním pracovníků z jiných regionů ČR a zahraničních zaměstnanců, 
včetně agenturních pracovníků  

� rekreační oblast Orlických hor se zvýšeným turistickým ruchem jak v letní, tak zejména v 
zimní sezóně, který je doprovázen zvýšeným pohybem osob a parkováním velkého 
množství vozidel, 

� státní hranice s Polskou republikou, rozsáhlé přilehlé rekreační oblasti jsou tak snadno 
dostupné – hranice je po celé své délce prostupná jak na bývalých silničních přechodech, 
tak po celé řadě lesních cest, nelze vyloučit ani možnost nelegální migrace 

� Výrobní komplex Škoda Auto a.s., pracoviště Kvasiny, které na sebe váže vysoký počet 
zaměstnanců nejen z ČR, ale i cizinců, zejména z Polska a Slovenska. Stávající a to nejen 
páteřní komunikace nejsou pro značně zvýšený provoz dostatečně dimenzovány a dochází 
k zvýšenému riziku vzniku dopravních nehod, narůstají problémy spácháním dopravních 
přestupků. Největší problémy v dopravě vznikají v době střídání jednotlivých směn a to 
cca hodinu před a hodinu po střídání pracovních směn. V tomto časovém období rovněž 
vznikají, kvůli podstatně zvýšenému provozu, dlouhé stojící kolony motorových vozidel, 
které narušují bezpečnost a zejména plynulost silničního provozu.  
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� Dochází k narůstajícímu se výskytu kriminality a k narušování veřejného pořádku ze strany 
zaměstnanců závodu, často pod vlivem alkoholu. Jedná se zejména o přestupková 
jednání.  

 
 
K datu 23. 10. 2017 spácháno:  

− 244 trestných činů (nárůst o 12%, z toho cizinci 9%) 

− 2238 přestupků (nárůst o 31%, z toho cizinci 66%). Žádný extrémní trestný čin nebyl v 
regionu spáchán, upozornění na zveličování zpráv v médiích (nebezpečí šíření paniky),  

− 1638 přestupků na úseku BESIP (nárůst o 30%, z toho cizinci 52% - převážně Poláci),  

− Převažující protiprávní jednání = výtržnictví, ublížení na zdraví, řízení pod vlivem 
alkoholu, 

− drobné krádeže = pokles celkově o 7% (v případě cizinců o 12%), veřejný pořádek = 
pokles o 30% (v případě cizinců nárůst o 7%).  

 
V uvedené lokalitě převládají přestupky na úseku dopravy, kdy největší nárůst je u řízení 

pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek (o celkem132%, u cizinců o 75 %), 
kdy navýšení počtu zejména u přestupků je dáno zvýšeným počtem nasazených policistů. Lze 
konstatovat z pohledu PČR znatelné zlepšení situace oproti roku 2016 – odchod Poláků, 
Rumunů a Bulharů z ubytovny Orione. V roce 2017 bylo zřízeno nových 36 tabulkových míst v 
kraji, z toho 12 v Rychnově nad Kněžnou, nicméně je problém s jejich obsazením díky 
konkurenčním platům firmy Škoda Auto. Osvědčila se výborná spolupráce s polskými policisty 
(větší respekt u polských řidičů) – 3x měsíčně probíhají společné hlídky zaměřené zejména na 
měření rychlosti. 

V dostupných zdrojích je uváděno, že „Závod v Kvasinách, do kterého Škoda auto 
investuje přibližně 7 miliard korun, v současné době prochází největší modernizací a rozvojem 
ve své historii. V příštích letech vzroste výrobní kapacita tohoto východočeského výrobního 
závodu až na 280 000 vozů ročně. Společnost Škoda auto plánuje vytvoření až 1 300 nových 
pracovních míst“ (Zdroj: http://cs.skoda-auto.com/company/production-plants/kvasiny ).  

K 30. 9. 2017 má průmyslová zóna Kvasiny celkem 18 výrobních a dodavatelských 
firem, 14 spolupracujících agentur práce. Celkové počty zaměstnanců k tomuto datu činí 11 
442 pracovníků, z nichž 7 744 občané ČR, 3 291 občané EU (z toho 90% = 2962 pracovníci z 
Polska), 407 občané třetích zemí (z toho 94% = 381 pracovníci z Ukrajiny). Nárůst počtu 
pracovníků za období 31.7. – 30.9.2017 o cca 430 pracovníků (cca o 4%), z nichž se jedná o cca 
260 pracovníků z Polska. V porovnání s daty Úřadu práce Rychnov nad Kněžnou: podíl 
zahraničních pracovníků v průmyslové zóny Kvasiny na celkovém počtu zahraničních 
pracovníků v celém okrese Rychnova nad Kněžnou je více jak 58% (stěžejně z Polska – 52 %).  
Pro představu Rychnov nad Kněžnou má přibližně 11 000 obyvatel. Město se tedy potýká s 
problémy, jako je doprava, bezpečnost, nelegální ubytovny apod.  

V souvislosti s tímto rychlým rozvojem zpracovala městská policie Rychnov nad 
Kněžnou statistiku událostí, které byly evidovány v roce 2016. Data nebyla v minulých letech 
statisticky nijak zpracovávána. Městská policie v Rychnově nad Kněžnou v rámci uzavřené 
smlouvy s Městem Solnice, která přímo sousedí s obcí Kvasiny, vykonávají služby městské 
policie na jejich území.  Zhodnocení zlepšení situace oproti roku 2016 (mimo jiné i díky 
odchodu Rumunů a Bulharů z ubytovny Orione). I v roce 2017 lze konstatovat nárůst 
přestupkové činnosti – zejména v oblasti dopravy (špatné parkování, nedodržování zákazů 
vjezdu, zákazů stání atd.), kterou páchají převážně polští státní příslušníci, kdy k nárůstu a 
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odhalování přestupkové činnosti dochází i díky zvýšenému počtu hlídek a zásahů městských 
policistů.  

Velkým problémem v lokalitě se jeví mimo neustálého zvyšování počtu ubytovacích 
kapacit v soukromí také nedostatečná kapacita jak praktických lékařů, tak stomatologů. 
Ošetřování cizinců je časově velmi náročné -pro jazykovou barieru, neznalost anamnézy a jsou 
to často nedisciplinovaní pacienti. Většinou se jedná o osoby zdravotně zanedbané, trpící 
civilizačními chorobami (VKT, diabetes atd.), které nehlásí a dosud se s nimi neléčili. Nicméně 
pokud lékař v ČR nasadí léčbu, pacienti se neléčí ani nechodí na kontroly. Potíže nastávají také 
při dorozumívání – zejména Rumuni, Bulhaři, Maďaři. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vytvořil „Studii územních dopadů rozvoje 
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou“ z června 2017, která byla 
projednána a ve finální verzi schválena v 
říjnu 2017. Odkaz: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-
planovani/uzemni-studie/studie-uzemnich-dopadu-rozvoje-prumyslove-zony-solnice---
kvasiny---rychnov-nad-kneznou-106530  
 

2.4 Dostupné statistické údaje  
Obec Orlické Záhoří se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou, v Královéhradeckém 

kraji, při státní hranici s Polskou republikou. K 1. 1. 2018  zde  žilo 190 obyvatel. 

Kód    
Název obce 

 

Počet obyvatel    Průměrný věk   

okresu obce celkem muži ženy celkem muži ženy 

LAU 1 LAU 2       
CZ0524 576603 Orlické Záhoří 190 102 88 39,8 38,9 40,9 

Zdroj: ČSÚ 

Trestná činnost  v Královéhradeckém kraji v období 1.1.2017 – 31.12.2017 

Druh trestné 
činnosti 

REGIST
RO-

VÁNO OBJASNĚNO CELKEM 

POČET POČET 
spácháno 

nezletilými 

spáchá
no 

mladist
vými 

spáchá
no 

dětmi* 

spácháno 
opakov. 

trest. 
osobami 

spách
áno 

cizinci 

spáchá
no 

pod 
vlivem 

spáchán
o 

pod 
vlivem 

alkoholu 

Násilná 
kriminalita 575 505 18 34 49 234 43 108 99 

Mravnostní 
kriminalita 142 120 15 20 35 24 4 8 8 

Krádeže 
vloupáním 818 364 16 40 54 254 38 8 7 

Krádeže prosté 1 585 832 8 47 53 581 49 32 30 

Ostatní 
majetková 
kriminalita 553 280 4 14 18 150 19 11 11 

Majetková 
kriminalita 2 956 1 476 28 101 125 985 106 51 48 

Ostatní 
kriminalita 1 147 1 009 27 35 61 549 66 122 82 
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Obecná 
kriminalita 4 820 3 110 88 190 270 1 792 219 289 237 

Zbývající 
kriminalita 1 204 1 168 3 7 10 472 97 468 403 

Hospodářská 
kriminalita 1 206 900 4 7 11 230 69 2 2 

CELKOVÁ 
KRIMINALITA 7 230 5 178 95 204 291 2 494 385 759 642 

Zdroj: PČR 

 

Index kriminality v obvodním oddělení Rokytnice v Orlických horách 

 

Zdroj: www.mapakriminality.cz  

 

Vývoj kriminality v obvodním oddělení Rokytnice v Orlických horách v období 10/2017 - 10/2018 

 

Zdroj: www.mapakriminality.cz  
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Vývoj kriminality v Královéhradeckým kraji v období 10/2017 – 10/2018 

 

Zdroj: www.mapakriminality.cz  

 

3. Strategie prevence kriminality obce Orlické Záhoří  
Strategie prevence kriminality obce Orlické Záhoří vychází ze Specifických cílů Strategie prevence 
kriminality v České republice na období 2016 – 2020 stanovených pro obce a potřeb obce Orlické 
Záhoří. 
 

3.1 Cíle strategie prevence kriminality obce 
 
1) Zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků v obci 
2) Snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zejména majetkové 
3) Posilování kompetencí zapojených subjektů při plánování a realizaci preventivních 
opatření 
4) Posilování finančního zajištění prevence kriminality ze strany obce a zdrojů dotačního a 
grantového řízení v rámci Královéhradeckého kraje a Ministerstva vnitra ČR 
5) Zvyšování důvěry obyvatel obce v bezpečnostní složky 
6) Zajišťování komplexní podpory a pomoci obětem trestné činnosti 
7) Zajišťování efektivního propojení zainteresovaných subjektů při práci s pachateli trestné 
činnosti 
8) Pokračování v projektech realizovaných v předchozích letech 
9) Sledování a reagování na nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality 

 
3.2 Cílové skupiny strategie prevence kriminality města 

a) V rámci primární prevence: 
Občané obce všech věkových kategorií 
 
b) V rámci sekundární a terciární prevence: 
Děti a mladiství ohrožení sociálně patologickými jevy a s kriminální zkušeností 
Oběti trestné činnosti 
Prvopachatelé trestných činů 
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Recidivisté 
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 

 
3.3 Priority strategie prevence kriminality obce v jednotlivých oblastech prevence 

kriminality: 
1) Informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností 
- Zapojit se do projektů rozšiřujících právní vědomí všech věkových skupin obyvatel obce, 
včetně podpory vědomí o činnosti Integrovaného záchranného systému a bezpečnostních 
složek státu 
- Pravidelně informovat občany prostřednictvím médií o vývoji kriminality v obci, možnostech 
a způsobech ochrany před trestnou činností 
 
2) Sociální prevence 
- Pokračovat ve spolupráci s organizacemi, které připravují a realizují volnočasové aktivity pro 
neorganizované a rizikové skupiny dětí a mládeže a sociálně handicapované občany 
(nízkoprahová zařízení, rodinná centra atd.). 
- Pokračovat v podpoře a realizaci sociálně preventivních aktivit (zejména volnočasové 
aktivity). 
- Pokračovat v udržení a rozvoji sítě vybudovaných hřišť v lokalitách obce 
- Pokračovat ve spolupráci s městskou i státní policií, školou a ostatními státními i nestátními 
organizacemi v rámci prevence kriminality – přednášky, besedy, společné preventivní akce 
 
3) Situační prevence 
- Zajišťovat činnost a rozšiřovat stávající kamerový systém na rizikových místech (parkoviště, 
hraniční přechod, aj.) a zajistit jejich obrazové propojení s PČR 
- Doplnit veřejné osvětlení na rizikových místech 
- V případě potřeby řešit bezpečnost silničního provozu 
- Udržet a nadále zajišťovat informovanost občanů v oblasti prevence kriminality (např. 
infotabule, apod.) 

 

3.4 Zajištění naplňování strategie 
 
Organizační a personální zabezpečení strategie 
 
1) Komise prevence kriminality 
Obec Orlické Záhoří má ustanovenou Komisi prevence kriminality Obce Orlické Záhoří. 
Předsedou komise je Karel Vychytil, člen zastupitelstva obce a manažerem prevence 
kriminality je starosta obce Vojtěch Špinler. 
 
2) Manažer prevence kriminality 
Manažer prevence kriminality je pracovník zodpovědný za přípravu, realizaci a hodnocení 
strategie. Manažer prevence kriminality je starosta obce. Manažer je zároveň kontaktní 
osobou pro odbor prevence kriminality MV, Policii ČR a pro manažera prevence kriminality 
příslušného KÚ. 
 
3) Participující subjekty 
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Hlavními partnery pro orgány samosprávy jsou Městská policie Rychnov nad Kněžnou a Policie 
ČR obvodní oddělení Rokytnice v Orlických horách.  
 
4) Dokumenty prevence kriminality 
Strategie prevence kriminality obce Orlické Záhoří na období 2019-2021 
Strategický materiál, který vychází z republikové i krajské strategie prevence kriminality 
Usnesení Zastupitelstva obce Orlické Záhoří 
Usnesení vydaná zastupitelstvem obce týkající se prevence kriminality 

 

3.5 Schválení strategie prevence kriminality 
Strategii prevence kriminality obce Orlické Záhoří na období 2019 - 2021 schvaluje na svém 
zasedání zastupitelstvo obce Orlické Záhoří. Po jejím schválení se stává závaznou. Strategie 
prevence kriminality obce Orlické Záhoří na období 2019 - 2021 byla schválena 
Zastupitelstvem obce dne 31.1.2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje:  

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 

Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2017 

www.czso.cz  

www.policie.cz  

www.mapakriminality.cz  


