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ČR

Úvod
Předkládaná zpráva mapuje činnost P ČR na úseku menšin za období I. pololetí roku 2013. Zpráva
čerpá zejména ze zpráv zaslaných styčnými důstojníky pro menšiny (SD), dále z podkladů OBP MV
a styčného důstojníka pro menšiny Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR.
Cílovou skupinou činnosti SD a jejich pracovních skupin (PS) jsou příslušníci menšin, přičemž pojem
„menšina“ je chápán v širším smyslu slova. Jde tedy jak o osoby nebo skupiny osob, které se odlišují
jednak na základě etnických, rasových, náboženských či obecně kulturních zvláštností, jednak na
základě sociální situace, která vede k jejich marginalizaci nebo podle odlišného právního statutu, tj.
občané jiného státu - cizinci.
Zprávy o činnosti styčných důstojníků pro menšiny a jejich pracovních skupin za 1. pololetí roku 2013
jsou zveřejňovány od letošního roku na základě vnější poptávky a jsou poskytovány prostřednictvím
webových stránek Ministerstva vnitra ČR.
Jejich zpracování je uloženo styčným důstojníkům pro menšiny závazným pokynem policejního
prezidenta č. 176 ze dne 13. listopadu 2012, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta
č. 32/2010, o činnosti na úseku menšin, a také vychází z aktualizované Strategie pro práci Policie
České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2013 – 2014.

Aktivity na celorepublikové úrovni
Ministr vnitra dne 13. května 2013 schválil aktualizovanou Strategii pro práci Policie ČR ve vztahu
k menšinám pro období let 2013 – 20141. Nová strategie kromě vyhodnocení úkolů Strategie pro
práci PČR ve vztahu k menšinám pro období let 2008 – 2012 přináší nové strategické cíle, kterými
jsou rozvoj systémových opatření pro práci s menšinami a vzdělávání příslušníků P ČR v problematice
menšin. Pro realizaci cílů bylo vytyčeno 8 základních úkolů, např. implementace Standardů činnosti
PČR na úseku menšin a Metodiky hodnocení činnosti PČR na úseku menšin do vnitřní legislativy PČR
a praxe, vydání Metodiky činnosti PČR na úseku menšin, zřízení policejních specialistů pro práci
v sociálně vyloučených lokalitách, realizace projektu „Efektivní rozvoj a posílení kompetencí lidských
zdrojů“.
Gesce za problematiku menšin v rámci Policie ČR přešla dne 22. dubna 2013 z Úřadu služby kriminální
policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR (USKPV) na Ředitelství služby pořádkové policie
Policejního prezidia ČR.
Ke konci pololetí 2013 byl odeslán do připomínkového řízení nový Pokyn policejního prezidenta
o činnosti na úseku menšin. Tímto pokynem by měla být realizována systémová změna v zařazení
styčných důstojníků KŘP pod Odbory služby pořádkové policie, nově definovány základní pojmy,
nastaveny standardy činnosti a systém hodnocení styčných důstojníků. Nově jsou pojaty i informační
toky.

1

Plné znění Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám je dostupné na intranetových stránkách OBP MV:
http://web.mv.cz/obp/mensiny/dokumenty.html nebo na internetových stránkách MV: http://www.mvcr.cz/clanek/policiea-minority-dokumenty-666717.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
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Pracovní skupiny styčných důstojníků pro menšiny vykonávají činnost v souladu se závazným
pokynem policejního prezidenta, o činnosti na úseku menšin. Přes rozdílnost problémů u jednotlivých
KŘP bude nutno v následujícím období sjednotit obsah činnosti jednotlivých styčných důstojníků
a požadované výstupy. Je žádoucí rozšiřovat zejména příklady dobré praxe.

Vzdělávání styčných důstojníků pro menšiny a členů jejich pracovních skupin
Styčná důstojnice pro menšiny USKPV zorganizovala pro členy pracovních skupin pro menšiny, kteří
na svém území evidují vyšší počet občanů vietnamské národnosti, stáž u policejního týmu Regulátor,
který je zařazen pod Odborem obecné kriminality Služby kriminální policie Krajského ředitelství Hl. m.
Prahy, a působí především v pražských tržnicích. Stáže byly konány formou výkonu služby ve
společných hlídkách v tržnici Sapa, tržnici v Holešovicích a tržnici u teplárny Malešice. Při výkonu
společných hlídek byly prováděny kontroly prodejních, skladových a ostatních prostor v areálech
tržnic, včetně kontrol cizinců z hlediska jejich oprávnění k pobytu na území ČR a k výkonu výdělečné
činnosti. Stáže byly účastníky hodnoceny velmi kladně. Znalosti a zkušenosti získané v týmu Regulátor
(informace o vietnamské komunitě v ČR, organizace a chod tržnic) vyhodnotili frekventanti
z jednotlivých krajských ředitelství policie jako velký přínos pro jejich další práci s vietnamskou
komunitou.
Ve dnech 11. – 13. března 2013 proběhlo pravidelné třídenní pracovní setkání styčných důstojníků
pro menšiny a členů jejich pracovních skupin v Solenicích spojené s dalším doškolováním
v problematice menšin a cizinců v ČR. Za Karlovarský kraj byly prezentovány zkušenosti Policie ČR
v souvislosti se zvýšenými kontrolami příhraničních tržnic převážně provozovaných vietnamskou
komunitou. Dále byl seminář zaměřen na sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách,
problematiku lichvy, drogovou problematiku, extremistické pachatele násilné trestné činnosti
a muslimskou komunitu v ČR.
Další pracovní setkání styčných důstojníků pro menšiny a členy jejich pracovních skupin je
připravováno na 6. – 8. listopadu 2013 v Červené nad Vltavou.
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Jihočeský kraj

PŘEHLED O ČINNOSTI NA ÚSEKU MENŠIN V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
Jihočeský kraj
PŘEHLED SITUACE V OBLASTI VÝSKYTU CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ MENŠIN NA ÚZEMÍ KRAJE
V Jihočeském kraji se zdržují cizinci 3. zemí se zaevidovaným povoleným pobytem na území České
republiky a cizinci zemí EU + Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska se zaevidovaným pobytem
na území České republiky, kterých je celkem 12.687. Nejvíce zastoupenou národnostní menšinou
v kraji je menšina ukrajinská (cca 3.935), následuje slovenská (cca 2.934), vietnamská (cca. 2.531)
a ruská (cca 501).
Přehled počtů cizinců v Jihočeském kraji:
České
Český
Jindřichův
Budějovice
Krumlov
Hradec
Přechodně 2195
1 147
577
Trvale
2 824
1 147
1 043
Celkem
2 824
2 618
1 620
(údaj k 30. 4. 2013, Zdroj: IS CIS - úloha TDU)

Písek

Prachatice

572
616
1 188

313
767
1 080

Strakonice
765
983
1 748

Tábor
656
953
1 609

Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se k romské národnosti v Jihočeském kraji
přihlásilo celkem 274 osob, což znamená třikrát méně než v roce 2001. V roce 2001 se k romské
národnosti přihlásilo 613 osob, což činí úbytek o 339 občanů.
Početní zastoupení obyvatel romské menšiny v Jihočeském kraji lze pouze odhadovat na základě
terénní sociální práce romských poradců a terénních pracovníků. Z následující tabulky vyplývá, že
největší početní zastoupení obyvatel cílové skupiny je ve velkých městech kraje: České Budějovice,
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor.
Obec
České Budějovice
Trhové Sviny
Týn nad Vltavou
Tábor
Soběslav
Jindřichův Hradec
Dačice
Třeboň
Písek
Milevsko
Strakonice
Vodňany
Blatná
Český Krumlov
Kaplice
Prachatice
Vimperk
CELKEM V R. 2001
CELKEM V R. 2011
ROZDÍL

Počet obyvatel
154 443
18 477
14 041
80 664
22 124
47 732
19 778
25 239
51 964
18 697
45 309
11 818
13 916
42 099
19 846
33 602
17 711
637 460
625 267
+ 12 193

Odhady počtu z
terénu
2 500
100
150
600
175
1 500
30
150
800
125
450
50
30
1 600
200
500
200
9 160

Podle sčítání lidu
v roce 2011
42
2
3
22
7
14
1
15
44
4
17
3
1
73
18
8
274
613
- 339
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Jihočeský kraj
(údaje: Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012, Krajský úřad Jčk)
Prostorové rozčlenění romských komunit je různorodé. Romové, kteří žijí v sociálně vyloučených
lokalitách, jsou prostorově segregováni od městských aglomerací (ul. Vrbenská v Českých
Budějovicích, Větřní apod.), ale na druhé straně se nachází sociálně vyloučené lokality přímo
v centrech měst či panelových sídlištích (sídliště Máj v Českých Budějovicích, sídliště Mír v Českém
Krumlově apod.).
PŘEHLED PREVENTIVNÍCH AKCÍ , AKTIVIT V RÁMCI SPOLUPRÁCE S MIMOPOLICEJNÍMI SUBJEKTY A OPATŘENÍ ZA
UPLYNULÉ OBDOBÍ , PLÁNOVANÉ AKTIVITY
Spolupráce s nevládními a neziskovými organizacemi trvá a je nadále prohlubována. Pracovní skupina
styčného důstojníka pro menšiny je v kontaktu s:
Odbor azylové a migrační politiky MV
Diecézní charita České Budějovice
Organizace pro pomoc uprchlíkům České Budějovice
Centrum na podporu cizinců České Budějovice
Mezinárodní organizace pro migraci IOM
Městská charita České Budějovice, nízkoprahové zařízení V.I.P
Občanské sdružení Naděje o.s. Písek,
Salesiánské středisko mládeže v Českých Budějovicích
Komunitní centrum Romů o.p.s. – KoCeRo, Český Krumlov
Romské občanské sdružení Amaro lačhipen (Naše dobro) v Milevsku
Občanské romské sdružení Lungo Drom, o.s. v Prachaticích
Občanské sdružení Strakoband ve Strakonicích
Za zmínku stojí informace, že od měsíce září 2011 začala v obci Větřní působit Agentura pro sociální
začleňování v romských lokalitách, kdy jednotlivých jednání lokálního partnerství se účastní vedoucí
obvodního oddělení Větřní.
Za důležitou informaci je považováno, že ve městě Vimperku od měsíce května 2013 působí dva
romští asistenti prevence kriminality (jedná se o první asistenty prevence kriminality v rámci
Jihočeského kraje), kteří spolupracují při jednání s klienty při úředním jednání, a to jak na úřadě, tak
v terénu, dohlíží na problémové osoby zejména z řad romské menšiny a dále dohlíží na pořádek na
ubytovně v ul. Rožmberská 71 ve Vimperku. Díky asistentům prevence kriminality se situace ve
vztahu k nepřizpůsobivým osobám ve Vimperku zklidnila. Asistenti prevence kriminality jsou do
současné doby hodnoceni velmi kladně.
Spolupráce pokračuje se všemi subjekty, se kterými byly navázány kontakty, jedná se zejména
o romské koordinátory a pracovníky OSPOD obecních, městských úřadů, Magistrátu města České
Budějovice a Krajského úřadu Jčk.
Ze strany Policie ČR, OOP Strakonice je pokračováno v realizaci projektu KŘP Jčk „Stavění mostu II“ ve
Strakonicích, na kterém se podílí členové pracovní skupiny pro menšiny.
Lze konstatovat, že spolupráce se zúčastněnými subjekty státní správy a samosprávy, nevládních
organizací, občanských sdružení a dalších složek vede k výměně informací, které identifikují konkrétní
problém. Následně je zajištěno optimální řešení konkrétních požadavků, což je cílem veškeré
spolupráce.
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Jihočeský kraj
VÝZNAMNĚ MEDIALIZOVANÉ UDÁLOSTI , JEJICH KOMENTÁŘ, PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE , POZITIVNÍ PREZENTACE
Ohniska napětí s důrazem na riziko etnických konfliktů s majoritou či jinými minoritními skupinami
byl zaznamenán dne 29. 6. 2013, kdy proběhlo na náměstní Přemysla Otakara II. v Českých
Budějovicích shromáždění pod názvem „Protestní shromáždění – problematika sídliště Máj“, čímž
chtěli pořadatelé poukázat na potíže soužití početné komunity sociálně slabších, jejíž většinu tvoří
Romové a která na sídlišti žije. Shromáždění bylo reakcí na incident, který se stal na dětském hřišti
v ulici M. Chlajna na sídlišti Máj. Zároveň bylo oznámeno shromáždění „Za toleranci mezi lidmi, za
pokojné soužití a za dobré sousedské vztahy“, které proběhlo dne 29. 6. 2013 na sídlišti Máj pod
záštitou občanského sdružení Konexe, o.s. Shromáždění na náměstí Přemysla Otakara II. oficiálně
začalo v 16.00 hodin, přibližně kolem 16.30 hodin oznámili svolavatelé, že se z náměstí přesunou na
sídliště Máj. Pochodu se účastnilo několik stovek lidí. Na sídlišti Máj se shromáždění účastnilo cca 250
Romů. Střetu mezi demonstranty a Romy bylo zabráněno Policií ČR. Uvedená akce byla velmi
mediálně sledována.

Dne 6. 7. 2013 od 16.00 hodin proběhlo na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích opět
protestní shromáždění „Pochod proti černému rasismu 2“, kdy shromáždění mělo opět úzkou vazbu
na incident napadení těhotné ženy a jejího přítele ze strany Romů dne 18. 6. 2013 a následný
protiromský protest dne 29. 6. 2013. Shromáždění za účasti cca 400 lidí bylo ze strany Magistrátu
města rozpuštěno, účastníci se rozešli a přemístili se po malých skupinkách na sídliště Máj, kde
v odpoledních hodinách probíhal bezproblémový happening za účasti asi 200 obyvatel (zejména
Romů) a aktivit občanského sdružení Konexe. Střetu mezi demonstranty a Romy se opět podařilo
zabránit.
V souvislosti s tím byla a nadále jsou realizována jednání zejména za účasti styčné důstojnice kpt. Bc.
Pavly Tůmové (a dalšími zástupci KŘP Jčk) s krajským romským koordinátorem, romským
koordinátorem a terénním pracovníkem Magistrátu města České Budějovice a zástupci romské
menšiny, na kterých byly projednány současné problémy soužití majority a minority na sídlišti Máj,
které vyústily ke svolání shromáždění místních občanů, a byly dohodnuty podrobnosti a postupy
v rámci bezpečnostního opatření vzhledem ke shromáždění Romů na sídlišti Máj.
Dále je intenzivně spolupracováno se Salesiánským střediskem pro děti a mládež a bylo rovněž
realizováno jednání za účasti styčné důstojnice kpt. Bc. Pavly Tůmové a člena pracovní skupiny kpt.
Mgr. Františka Sýkory, pracovníků Střediska, romských koordinátorů a obyvatelů sídliště Máj
a zástupci romské komunity, jehož obsahem bylo zhodnocení situace ze dne 29. 6. 2013 a ujednocení
postupu a stanovení preventivních opatření k dalšímu shromáždění dne 6. 7. 2013. Styčná důstojnice
a člen pracovní skupiny kpt. Mgr. František Sýkora je v denním kontaktu s romskými koordinátory,
pracovníky Salesiánského střediska a místními Romy a dále jsou plánovány schůzky, které směřují
k uklidnění situace.
Za zmínku stojí informace, že dne 9. 7. 2013 od 17.00 hodin proběhlo ve Sportovní hale v Českých
Budějovicích veřejné zasedání k řešení situaci na sídlišti Máj, kde obyvatelé českobudějovického
sídliště, dostali možnost diskutovat o problémech soužití.
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Jihomoravský kraj
V Jihomoravském kraji nejsou sociálně vyloučené lokality v pravém slova smyslu. Jedná se o menší
lokality, které jsou prakticky po celém území kraje a kde je zvýšená koncentrace romského
obyvatelstva, ale zároveň zde bydlí i občané z majority. V těchto místech dochází ke zvýšenému
nápadu drobné majetkové trestné činnosti.
V Brně můžeme pozorovat i zvýšený nápad pouliční násilné trestné činnosti, a to v okolí některých
brněnských ulic – Cejl, Bratislavská, Vranovská, Mostecká, kde se zdržuje ve velké míře romská
menšina. Problematickými místy pak jsou větší ubytovny, kde se vyskytují závadové osoby. Dalšími
místy s početnějším výskytem Romů je město Břeclav a Hodonín. Počet Romů v Brně se odhaduje
kolem 17 000 osob, v Břeclavi kolem 400 osob, v Hodoníně se počet odhaduje na cca 350 osob. Počet
a struktura obyvatel uvedených oblasti se výrazněji nemění.
Majoritní společnost je celkově nespokojená se současnou sociální politikou a více si všímá páchání
trestné činnosti ze strany tzv. nepřizpůsobivých obyvatel a poukazují na jejich sociální zvýhodňování.
Negativně jsou vnímány případy trestné činnosti Romů, a pokud jsou náležitě medializovány, může
vzniknout následný problém (viz situace v dubnu 2012 v Břeclavi).
V prvním pololetí r. 2013 na teritoriu KŘP Jmk nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost ve
vztahu k menšinám. Situace je dle informací pracovníků skupiny, kteří působí přímo v terénu,
stabilizované, a to jak v městě Brně, tak i v Břeclavi a Hodoníně. Dlouhodobým problémem je
drogová kriminalita v romské komunitě, kde dochází jak k výrobě a distribuci OPL, tak i ke konzumaci
různých drog, především mezi romskou mládeží. V Brně v okolí ulic Cejl, Bratislavská, Vranovská,
Mostecká dochází ke zvýšené pouliční kriminalitě – krádeže na osobách.
Bezproblémová situace je v Blansku, kde žije a pracuje početná komunita Mongolů.
Policisté z pracovní skupiny k problematice menšin, která působí na teritoriu Krajského ředitelství
policie Jihomoravského kraje, spolupracují především s organizací DROM (romské středisko,
Bratislavská 41, Brno). Vrámci DROMu se dostavují na pravidelné měsíční schůzky. Těchto setkání se
účastní i zástupci městské policie, Magistrátu města Brna, OSPOD, Probační a mediační služby, škol
a dalších neziskových organizací (Podané ruce, Armáda spásy, Romodrom, Teen Challenge...),
problémy se řeší okamžité.
Členové pracovní skupiny působí ve výchovných komisích spolu se zástupci vedení škol (s převahou
romských dětí), spolupracují s OSPOD a s volnočasovým střediskem Dětský dům Zábrdovice".
Policisté Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje rovněž navázali spolupráci s pracovníky
Magistrátu města Brna a Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kteří se zabývají menšinami.
Jako příklad pozitivní prezentace romské menšiny je možno uvést uspořádání Romfestu v Břeclavi
dne 8. června 2013. Akce proběhla bez problémů a bez narušení veřejného pořádku. Podobně dne
15. června 2013 proběhl v Brně na ul. Bratislavská 2. ročník Ghettofestu pořádaného sdružením
Tripitaka se zaměřením na větší toleranci a sblížení světů romské minority s majoritou.

Karlovarský kraj
KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU A STRUKTURY MENŠINOVÝCH KOMUNIT
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V současné době žije v Karlovarském kraji 302.514 obyvatel. Dle posledního sčítání lidu se přihlásilo
ke slovenské národnosti 14.079 občanů, k německé národnosti 8.925 občanů, k vietnamské
národnosti 3.159 občanů a k ukrajinské národnosti 1.177 občanů, k romské národnosti 753 občanů,
k ruské národnosti 651 občanů a k polské národnosti 357 občanů.
Přihlášeno je v Karlovarském kraji cca 20.000 cizinců, z toho nejvíce Vietnamců (9.124), Ukrajinců
(2.681), Rusů (2.641), Slováků (1.527), Poláků (357).
Co se týká srovnání počtu cizinců v Karlovarském kraji oproti předchozímu období, tak dle
dostupných dat z ČSÚ se tyto údaje výrazně nemění. V roce 2007 celkem 19.419 cizinců, v roce 2009
celkem 19.643, v roce 2011 celkem 19 411 cizinců, dále již shora uvedeno.
KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU A STRUKTURY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT A JEJICH STRUČNÁ
CHARAKTERISTIKA VČETNĚ ZAZNAMENANÝCH SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ .
V Karlovarském kraji je 16 sociálně vyloučených lokalit, a to:
ÚO Cheb (celkem 2 lokality)
Aš – 1 lokalita cca 50 Romů
Cheb – 1 lokalita cca 350 Romů
ÚO Karlovy Var y (celkem 5 lokalit)
Jáchymov – 1 lokalita cca 150 Romů
Teplá – 3 lokality cca 60 Romů, druhá cca 70 Romů, třetí cca 50 Romů
Toužim – 1 lokalita cca 100 Romů
ÚO Sokolov (celkem 11 lokalit)
Habartov – 2 lokality cca 50 Romů, druhá 25 Romů
Horní Slavkov – 2 lokality cca 50 Romů, druhá 150 Romů
Chodov – 1 lokalita cca 500 Romů
Kraslice – 1 lokalita cca 100 Romů
Nová Ves – 1 lokalita cca 100 Romů
Oloví – 1 lokalita cca 100 Romů
Rotava – 1 lokalita cca 250 Romů
Sokolov – 2 lokality cca 1500 Romů, druhá 300 Romů
Co se týká občanů v sociálně vyloučených lokalitách, jedná se především o romskou komunitu.
V souvislosti s tímto zde dochází k páchání především majetkové a násilné trestné činnosti,
provozování prostituce, užívání a distribuce OPL. Co se týká přestupků, tak se jedná především
o přestupky na úseku občanského soužití a veřejného pořádku. Dále s e z de objevují problémy
s gamblerstvím.
INFORMACE O USKUTEČNĚNÝCH PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH POLICIE V OBLASTI MENŠIN VČETNĚ SPOLUPRÁCE
S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY A S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI ZABÝVAJÍCÍMI SE PROBLEMATIKOU
MENŠIN
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Byly provedeny přednášky v ZŠ Kostelní nám. 14 v Chebu, ZŠ Kraslice, ZŠ Loket, ZŠ Oloví, ZŠ
Sokolov, Běžecká ul., kdy tyto školy navštěvují především děti ze sociálně vyloučených lokalit
z daných lokalit. Přednášky byly provedeny na téma na téma trestní odpovědnost, multikulturní
společnost, rasismus, extremismus, rizika virtuální komunikace, zneužívání drog a alkoholu.
Spolupráce s Výborem pro menšiny při KVK, kde se SD účastní jednání tohoto výboru, dále
s Agenturou pro sociální začleňování v Sokolově a Chebu, kde se rovněž členové PS účastní
jednání.
V případě potřeby se spolupracuje s jednotlivými OSPODy při MÚ v Karlovarském kraji.
Spolupráce je dále navázána s občanskými sdruženími, a to Radou romských organizací,
Křesťanském sdružení Sintů a Romů, Rokršti Cheb, Laco Jilo, Kotec, Český západ, Agentura pro
sociální začleňování Sokolov a občanské sdružení Člověk v tísni.
INFORMACE O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH POLICIÍ V OBLASTI MENŠIN ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
V rámci Karlovarského kraje bylo realizováno bezpečnostní opatření v souvislosti s následujícími
akcemi:
dne 23. 3. 2013 shromáždění a pochod DSSS v Nejdku, okr. Karlovy Vary,
dne 15. 2. 2013 koncert plzeňské skupiny ORTEL v Chodově, okr. Sokolov,
dne 22. 3. 2013 koncert plzeňské skupiny ORTEL v Habartově, okr. Sokolov,
dne 11. 5. 2013 koncert skupiny Sons of Bohemia ve Františkových Lázních, okr. Cheb,
v měsících březen – červen 2013 byla poskytnuta součinnost v rámci akce „Úder“ směřující
k zamezení páchání drogové kriminality ze strany vietnamské menšiny.
Během žádných z uvedených akcí nebyl narušený veřejný pořádek, ani nebyl řešen žádný problém
v souvislosti s menšinami.
INFORMACE O PLÁNOVANÝCH PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH POLICIE V OBLASTI MENŠIN
Členové PS se opakovaně podílejí na přípravě dětských letních táborů pořádaných pro děti ze
sociálně vyloučených lokalit z Chebu a z Karlových Varů, které proběhnou v měsíci srpnu 2013,
i nadále budou probíhat po začátku dalšího školního roku přednášky v základních školách, které
navštěvují děti ze sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji,
v současné době je připravována SD ve spolupráci se specialisty daných oborů přednáška pro
klienty o.s. Český západ na téma drogy a dále přednáška na téma gamblerství,
dne 14. 9. 2013 proběhne „Den národnostních menšin“, pořádaný Výborem pro menšiny při KVK
kraji, kdy SD a členové PS budou na této akci spolupracovat,
ve dnech 21. 8. 2013 – 23. 8. 2013 se SD zúčastní dnů vietnamské komunity.

Královéhradecký kraj
KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU A STRUKTURY MENŠINOVÝCH KOMUNIT VČETNĚ SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM
OBDOBÍM

Rok 2012 (hrubý odhad)
Královéhradecko 1250 - 1350
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Jičínsko 500 – 600
Náchodsko 5000
Rychnovsko 550
Trutnovsko 900
V 1. pololetí roku 2013 je obdobný hrubý odhad romské populace jako v roce 2012.
Jediné místo, kde je v našem kraji, více cizinců na jednom místě je Kostelec nad Orlicí. Nachází se zde
pobytové středisko pro žadatele o mezinárodní ochranu, kde je hlášeno cca 350 cizích státních
příslušníků. Fyzicky jich tam však pobývá přibližně polovina. Nejčastěji se jedná o občany UKR, RUS,
TUR a SYR. Vzhledem ke specifickému pobytovému postavení žadatelů a jejich pravidelné kontrole ze
strany policie jsou však případná bezpečnostní rizika minimalizována. V jiných částech kraje není
lokalita, kde by se ve větší míře soustřeďovali cizinci. Neregistrujeme případy nenávistných projevů,
jejichž subjektem by byla některá z výše zmíněných skupin.
KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU A STRUKTURY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT A JEJICH STRUČNÁ
CHARAKTERISTIKA VČETNĚ ZAZNAMENÁNÍ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Za vyloženě vyloučenou lokalitu můžeme považovat, jeden dům v Českém Meziříčí, který se nachází
na okraji města a kde se zdržuje asi 80 Romů. Dále domy bývalých textilek v Úpici (600 Romů) a část
města Jaroměř – Josefov 800 – 900 Romů. V těchto místech je rozšířená majetková trestná činnost,
problémy s požíváním alkoholu a drog, gamblerství a zadluženost.
INFORMACE O USKUTEČNĚNÝCH PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH POLICIE V OBLASTI MENŠIN VČETNĚ SPOLUPRÁCE
S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY A S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI ZABÝVAJÍCÍMI SE PROBLEMATIKOU
MENŠIN

K preventivním akcím patří pravidelné řešení různých problémů v dané situaci s občany v místě jejich
bydliště. Pravidelná spolupráce s orgány státní správy a samosprávy.
Jednání k bezpečnostní situaci v Úpici se zástupci státní správy, městské policie, občanského sdružení
Romodrom a Zeigos.
INFORMACE O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH POLICIÍ V OBLASTI MENŠIN V UPLYNULÉM OBDOBÍ
Během prvního pololetí roku 2013 byla přijata opatření k bezpečnostní situaci v Úpici – navýšení
počtu policistů na obvodním oddělení, zesílení hlídek cizinecké a dopravní policie.
INFORMACE O PLÁNOVANÝCH PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH POLICIE V OBLASTI MENŠIN
Preventivní přednášky na základní škole a ve vyloučených lokalitách v Úpici.
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
Iniciování jednání k bezpečnostní situaci v Úpici všech zainteresovaných složek.

Liberecký kraj
STRUKTURA MENŠINOVÝCH KOMUNIT
Na teritoriu Libereckého kraje je evidováno k dnešnímu dni celkem 16 862 cizinců včetně občanů EU.
Mezi nejpočetnější národnostní komunity patří ukrajinská komunita, kterou tvoří celkem 5 412 osob
(5 056 osob)*, druhou nejpočetnější komunitou jsou občané Slovenska - celkem je evidováno 3 729
osob (3 484 osob)*, na třetím místě z hlediska počtu příslušníků je vietnamská komunita s 2 126
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osobami (2 133 osob)*. Početnou skupinu tvoří ještě Poláci, kterých je v Libereckém kraji hlášeno
1 447 (1 489 osob)*. V okresech Libereckého kraje je dále evidována početná skupina Moldavců –
437 (544)* osob, Němců – 476 (492)* osob, Rusů – 571 (466)*, Mongolů – 412 (424)* osob, Bulharů
371 (319)* osob, Holanďanů – 233 (224)* osob, Rumunů – 135 (108)* osob.
* údaj v závorce znázorňuje počet osob dané státní příslušnosti k 31. 12. 2011

Jednotlivé skupiny státních příslušníků dalších zemí dosahují menšího počtu než 100 osob.
Ukrajinská komunita
Příslušníci ukrajinské komunity se hlásí k pravoslavnému vyznání, pravidelně se schází
v pravoslavných kostelech, které se nacházejí na území kraje. Hlavní motivací pobytu státních
příslušníků Ukrajiny na území ČR jsou ekonomické důvody, převážně se jedná o nekvalifikovanou
pracovní sílu. Vedle klasického zaměstnaneckého poměru se ukrajinská migrace vyznačuje prací přes
zprostředkovatele v rámci tzv. klientského systému.
K ubytování využívají ekonomicky nenáročné bydlení v méně kvalitních ubytovnách poblíž výkonu
práce, kde se soustředí ve skupinách. V případě, že na v ČR pobývá celá rodina, je ubytována
zpravidla v pronajatém bytě. Ukrajinská komunita se poměrně dobře začleňuje do české majoritní
společnosti, což lze potvrdit především u přistěhovalců, kteří zde pobývají více let.
Vietnamská komunita
Pro tuto skupinu přistěhovalců je typické, že vytváří poměrně uzavřenou komunitu. Tato skutečnost
se v praxi projevuje zejména tím, že je velmi složité až nemožné proniknout či nahlédnout do života
jednotlivců. Cizinecká policie se jen velmi těžko orientuje ve způsobu ubytování Vietnamců. Při
prováděných kontrolách je častým pravidlem, že na konkrétní adrese se nenachází Vietnamec, který
je zde hlášen, ale naopak je zde zkontrolována osoba, která má hlášen pobyt na druhém konci
republiky. Při zjišťování podrobností ohledně takového nesouladu, se policie dozví, že cizinec, který
zde má bydlet, odjel na dovolenou nebo je v práci neznámo kde apod.
Charakteristickým znakem této komunity je neznalost jazyka při praktické komunikaci, což je
využíváno zejména ze strany tlumočníků a zprostředkovatelů, kteří poskytují svým krajanům své
služby. Bohužel některé služby jsou často na hraně zákona.
STRUKTURA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT
Učinit kvalifikovaný odhad počtu Romů žijících v Libereckém kraji, nebo dokonce ve vyloučených
lokalitách, by bylo velmi nepřesné. Oficiální údaj získaný při sčítání lidu je 326 Romů žijících
v Libereckém kraji, kteří se přihlásili k etnické skupině. Skutečný údaj je samozřejmě daleko vyšší.
Krajský úřad Libereckého kraje, ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, v první polovině
roku 2013 zadal provést výzkum firmě SocioFaktor s.r.o., IČ 28586336, se sídlem, Ostrava, Přívoz,
Chopinova 523/10, zastoupená PhDr. Danielem Topinkou Ph.D., která má zmapovat sociálně
vyloučené lokality na území Libereckého kraje. Tento výzkum jistě pomůže upřesnit i skutečné počty
Romů, ale i dalších skupin obyvatel žijících ve vyloučených lokalitách.

Liberecký kraj je tvořen čtyřmi okresy – Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Semily. V okrese
Liberec se v současné době nachází osm, v okrese Jablonec nad Nisou šest, v okrese Česká Lípa šest
a v okrese Semily čtyři sociálně vyloučené lokality a lokality se zvýšeným výskytem cizinců

12/47

Liberecký kraj
a příslušníků národnostních menšin. Porovnání s předchozím obdobím, co se týče počtu, se nijak
nemění, pouze dochází k přestěhovávání občanů z jedné lokality do druhé, popřípadě např. v Jablonci
nad Nisou jedna lokalita zaniká a to ul. Liberecká, a vzniká nová v ul. Na Vršku, kam se stěhují občané
z ul. Liberecké. Ve všech těchto lokalitách žijí jak zástupci majoritního obyvatelstva, tak minority
respektive Romové. Výjimkou je ubytovna v České Lípě, ul. Mikanova č.p. 3005, kde žijí především
cizinci.

Působnost územního odboru Liberec
Liberec - Vesec, ul. U Kolory, dům č.p. 231 - ubytovna REAL v.p.o., a domy soukromých vlastníků
č.p. 99 a č.p. 318,
Liberec - Vesec, objekt známý jako ubytovna ROSA, ul. Sportovní č.p. 354 a č.p. 355,
Liberec - Staré Pavlovice, Generála Svobody 75/100 (bytový dům),
Liberec - Vápenka, bytové domy ulice Vojanova,
Liberec, Chrastava část Machnín, bytové domy ulice Rynoltická č.p. 98 a č.p. 161,
Liberec, Hrádek nad Nisou, činžovní domy část Dolní Suchá, stěhují se do jiných lokalit v Liberci,
někteří na ubytovnu bývalého podniku Vulkán v Hrádku nad Nisou,
Liberec, Hrádek nad Nisou, bývalá ubytovna podniku Vulkán Hrádek nad Nisou,
Liberec, Frýdlant, Hejnická 4008, bytový komplex,
Liberec, Frýdlant, obec Bulovka a Arnoltice, rodinné domy a další objekty (bytovky, bývalý statek,
atd.) vysoká koncentrace sociálně slabých včetně Romů,
Liberec, Nové město pod Smrkem, činžovní a panelové domy s vysokou koncentrací sociálně
slabých včetně Romů.
Působnost územního odboru Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou část Zelené údolí, bytové domy ulice Liberecká č.p. 146, stěhují se do
panelových domů ul. Na Vršku 2 /3921a 4/3896,
Jablonec nad Nisou, bytový dům ulice za Plynárnou 13/3816, dům byl přestavěn na ubytovnu
matek s dětmi,
Jablonec nad Nisou, Podhorská 76/755, bytový dům,
Jablonec nad Nisou část Mšeno, bytový dům ul. Janovská 43/215,
Jablonec nad Nisou, Tanvald, bytové domy u autobusového nádraží, Krkonošská ul., dále Dolní
Smržovka ul. Hlavní vysoká koncentrace sociálně slabých občanů včetně Romů v sousedních
obcích Smržovka, Desná,
Jablonec nad Nisou, Velké Hamry – Mezivodí č.p. 592, a Velké Hamry č.p. 141, oba domy jsou ve
velmi špatném stavu,
Jablonec nad Nisou, Železný Brod, vysoká koncentrace sociálně slabých včetně Romů,
Janov nad Nisou 433, penzion U čerta.
Působnost územního odboru Česká Lípa
Česká Lípa, část Dubice, ubytovny v ulici Svojsíkova cesta č.p. 3018, a ul. Dubická č.p. 934, 935,
936, 937, 1354 a 1355 tzv. „Parlament“, ubytovna bývalých mlékáren ul. Česká č.p. 2724,
Česká Lípa, ubytovna ul. Mikanova č.p. 3005 tzv. „Mikanovka“ (cizinci),
Česká Lípa, Mimoň část Ralsko - Použnice - bytovky v bývalém vojenském prostoru, vysoká
koncentrace sociálně slabých včetně Romů, (2 panelové domy jsou ve vlastnictví města Ralsko, 4
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panelové domy jsou ve vlastnictví města Mimoň a 8 panelových domů je neobydlených a
zdevastovaných, jejichž majiteli je skupina soukromých firem),
Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Jižní č.p. 367, bytovka – panelový dům bývalých zaměstnanců
z uranového průmyslu, vysoká koncentrace sociálně slabých včetně Romů,
Česká Lípa, Stráž pod Ralskem – Náhlov, vyloučená lokalita o 6 bytovkách po 6-ti bytech, kde
většinou bydlících jsou Romové,
Česká Lípa, Nový Bor, Nemocniční č.p. 410, ubytovna ul. Severní č.p. 755, a městská ubytovna ul.
Křižíkova,
Působnost územního odboru Semily
Semily, centrum města, byty (věžáky) u autobusového nádraží, vysoká koncentrace sociálně
slabých včetně Romů,
Semily, centrum města, ubytovny Nádražní č.p. 359 a 575
Semily, Harrachov, ubytovna Gama pro sociálně slabé.
PREVENTIVNÍ AKTIVITY
K preventivním aktivitám policie lze uvést, že navázala spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování, která v Libereckém kraji působí od začátku roku 2013. V kraji pracuje na dvou projektech
a to v okrese Česká Lípa – Lokální partnerství Ralsko, kde jsou předmětem zájmu vyloučené lokality
Náhlov a Ploužnice, a v okrese Jablonec nad Nisou – Lokální partnerství Velké Hamry. Do obou
projektů jsou aktivně zapojení i pracovníci PČR, členové skupiny pro menšiny KŘP Libereckého kraje,
kteří jsou členy pracovních skupin lokálních partnerství.
Další významnou aktivitou je účast styčného důstojníka pro menšiny Libereckého kraje v Komisi pro
národnostní menšiny a sociální začleňování zřízené Radou Libereckého kraje, jejímž předsedou je člen
rady kraje Mgr. Petr Tulpa, místopředsedkyní byla na jejím prvním jednání komise dne 19. června
2013 zvolena Mgr. Lenka Kadlecová. Členy komise jsou zástupci politických stran, národnostních
menšin a odborníků z Úřadu práce Liberec, Agentury pro sociální začleňování, Správy uprchlických
zařízení MV ČR a PČR.
K dalším významnějším preventivním aktivitám lze zařadit účast styčného důstojníka na pracovní
poradě odboru sociálních věcí pro sociální kurátory dne 14. května 2013 na KÚ Libereckého kraje, kde
představil činnost pracovní skupiny pro menšiny, předal kontakty na jednotlivé členy skupiny
v konkrétních lokalitách a nabídl spolupráci, zejména součinnost při provádění opatření ze strany
kurátorů ve vyloučených lokalitách. Cílem by mělo být důsledné a přesné zmapování vyloučených
lokalit a životních podmínek osob v nich bydlících.
Ve spolupráci se pracovníky preventivně informačního oddělení bylo provedeno desítky besed
a přednášek na základních, praktických a speciálních školách, středních školách, odborných učilištích
a dětských domovech s nejrůznějšími bezpečnostními problematikami a tématy – trestně právní
odpovědnost, šikana, kyberšikana, bezpečnost silničního provozu, drogová kriminalita atd. Právě
o přednášku v oblasti drogové problematiky projevilo zájem i Centrum pro podporu integrace cizinců
v Libereckém kraji pro pracovníky OAMP, CP, ŽU, ÚP, FÚ, VZP atd., která byla na téma Drogová
problematika a cizinci ve spolupráci skupiny pro menšiny KŘP Libereckého kraje realizována dne 23.
května 2013. Nejaktivnější spolupráce v oblasti prevence cílené přímo do vyloučených lokalit sociálně
vyloučených obyvatel je s Farní charitou Česká Lípa, se sdružením ROMA Česká Lípa a s církevní
organizací Oblastní charita Most.
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INFORMACE O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH POLICIÍ V OBLASTI MENŠIN V UPLYNULÉM OBDOBÍ
Přijatá opatření ze strany pracovníků zařazených do skupiny pro menšiny KŘP Libereckého kraje jsou
tvořena preventivními aktivitami, vzděláváním se, působením ve vyloučených lokalitách a osobním
kontaktem se sociálně vyloučenými a opatřeními podle bezpečnostní situace, v krajním případě
pořádkového charakteru. V rámci preventivních aktivit je prohlubována spolupráce s orgány státní
správy, samosprávy, a s neziskovými organizacemi zabývajících se problematikou menšin. Příslušníci
zařazení v pracovní skupině si průběžně doplňují kvalifikaci a to samostudiem písemných materiálů
získaných z Ministerstva vnitra a informací zveřejněných na internetu, dále se zúčastňují vzdělávacích
programů na republikové a lokální úrovni zaměřených na činnost policistů ve vyloučených lokalitách,
způsobu komunikace se sociálně vyloučenými lidmi atd. Členové skupiny zařazení na úseku
pořádkové policie navštěvují vyloučené lokality ve své územní působnosti, kde navazují osobní
kontakty se sociálně vyloučenými občany. Ze svých šetření, jejichž cílem není nutné získat poznatky
k trestné činnosti, ale hlavním cílem je získání si důvěry, zpracovávají úřední záznamy, které vkládají
do spisu založeného styčným důstojníkem pouze pro tento účel. V případě získání poznatků k trestné
činnosti nebo informací k narušení bezpečnosti jsou přijímána opatření pořádkového charakteru.
V 1. polovině roku 2013 v souvislosti s menšinami nebylo nutné v Libereckém kraji využít nasazení
pořádkových sil kromě opatření prováděných v součinnosti s justiční stráží Okresního soudu Liberec,
v jehož budově krajský soud dále projednává případ tzv. mačetového útoku ze dne 9. srpna 2011
v Novém Boru.
INFORMACE O PLÁNOVANÝCH PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH POLICIE V OBLASTI MENŠIN
Preventivní aktivity v 2. polovině roku 2013 budou navazovat na činnosti 1. pololetí tzn., že pracovníci
skupiny budou zajišťovat činnost:
Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování zřízené Radou Libereckého kraje,
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a městy na projektech lokálního partnerství:
Ralsko – vyloučené lokality Náhlov a Kuřívody,
Velké Hamry – vyloučená lokality Velké Hamry,
prohlubování spolupráce s pracovníky zabývajících se problematikou menšin a sociálních věcí na
úrovní Krajského úřadu, městských a obecních úřadů, neziskových organizací a orgány státní
správy,
ve spolupráci s pracovníky preventivně informačního oddělení organizovat a realizovat
přednášky, besedy a další akce, kde cílovou skupinou je zejména mládež žijící ve vyloučených
lokalitách,
fyzická přítomnost policistů ve vyloučených lokalitách a další získávání důvěry policie u sociálně
vyloučených občanů,

Moravskoslezský kraj
KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU A STRUKTURY MENŠINOVÝCH KOMUNIT VČETNĚ SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM
OBDOBÍM

Na základě analýzy informací získaných z dostupných externích zdrojů lze konstatovat, že na teritoriu
územního obvodu krajského ředitelství jsou popisovány pouze sociálně vyloučené romské lokality,
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jejichž přehled je uváděn v publikaci „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční
kapacity subjektů působících v této oblasti“ vydané společností s r. o. Gabal anylysis & consulting,
Praha, srpen 2006, dále od r. 2006 na stránkách internetu Ministerstva práce a sociálních věcí, resp.
Evropských strukturálních fondů v České republice http://www.esfcr.cz/mapa/int_mors.html
a stránkách pracovních a poradních orgánů vlády České republiky – konkrétně Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách (dále jen „Agentura“) dostupné na http://www.socialnizaclenovani.cz.
Jiné, resp. další menšinové komunity podle pokynu nebyly na teritoriu územního obvodu krajského
ředitelství ve smyslu činnosti na úseku menšin zjištěny.
KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU A STRUKTURY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT A JEJICH STRUČNÁ
CHARAKTERISTIKA VČETNĚ ZAZNAMENANÝCH SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Ve výše uvedených zdrojích je prezentováno 28 sociálně vyloučených romských lokalit a orientační
odhad celkového počtu romských obyvatel 10.000 – 15.0002.
Podrobnější popis sociálně vyloučených romských lokalit na Ostravsku, včetně orientačního odhadu
počtu obyvatel je od r. 2010 prezentován v publikaci „Popis sociálně vyloučených romských lokalit
v regionu Ostravska“, kterou vydala Agentura3.
Jelikož z výše uvedené publikace vychází další interpreti problematiky sociálního vyloučení, zejména
z Agentury, je vhodné uvést i další vymezení zhotovitele publikace, cituji:
V regionu Ostravska, obdobně jako i v jiných regionech České republiky, existují lokality či objekty
ztrácející své původní rezidenční využití. Mnoho takových míst, často situovaných v prostorově
vyloučených částech obcí, je obydleno příslušníky romského etnika. Především tato místa jsou
zahrnuta do následujícího výčtu lokalit. Ne všechny lokality lze na základě prostorové segregace,
občanské obslužnosti či technického stavu domů považovat přímo za lokality vyloučené. Přesto výčet
zařazených lokalit spojuje vysoká koncentrace osob se ztíženým přístupem ke vzdělání, stabilnímu
zaměstnání a dlouhodobě odkázaných na systém sociálních dávek. Osob s vysokým rizikem sociální
exkluze.
Výčet konkrétních sociálně vyloučených romských lokalit a orientační odhad osob, kteří se v lokalitě
zdržují je proveden následovně“
Ostrava
Sociálně vyloučené romské lokality v Ostravě:
Hrušov (Slezská Ostrava) - byty jsou ve vlastnictví obce, v lokalitě žije cca 310 osob.
Liščina (Slezská Ostrava) – byty jsou ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., jeden dům vlastní obec, v lokalitě
žije cca 300 osob (280 v bytech RPG, 20 v bytech obce).
Zárubek (Slezská Ostrava) – byty jsou ve vlastnictví Trimex Reality, a.s. (dva domy jsou ve vlastnictví
obce), v lokalitě žije cca 165 osob.

2

Zdroj: http://www.esfcr.cz/mapa/int_mors.html část 5.7 Moravskoslezský kraj, ze dne 4. 1. 2013

3

in: Popis sociálně vyloučených romských lokalit v regionu Ostravska, Zadavatel: Agentura pro sociální
začleňování v romských lokalitách, Zhotovitel: Radim Kvasnička, Ostrava 2010 – část I. Úvod, str. 4.
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Osada míru-Kunčičky (Slezská Ostrava) – byty jsou ve vlastnictví RPG Byty s.r.o., v lokalitě žije cca 700
osob.
Zadní Přívoz (Moravská Ostrava a Přívoz) – byty jsou ve vlastnictví Toba Trade s.r.o. (1 dům vlastní
obec), v lokalitě žije cca 350 osob.
Přední Přívoz (Moravská Ostrava a Přívoz) – byty jsou ve vlastnictví obce a malých vlastníků, v lokalitě
žije cca 850 osob.
Ul. Sirotčí a Jeremenková osada (Ostrava-Vítkovice) – byty jsou ve vlastnictví obce (3 domy vlastní
RPG Byty, s.r.o.), v lokalitě žije cca 700 osob.
Ul. Erbenová (3 domy obce - 16 bytů), ul. Nerudová (1 dům obce – 6 bytů; 1 dům RPG – 7 bytů), ul.
Tavičská (1 dům obce - 16 bytů), ul. Štramberská (1 dům obce – 13 bytů)(Ostrava-Vítkovice) – byty
jsou ve vlastnictví obce (1 dům vlastní RPG Byty,s.r.o), celkově v jednotlivých domech žije cca 270
osob.
Ul. Železná (Mariánské Hory) - jeden dům ve vlastnictví obce, v lokalitě žije cca 120 osob.
Osada Bedřiška (Mariánské Hory) - byty ve vlastnictví obce, v lokalitě žije cca 170 osob.
Trnkovecká (Radvanice a Bartovice) – byty ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca 410 osob.
Pátova (Radvanice a Bartovice) – byty ve vlastnictví obce, v pronájmu o.s. Centrom, v lokalitě žije cca
80 osob.
Lipina (Radvanice a Bartovice) - byty ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca 400 osob.
Ul. Dělnická (Ostrava-Poruba) – byty ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca 750 osob.
Ubytovny a hotelové domy:
Metalurg, Vítek, Hlubina (Ostrava-Jih)
Sadová (Moravská Ostrava a Přívoz)
U Bundy (Slezská Ostrava)
Ubytovna Cihelní (Moravská Ostrava a Přívoz)
Havířov
Sociálně vyloučené romské lokality v Havířově:
Šumbark (Havířov – Šumbark) – městské sídliště staršího typu, vlastníkem bytového fondu RPG Byty,
s.r.o., v lokalitě žije cca 1200 obyvatel romského etnika.
Nový Svět (Havířov – Prostřední Suchá) – pět jednopatrových domů ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o.,
v lokalitě žije cca 100 osob.
Dělnická, Hornická a Kapitána Jasioka (Havířov – Prostřední Suchá) – dvouposchoďové činžovní domy
ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., včleněné do rezidenční zástavby, v lokalitě žije cca 250 obyvatel
romského etnika.
HORNÍ SUCHÁ
Sociálně vyloučené romské lokality v Horní Suché:
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Ul. Důlní (Horní Suchá) – dva jednopatrové domy ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca 25
obyvatel romského etnika.
KARVINÁ
Sociálně vyloučené romské lokality v Karviné:
Nové Město (Karviná-Nové Město) – městská čtvrť se zástavbou třípatrových cihlových domů ve
vlastnictví RPG Byty, s.r.o. a obce, v lokalitě žije cca 1 500 osob.
Vagonka – ulice Rudé armády (Karviná-Hranice) – okrajová část města se zástavbou patrových
rodinných domků ve vlastnictví obce, v lokalitě žije cca 100 osob.
Ubytovna Průkopník (Karviná-Doly) – ubytovna vyčleněná z rezidenční zástavby ve vlastnictví RPG
byty s.r.o., v lokalitě žije cca 200 osob.
PETROVICE U KARVINÉ
Sociálně vyloučené romské lokality v Petrovicích u Karviné:
Ubytovna U Krutkého (Petrovice u Karviné) – ubytovna přímo propojená s restaurací, vlastníkem
Mikuláš Lukáč, v současné době je zde ubytováno 9 rodin, cca 54 osob.
Hotelový dům Petrovice (Petrovice u Karviné) – ubytovací komplex na hranicích mezi Karvinou
a Petrovicemi u Karviné, provozovatel je HDP GROUP s.r.o., v zařízení je dlouhodobě ubytováno cca
60 obyvatel romského etnika.
ORLOVÁ
Sociálně vyloučené romské lokality v Orlové:
Slezská, Spojenců, kpt. Nálepky, Dělící (Orlová-Poruba) – dvoupodlažní cihlové domky ve vlastnictví
RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca 500 osob.
Gagarina, M. Ryšky (Orlová-Poruba) – dvoupodlažní cihlové domky ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o.,
v lokalitě žije cca 100 osob.
Ul. Lipová, Závodní, Žofinská (Orlová-Poruba) – devět jednopatrových cihlových domů na okraji města
ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., v lokalitě žije cca 200 osob.
Ul. Záchranářů (Orlová-Poruba) – šest jednopatrových cihlových domů ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o.,
v lokalitě žije cca 100 osob.4
K sociálně patologickým jevům zaznamenaným v souladu s plněním činností a úkolů podle právních
předpisů5, lze uvést:
1. nezaměstnanost,
2. zadlužování,

4

in: Popis sociálně vyloučených romských lokalit v regionu Ostravska, Zadavatel: Agentura pro sociální
začleňování v romských lokalitách, Zhotovitel: Radim Kvasnička, Ostrava 2010 – část II. Výčet sociálně
vyloučených romských lokalit v jednotlivých městech, str. 6-11.
5

Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, usnesení vlády České republiky č. 384/2008 ke Strategii pro
práci policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2008 až 2012 a další…
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3. stěhování – fluktuace obyvatel – v lokalitě se zdržují osoby bez jakékoli odpovědnosti k místu,
lokalitě, resp. obci.
INFORMACE O USKUTEČNĚNÝCH PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH POLICIE V OBLASTI MENŠIN VČETNĚ SPOLUPRÁCE
S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY A S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI ZABÝVAJÍCÍMI SE PROBLEMATIKOU
MENŠIN

Styčný důstojník se zúčastnil jednání Pracovní skupiny pro integraci krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, která připravuje aktivity k Akčnímu plánu Strategie integrace romské
komunity na období 2011 – 2014.
Členové pracovní skupiny pro menšiny krajského ředitelství se pravidelně zúčastňují jednání s orgány
a institucemi samospráv měst, městských částí a obcí Moravskoslezského kraje, zejména při řešení
konkrétních situací na jejich teritoriu, resp. v rámci komunitního plánování nebo činností správních
komisí.
INFORMACE O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH POLICIÍ V OBLASTI MENŠIN V UPLYNULÉM OBDOBÍ
V období 1. pololetí 2013 byla provedena odborem cizinecké policie podle § 2 a § 14 zák. č. 273/2008
Sb., o Policii České republiky, zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
závazného pokynu č. 70/2012, o úkolech odborů cizinecké policie krajských ředitelství Policie České
republiky kontrola pobytu ve vybraných ubytovnách v Ostravě a Vítkově, za účasti styčného
důstojníka a členů pracovní skupiny věcně a místně příslušných sl. obvodu, a v součinnosti
s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na úseku činností k zajištění vnitřního
pořádku a bezpečnosti zejména v rizikových lokalitách, resp. objektech ubytoven, ve kterých se
zdržují cizinci a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
INFORMACE O PLÁNOVANÝCH PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH POLICIE V OBLASTI MENŠIN
V období 2. pololetí 2013 je předpokládána realizace pouze cílených preventivních aktivit v oblasti
menšin na územním obvodu krajského ředitelství, cestou policistů preventivně informační skupiny
v součinnosti se styčným důstojníkem a se členy pracovní skupiny pro menšiny, pouze na základě
aktuálních potřeb ve smyslu předcházení specifické trestné činnosti, vyhodnocení operativní situace
a míry efektivity s ohledem na aktuální možnosti krajského ředitelství.
Na základě víceleté dobré praxe se policisté krajského ředitelství zúčastní letních pobytových táborů
pro děti ze sociálně vyloučených lokalit, které tradičně pořádá občanské sdružení Vzájemné soužití.

Olomoucký kraj
KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU A STRUKTURY MENŠINOVÝCH KOMUNIT VČETNĚ SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM
OBDOBÍM , VČETNĚ KVALIFIKOVANÉHO ODHADU POČTU A STRUKTURY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT A JEJICH
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Kvalifikovaný odhad počtu příslušníků romské menšiny v kraji (zdroj dat viz zpráva Krajský úřad
Olomouckého kraje – zpráva o stavu romské menšiny v kraji).
Název obce
Hranice
Jeseník

Odhad počtu Romů
900
680
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Konice
Lipník n/B.
Litovel
Mohelnice
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šternberk
Šumperk
Uničov
Zábřeh
Olomoucký kraj

32
360
127
23
2000
1300
4500
650
500
250
120
11442

Olomoucko – v rámci Olomoucka můžeme hovořit o sociálně vyloučené lokalitě ve smyslu
jednotlivých panelových domů případně ubytoven pro sociálně slabé občany s vysokým počtem osob
z romského etnika nikoliv o ghettech v pravém slova smyslu. V současné době dochází k vystěhování
rodin ohrožených sociálním vyloučením (z velké části romských rodin) z domu na ul. Přichystalova
v Olomouci, kdy záměrem je po revitalizaci tohoto domu vybudovat bydlení pro seniory. Probíhá
rovněž rekonstrukce domu na ul. Holická (v minulosti holobyty), kam by se převážná část rodin měla
přestěhovat. Některé rodiny se již vystěhovaly na olomoucká sídliště a nově vzniklé ubytovny
v Olomouci příp. ke svým rodinám z jiných částí města. Policie ČR společně se strážníky Městské
policie Olomouc provádí opakované výjezdy do lokalit převážně z důvodu páchání přestupků proti
občanskému soužití, veřejnému pořádku včetně rušení nočního klidu ze strany obyvatel těchto domů.
Na ubytovnách se pak zdržují především osoby bez zaměstnání vedené na úřadu práce, které ve
zvýšené míře požívají alkoholické nápoje a poté se dopouští protiprávního jednání na úrovni
přestupků. V menších obcích se zvýšeným počtem sociálně slabých osob rovněž dochází zejména
k drobným krádežím, přestupkům proti občanskému soužití a vyhrožování vzájemně v rámci těchto
osob příp. vůči starousedlíkům. Policie zde řeší krádeže druhotných surovin. Trestná činnost je
převážně majetkového charakteru. Rizikem pro obce s menším počtem obyvatel je sestěhování osob
ohrožených sociálním vyloučením, tedy vyšší koncentrace těchto občanů s následnými problémy.
Dochází ke stěhování rodin mezi Moravským Berounem a Šternberkem a do dalších obcí např. Dvorce
a Bruntál. Ve městě Šternberk zahájila svoji aktivní činnost Agentura pro sociální začleňování, byla
zde zřízena pozice dvou asistentů prevence kriminality a probíhají další opatření v rámci lokálního
partnerství města, Agentury, obou policií a neziskového sektoru. Celková situace se na Olomoucku
nijak výrazně nezměnila oproti předchozímu posuzovanému období.
Přerovsko – na Přerovsku, zejména ve městě Přerově, hovoříme o sociálně vyloučených lokalitách na
ul. Kojetínská, Husova a v předchozím období na ul. Škodova, která byla vystěhována. Tzv. sociálně
vyloučené lokality, kdy se jedná o rodinné příp. bytové domy, i mimo město Přerov, obývají
především romské rodiny a občané bez zaměstnání včetně sociálně slabých rodin bez možnosti
zakoupení bytu nebo dlužníci na nájemném. Přetrvávající stav je zaznamenán v nárůstu zejména
kriminality násilného charakteru (krádeží na osobách s prvky násilí nebo loupeží) páchaných převážně
mladistvými z těchto lokalit, případně páchané klienty ústavů na útěku. Ti využívají lokality ke
skrytým formám pobytu u zdejších rodin a následnému protiprávnímu jednání. Problémové je
i chování dětí z těchto lokalit ve škole, kde dochází z jejich strany ke konfliktům s dalšími žáky, ale
i s pedagogy nerespektováním autorit. Na začátku roku 2013 se v Přerově představilo nové „Sdružení
mladých podnikatelů Olomouckého kraje“, které společně s o.s. Naše srdce začalo na Přerovsku
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působit. Dále byl v letošním roce v Přerově opakovaně (jako v letech 2007, 2009 a 2011) organizován
pochod městem, v tomto roce organizovaný Dělnickou mládeží, což si vyžádalo bezpečnostní
opatření ze strany policie.
Prostějovsko – v tomto regionu byla bezpečnostní situace v druhé polovině roku 2012 nejvíce riziková
v souvislosti se zvyšujícím se napětím mezi minoritou a majoritou a následnými pochody pravicových
radikálů. Jednalo se zejména o obce Dobromilice, Dřevnovice, Hradčany, Nezamyslice a další, které
spadají do teritoria obvodního oddělení Němčice n/H. Problematické bylo také soužití obou skupin
v obcích Studenec, Vrbátky, Čelechovice v teritoriu obvodního oddělení Prostějov 2. Jedním
z rizikových faktorů byla zvýšená migrace romských rodin do těchto obcí převážně ze Slovenska, dále
z města Prostějova nebo Vsetínska. Sociálně slabé rodiny obývají především rodinné domy
s nevyhovujícími hygienickými podmínkami, což způsobuje zdravotní komplikace (svrab, žloutenka)
a opět zvyšuje nesnášenlivost vůči těmto občanům. V první polovině letošního roku je situace
stabilizovaná i s ohledem na aktivní preventivní činnost ze strany policie, krajské koordinátorky
romských poradců, neziskového sektoru a zástupců obcí. Policisté řeší nejčastěji případy slovního
a fyzického napadení, přestupky proti občanskému soužití a veřejnému pořádku, včetně drobných
krádeží.
Šumpersko – v loňském roce nevznikla ve městě Šumperk a blízkém okolí žádná sociálně vyloučená
lokalita, tedy opět ve smyslu ghetta na okraji města. Zástupci menšin a romského etnika jsou
rozmístěni v rámci celého teritoria města Šumperka. Bývalou ubytovnu „Gabro“ odkoupila obec
a z tohoto objektu bude Domov důchodců pro místní seniory. V teritoriu Zábřehu n/Moravě se
nacházejí dvě ubytovny, které obývají sociálně slabí občané, kdy nejčastěji řešenými případy jsou
vzájemné drobné krádeže, narušení občanského soužití mnohdy spojené s následným ublížením na
zdraví. Nejvíce osob ohrožených sociálním vyloučením žije v současnosti na Hanušovicku, a to na
ubytovně nebo v bytových domech, v menších obcích pak v rodinných domech. Jedná se převážně
o samostatně stojící objekty, obyvatelé jsou převážně romského etnika bez zaměstnání. Nejčastěji
řešené problémy jsou s narušováním občanského soužití a krádeže. Rovněž zde vyhledávají pobyt
osoby v celostátním pátrání a recidivisté majetkové i násilné trestné činnosti. Problematika soužití
mezi majoritou a převážně romskou komunitou ve městě Hanušovice je v současnosti stabilizovaná
a aktivní je i činnost pracovní skupiny komise prevence kriminality s účastí policie.
Jesenicko – problémová komunikace z předchozího období v obci Uhelná mezi klienty o.s. Ester
a majoritou se zklidnila a uvedené občanské sdružení zkolaudovalo projekt pod názvem Eko centrum.
V obci Vidnava došlo v loňském roce k přistěhování romské rodiny ze Vsetínska a v obci Velká Kraš
žije ve 4 – 5 domech na okraji obce vyšší počet sociálně slabých rodin. Situace na Jesenicku je
stabilizovaná, migrace je pouze malá a interní mezi obcemi, nikoliv z jiných krajů. Policie spolupracuje
se sdružením Darmoděj, které řeší problém zadluženosti mezi klienty ze sociálně slabých rodin
a zaměřuje se i na práci s dětmi, zejména na školní docházku. Obecně převládají problémy charakteru
majetkové trestné činnosti. U všech lokalit platí, že nezaměstnanost a s tím často spojené zadlužení je
na vysoké úrovni, a je vnímáno jako palčivý problém. Dalším vysoce rizikovým faktorem je drogová
závislost společně s gamblerstvím. Výchova dětí je na různé úrovni, většinou však rodiče nemotivují
děti ke vzdělání a ty ukončují pouze povinnou školní docházku bez dalších vzdělávacích aktivit. U dětí
se opakovaně řeší problémy výchovného charakteru, neomluvená absence i vysoká omluvená
absence ze strany rodičů jako forma skrytého záškoláctví, zvyšuje se nerespektování autorit vůči
dospělým (rodiče, učitelé, sociální pracovníci).
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PREVENTIVNÍ AKTIVITY VE VZTAHU K MENŠINÁM
V letních měsících v předchozích letech byly pobočkou Společenství Romů na Moravě Olomouc,
Magistrátem města Přerov, Městským úřadem Kojetín a o.s. ECCE HOMO Šternberk organizovány
tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterých se tradičně účastnili i policisté
Olomouckého krajského ředitelství po celou dobu jejich konání jako asistenti pro práci s dětmi s cílem
získání důvěry v práci policie a předcházení protiprávního jednání. V současnosti jsou na tyto tábory
policisté vyslaní z personálních důvodů pouze jeden den v týdnu tzv. Den s policií, kde dětem
představí činnost policie a policii nejen jako represivní složku, ale také z pohledu prevence a dětského
vnímání.
Další preventivní projekty např. ke snížení kriminality, zneužívání drog, alkoholu u mladistvých,
zvýšení právního vědomí apod. jsou v rámci našeho Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
(KŘP OLK) realizovány celoplošně mezi populaci bez ohledu na etnicitu, ale děti ze sociálně slabých
rodin se těchto preventivních aktivit účastní. Policisté preventivně informační skupiny (PIS) však
pořádají ve spolupráci s neziskovými organizacemi a městskými úřady případně dalšími subjekty
různé besedy a přednášky přímo v jejich zařízeních nebo nízkoprahových centrech se zaměřením na
prevenci kriminality a zvyšování právního vědomí zejména mezi dětmi a mladistvými. Cílovou
skupinou těchto setkání jsou převážně klienti nevládních neziskových organizací (NNO), většinou
z řad Romů nebo dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách.
Policisté PIS a členové pracovní skupiny pro problematiku menšin jsou i členy pracovních komisí
prevence kriminality měst a obcí.
I nadále se prevenci věnují i pracovní skupiny „Tour de dvůr“ v Přerově a pracovní skupina při městě
Hanušovice, jejichž členy jsou zástupci PČR.
V případě řešení aktuálních problémů nebo eskalace napětí mezi majoritou a zástupci menšin
v některém z měst a obcí našeho kraje, je policie v rámci prevence aktivním účastníkem jednání spolu
s dalšími subjekty (se zástupci státní správy a samosprávy, neziskového sektoru, krajskou
koordinátorkou romských poradců atd.) v návrzích řešení situace a seznámení starostů obcí
s možností čerpání dotací na preventivní projekty z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.
OPATŘENÍ POLICIE ČR V OBLASTI MENŠIN
Policisté si uvědomují nutnost zabývat se řešením otázek souvisejících s problematikou menšin,
zejména nutnost úzké spolupráce s neziskovým sektorem. Spolupráce v našem kraji je z romských
občanských sdružení se Společenstvím Romů na Moravě se sídlem v Olomouci. Z dalších nevládních
neziskových organizací pak v rámci Olomouckého kraje spolupracují opakovaně v průběhu roku
s o.p.s. Člověk v tísni v rámci jejich působnosti v kraji, Kappa Help Přerov, Ecce Homo Šternberk,
Romodrom o.s. na Prostějovsku, o.s. Jekethane na Šumpersku, Charita a Armáda spásy Přerov,
sdružení Podané ruce o.s. Olomouc, s Poradnou pro občanství a lidská práva ve Šternberku a dalšími
subjekty, kteří se touto problematikou zabývají.
Velmi úzká je rovněž spolupráce s krajskou koordinátorkou romských poradců při Krajském úřadu
v Olomouci a dochází k výměně informací týkajících se řešení aktuálních problémů příp. společného
postupu při jejich řešení.
Ve třech městech Olomouckého kraje spolupracuje policie také s Agenturou pro sociální začleňování.
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Policisté se účastní setkání se zástupci jednotlivých mimorezortních subjektů, společně se zabývají
nejen řešením aktuálních bezpečnostních problémů v jednotlivých lokalitách, ale zapojují se také do
kulturních a společenských akcí pořádaných státní správou, samosprávou a nevládními organizacemi
zejména při dohledu nad klidným průběhem akcí pořádaných pro obyvatele sociálně vyloučených
lokalit a klienty NNO.
Spolupráce je vyvíjena také při řešení eskalace napětí mezi majoritou a minoritami v rámci
jednotlivých měst a obcí na Olomoucku a také při pochodech přívrženců pravicového extremismu,
které jsou v našem kraji početné, zejména na Přerovsku.
PLÁNOVANÉ AKTIVITY
Pokračování v aktivní spolupráci s krajskou koordinátorkou romských poradců a nevládními
neziskovými organizacemi v rámci celého Olomouckého kraje a operativně organizovat setkání
zainteresovaných subjektů na dané problematice (PČR, MěP, státní správa a samospráva, NNO,
kraj. koordinátorka, Agentura a další),
zajistit účast styčného důstojníka a členů pracovní skupiny na jednáních týkajících se řešení
otázek vzájemného soužití majority s minoritami v rámci celého kraje včetně zapojení do
komunitního plánování,
realizovat součinnost nejen při zajištění účasti vybraných policistů na táborech pro děti ze
sociálně slabých rodin (dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách), přičemž pořadateli táborů
jsou NNO příp. instituce veřejné správy, ale také na dalších preventivních aktivitách,
zajistit další vzdělávání policistů KŘP Ol. kraje v problematice menšin formou instrukčně
metodických zaměstnání nebo školení s cílem zvýšení profesionálního přístupu k řešení této
problematiky,
sledovat a vyhodnocovat bezpečnostní situaci v kraji v souvislosti s problematikou menšin
a návazně problematikou extremismu a operativně reagovat na dění společně se všemi subjekty
k eliminaci eskalace napětí,
aktivně se zapojovat do projektů realizovaných zejména nevládními neziskovými organizacemi.
VÝZNAMNĚ MEDIALIZOVANÉ UDÁLOSTI V SOUVISLOSTI S MENŠINAMI A CIZINCI
Nejvíce medializovanou událostí za první pololetí letošního roku byl pochod příznivců Dělnické strany
sociální spravedlnosti a Dělnické mládeže, která byla i organizátorem pochodu v Přerově dne
1. května 2013 pod názvem „Pryč z krize – pryč z EU“. Shromáždění a následného pochodu se
účastnilo cca 350 – 400 osob. Přestože nebyla tato akce pořadatelem prezentována svým zaměřením
na řešení otázek a problematiky menšin, byla tak přesto veřejností vnímána. V rámci této akce
nedošlo k narušení veřejného pořádku, újmě na zdraví obyvatel města ani ke škodám na majetku.
O akci informovala celostátní i regionální média.
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A POZITIVNÍ PREZENTACE
Projekt a koordinační dohoda „Tour de dvůr“
V kraji ojedinělý je projekt Tour de dvůr, který vznikl v reakci na pochod extremistů v Přerově v roce
2009. Jedná se o projekt, který byl iniciován Policií ČR v Přerově, jehož cílem je spolupráce nevládních
neziskových organizací (NNO), města Přerov, Policie ČR a Městské policie v oblasti prevence sociálně
patologických jevů i extremismu. Projekt je zacílen nejen na sociálně vyloučené lokality, ale i na
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majoritní společnost. Jedná se o první projekt v Olomouckém kraji, v rámci kterého byla v roce 2010
uzavřena konkrétní koordinační dohoda mezi spolupracujícími subjekty. Participující subjekty se od
srpna 2010 pravidelně setkávaly v prostorách jednotlivých NNO, byla řešena např. sociální situace
problémových rodin v sociálně vyloučených lokalitách, bytová problematika. Nezastupitelnou úlohu
měla tato pracovní skupina při pochodech členů a příznivců Dělnické strany potažmo Dělnické strany
sociální spravedlnosti v Přerově, a to jak v roce 2009, 2011, tak i v letošním roce. Cílem dohody je
vytvoření pracovní skupiny zastupující zainteresované subjekty a vytvoření plánu jejich činností při
předcházení a řešení aktuálních problémů v souvislosti s obyvateli sociálně vyloučených a vyloučením
ohrožených lokalit.
Příkladem dobré praxe je také pravidelné setkávání policistů s krajskou koordinátorkou romských
poradců Ol. kraje v rámci vzdělávání policistů, kdy pí. PhDr. Köttnerová je externí lektorkou
vzdělávacího školení. Kraj. koordinátorka se rovněž účastní pracovních jednání členů pracovní
skupiny pro menšiny na Krajském policejním ředitelství v Olomouci, ale také na jednotlivých
územních odborech.
Samotné vzdělávání policistů našeho kraje formou školení pod názvem „Policista v multikulturním
prostředí“ pořádané ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově je rovněž jednou z aktivit, která vznikla na podnět
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, a v současné době jej využívají i policisté Krajských
ředitelství policie Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.
Pozitivně se policie prezentuje při vzájemných jednáních s dalšími subjekty zabývajícími se
problematikou menšin, a to svým vstřícným a otevřeným přístupem ke spolupráci při řešení
problémů soužití a hledání způsobů zklidnění situace při společném postupu všech složek. Rovněž je
pozitivně vnímán vzájemný společný postup při konkrétních akcích typu pochodů radikálů městy
a obcemi a otevřená komunikace ze strany PČR jak směrem ke spolupracujícím subjektům, tak
i směrem k zástupcům médií.

Pardubický kraj
SITUACE NA ÚSEKU MENŠIN V RÁMCI KŘP PARDUBICKÉHO KRAJE
V rámci územní působnosti našeho ředitelství nebyly v prvním pololetí roku 2013 zaznamenány větší
změny v počtu cizích státních příslušníků. Evidováno je cca 11 500 cizinců. Nejpočetnější zastoupení
je stále u cizinců státní příslušnosti Ukrajina (cca 4000), Slovenska (cca 2500) a Vietnamu (cca 1700).
Ve sledovaném období vzrostl v rámci celého kraje počet cizinců státní příslušnosti Turecka, kteří
u nás vykonávají výdělečnou činnost.
MENŠINOVÉ KOMUNITY V TERITORIU NAŠEHO KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ, SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY
A ZAZNAMENANÉ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

Počet příslušníků etnických menšin, které nejsou oficiálně přihlášeny ani nejsou soustředěny v určité
lokalitě, nelze kvalifikovaně odhadnout. Na teritoriu našeho kraje jsou v rámci jednotlivých územních
odborů níže uvedené sociálně vyloučené lokality:
1. Územní odbor Chrudim
Česká Třebová
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Odhadovaný počet obyvatel žijících v sociálně vyloučených romských lokalitách na území města: 820
Borek u České Třebové
Celkový počet obyvatel lokality: 820
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 500
Charakteristika lokality: lokalitu tvoří dva bytové domy na sídlišti, kde byla dříve ubytována sovětská
armáda. V prvním z objektů je 53 malometrážních bytů 1. kategorie, v novém pavlačovém domě je 14
bytů 2. kategorie. Lokalita je na periferii města, je vzdálena 30 minut chůze od centra města,
respektive 10 minut autobusem. V lokalitě se nacházejí 2 obchody a ZŠ praktická. Ostatní základní
občanská vybavenost je k dispozici v centru města, kam je třeba dojíždět MHD. Lokalita vznikla nově
řízeným sestěhováním. Byty pro sociálně potřebné existují ve dvou městských objektech od konce
90. let. Původní dům byl v roce 1997 rekonstruován, druhý dům byl postaven v roce 1998. Mohou se
sem stěhovat pouze nezadlužení občané. Pavlačový dům byl postaven v roce 1998 pro občany ze
zatopené kolonie v obci Benátky. Byla zaznamenána sociální mobilita, několika rodinám se podařilo
získat městský byt ve veřejné dražbě. Domy jsou spravovány občanským sdružením Naděje. Společné
prostory obou těchto objektů jsou střeženy kamerou. Většina obyvatel je závislá na sociálních
dávkách. Někteří pracují trvale, někteří příležitostně, někteří pracují příležitostně „načerno“.
Nejčastěji se jedná o pomocné stavební práce (bourání, výkopové práce). Někteří si přivydělávají
sběrem železa a jiných kovů. V zaměstnanosti je velký rozdíl mezi letním a zimním obdobím.
Sociálně problémové jevy: Ojediněle se vyskytují krádeže a alkoholismus. V lokalitě je významně
zastoupena lichva. Působí zde také řada firem, které půjčují peníze na vysoký úrok.
Institucionální zajištění, aktivity NNO: Při městském úřadě působí romský poradce. Od roku 2004 zde
funguje sedmičlenná Komise rady pro integraci národnostních menšin. Problémové situace v oblasti
bydlení řeší zejména komise pro přidělování bytů sociálně potřebným občanům a rodinám. V lokalitě
působí občanské sdružení Naděje, které má s městem Česká Třebová uzavřenou smlouvu
o poskytování sociálních a správcovských služeb v domech s byty pro „sociálně potřebné“ občany
s 24 hodinovou službou. Občanské sdružení Naděje poskytuje v této lokalitě poradenství a terénní
sociální práci. V roce 2010 se podařilo zřídit v lokalitě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Od
1. 7. 2012 poskytuje občanské sdružení Naděje terénní sociální práci v rámci projektu Pardubického
kraje „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“.
Hrochův Týnec
Odhadovaný počet obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit na území města: 150
Charakteristika lokality: Rodiny žijí převážně ve starších domech, které jsou v osobním vlastnictví.
Domy jsou součástí běžné zástavby v obci. Lokalita vznikla postupně stěhováním Romů z okolí
z důvodu levného a dostupného bydlení. Rodiny žijí převážně ve starších domech, které jsou
v osobním vlastnictví. Velmi často se vyskytuje jev, kdy majitel rodinného domu pronajímá místnosti
romským rodinám, které nemají v regionu trvalé bydliště. Dochází k časté migraci a obměně obyvatel.
Identifikovaným problémem je shlukování širší rodiny u příbuzných, zpočátku se jedná o návštěvu,
která plynule přechází v setrvalý stav. V lokalitě existují problémy se společenským soužitím,
s ničením obecního majetku, vybydlováním bytů, se špatnými hygienickými návyky dětí. Obyvatelé
lokality jsou převážně závislí na sociálních dávkách, minimum obyvatel má stálé zaměstnání.
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Sociálně problémové jevy: Běžným jevem je nadměrné zanedbávání školní docházky, důsledkem toho
a neexistencí sociálních služeb a systémové práce s rodinami je umísťování dětí do ústavní výchovy.
Děti a mladiství tráví volný čas shlukováním na veřejných místech a často dochází k rušení nočního
klidu.
Institucionální zajištění, aktivity NNO: Od 1. 7. 2012 v lokalitě působí v rámci projektu Pardubického
kraje „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“ o. s.
Šance pro tebe.
Chrudim
1. Území vytyčené ulicí Revoluční, Rooseveltova, Přemysla Otakara a přiléhající Palackého třídou
Celkový počet obyvatel lokality: 315
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 250
Charakteristika lokality: Lokalitu tvoří bloky nájemních činžovních domů ve čtyřech sousedících
ulicích, prostorové vyloučení je částečné, domy jsou součástí vnitřní zástavby města. Lokalita vznikla
nově řízeným sestěhováním. Stávající obyvatelé byli do lokality sestěhováni v roce 1999 z důvodů
nevyhovujícího předchozího bydlení a restitučních nároků na původní objekty, v nichž bydleli. Několik
rodin odešlo do druhé sociálně vyloučené lokality. Několik rodin emigrovalo do Irska, po čase se opět
vrátily. V lokalitě zůstaly rodiny, které se snaží hradit náklady spojené s bydlením. Z důvodu dluhů
byly některé rodiny nuceny opustit obecní byty v této lokalitě na základě soudního rozhodnutí
o vystěhování. Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří jsou trvale zaměstnáni.
Někteří pracují příležitostně „načerno“. V lokalitě je zastoupena neformální ekonomika (sběr ovoce
a jeho prodej).
Sociálně problémové jevy: V hojné míře se vyskytují krádeže, nejvíce je zasaženo obchodní středisko
Billa, problémem je dále prodej drog, gamblerství, alkoholismus. Významně je zastoupena lichva.
Institucionální zajištění, aktivity NNO: Při městském úřadu funguje romský poradce. V minulosti ve
městě působila při městském úřadu terénní pracovnice částečně financovaná z Programu podpory
terénní práce Úřadu vlády České republiky, nyní ale již na území města nepůsobí. Nezisková
organizace Šance pro Tebe zde provozuje nízkoprahový klub, komunitní centrum. SOPRE CR, o.p.s.
zajišťuje pro obyvatele lokality bezplatné sociálně právní poradenství, asistovanou pomoc uživatelům
a rodinám v sociálně vyloučených komunitách. Amalthea o.s. zajišťuje na území města službu sanace
rodiny.
2. Městská ubytovna Chrudim
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 85
Charakteristika lokality: Činžovní dům (Hotel Alfa), vyloučení je částečné. Lokalita vznikla
sestěhováním problémových rodin z celého území města, především pak z výše popisované sociálně
vyloučené romské lokality. Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří jsou trvale
zaměstnáni. Někteří pracují příležitostně „načerno“. Rodiny jsou v ubytovně rozmístěné v 1. a 2.
patře městské ubytovny, je zde bezpečnostní agentura, která zajišťuje bezpečí klientů a koriguje
jejich chování.
Sociálně problémové jevy: Alkoholismus, narkomanie, lichva.
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Institucionální zajištění, aktivity NNO: Při městském úřadu funguje romský poradce. V minulosti ve
městě působila při městském úřadu terénní pracovnice částečně financovaná z Programu podpory
terénní práce Úřadu vlády České republiky, nyní ale již na území města nepůsobí. Od července roku
2012 je však terénní práce znovu poskytována občanským sdružením Šance pro tebe v rámci
individuálního projektu Pardubického kraje „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených
romských lokalit v Pardubickém kraji“.
Prachovice
Odhadovaný počet obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit na území obce: 100
Charakteristika lokality: Míra prostorového vyloučení je velice malá, romští obyvatelé žijí v obecních
bytových domech v běžné zástavbě. Lokalita vznikla postupně stěhováním Romů z okolí z důvodu
levného a dostupného bydlení. Romové obývají obecní bytové domy, které byly vybudovány
v padesátých letech pro zaměstnance cementárny. Identifikovaným problémem je shlukování širší
rodiny u příbuzných, zpočátku se jedná o návštěvu, která plynule přechází v setrvalý stav. V lokalitě
existují problémy se společenským soužitím, s ničením obecního majetku, vybydlováním bytů, se
špatnými hygienickými návyky dětí. Problémem je neplnění povinné školní docházky dětí.
Sociálně problémové jevy: Nedostatečná péče o děti, špatné hospodaření, dluhy, nedostatečná
hygiena, špatné stravovací návyky, nedostatečná příprava dětí do školy, častá absence ve škole,
drobné krádeže.
Institucionální zajištění, aktivity NNO: V obci působí nezisková organizace Šance pro tebe a zajišťuje
zde provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, od 1. 7. 2012 v rámci projektu Pardubického
kraje „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“ také
terénní práci.
2. Územní odbor Pardubice
Pardubice
Situaci v Pardubicích zásadně ovlivnila hromadná emigrace Romů v 90. letech do ciziny. Většina z nich
se při odchodu do zahraničí dobrovolně zbavila střechy nad hlavou, což při následné reemigraci
(konec 90. let) mělo za následek to, že se tito lidé neměli kam vrátit. Dluhy za předchozí nájmy
v městských bytech se neslučovaly s kritérii pro přidělování městských bytů či městské ubytovny,
přičemž některé etnické stereotypy a předsudky majoritních vlastníků nemovitostí znemožnily
hledání podnájmu na volném trhu. Tato situace stále trvá a Romové v Pardubicích mají velice ztížený
přístup na trh s nájemním bydlením od soukromých vlastníků. Důsledkem byla vysoká kumulace
Romů v jednotlivých bytových jednotkách, a z toho pramenící problémy jak Romů samotných, tak
i příslušníků majority sdílejících nejbližší sousedství. V některých případech tato zvýšená koncentrace
Romů měla za následek odstěhování neromských sousedů, přičemž volné městské byty obsazovaly
při výběrových řízeních další romské rodiny, jelikož byly cenově nejdostupnější a příslušníci majority
o ně nejevili žádný zájem. V Pardubicích se vyskytuje několik problematických lokalit, v nichž bydlí
v drtivé většině Romové a kde lze pozorovat vyšší koncentraci nejrůznějších sociálně patologických
jevů. Dvě největší a v Pardubicích nejznámější lokality jsou Češkova 1240 a Husova 1116 – 1119. Tyto
lokality vznikly jako důsledek několika nepříznivých faktorů. Vedle výše uvedené reemigrace sehrál
svoji roli i fakt, že město začalo řešit situaci s dlužníky vystěhováním do městské ubytovny pro
neplatiče (Češkova 1240), z níž se záhy stala ubytovna obsazená téměř výlučně příslušníky romského
etnika. Sekundárními faktory jsou pak rozšíření Univerzity Pardubice (cca 10 000 studentů)
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a průmyslová zóna okolo Pardubic (cca 10 000 cizinců). V praxi to znamená okolo desítky tisíc lidí
poptávajících levné ubytování, čemuž zdejší romské rodiny mohou jen obtížně konkurovat. Vedle
dvou již zmíněných lokalit v Pardubicích existovaly ještě v průběhu roku 2010 další oblasti s větší
kumulací romských obyvatel (Ohrazenice, V Ráji, K Višňovce), v průběhu roku 2010 se však podařilo
snížit počet vyloučených lokalit o dvě. Jedná se o Ohrazenice a dům K Višňovce.
Odhadovaný počet obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit na území města: 315
1. Češkova 1240
Celkový počet obyvatel lokality: 90
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 70
Charakteristika lokality: Jedná se o ubytovnu s ostrahou. Sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním
sousedství. Lokalita vznikla nově řízeným sestěhováním. Jedná se o dům v majetku obce situovaný v
centru města. Původní dům s nájemními obecními byty byl v roce 2003 přebudován na městskou
ubytovnu k ubytování dlužníků města na nájemném a jako bytová náhrada pro případy, kdy soud
rozhodne o povinnosti města poskytnout dlužníkovi po jeho vystěhování z obecního bytu bytovou
náhradu. Ve čtyřech poschodích je 37 pokojů. Základní občanská vybavenost je v dosahu do 10 minut
chůze, MHD do 2 minut chůze. Vyskytují se zde prakticky veškeré jevy typické pro oblasti s vyšším
počtem sociálně slabých. Patří sem zejména vysoká míra nezaměstnanosti, někteří obyvatelé
využívají příležitostné práce. Mezi hlavní problémy patří zejména nesplácení starých dluhů na
nájemném, vysoká nezaměstnanost, gamblerství, špatné hospodaření s penězi, alkohol a časté ostré
neshody s okolím a také mezi ubytovanými. Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří
jsou trvale zaměstnáni. Někteří pracují příležitostně „načerno“.
Sociálně problémové jevy: Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok a lichva, dále
se vyskytuje gamblerství, alkoholismus a zneužívání lehkých drog.
Institucionální zajištění, aktivity NNO: Působí zde terénní pracovník města Pardubic hrazený
z podpory terénní práce Úřadu vlády ČR a města Pardubic. Od 1. 7. 2012 je terénní práce v lokalitě
také posílena díky projektu Pardubického kraje „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených
romských lokalit v Pardubickém kraji“ o terénní pracovníky SKP – centra o. p. s. V rámci komunitního
plánování byla na magistrátu města zřízena pracovní skupina, která se věnuje integraci etnických
menšin a cizinců.
2. Husova 1116-1119
Celkový počet obyvatel lokality: 200
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 160
Charakteristika lokality: Lokalitu tvoří dva cihlové obecní domy se čtyřmi vchody, v každém vchodě je
22 až 24 bytových jednotek o velikosti 1+1, max. 2+kk, z nichž každá má své sociální zařízení.
Občanská vybavenost je v dosahu do 15 minut chůze, MHD do 5 min. chůze. Sociálně nevyloučení
bydlí v bezprostředním sousedství. Lokalita vznikla kombinací dlouhodobé existence a řízeného
sestěhování. Výrazný nárůst počtu Romů nastal od poloviny 90. let. Šlo o postupné sestěhování
romského obyvatelstva z centra Pardubic a také neplatičů z různých částí města. Město předávalo
Romům byty uvolněné předcházejícími nájemníky. Lokalita se vyznačuje velkou koncentrací sociálně
slabých vícedětných rodin, převážně romských, úplných i neúplných. Závažný problém představuje
také ubytovávání osob načerno, který nejen neúměrně zvyšuje počet osob, zejména dětí v lokalitě,
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ale ohrožuje i stávající nájemníky, neboť tím porušují nájemní smlouvu. Jednou z příčin existence
patologických jevů v lokalitě je trávení volného času zejména dětí a mládeže. Většina obyvatel je
závislá na sociálních dávkách. Někteří jsou trvale zaměstnáni. Někteří pracují příležitostně „načerno“.
Sociálně problémové jevy: Experimentování s drogami zejména s marihuanou u mladších ročníků,
gamblerství, lichva a drobná kriminalita, zadlužování.
Institucionální zajištění, aktivity NNO: Působí zde terénní pracovník města Pardubic hrazený
z podpory terénní práce Úřadu vlády ČR a města Pardubic. V rámci komunitního plánování byla na
magistrátu města zřízena pracovní skupina, která se věnuje integraci etnických menšin a cizinců.
V lokalitě působí romské občanské sdružení Darjav, které přímo v lokalitě provozuje nízkoprahové
centrum pro děti a mládež a také současně realizuje terénní práci. Konkrétně dětem toto sdružení
nabízí zájmové kroužky, doučování, sport, výlety, přednášky, exkurze a mnoho dalších aktivit.
Dospělým Darjav nabízí především informační a asistenční poradenství. Od 1. 7. 2012 je terénní práce
v lokalitě také posílena díky projektu Pardubického kraje „Podpora integrace příslušníků sociálně
vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“ o terénní pracovníky SKP – centra.
3. V Ráji 576
Celkový počet obyvatel lokality: 25
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 25
Charakteristika lokality: Jedná se o činžovní dům ve velmi špatném stavu. Sociálně nevyloučení bydlí
v bezprostředním sousedství, základní občanská vybavenost je v dosahu cca 10 minut chůze.
Vlastníkem činžovního domu je soukromá osoba, která i vzhledem k dezolátnímu stavu domu
pronajímá jednotlivé byty za účelem zisku sociálně znevýhodněným občanům. V tomto případě se
jedná výlučně o romské rodiny. Specifickým problémem v této lokalitě je docházka dětí do školy.
Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách, někteří pracují.
Sociálně problémové jevy: Ojediněle se zde vyskytuje gamblerství, alkoholismus, krádeže.
Institucionální zajištění, aktivity NNO: Působí zde terénní pracovník města Pardubic hrazený
z podpory terénní práce Úřadu vlády ČR a města Pardubic. V rámci komunitního plánování byla na
magistrátu města zřízena pracovní skupina, která se věnuje integraci etnických menšin a cizinců. Od
1. 7. 2012 je terénní práce v lokalitě také posílena díky projektu Pardubického kraje „Podpora
integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“ o terénní
pracovníky SKP – centra o. p. s.
Staré Ždánice
Celkový počet obyvatel lokality: 50
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 49
Charakteristika lokality: Jedná se o dům v soukromém vlastnictví v centru obce, nevyloučení bydlí
v bezprostředním sousedství, základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 minut chůze.
Vlastníkem činžovního domu je soukromá osoba, která pronajímá jednotlivé byty za účelem zisku
sociálně znevýhodněným občanům. V tomto případě se jedná výlučně o romské rodiny. Typickým
rysem lokality je velká fluktuace ubytovaných. Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách,
přítomnost lokality zvyšuje inter-etnické napětí v obci.
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Sociálně problémové jevy: Špatná hygiena - nezajištění odvozu odpadu vlastníkem, odpojení domu
od vodovodu a elektřiny, alkoholismus, krádeže.
Institucionální zajištění, aktivity NNO: V rámci individuálního projektu Pardubického kraje „Podpora
integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“ zde působí terénní
pracovníci SKP – centra o. p. s. Do lokality zajíždí pravidelně také pracovnice OSPOD Magistrátu
města Pardubice a sociální pracovnice občanského sdružení Romodrom.
3. Územní odbor Svitavy
Odhadovaný počet obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit na území města: 75
Lačnov
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 25
Charakteristika lokality: Objekt (budova někdejšího statku) se nachází na konci předměstské části
města, v okolí stojí rodinné domky. Sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním sousedství. Základní
občanská vybavenost je v dosahu cca 40 minut chůze v centru města. Lokalitu tvoří budova
někdejšího statku, která byla v roce 2001 přestavěna na byty pro sociálně slabé občany. Lokalita
vznikla částečně sestěhováním a částečně jako řešení absence bydlení pro obyvatelky azylového
domu pro matky s dětmi. Všichni obyvatelé jsou závislí na sociálních dávkách. Část dospělých
obyvatel lokality využívá institutu veřejné služby, pracují převážně pro potřeby ZŠ a MŠ Lačnov.
Sociálně problémové jevy: Lichva se vyskytuje ojediněle, problémem je zadlužování u firem
půjčujících na vysoký úrok nebo nadměrná spotřeba rodiny, která neodpovídá jejich možnostem ve
vztahu k vypláceným dávkám.
Svitavy – Lány
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 50
Charakteristika lokality: Jedná se o jeden přízemní dům o čtyřech vchodech a jeden samostatně
stojící rodinný dům (v bezprostředním sousedství) stojící v běžné zástavbě. Objekty se nacházejí na
konci sídliště. Sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním sousedství. Základní občanská vybavenost
je v dosahu cca 15 minut chůze. Lokalita vznikla nově řízeným sestěhováním z domů v majetku
města, které obyvatelé poškodili nad míru vyhovující dalším možnostem jejich ubytování. Většina
obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Sociálně problémové jevy: Na významu nabírá zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok a lichva.
Institucionální zajištění, aktivity NNO v obou lokalitách města Svitavy: Od roku 2003 je zřízena pozice
romského poradce, je zajištěna kurátorem pro mládež a pro sociálně nepřizpůsobivé osoby.
Občanské sdružení Salvia poskytuje sociálně vyloučeným obyvatelům romských lokalit poradenství
a sociální asistenci u dětí a v případě potřeby dopravu dětí do školských zařízení. Velice dobře pracuje
Základní a mateřská škola Svitavy – Lačnov, která využívá metodu tzv. inkluzivního vzdělávání. Od 1.
7. 2012 realizuje město Svitavy v rámci projektu Pardubického kraje „Podpora integrace příslušníků
sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“ také terénní práci.
4. Územní odbor Ústí nad Orlicí
Do Ústí nad Orlicí se Romové stěhovali za prací, pracovní příležitosti nalezli společně s podnikovým
bydlením v textilním průmyslu. V průběhu let textilní průmysl zcela zanikl a podnikové byty byly
prodány či vráceny původním majitelům v restituci. Romové žijí převážně v městských bytech, méně
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v bytech pronajímaných fyzickými osobami. Někteří obyvatelé lokalit dluží na nájemném, objevují se
zde všechny další problémy typické pro sociálně vyloučené lokality.
Odhadovaný počet obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit na území města: 100
Ústí nad Orlicí
1. Švermova 178
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 15
Charakteristika lokality: Jedná se o samostatný činžovní dům o dvou vchodech, objekt je ve vlastnictví
města. Dům je součástí zástavby rodinných domků, sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním
sousedství. Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 15 minut chůze. Lokalita vznikla kombinací
dlouhodobé existence a řízeného sestěhování. Romové zde byli soustředěni již před rokem 1989.
Problémem lokality je dlouhodobá vysoká nezaměstnanost. Obyvatelé lokality jsou nezaměstnaní
a jsou závislí na sociálních dávkách. Někteří pracují příležitostně „načerno“. Někteří si přivydělávají
svozem nábytku a materiálu do sběrných dvorů, sběrem železa.
Sociálně problémové jevy: Problémem lokality je vysoká nezaměstnanost, zadlužování obyvatel.
2. Třebovská 50
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 15
Charakteristika lokality: Vyloučenou lokalitu tvoří samostatný nájemní činžovní dům o čtyřech bytech.
Dům se nachází v běžné zástavbě, sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním sousedství. Čtvrť je
vzdálena 10 – 15 minut chůze od centra města. Vyloučená lokalita vznikla kombinací dlouhodobé
existence a řízeného sestěhování. V lokalitě občas dochází k neplacení za služby, rodiny mají i další
dluhy. Obyvatelé lokality jsou závislí na sociálních dávkách, někteří pracují příležitostně „načerno“.
Sociálně problémové jevy: Problémem lokality je vysoká nezaměstnanost, zadlužování obyvatel.
3. Třebovská 436
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 20
Charakteristika lokality: Dům se nachází v běžné zástavbě, sociálně nevyloučení bydlí
v bezprostředním sousedství. Lokalita je vzdálena 10 – 15 minut chůze od centra města. Romové
bydleli v domě již od roku 1989, vyloučená lokalita vznikla kombinací dlouhodobé existence
a řízeného sestěhování. Dům byl v roce 1997 po povodních rekonstruován, současný stav je špatný
a vykazuje již značné opotřebení. V lokalitě často docházelo k neplacení za služby, rodiny s dluhem na
nájemném byly většinou vystěhovány. Obyvatelé lokality jsou závislí na sociálních dávkách, někteří
pracují příležitostně „načerno“.
Sociálně problémové jevy: Problémem lokality je vysoká nezaměstnanost, zadlužování obyvatel,
drobná trestná činnost, alkoholismus.
4. Lukesova 325
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 15
Charakteristika lokality: Dům se nachází v běžné zástavbě v centru města, sociálně nevyloučení bydlí
v bezprostředním sousedství. Dům zakoupila fyzická osoba a byty pronajímá občanům
přestěhovaným z okolních obcí. V domě je 5 nájemních bytů. Několik bytů je neobsazených. V domě

31/47

Pardubický kraj
se nacházejí především matky s nezaopatřenými dětmi. Obyvatelé lokality jsou závislí na sociálních
dávkách.
Sociálně problémové jevy: Problémem lokality je vysoká nezaměstnanost především mládeže,
zadlužování obyvatel, distribuce drog.
5. Pražská 77
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 25
Charakteristika lokality: Lokalitu tvoří obytný dům s pěti nájemními byty. Dům se nachází v zástavbě,
je obklopen rodinnými domky, sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním sousedství. Vlastníkem
obytného domu je město, v domě žijí výlučně Romové, obyvatelé lokality jsou nezaměstnaní.
Obyvatelé lokality jsou závislí na sociálních dávkách.
Sociálně problémové jevy: Problémem lokality je vysoká nezaměstnanost, konflikty mezi nájemníky,
požívání alkoholu.
6. Na Rámech 207
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 12
Charakteristika lokality: Lokalitu tvoří přízemní dům se třemi nájemními byty, lokalita je od ostatní
zástavby částečně oddělena silnicí, železnicí a průmyslovým areálem. Vlastníkem obytného domu je
město, většinu obyvatel tvoří členové jedné širší rodiny, obyvatelé lokality jsou nezaměstnaní, mají
problémy s rostoucím zadlužením. Obyvatelé lokality jsou závislí na sociálních dávkách.
Sociálně problémové jevy: Problémem lokality je vysoká nezaměstnanost, zadlužování obyvatel.
Institucionální zajištění, aktivity NNO ve všech lokalitách města Ústí nad Orlicí: Město má v současné
době 2 pracovnice, které vykonávají funkce sociálního kurátora a terénní pracovnice. Od 1. 7. 2012 je
terénní práce v lokalitě posílena terénním pracovníkem SKP centra o. p. s. v rámci projektu
Pardubického kraje „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit
v Pardubickém kraji“.
Vysoké Mýto
Odhadovaný počet obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit na území města: 300
Identifikované lokality:
1. Husova 156, 856, 857 a 858
Odhad počtu obyvatel lokality: 150
Charakteristika lokality: Lokalitu tvoří dva samostatné bytové domy. Lokalita je výrazně prostorově
vyloučena, nachází se u hlavního silničního tahu v blízkosti benzinové stanice, naproti přes silnici je
obytná zástavba. Od nejbližších sociálně nevyloučených obyvatel je lokalita oddělena hlavním
silničním tahem na jedné straně a supermarketem na druhé straně. Lokalitu tvoří dva bytové domy tzv. stará bytovka (37 bytů) a tzv. nová bytovka (21 bytů), která byla přistavěna v roce 2000. Stará
bytovka poté byla rekonstruována (byty 4. kategorie byly přebudovány na byty 1. kategorie).
Rekonstrukce byla dokončena v roce 2002. lokalita vznikla kombinací dlouhodobé existence
a řízeného sestěhování. Problém neplatičství se zde nevyskytuje. V případě výjimečného výskytu
dluhů je uplatňován splátkový kalendář. Správou objektu je pověřena NNO Naděje, která má
v objektu kancelář a zajišťuje zde terénní sociální práci. V lokalitě se vyskytují specifické problémy,
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které se dotýkají všech obyvatel, existují zde silné příbuzenské vazby, častý je výskyt lichvy, která je
ale vzhledem k existenci příbuzenských vztahů neprokazatelná. Většina obyvatel je závislá na
sociálních dávkách. Několik obyvatel lokality je trvale zaměstnáno (technické služby, Karosa, dlažební
firma atd.). Někteří pracují příležitostně, často „načerno“. Jedná se převážně o stavební a výkopové
práce v jiných městech.
Sociálně problémové jevy: Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, organizování prostituce, lichva,
prodej drog, užívání drog, alkoholismus, loupežná přepadení, jízda bez řidičského průkazu, podvody.
Významně je zde zastoupeno gamblerství. Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký
úrok.
2. Čapkovská 171
Odhad počtu romských obyvatel lokality: 35
Odhad míry nezaměstnanosti obyvatel romské lokality: cca 100 %
Charakteristika lokality: Lokalitu tvoří činžovní dům pro sociálně slabé. Dům je součástí zástavby.
Sociálně nevyloučení žijí v domech v bezprostřední blízkosti. Lokalita vznikla nově řízeným
sestěhováním. V domě se nachází celkem 18 bytových jednotek se společným sociálním zařízením na
chodbě. Velkým problémem je neplacení nájemného, město se snaží nalézt řešení v podobě
splátkových kalendářů. Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří vykonávají
příležitostné práce.
Sociálně problémové jevy: Vyskytuje se zde lichva, alkoholismus, problémem je zadlužování u firem
půjčujících na vysoký úrok.
3. Další menší sociálně vyloučené lokality – Pražská 80, Tyršovo náměstí, Fibichova 205
Odhad počtu romských obyvatel lokality Pražská 80: 30
Odhad počtu romských obyvatel lokality Tyršovo náměstí: 45
Odhad počtu romských obyvatel lokality Fibichova 205: 25
Charakteristika lokality: Lokality tvoří bytové domy umístěné nedaleko centra, cca 5 minut chůze od
centra města, prostorové vyloučení zde není nijak významné, domy jsou umístěny nedaleko centra
města a jsou součástí zástavby. Sociálně nevyloučení žijí v domech v bezprostřední blízkosti. Lokality
vznikly postupně sestěhováním. Lokality vykazují všechny obecné znaky sociálně vyloučených
romských lokalit. Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří jsou zaměstnáni
u Technických služeb Vysoké Mýto a v okolních firmách.
Sociálně problémové jevy: Problémová je konzumace drog a alkoholu u dětí a mladistvých, drobné
krádeže, jízdy bez řidičských oprávnění, pohlavní zneužívání, loupežná přepadení, úvěrové podvody,
ohrožování výchovy dětí.
Institucionální zajištění, aktivity NNO ve všech lokalitách města Vysoké Mýto: Při městském úřadě
působí romský poradce a působí zde také komise pro integraci romské komunity. V lokalitě poskytují
sociálně právní poradenství pracovníci odboru sociálních věcí města Vysoké Mýto. V lokalitě působí
občanské sdružení Světélko, SKP Centrum zde provozuje terénní práci při nízkoprahovém centru
EMKO. Pro obyvatele vyloučených lokalit jsou realizovány další aktivity – výchovně rekreační tábor
pořádaný městem Vysoké Mýto, preventivní přednášky Policie ČR, preventivní práce manažerů
prevence kriminality při sociálním odboru MěÚ Vysoké Mýto, přípravné ročníky základních škol ve
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Vysokém Mýtě. Od 1. 12. 2012 by v rámci projektu Pardubického kraje „Podpora integrace
příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“ měla být v lokalitě realizována
terénní práce.
PREVENTIVNÍ AKTIVITY , SPOLUPRÁCE S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY A S NEVLÁDNÍMI
ORGANIZACEMI

V letošním roce 2013 se pod záštitou Centra pro integrace cizinců v Pardubickém kraji, Europe Direct
Pardubice, primátorky Statutárního města Pardubice, hejtmana Pardubického kraje a firmy FOXCONN
CZ uskutečnil čtvrtý ročník Multikulturního týdne. Cílem je vytvořit neformální prostor pro vzájemné
setkávání majority a příslušníků menšin, blíže poznat různé kultury a zažít netradiční zážitky (výstavy,
workshopy, koncerty, sportovní, hudební a taneční akce, filmová a výtvarná tvorba apod.). Akce má
již své tradiční místo v kulturním životě Pardubic, o čemž v neposlední řadě svědčí i jednotlivé záštity,
spolupráce partnerů jako Indonéská a Argentinská ambasáda, ambasáda USA, Multikulturní centrum,
Divadlo 29, Základní umělecká škola, Univerzita Pardubice, Služby města, Taneční klub Xanada, AFI
Palace, Pobytové středisko Kostelec n. Orlicí a také mediální partnerství Českého rozhlasu Pardubice
a Pardubického deníku. Akce se zúčastnili příslušníci romského etnika, Mongolové, Vietnamci,
Ukrajinci, Kazachstánci a další. Za Pardubické Krajské ředitelství policie se akce zúčastnil tým v počtu
9 policistů, kteří svou pozitivní aktivitou podpořili preventivní činnost Policie ČR a získali si velké
sympatie u ostatních účastníků svým reprezentativním přístupem.
V rámci pardubického regionu i v letošním roce dobře pokračuje spolupráce policie se zástupci
samosprávy, nevládních organizací, Odboru azylové a migrační politiky, Centra na podporu integrace
cizinců apod., kdy se zástupci uvedených subjektů každý měsíc setkávají na svých pravidelných
jednáních komunitního plánování:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (styčný důstojník pro menšiny)
Odbor azylové a migrační politiky MV
Krajský úřad Pardubického kraje
Magistrát města Pardubic
Multikulturní centrum města Pardubic
SUZ MV ČR – Centrum na podporu integrace cizinců
SKP centrum
Krajská nemocnice Pardubice
Most pro lidská práva
Romodrom, o.s.
Komunitní plánování je metoda využívaná při plánování sociálních služeb na daném území, při níž se
zjišťují potřeby lidí a zároveň hledají způsoby, jak tyto potřeby s využitím dostupných zdrojů
uspokojovat. Cílem komunitního plánování je, aby sociální služby odpovídaly skutečným potřebám
a finanční prostředky, které jsou na tuto oblast vynakládány, byly využity efektivně a transparentně.
Organizační struktura komunitního plánování má zaručit, že nikdo nebude diskriminován a proces
bude otevřený vůči veřejnosti. Výstupem je komunitní plán. Komunitního plánování se zúčastní lidé,
kteří mají zájem o rozvoj sociálních služeb v daném regionu a mohou přispět ke zpracování plánu
nebo se podílet na jeho naplňování.
Členové pracovní skupiny pro menšiny ve spolupráci s preventisty pravidelně každý rok navštěvovali
vytipované střední nebo základní školy v regionu, kde probíhaly přednášky na téma multikulturní
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společnost, rasismus, extremismus apod. V letošním roce však ze strany škol není zájem o aktivity
tohoto druhu.
OPATŘENÍ PŘIJATÁ POLICIÍ V OBLASTI MENŠIN
Ve sledovaném období 1. pololetí roku 2013 nebylo dosud třeba přijímat opatření v dané oblasti, vše
je řešeno v rámci běžného výkonu služby a obecně i v rámci preventivních aktivit. Za zmínku snad
stojí zvýšená pozornost věnovaná analýze, vývoji a následnému řešení situace v lokalitách Hrochův
Týnec a Staré Ždánice.
PLÁNOVANÉ PREVENTIVNÍ AKTIVITY V OBLASTI MENŠIN
V podzimních měsících budeme pokračovat v několikaleté úspěšné tradici, kdy naše pracovní skupina
organizuje neformální setkání příslušníků policie s příslušníky minoritních skupin, při kterém
provozují společné volnočasové aktivity (například sportovní utkání) a podporují tak příklady dobrého
spolužití nejen mezi majoritní společností a minoritami, ale i mezi příslušníky národnostních
a etnických menšin.
I nadále se budeme aktivně účastnit jednání Komunitního plánování a prohlubovat vzájemnou
informovanost a spolupráci policie se zainteresovanými subjekty.
Dále pak připravujeme přednášku pro členy pracovní skupiny pro menšiny a všechny policisty, kteří
projeví zájem, přednášku velmi zkušeného bývalého kolegy - styčného důstojníka pro menšiny MŘP
Ostrava Mgr. Václava Šarocha na téma Odolnost policisty vůči psychické zátěži při práci
v multikulturním prostředí, komunikace s příslušníky národnostních menšin.
Dalším hostem bude představitelka vietnamské komunity, která přiblíží specifika této národnostní
menšiny, jež je u nás velmi početně zastoupena.
V následujícím období pak bude probíhat aktualizace informativních stránek v oblasti menšin na
intranetové síti našeho krajského ředitelství.
V neposlední řadě budeme pokračovat v již navázané spolupráci s manažerkou prevence kriminality
Magistrátu města Pardubic – pí. Libuší Buchtovou, v aktivní účasti na jednáních pracovní skupiny pro
prevenci kriminality.
Rovněž pokračuje naše zapojení se do projektu „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených
romských lokalit v Pardubickém kraji“, v lokalitě na ulici Češkova 1240, Pardubice.
Analýza problému: V této ubytovně bydlí přibližně 60 nájemníků. Jedná se převážně o romské rodiny
s kumulací problémů souvisejících se sociálním vyloučením (nezaměstnanost, předluženost, závislost
na sociálních dávkách, nadměrné požívání alkoholu, časté násilné konflikty apod.). Sociální práci
s rodinami zde zajišťuje terénní pracovník města a OSPOD. V uplynulých 3 letech probíhal v tomto
obvodu projekt na zavádění metod Community policing do práce městské policie. Děti z této
ubytovny tráví ve značně vysokém počtu svůj volný čas na ulici v blízkosti této ubytovny. Při svých
aktivitách ničí okolní majetek (auta, obytné domy, přilehlou mateřskou a základní školu), nadměrně
ruší ostatní, chovají se vulgárně ke kolemjdoucím apod. Dochází tady k jednání dosahující intenzity
přestupků či trestných činů. Vznikající napětí jak mezi obyvateli ubytovny, tak i mezi ostatními
obyvateli ulice a okolí je monitorováno. Na řešení situace se podílí skupina pro prevenci kriminality
(terénní pracovník, zástupci městské policie, PČR, OSPOD, Magistrátu města Pardubic). Byla
definována potřeba stažení dětí z ulice Češkova a ulice V Ráji a práce s nimi v Klubu pro děti. V Klubu
by měli být zaměstnáni 2 pracovníci na DPČ a dále dobrovolníci z dobrovolnického centra
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v Pardubicích. V letních měsících je připraven pobyt dětí mimo město ve spolupráci s Multikulturním
centrem. V rámci projektu bude probíhat kurz romštiny pro strážníky příslušné lokality a instalována
kamera městské policie.
MEDIALIZOVANÉ UDÁLOSTI SOUVISEJÍCÍ S MENŠINAMI
V periodiku Chrudimský deník (souběžně byla tato informace medializována na síti internetu
Chrudimsky.denik.cz ) byl dne 2. července letošního roku publikován článek „Na nepřizpůsobivé
vandaly si zanedlouho posvítí strážníci“. Jedná se o komentování stupňujícího se napětí mezi tzv.
nepřizpůsobivými a obyvateli Hrochova Týnce. Podrobná informace již byla v této zprávě uveden.

Plzeňský kraj
KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU A STRUKTURY MENŠINOVÝCH KOMUNIT VČETNĚ SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM
OBDOBÍM

okr. Plzeň – na území města Plzně se nenachází žádná typicky sociálně vyloučená lokalita. Je
zaznamenána výraznější přítomnost cizinců v průmyslové zóně „Borská pole“. Nejvýznamnější
komunitou z počtu cca 10.000 cizích státních příslušníků, kteří mají bezprostřední vztah k Plzni, je
komunita vietnamská. Dále lze velmi obecně hovořit o lokalitách, které jsou však jen v rozsahu
několika částí ulic či domů. Tyto lokality nejsou v pravém smyslu slova sociálně vyloučené lokality,
neboť nevykazují další charakteristické znaky. Jedná se také o ubytovny a to s ohledem na strukturu
jejich obyvatel, kterých je na území města Plzně cca 130. V 1. pololetí roku 2013 nebyly zaznamenány
a ani řešeny nenávistné (extrémistické) projevy.
okr. Plzeň-jih a sever – jako lokality s větším výskytem Romů lze označit obce Nýřany – Mexiko
(havířská kolonie), Mladotice čp. 40 (ve 3 obecních bytech žijí Romové), Stod, Merklín a Dobřany.
Dosud nebyl zaznamenán žádný bezpečnostní problém či riziko související s menšinami.
okr. Rokycany – menšinové komunity, převážně romské, jsou zaznamenány ve městech Rokycany,
Hrádek, Zbiroh, Radnice a obcích Břasy, Kařez, Příkosice, Holoubkov. Jedná se o komunity, které jsou
zde dlouhodobě zabydlené v bytových jednotkách nebo rodinných domcích. Menšinové komunity
cizinců jsou pak na ubytovnách v Rokycanech a Strašicích. V porovnání s předchozím obdobím
nedošlo ke snížení ani navýšení počtu těchto menšinových komunit. Z národností jsou pak na
ubytovnách zastoupeni převážně cizinci z Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Polska, Slovenska,
Mongolska. Občané vietnamského etnika se do komunit nesdružují a na území okresu Rokycany
převážně podnikají, dnes již v kamenných obchodech (tzv. večerkách). Povětšinou pak v těchto
obchodech resp. v obytných částech žijí. Sociálně vyloučené lokality jsou ve smyslu výkladového
stanoviska metodiky MV z roku 2007 pouze v Rokycanech. Jedná se o budovu holobytů v ul. Žďárská
cesta, dvě bytové jednotky v ul. Boženy Němcové a tři bytové jednotky v sousední ul. Jeřabinová
v Rokycanech. Vlastníkem nemovitostí je město Rokycany. Stav bytových jednotek je velmi dobrý,
některé byty jsou po rekonstrukci. Situace zde zůstává i nadále stejná jako v minulosti. V ostatních
částech okresu Rokycany není žádná sociálně vyloučená lokalita, aktuální bezpečnostní riziko zde
není. Ve srovnání s předchozím obdobím nedošlo na území PČR ÚO Rokycany ke snížení ani zvýšení
těchto lokalit. Nebyly zde zaznamenány žádné sociálně - patologické jevy.
okr. Klatovy – na území okresu Klatovy mají největší zastoupení cizinci z Vietnamu. Jejich největší
výskyt je zaznamenán ve městě Klatovy a Železná Ruda, kde se zabývají obchodní činností – prodej
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zboží na tržnicích a v kamenných obchodech, provozování tzv. „večerek“ a heren. Romská komunita
je nejvíce zastoupená v obci Janovice nad Úhlavou a v obci Chudenín. Za vyloučené lokality lze také
označit ubytovny Luby, Bidlo a Kozak v Klatovech a ubytovnu v Horažďovicích. Zde bydlí zejména
sociálně slabé osoby a Romové. K nejvyššímu nápadu trestné činnosti dochází v okolí ubytovny
v rozvojové zóně v Janovicích nad Úhlavou (drobné krádeže kovů a ostatních věcí, které lze zpeněžit).
Majitelem ubytovny je soukromá osoba. Stejně tak v okolí ostatních ubytoven je charakter trestné
činnosti zejména majetkový (krádeže kovů, nafty) – jedná se o standardní nápad trestné činnosti.
okr. Domažlice – zvýšený počet Romské populace je monitorován v obcích Semněvice, Pocínovice,
Jeníkovice, Podražnice a Horšov. Dále se jedná o ubytovny v obci Staňkov, ul. Nádražní a obci
Holýšov, ul. Politických vězňů. Za uplynulé období nebylo zaznamenáno výrazné zvýšení, či snížení
počtu příslušníků menšin. Za sociálně patologické jevy lze snad jen považovat majetkové delikty ať již
v trestněprávní, či přestupkové rovině a dále přestupky na úseku občanského soužití.
okr. Tachov – V rámci územního odboru Tachov nedošlo na úseku menšin od posledního hodnotícího
období (prosinec 2012) k žádným zásadním změnám. Zvýšená pozornost ze strany činnosti policie je
věnována následujícím vytipovaným lokalitám s výskytem příslušníků menšin, zejména romského
etnika:
v obci Staré Sedliště se nachází 7 starších bytových domů, ve kterých je v současné době
ubytováno cca 260 osob romského etnika, místní ZŠ navštěvuje cca 25 dětí, mezi těmito občany
je téměř 100 % nezaměstnanost,
v obci Velké Dvorce se nacházejí dva bytové domy, ve kterých v současné době bydlí cca 40 osob
romského etnika,
ve městě Bor se jedná o budovu takzvaného „Kláštera“, kterou obývá v současné době cca 20
osoby romského etnika,
město Planá, Fučíkova ulice, ubytovna ALL Desing spol. s r.o., umístěná v rámci sídliště, kde je
ubytováno cca 35 osob romského etnika,
město Stříbro, zde je po celém městě umístěno 7 ubytoven soukromých vlastníků, ve kterých je
ubytováno celkem cca 180 osob romského etnika,
obec Svojšín, objekt bývalé pošty, který je částečně rekonstruován na byty, zde jsou ubytováni
sociálně slabší občané cca 30 osob.
Kromě osob romského etnika žije v rámci okr. Tachov početná komunita osob pocházející
z Vietnamu, která je soustředěna v okolí tržnic, zejména kolem dálničního přivaděče v obci Svatá
Kateřina a na „staré cestě do SRN“ v obci Rozvadov. Přestože počet prodejců ve stáncích značně
poklesl oproti předcházejícím obdobím, přesto je zde soustředěno odhadem cca 200 Vietnamců. Tito
původní občané Vietnamu postupně opouštějí stánkový prodej, zkupují nebo si najímají „kamenné“
obchody, ve kterých kromě dřívějšího prodeje textilu a bot, též prodávají zeleninu, ovoce a potraviny,
provozují bary a herny, na vesnicích provozují prodejny „večerky“ a pohostinskou činnost, někteří se
zabývají směnárenskou činností a to legálně i nelegálně. Vzhledem k upadajícímu stánkovému prodeji
se však uchylují k prodeji drog, které zejména z tržnic směřují k zájemcům do SRN. Ve stánkovém
prodeji nadále pokračuje prodej zboží, které je neoprávněně opatřeno chráněnými vzory původu.
Zvýšený nárůst trestné činnosti ve shora uvedených lokalitách oproti předcházejícímu období byl
zaznamenán v rámci OOP Stříbro. Dlouhodobě se však jedná o lokality, kde je zvýšen nápad
přestupků, zejména majetkového charakteru, na úseku občanského soužití a životního prostředí
(černé skládky po lesích). Občané romského etnika, žijící ve shora uvedených lokalitách se dostávají
do rozporu se samosprávou obcí a to zejména pro nehrazení poplatků za odvoz odpadu, kdy např.
v obci Staré Sedliště již bylo ze strany vedení obce iniciováno cca 70 exekučních řízení vůči těmto
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neplatičům. Tato skutečnost může mít v budoucnu vliv na zvýšení nápadu trestné činnosti, zejména
v případě, že dlužníkům budou exekuce strhávány ze sociálních dávek.
USKUTEČNĚNÉ PREVENTIVNÍ AKTIVITY POLICIE V OBLASTI MENŠIN VČETNĚ SPOLUPRÁCE S ORGÁNY STÁTNÍ
SPRÁVY A SAMOSPRÁVY A S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI ZABÝVAJÍCÍMI SE PROBLEMATIKOU MENŠIN

okr. Plzeň-město – na území města Plzně jsou ve spolupráci s Odborem cizinecké policie krajského
ředitelství realizovány policejní akce zaměřené na problematiku cizinců. Ve spolupráci s Městskou
policií Plzeň jsou prováděny akce se zaměřením na jednání a chování osob sociálně vyloučených
zejména na veřejných prostranstvích ve vztahu k dodržování veřejného pořádku. Přínosem pro
menšiny zdržující se na území města Plzně je projekt s názvem Integrace cizinců na území města
Plzně. Mimo jiné informuje cizince o trestně právních dopadech jejich jednání. Namátkově jsou
realizovány např. akce s PMDP a.s., které jsou zaměřeny na dodržování přepravních podmínek i ze
strany cizích státních příslušníků.
okr. Rokycany - na úseku národnostních menšin byly ve sledovaném období prováděny ze strany
policistů PČR ÚO Rokycany za účasti tiskové mluvčí besedy s žáky základních škol, které navštěvují
i děti příslušníků národnostních menšin. V Rokycanech se problematika romské komunity projednává
pravidelně každé dva kalendářní měsíce při zasedání komise prevence kriminality. Garantem této
komise je město Rokycany, v jehož úřadu rovněž zasedání komise pravidelně probíhají. Zasedání se
zúčastňují představitelé Městského úřadu Rokycany, Úřadu Práce, odboru sociálního při MěÚ
Rokycany, probační a mediační služby, Diakonie Rokycany (Bc. Neumann), zástupci vedení PČR ÚO
a OOP Rokycany, tisková mluvčí PČR a další. Za poslední období nebyl touto komisí řešen žádný
problém přímo související s národnostními menšinami. Na každý případný podnět je ihned aktuálně
reagováno. Za uvedené období nebyla poskytnuta žádná součinnost ze strany nevládních neziskových
organizací nebo nevládního sektoru.
okr. Tachov - policie v daných lokalitách spolupracuje s orgány místní samosprávy, zejména při řešení
přestupkového jednání, je posílen výkon hlídkové služby, v základních školách jsou prováděny besedy
se zaměřením na potírání šikany a xenofobního jednání. Policisté do současné doby nebyli
kontaktováni žádnými nevládními organizacemi, zabývajícími se problematikou menšin. Na období II.
pololetí roku 2013 je v plánu pokračovat ve výše uvedených aktivitách a dále na základě průběžně
získávaných informací přijímat odpovídající preventivní aktivity a opatření.
OPATŘENÍ PŘIJATÉ POLICIÍ V OBLASTI MENŠIN V UPLYNULÉM OBDOBÍ
Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje trvale v rámci výkonu služby věnují pozornost
problematice menšin, monitorují a vyhodnocují danou situaci. Do současné doby nebylo potřeba
přijímat bezpečnostní opatření v souvislosti s menšinami.

Praha
KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU A STRUKTURY MENŠINOVÝCH KOMUNIT V LOKALITÁCH SE ZVÝŠENÝM VÝSKYTEM
PŘÍSLUŠNÍKŮ MENŠIN

Oblast hl. m. Prahy se dá charakterizovat jako území obývané rodinami Romů, především
starousedlíků, žijících v komunitách a velkých rodinách bez většího zájmu nabalovat na sebe Romy
žijící mimo hlavní město. Tak jako v jiných větších městech, lze i teritorium hl. m. Prahy
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charakterizovat za lokalitu s možným potenciálem, kde by mohlo dojít k vyostření situace mezi Romy
a majoritou. Jedná se především o lokality Černý most, Karlín, Libeň, Smíchov.
SPOLUPRÁCE S MAGISTRÁTEM HL . M . PRAHY

I nadále, tak jako v předchozích letech lze velice kladně lze hodnotit úzkou spolupráci s Magistrátem
hl. m. Prahy, konkrétně se specialistkou pro otázky národnostních menšin pí. Mgr. Hajnou a romskou
koordinátorkou Boženou Filovou. Nadále se prohlubuje na podkladě pravidelných setkávání
vzájemná výměna informací a spolupráce se zástupci jednotlivých městských částí Prahy určených
pro oblast menšin.
Styčný důstojník KŘ P hl. m. Prahy se pravidelně účastní setkání národnostních menšin, které je
každoročně pořádáno v prostorách zasedacího sálu Magistrátu hl. m. Prahy, kde jsou řešeny aktuální
otázky související s prezentací národnostních menšin hl. m. Prahy, aktuální otázky týkající se
národnostních menšin, prezentace činnosti národnostních menšin v Domě národnostních menšin
o.p.s., Romové jako aktuální téma současné společnosti – vyjádření romských a neromských
specialistů k aktuálním otázkám současnosti, perspektivám a východiskům, vztahu romské
národnostní menšiny k majoritní společnosti.
Styčný důstojník KŘP PČR hl. m. Prahy se pravidelně zúčastňuje zasedání Komise rady HMP pro oblast
národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy, kde jsou projednávány aktuální
informace z činnosti komise. Obsahem jednání je řešení specifických otázek spojených
s prostudováním, zasláním návrhů změn, úprav a dalších připomínek k vyhlášení grantových řízení
pro oblast národnostních menšin (Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na
území HMP) a integrace cizinců (Programy podpory aktivit integrace cizinců na území HMP)
a následné vyhlášení grantů na rok 2013.
Styčný důstojník KŘP PČR hl. m. Prahy se pravidelně zúčastňuje zasedání Poradního sboru pro
záležitosti romské menšiny HMP, kde jsou projednávány aktuální problémy související s životem
Romů v na území hl. m. Prahy za účasti romských poradců z jednotlivých městských částí.
Při setkáních uskutečněných na jednotlivých městských částech, které mají na svém teritoriu silné
početní zastoupení romské komunity, se snaží v otázkách komunální politiky především o řešení
otázek bydlení, bezpečnosti, protidrogové prevence a v neposlední řadě o pořádání kulturních akcí
podporujících aktivity romské komunity (připomínka dne Romů).
INFORMACE O REALIZOVANÝCH AKTIVITÁCH POLICIE V OBLASTI MENŠIN
Dne 14. února 2013 proběhlo setkání SD KŘP hl. m. Praha se zástupci z Městské části Praha 3,
oddělení sociální prevence, vedoucím oddělení Mgr. Vladimírem Beranem a pracovnicí Bc. Ivanou
Součkovou. Dle jejich kvalifikovaného odhadu pobývá na území MČ Praha 3 cca. 2.500 Romů.
Z tohoto počtu je přibližně 500 rodin, kterým je potřeba průběžně pomáhat. Místní romská komunita
je integrována do majoritní společnosti a nejčasnější oblast pomoci je směřována do otázek
spojených s bydlením, zařazením do evidence žadatelů o práci. K celkové situaci bylo sděleno, že od
roku 1989 dochází k poklesu romské populace v teritoriu Prahy 3, nejčastěji z důvodů migrace
romských rodin z důvodu prodeje bytů. Spíše se projevuje trend, že mladí, temperamentní Romové si
vytvoří životní hodnoty a začlení se po získání potřebné kvalifikace do běžného života. Jednotlivé
romské rodiny pobývající v teritoriu MČ Praha 3 si vzájemně pomáhají a jsou i příbuzensky provázány,
což napomáhá v dané chvíli těm jedincům této komunity vzájemně si vypomáhat. Vzájemná
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soudržnost je zjevná, což se projevuje především u osob vracejících se z výkonu trestu. U romské
populace není zaznamenáno téměř bezdomovectví.
Styčný důstojník KŘP PČR hl. m. Prahy se dne 21. února 2013 zúčastnil zasedání Poradního sboru pro
záležitosti romské menšiny HMP, které bylo pořádáno na MČ Praha 5, kde byly projednávány aktuální
problémy související s životem Romů v na území této městské části. Za posledních několik let se
snižuje celkový počet Romů, kteří zde žijí. Celkové problémy s touto menšinou ubyly a Romové se
plně integrují do majoritní společnosti.
Dne 22. března 2013 se uskutečnilo na podnět PhDr. Heleny Volechové, vedoucí Odboru sociální
problematiky a prevence kriminality MČ Praha jednání k neklidné situaci v lokalitě Smíchov, ul.
Erbenova. Setkání se zúčastnil SD KŘP hl.m. Prahy, zástupce starosty Městské části Praha 5 JUDr. Petr
Lachnit. Dále byla přizvána i nprap. Bc. Michaela Reichertová z PIO, místní příslušností v pracovní
náplni na OŘ II. Jednání se týkalo lokality Smíchov, ul. Erbenova, kde je provozována adiktologická
ambulance MUDr. Sikorou, který předepisuje a vydává prostřednictvím zde otevřené lékárny léky
(Ravatu) pro narkomany. Zde dochází pravidelně ke shluku různých skupinek narkomanů a dochází
k narušování řádného občanského soužití. Dle sdělení zástupců MČ Praha 5 zde dochází také
k obchodování s vydanými léky mezi pacienty a různými osobami, které zde pravidelně docházejí.
K těmto situacím dochází v době ordinování MUDr. Sikory – PO a ÚT v době od 9.00 – 18.00 hod, PÁ
14.30 – 16.30 před zavírací dobou lékárny. Kromě vlastních opatření zástupci MČ Prahy 5 žádali
o posílení výkonu uniformované policie v tomto teritoriu, případně učinit opatření v této lokalitě.
Tato informace byla bezprostředně téhož dne předána přímo na vědomí ředitelce Obvodního
ředitelství policie II paní plk. JUDr. Brotánkové.
V úterý 26. března 2013 se SD pro menšiny KŘP hl. m. Prahy zúčastnil v Kulturním domě v Kyjích
průběžné mezinárodní konference konané v rámci projektu „Role měst v integraci sociálně vyloučené
romské lokality – Praha 14“ pořádané Městskou částí Praha 14.
Dne 8. dubna 2013 se uskutečnilo jednání Komise RHMP pro oblast národnostních menšin
a integrace cizinců na území HMP, kde bylo hlavním bodem programu projednání materiálu "Návrh
priorit pro oblast integrace cizinců na území HMP". Dalším program se vztahoval ke grantovému
řízení pro oblast národnostních menšin na území HMP pro rok 2013 (Celoměstské programy podpory
aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2013), aktuální informace k činnosti
Integračního centra Praha o.p.s a přípravě koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k integraci cizinců,
aktuální informace k činnosti Domu národnostních menšin o.p.s. a aktualizaci koncepce politiky hl. m.
Prahy ve vztahu k národnostním menšinám, příprava na 13. setkání národnostních menšin.
Městská část Praha 14, Hlavní město Praha a občanské sdružení ROMEA uspořádali ve dnech 11. –
13. dubna 2013 u příležitosti Mezinárodního dne Romů tradiční akci nazvanou „Setkání kultur“, které
vyvrcholilo happeningem u metra stanice Rajská zahrada.
Styčný důstojník KŘP PČR hl. m. Prahy se dne 18. dubna 2013 zúčastnil zasedání Poradního sboru pro
záležitosti romské menšiny HMP.
Dne 23. května 2013 se SD pro menšiny KŘP hl. m. Prahy zúčastnil jednání poradního sboru romských
poradců, které se konalo v Galerii MČ Prahy 14.
Dne 18. 6. 2013 se člen pracovní skupiny kpt. Mgr. František Vavroch zúčastnil setkání – poradní
platformy – Koncepce hl. m. Prahy ve vztahu k integraci cizinců pořádané Integračním centrem Praha.
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INFORMACE O PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH POLICIE V OBLASTI MENŠIN
Cílem pracovní skupiny je v rámci krajského ředitelství policie potřebná činnost s ohledem na
aktuálnost situace na teritoriu hl. m. Prahy a existenci menšin v tomto regionu. Cílem je udržet dobré
součinnostní vztahy s institucemi zabývající se stejnou činností v dané oblasti, získat nové kontakty,
nastavit další spolupráci a udržet a rozvíjet partnerství.
Formy spolupráce
a) Spolupráce uvnitř Policie ČR:
Úkoly:
1. nadále realizovat úkoly v souladu se Strategií pro práci Policie České republiky ve vztahu
k menšinám,
2. navázání užších kontaktů a se základními útvary v místech většího výskytu menšin, zejména Romů
(Smíchov, Žižkov, Karlín, Vysočany. Libeň, Horní Počernice apod.) a Vietnamců (Lhotka, Holešovice),
3. navázání spolupráci s organizačními články zabývajícími se v rámci KŘP Praha extremismem
a souvislostmi ve vztahu k menšinám (SKPV OOZOK oddělení extremismu).
b) Kontakt, komunikace a spolupráce s veřejnou správou a neziskovými subjekty
Úkoly:
1. udržovat nadále kontakt s představiteli samosprávy:
a) SD se bude zúčastňovat Poradního sboru romských poradců MHMP,
b) účast na konferencích a seminářích pořádané představiteli samosprávy,
2. nadále udržovat a rozšiřovat kontakty s představiteli nevládních organizací:
a) zejména prohloubení spolupráce s vybranými nevládními organizacemi,
b) romská občanská hnutí a společnosti,
c) neziskové subjekty zabývající se integrací cizinců,
3. navázat úzkou spolupráci se zástupci Domu národnostních menšin v Praze, navázat úzkou
spolupráci se zástupci Integračního centra Praha,
4. dle možností se podílet na společenských aktivitách minoritních skupin,
5. podílet se na preventivních aktivitách mezi menšinami (zejména děti a mládež),
6. prezentovat aktivity policie ČR a práci SD a PS.

Policejní práce ve vztahu k menšinám
Úkoly:
1. nastavení procesů v předávání informací SD o všech závažných událostech týkajících se
národnostních a etnických menšin,
2. monitoring drogové scény v souvislosti s národnostními menšinami,
3. zprostředkovávat kontakty mezi policií a minoritami,
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4. zprostředkovávat kontakty mezi policií a organizacemi zabývajícími se minoritami,
5. získávat relevantní informace o vyšetřování závažných deliktů, které jsou spojeny s životem
menšinových komunit, rasismem, xenofobií či nacionalismem,
6. navázat a zrealizovat vzájemné setkání s pracovní skupinou na úseku menšin vybraného krajského
ředitelství za účelem vzájemného předávání informací a podnětných zkušeností
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
V rámci dobré praxe jsou realizovány v Domě národnostních menšin, ul. Vocelova 3, Praha 2
přednášky z policejní činnosti pro romské děti ze ZŠ Havlíčkovo náměstí, Praha 3. Setkání bylo
realizováno pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy. V tomto cyklu přednášek bude pokračováno dle
požadavků a zájmu vzdělávacích institucí i v roce 2013.
Styčný důstojník KŘP hl. m. Prahy se a člen pracovní skupiny pro menšiny se zúčastnil III. výjezdního
zasedání „Poradního sboru romské komunity HMP“ v místě konání Poděbrady, hotel Tlapák, kde byla
přítomným zástupcům Magistrátu hl. m. Prahy a zástupcům z jednotlivých městských částí
poskytnuty informace v souvislosti s činností cizinecké policie a nové kompetence Odboru azylové
a migrační politiky ve vztahu k cizincům pobývajícím na území hl. m. Prahy. Obdobné setkání je
plánováno na září 2013.
Dalším příkladem dobré praxe je bezprostřední reakce na podnět ze strany Magistrátu hl. m. Prahy
týkající se lokality Prahy 7, Ortenova náměstí, kde docházelo ke shluku skupin obyvatel narušující
občanské soužití a veřejný pořádek, a to údajně i z řad romské populace. Na základě podnětu se
ihned následující den konala pracovní schůzka, kde byl kromě styčného důstojníka KŘ P hl. m. Prahy
přizván i policista z místně příslušného Místního oddělení policie v Holešovicích. Na tomto jednání
došlo k vyspecifikování problémů, které jsou zásadní pro řešení této situace. Jedním z takových se
jevily především existence heren a nočních podniků soustředěných na Ortenově náměstí a nevhodné
chování občanů nejen z řad romské populace, ale také z řad bezdomovců, narkomanů, zahraničních
dělníků a hlučné mládeže, a to především v teplotně horkém období prázdnin. Nežádoucí jevy v této
lokalitě (především drogová problematika a jiné zásadní) jsou již díky postupu Policie ČR eliminovány.
Další kroky vedoucí k nápravě jsou v gesci MČ Prahy 7 (viz udělení či odnětí oprávnění k provozování
heren, barů, úprava přerostlé zeleně a zákoutí v okolí parku či nastavení zvýšené činnosti strážníků
MP atd.).
V současné době červen 2013 se obdobně řeší podnět k fungování ubytovny SPOAS, ul. Jankovcova,
Praha 7.
Dne 18. 6. 2013 se uskutečnilo setkání – poradní platformy – Koncepce hl. m. Prahy ve vztahu
k integraci cizinců pořádané Integračním centrem Praha. V roce 2013 budou realizována další setkání.
Důstojník KŘ P hl. m. Prahy předal své kontaktní spojení zástupcům jednotlivých městských částí
z důvodu možné bezprostřední reakce na vzniklou nežádoucí situaci v teritoriu hl. m. Prahy
a k možnému urychlenému řešení s tím spojených negativních jevů.
V případě potřeby jsou průběžně poskytovány konzultace zástupcům státní správy a samosprávy
nebo neziskovým organizacím či jiným subjektům ve vztahu k problematice menšin.
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Středočeský kraj
PŘEHLED SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT A LOKALIT SE ZVÝŠENÝM VÝSKYTEM PŘÍSLUŠNÍKŮ MENŠIN
Situaci romské komunity v kraji lze charakterizovat jako stabilní. Dle kvalifikovaných odhadů
romských poradců žije ve Středočeském kraji přibližně 20 000 Romů. K romské národnosti se však při
posledním sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 přihlásilo pouze 385 lidí. Většina Romů pochází z oblasti
východního Slovenska. Nejpočetnější romské komunity žijí na Kladně a ve všech bývalých okresních
městech regionu. Romové ve Středočeském kraji mají podobné problémy jako většina Romů, kdekoli
jinde na území České republiky. Trápí je především vysoká nezaměstnanost, nevyhovující stav
bydlení, nízké vzdělání.
Mezi území, která jsou nejvíce zasažená fenoménem sociálního vyloučení, patří ve Středočeském kraji
zejména Beroun, Kladno a okolí, Slaný a prstenec cca deseti obcí v okolí, pás od Libčic nad Vltavou
přes Kralupy ke Spomyšli a Horním Počáplům, Mladá Boleslav a okolí, Neratovice, Kolín, Kutná Hora
a okolí a řada dalších jednotlivých obcí. Orientační odhad celkového počtu romských obyvatel
zkoumaných sociálně vyloučených lokalit v kraji je 3.000 – 3.500 obyvatel.
KRIMINALITA A DALŠÍ RIZIKOVÉ FORMY CHOVÁNÍ SPOJENÉ SE ŽIVOTEM ROMŮ V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÝCH LOKALIT

Za velký problém, lze považovat především trestnou činnost v oblasti drogové kriminality a to
především u olašské komunity Romů. Tento trend se však díky neúnavné profesionální práci Policie
ČR daří zpomalit. Koordinaci protidrogové politiky Středočeského kraje zajišťují především krajský
protidrogový koordinátor a Krajská protidrogová komise Středočeského kraje. V rámci kraje krajský
protidrogový koordinátor úzce spolupracuje s koordinátorem prevence kriminality a koordinátorem
pro romskou problematiku.
INFORMACE O PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH POLICIE V OBLASTI MENŠIN

Pravidelně a trvale je monitorována pravicově – extremistická scéna, včetně zaměření na hrozbu
rasově motivovaných útoků v sociálně vyloučených lokalitách a to pracovníky zařazenými na
problematice EXTREM na všech územních odborech v rámci Středočeského kraje.
Průběžně jsou vyhodnocovány informace získané od občanů z vyloučených lokalit a to jak k trestné
činnosti, tak i k trestné činnosti páchané na nich (lichva, úvěrové podvody, zneužívání sociálních
dávek …).
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY PRO MENŠINY

Plán činnosti na první pololetí roku 2013 se nepodařil z objektivních příčin (dlouhodobá nemoc
styčného důstojníka, březen až červen 2013) naplnit. Vzhledem k předpokládaným změnám v týmu
styčného důstojníka budou úkoly průběžně plněny v průběhu druhého pololetí letošního roku.

Ústecký kraj
V rámci ředitelství Ústeckého kraje je spolupráce v roce 2013 realizována v rámci činnosti pracovní
skupiny pro národnostní menšiny v projektech:
Duhová adopce (odnož projektu Adopce školy), místo: 7. ZŠ Předlice a 8. ZŠ Husova, Krásné Březno,
které jsou specifické, neboť je navštěvují převážně děti ze sociálně vyloučených lokalit Ústí nad
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Labem, cíl: preventivní činnost v páchání trestné činnosti lichvy, užívání drog, drobných krádeží,
komerční sexuální zneužívání, budovat důvěru k policistům, ukázka modelových situací s hrami se
zaměřením na praktické jednání při hrozbě nebezpečí, apod.
V rámci projektu duhová adopce byl zorganizován hudební program zaměřený na prevenci rizikového
chování „Když chceš, tak to dokážeš“, který se koná pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská
práva Moniky Šimůnkové. Program byl realizován na výše uvedených školách dne 22. března 2012.
Jedná se o 2 hodinový program, v němž zazněly písně, jejichž autorem je hudebník Radoslav „Gipsy“
Banga. Jednotlivá témata jsou zároveň názvem písně, která uvedla autorovo vyprávění k dané
problematice rizikového chování. Radoslav Banga se s žáky podělil o svůj osobní příběh i své
zkušenosti a v rámci svých možností děti motivoval k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí,
drog, xenofobie, rasismu atd. Zprostředkování informací mediálně známou osobností je pro děti
a mládež velmi atraktivní. Program financovala společnost Open society fund z Prahy, kterou oslovila
styčná důstojnice pro menšiny, a v rámci inkluzivního vzdělávání, kam se školy hodlají zařadit.
Územního odbor Policie Most navázal ve spolupráci na projektech s místními romskými občanskými
sdruženími (Dům romské kultury, Komunitní centrum Chanov, Sdružení města Mostu).
Úsvit – participace na projektu, cíl: seznámení účastníků s právními normami, způsoby jednání
a řešení krizových situací, zlepšení vnímání policie jako partnera nikoliv jako represivní službu. (Zatím
zapojena města Most, Chomutov a Děčín, připravuje se zapojení Ústí nad Labem – Trmice).
Poradenská činnost v sociálně vyloučených lokalitách – Policie, společně s partnery DRK Chanov,
Komunitní centrum Chanov a Klub národnostních menšin v Mostě provádí právní a poradenskou
činnost v lokalitách v Mostě a Chanově. Cílem je řešit problémy, které si klienti center ve většině
případů způsobili sami (např. úvěry, smlouvy apod. a jejich nesplácení). Jako zlepšení nedostatků
z předchozího roku lze říci, že v Janově začalo částečně vyvíjet svou činnost Město Litvínov
a občanské sdružení, které se probralo z dlouhotrvající nečinnosti. Dále v Mostě vznikla nová
Nezisková organizace ZIMÁK, která má sloužit pro děti ze sociálně vyloučených lokalit ve věku od 15 –
26 let. Spolupráce je již navázána, a to příslibem docházení policistů do organizace za účelem
přednášek a navázání kontaktu mezi klienty centra a policií.
Z další činnosti na úseku menšin je důležité zmínit i činnost pro soc. slabé v Lounech, kde se věnují
především dětem docházejících na sociální úřad a jsou ze závadových rodin. Pro tyto děti se pořádají
víkendové pobyty s programy preventivního působení a snahou o začlenění do společnosti bez
působení patologických jevů v jejich životech, tyto se pořádají zhruba 4x ročně, dále pak soutěže na
preventivních akcích Policie ČR a další.
Nadále styčná důstojnice pro menšiny spolupracuje s NNO Romano Jasnica se sídlem svého působení
v Trmicích, pokračuje zapojení do projektu lokálních partnerství, pokračuje spolupráce s NNO
Čačipen.
V oblasti prevence pracují i pracovníci z PIS Policie ČR Ústeckého kraje ve svých ucelených
programech, kteří jsou součástí pracovní skupiny pro menšiny.
Na dobré úrovni je i komunikace s místními samosprávami dotčených oblastí, vyznačujících se
sociálně vyloučenými oblastmi, kteří jsou obeznámeni s fungováním pracovní skupiny pro menšiny
u Policie ČR, předávání informací a plánování dalších kroků ke zlepšení situace.
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V návaznosti na dění ve Šluknovském výběžku vznikla na Krajském úřadě ústeckého kraje skupina pro
sociálně vyloučené lokality pod vedením hejtmana a radního ústeckého kraje Mgr. Kliky Martina, kde
se pravidelně, a to 1x měsíčně setkávají hlavní členové této skupiny, což jsou zastupitelé samospráv
Šluknovského výběžku, agentura pro sociální začleňování, Policie ČR a úřad práce, kteří společně řeší
situaci v celém Ústeckém kraji v různých oblastech (vyplácení sociálních dávek, zaměstnanost,
bydlení, prevence kriminality aj.). Naposledy se řešila situace ohledně ubytoven, kde ASZ přislíbila
vydat „manuál – Regulace a fungování soukromých ubytoven“.
Výrazně se zlepšila situace na Šluknovsku, kde v 2. – 4. čtvrtletí 2012 nedošlo k žádným pochodům,
demonstracím s extremistickým, či rasově motivovaným podtextem. Žádné další pochody ani
demonstrace nejsou v nejbližší době hlášeny.
Problémem zůstávají ubytovny, které vlastní soukromé fyzické, nebo právnické osoby, kde se
ubytovávají osoby na sociálních dávkách a provozovatelé tímto způsobem doslova parazitují na jejich
životních situacích, kdy vybírají nehorázně vysoké nájemné, lidé zde často žijí bez vody a elektřiny,
kdy v důsledku devastace objektu, za který často mohou právě ubytovaní podnájemníci, dochází
k jejich vystěhování, nikdo však komplexně neřeší kam.
V místech takto postižených pak dochází k eskalaci mezi majoritou a minoritou a tyto objekty jsou
často terčem extrémistických skupin, organizací a jiných spolků. Naposledy takto byla řešena
ubytovna v Ústí nad Labem v Krásném Březně na konci ledna 2013, kdy se ve spolupráci s Policií ČR
podařilo všem vystěhovaným ubytování najít a umístit je na jiné adresy.
Pracovní skupina pro menšiny v Ústeckém kraji podnikla 9. 4. 2013 exkurzi do výchovného ústavu
v Boleticích, kde jim ředitel PaeDr. Pavel Bártík představil fungování a účel provozování ústavu, co se
týče mládeže a programů poskytovaným jejich klientům.
V měsíci březnu a dubnu se Policie ČR podílela na 2 projektech v dotačním programu MV prevence
kriminality na rok 2013, kdy v prvním případě se jedná o příměstský tábor, kde cílovou skupinou jsou
děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, či sociálně vyloučené a ve druhém případě se jedná
o získání veřejné zakázky na dodavatele služeb sociální integrace v rámci individuálního programu
„Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení“.

Kraj Vysočina
Na území Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se vyloučená lokalita v pravém slova smyslu
nenachází, jsou zde pouze lokality s vyšším zastoupením příslušníků národnostních menšin. Pokud se
jedná o strukturu menšinových komunit lze uvést, že co do struktury a velikosti nedošlo u nich
k zásadnímu vývoji.
Je skutečností, že v některých obcích je, jak uvedeno výše, vyšší koncentrace osob patřících
k národnostním nebo etnickým menšinám (Vietnamci, Mongolové, Ukrajinci, Romové apod.), která
kopíruje jejich pracovní nebo podnikatelské možnosti. U těchto skupin dochází k nevýznamné migraci
v rámci Kraje Vysočina v závislosti na vytváření popř. zánik pracovních příležitostí nebo vývoj
podnikatelského prostředí. Bezpečnostní rizika u těchto skupin osob spočívají v převážné míře
v páchání přestupků a trestných činů, přičemž však jejich závažnost, struktura a nápad nijak
nevybočují při srovnání s místy, kde tyto skupiny zastoupeny nejsou a jejich nápad nevykazuje znaky
eskalace.
Cizinci na území Kraje Vysočina – srovnání dle okresů v letech 2008 – 2011
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Kraj Vysočina
Okresy

2008

2009

2010

2011

H. Brod

2208

1781

1589

1605

Jihlava

2592

2471

2365

2338

Pelhřimov

1733

1358

1298

1335

Třebíč

1738

1674

1589

1448

Žďár n. S.

1500

1299

1182

1147

Vysočina celkem

9771

8583

8023

7873

PREVENCE
Mimo preventivní akce jednotlivých územních odborů probíhají na všech územních odborech
krajského ředitelství besedy ve školách, dále jsou organizovány dětské dny, akce v Domovech
mládeže a Ústavech sociální péče a různé ukázky policejních činností pro školy a veřejnost.
Cílové skupiny jsou také zvány do prostor krajského ředitelství, kde jsou přednášky spojeny
s praktickými ukázkami (Klubíčko Oblastní charity Jihlava) a dále klademe velký důraz na informační
prevenci, kdy jsou z naší strany vydávány preventivní články z různých oblastí naší činnosti. Byla také
prohloubena spolupráce se samosprávami s cílem plošného rozšíření a působení v jednotlivých
lokalitách.
SPOLUPRÁCE
Na teritoriu krajského ředitelství působí Oblastní charita Havlíčkův Brod, Oblastní Charita Jihlava
a Oblastní charita Třebíč, pod kterou spadá komunitní centrum Ambrela, kdy toto centrum je
pravidelně navštěvováno policisty z Obvodního oddělení Třebíč. V Jihlavě působí také Centrum
multikulturního vzdělávání, o.s., se kterým spolupracuje odbor cizinecké policie krajského ředitelství
a také Městský úřad Havlíčkův Brod. V rámci krajského ředitelství je nastavena spolupráce s orgány
státní správy a samosprávy formou vzájemného informování o zásadních problémech a možné
eskalaci problémů, které by se týkaly menšin, s cílem včasného přijetí opatření k jejich eliminaci.
Za 1. pololetí roku 2013 nebyla ze strany krajského ředitelství přijata žádná opatření v oblasti menšin.
Celková situace v oblasti menšin na teritoriu krajského ředitelství je dlouhodobě stabilizovaná,
nedochází k žádným podstatným změnám spočívajících např. ve vyšší kumulaci příslušníků menšin
nebo k prudkému nárůstu některých závažných druhů trestné činnosti páchaných jejich příslušníky.
V období 1. pololetí roku 2013 nebyly zaznamenány žádné bezpečnostní problémy ani bezpečnostní
rizika či projevy nenávisti vůči příslušníkům menšin.

Zlínský kraj
Na teritoriu Krajského ředitelství policie Zlínského kraje lze detekovat lokality, ve kterých žijí občané
minoritního zastoupení ve srovnání s celkovým počtem populace v ČR.
Na Vsetínsku lze, v rámci posledních dvou let, konstatovat vyvážený trend migrace obyvatel
i struktury, stejně tak na Zlínsku.
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Zlínský kraj
Na Kroměřížsku lze za lokalitu vhodnou zvýšeného zřetele považovat Bystřici pod Hostýnem – hotel
Podhoran. Jako maximálně žádoucí se jeví aktivnější participace činností a kompetencí místní
samosprávy a Policie ČR.
Během letních měsíců Policie ČR uskuteční osvětové a výukové programy přímo vdané lokalitě se
zaměřením na rizikové a kriminogenní faktory a základní orientaci v právním systému ČR. Za cíl je
kladeno také zvýšení povědomí o dopravních předpisech. Cílové skupiny jsou, dle témat přednášek,
jak děti, tak osoby dospělé.
PREVENTIVNÍ ČINNOST P ČR SMĚŘUJE KE TŘEM OKRUHŮM:
1. Snaha o maximální eliminaci páchání protiprávního jednání zvýšeným pohybem policistů
v konkrétních, předem vytipovaných lokalitách (převážně pořádková, dopravní a cizinecké policie).
2. Zejména zjišťování a analýza faktorů a okolností, které vyvolávají nebo ovlivňují páchání
kriminality (Služba kriminální policie a vyšetřování).
3. Preventivní programy pro žáky ZŠ.
Obecně lze závěrem konstatovat, že situace na úseku menšin na Krajském ředitelství policie Zlínského
kraje je stále konsolidovaná. Aktivity vůči (event. od) minoritním skupinám jsou monitorovány
(oboustranně).
Úzká spolupráce i nadále probíhá jak s koordinátorkou pro menšiny KÚ, tak s útvary P ČR a MV.
Pokračují v rozpracovaných projektech vzdělávání a osvěty policistů (střednědobý cíl).
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