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1 Úvod 
Předkládaná zpráva z šetření je výstupem z projektu Kvalitativní analýza pocitu bezpečí 

občanů města Pardubic, který pro Magistrát města Pardubice realizovalo Centrum 

aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologie Fakulty filozofické 

Západočeské univerzity v Plzni (CAAT). Zpráva obsahuje závěry kvalitativního výzkumu, 

který přímo navazuje, rozvíjí a interpretuje výsledky kvantitativního dotazníkového šetření, 

realizovaného CAAT v roce 2009 a předloženého ve zprávě Analýza postojů veřejnosti ke 

kriminalitě v Pardubicích (Toušek and Vepřková 2009). Z tohoto důvodu doporučujeme níže 

uvedené závěry nahlížet v kontextu předchozí zprávy, na kterou se v textu odvoláváme.  

Hlavní cíle kvalitativního šetření, provedeného prostřednictvím zaměřovaných (fokusních) 

skupin (viz Metodologie), byly následující: 

• Interpretovat výsledky kvantitativního šetření z roku 2009 

• Odhalit manifestní proklamace respondentů 

• Analyzovat motivace a faktory ovlivňující proklamované názorové postoje  

• Rozvinout vybraná témata do hloubky  

• Určit konkrétní příčiny deklarovaného strachu z kriminality a rozlišit mezi faktory 

celospolečenskými a lokálně specifickými 

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem respondentům, kteří se zúčastnili diskuzí, 

zejména Aleně Stehnové za její neocenitelnou pomoc při rekrutaci.  Dále děkujeme Kláře 

Strohsové, Lence Hollerové a Ondřeji Hejnalovi za spolupráci na projektu.  

1.1 Teoretická východiska – konceptuální ukotvení 
Základním analytickým konceptem při studiu vnímání kriminality a pocitu bezpečí, který je 

rovněž výchozím bodem této analýzy, je tzv. fear of crime, tj. strach či pocit ohrožení 

z kriminality. Strach z kriminality bývá nejčastěji definován jako „emocionální reakce na 

kriminální jednání či na symboly s kriminalitou spojené“ (Ferraro 1995:XIII). Nicméně 

uplatňují se různé definice tohoto konceptu a hlavně i jeho různé operacionalizace pro různé 

účely. Vanderveen (2006) proto v této souvislosti konstatuje, že z tohoto důvodu je nutné 

chápat tento pojem, resp. analytický koncept spíše jako zastřešující termín pro celou řadu 

různých konceptů a způsobů jejich měření, které se ke vnímání kriminality vztahují. 
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V souladu s výše uvedeným chápeme strach z kriminality jako mnohovrstevný model, 

který zahrnuje percepci kriminality na různých úrovních a různými způsoby. Při 

konceptualizaci strachu z kriminality pro účely dotazníkového šetření, které jsme 

v Pardubicích v minulosti realizovali (Toušek and Vepřková 2009), jsme vyšli z modelu 

vnímání kriminality od Ferrara a Grangeho (1987), který jsme pro potřeby šetření mírně 

upravili a ze kterého jsme vycházeli rovněž při stanovení rámce kvalitativního šetření, jehož 

výsledky prezentujeme v této zprávě. Tento model blíže ilustruje následující schéma.  

Graf 1: Operacionalizace konceptu strachu z kriminality pro účely šetření  

 Typ percepce 

 Kognitivní  Afektivní 

 (i) Racionální (úsudky) (ii) Významová (hodnoty) (iii) Emocionální 

Úroveň 

v kontextu 

kriminality 

A. Vnímání rizik 
B. Posuzování kriminality jako 

„problému“ 
C. Strach z kriminality 

Indikátory 

Subjektivní pocit 

pravděpodobnosti 

viktimizace, ohrožení 

kriminalitou 

Subjektivní posuzování vývoje 

kriminality; znepokojení 

kriminalitou 

Strach z jednotlivých trestných 

činů; strach v noci na ulici a 

doma 

 

Základem uvedeného modelu jsou tři způsoby percepce: (i) racionální, (ii) významová a (iii) 

emociální.  Zatímco racionální percepce je odrazem kognitivních procesů, emociální naopak 

afektivních. Významová rovina vnímání je pak ovlivňována oběma typy procesů. Kognitivním 

úsudkům v kontextu percepce samotné kriminality odpovídá rovina (A) vnímání rizik 

viktimizace, kterou můžeme měřit např. pomocí indikátoru v podobě subjektivního pocitu 

pravděpodobnosti viktimizace. Afektivně emocionálnímu typu percepce na straně druhé, 

odpovídá dimenze (C) samotného strachu z kriminality, strachu, který nemusí mít racionální 

opodstatnění, tj. může existovat bez ohledu na pravděpodobnost viktimizace. V takovém 

případě se v kriminologii mluví o tzv. „paradoxu strachu z kriminality“.1 A konečně prostřední 

(B) významová percepce odkazuje k přisuzovaným hodnotám kriminalitě, resp. posuzování 

                                                
1 Příkladem takového paradoxu může být např. skutečnost, že ženy vykazují vyšší míru strachu z násilně 
trestných činů než muži, ačkoliv je u nich nižší míra pravděpodobnosti, že se jejich obětí stanou.  
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kriminality jako sociálního problému, který můžeme měřit např. v podobě znepokojení mírou 

kriminality ve společnosti a jejího vývoje. Tento představený analytický model je samozřejmě 

modelem ideálně-typickým, to znamená, že je ze své podstaty nutně reduktivní.  

Definice a operacionalizace konceptu strachu z kriminality by ovšem nedávala smysl, 

pokud bychom zároveň nevymezily to, co jsme v rámci šetření chápali a co v této zprávě 

označujeme pojmem kriminalita (crime). Z hlediska institucí formální sociální kontroly se 

kriminalitou téměř výlučně rozumí pouze jednání, které je definované právním systém jako 

trestný čin nebo přestupek (jednání mala prohibita). Jedná se tedy o tzv. legální definici 

kriminality. Problém této definice je očividný – to, co je právním systémem definované jako 

kriminální, se mění v čase, prostoru a ideologii, která nemusí být ve vztahu k aktérům 

společnosti, vůči kterým je mocensky uplatňována, legitimní. Proto se pro účely 

prezentované analýzy, která vychází z pozic kriminologie jakožto sociální vědy, kontextuálně 

přikláníme ke konsensuální neboli sociální definici kriminality, která pojímá v její kritické verzi 

kriminalitu jako vše, na čemž se společnost shoduje, že působ sociální újmu a je zločinné2 

(jednání mala in se) bez ohledu na to, zda tak to tak legální systém definuje či nikoli (viz 

např. Hagan 1994:8–17; Lanier and Henry 2004:18–37).3 

1.2 Metodologie 
S ohledem na stanovené cíle šetření byly za nástroj vytváření dat zvoleny tzv. zaměřované 

skupiny (focus groups).4 Zaměřované skupiny jsou kvalitní technikou, při které vede 

výzkumník – moderátor diskusi nad specifickým tématem s více respondenty, zpravidla šesti 

až dvanácti, najednou. Tato metoda je vhodným nástrojem pro získání velkého množství 

kvalitativních dat v relativně krátkém čase. Lze jí efektivně využít v aplikovaných (a 

neaplikovaných) výzkumných projektech, které mají úzce a konkrétně vymezené téma, se 

kterým má cílová populace osobní zkušenost a tuto zkušenost dokáže zprostředkovat 

verbálně či skrze různé projektivní techniky během částečně strukturované diskuse. 

Mezi hlavní přednosti fokusních skupin patří tzv. skupinová dynamika, která se vytváří 

mezi respondenty během vzájemné sociální interakce – diskuse a která je stimuluje 

                                                
2 Ne náhodou byl z trestního zákona v České republice odstraněn pojem zločin, jehož sémantické pole zahrnuje 
mravní hodnocení, a nahrazen v tomto ohledu, pro účely legálního systému nezbytně, neutrálním pojmem trestný 
čin. 
3 Zde se nutně dopouštíme určitého zjednodušení a problematika konsensuální definice je složitější.  
4 Česky též fokusní skupiny.  
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k výpovědím. Dále jsou fokusní skupiny metodou, které nelze upřít výhodu zjevené validity a 

interní triangulace. Toho je dosahováno prostým faktem, že se jedná o skupinový rozhovor, 

v rámci něhož zaznívají vzájemně názory od několika respondentů najednou. Vyjevuje se tak 

různá míra shody a odlišností v postojích a názorech, čímž dostává výzkumník-moderátor 

okamžitou zpětnou vazbu, která mu umožňuje vytvářet a kontrolovat významy konceptů a dle 

toho adekvátně zaměřit své další otázky, případně je jinak formulovat. U individuálních 

rozhovorů tak může činit pouze ad post při konfrontaci jednotlivých výpovědí během analýzy 

dat, v případě dotazníkového šetření vůbec. Naopak jistou nevýhodou této techniky, kterou 

je třeba mít na paměti při interpretaci výsledků, je názorová polarizace respondentů a 

adaptace rolí v důsledku interakce v rámci sociální skupiny (blíže k metodě viz např. Merton, 

Lowenthal, and Kendall 1990; Morgan 2001; Toušek 2007).  

V rámci šetření byly provedeny ve dnech 30. 11. 2011 a 1. 12. 2011 celkem čtyři 

zaměřované skupinové diskuze v délce přibližně 120 minut každé z nich, kterých se 

zúčastnilo úhrnem 32 respondentů. S ohledem na předpokládané odlišné zkušenosti a 

názorové postoje mužů a žen na zkoumanou problematiku byly diskuse prováděny odděleně 

dle pohlaví. Výběr respondentů byl založen na tzv. účelovém výběru, který je 

nejpoužívanějším přístupem ke konstrukci vzorku v kvalitativním výzkumu (Given 2008:697) 

a jenž je založen na výběru kritérií, která by měli respondenti pro účely daného výzkumu 

splňovat. Tato kritéria vychází z odborného názoru výzkumníka na to, kolik a jakých 

respondentů bude zahrnuto do výběru (Bernard 2006:145). Konkrétními kritérii v tomto 

případě byly: trvalé bydliště, pohlaví a věkový rozptyl respondentů starších 18ti let v rámci 

každé skupiny. Složení skupin a vybrané charakteristiky respondentů jsou uvedeny v Příloze 

1 na konci této zprávy.  

Základní součástí každé skupinové diskuse je předem připravený moderační scénář 

(osnova) dle kterého je diskuse vedena. Osnova, která byla použita v realizovaném 

výzkumu, vychází ze zjištění dosažených v rámci zmiňovaného kvantitativního 

dotazníkového šetření v Pardubicích (Toušek and Vepřková 2009). Tato osnova je součástí 

Přílohy 3. 

Ze všech provedených zaměřovaných skupin byl pořízen audio a video záznam, který 

byl následně přepsán a dále analyzován za využití programu MAXQDA. Základním 

postupem analýzy kvalitativních dat je tzv. kódování, kterým je rozuměn proces, při kterém 

jsou jednotlivým částem dat přiřazovány kódy (značky, indexy), zastupující významy těchto 

částí dat, ze kterých jsou následně vytvářeny interpretace přisouzené výzkumníkem. Při 

kódování dat bylo využito deduktivního hierarchického kódování a priori vycházejícího 



Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů města Pardubice Stránka 8 z 47 

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT ) při Katedře antropologie FF ZČU 
Sedláčkova 15 | 306 14 Plzeň | Tel: 377 635 301 | E-mail: info@caat.cz | http://www.antropologie.org/caat  

 

z použité osnovy, resp. ze zjištění z citovaného kvantitativního výzkumu. Použitý kódovník  

(code list), který byl dále upravován a doplňován induktivním přístupem, je přiložen v Příloze 

2 na koni toho textu. 

2 Dílčí zjištění a jejich interpretace  
V následující části této zprávy uvádíme hlavní zjištění, kterých bylo na základě provedených 

skupinových diskuzí a jejich analýzy dosaženo. Struktura tohoto oddílu se přidržuje podoby 

moderačního scénáře a do značné míry i reportu z roku 2009. Nejprve jsou vždy ke každému 

dílčímu tématu uvedeny zobecňující poznatky, resp. interpretace vytvořených dat, zasazené 

případně do širšího kontextu s pokusem o jejich analytické uchopení.  Ty jsou následně 

ilustrovány a rozváděny vybranými citacemi respondentů, na základě kterých jsme k těmto 

závěrům dospěli.  Všechny zde uváděné citace respondentů jsou převedeny do spisovného 

jazyka a stylisticky upravené tak, aby byly lépe srozumitelné a čitelné. 

2.1 Vnímané problémy na úrovni Pardubic 
Město Pardubice je vnímáno jako klidné a spořádané město „rodinného typu“, ve kterém se 

víceméně „všichni znají“, bez výraznějších společenských problémů, oproti, jak bylo 

několikrát respondenty zdůrazněno, např. městům ležícím na severu Čech. Tomu 

koneckonců odpovídají i míry zjištěné u všech měřených indikátorů v šetření z roku 2009, 

které jsou výrazně nižší, resp. pozitivnější, než v případě jiných měst, ve kterých mělo CAAT 

možnost realizovat obdobná šetření (srv. Toušek 2009; Toušek and Hejnal 2011b, 2011a, 

2011c; Toušek and Vepřková 2009). Obecně mezi účastníky diskuzí panovala až překvapivá 

shoda ve spokojenosti s životem v Pardubicích a spontánní kritiky jakékoli charakteru byly 

zmiňovány spíše ojediněle.  

Já jsem původem z menšího města a sem jsem se přistěhoval s pocitem, že tady je to o dost 

větší město, ale teď po těch pár letech zjišťuji, že v podstatě stejně tady zná každý každého. Je 

to fakt takové malé město spíš rodinného typu. Není to velkoměsto stylu Praha, kde je to 

všechno neosobní. Takže naopak vnímám, že tady sociální vazby a vůbec vztahy lidí jsou na 

velice dobré úrovni. Přijde mi, že Pardubice jako takové jsou dost klidné. A třeba co se týče 

centra, tak všechno je soustředěné do jednoho malého prostoru, kde se něco děje a tak by se 

dalo říct, že všude je blízko. Co se týče architektury, tak se mi zdá, že se Pardubice moc 

nevydařili, oproti třeba Hradci…, že by se to mělo hodně zlepšit, ale co se týče kultury a sportu, 

tak si myslím, že to je město velice atraktivní. Takže celkově, kdybych to měl shrnout, tak se mi 

tady líbí. [muž, 33 let] 
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[…] můj manžel, vlastně jeho babička pochází z […], tam žije jeho rodina a my jsme se tam měli 

v podstatě stěhovat taky. A nastal hrozný problém… Oni mají dva baráky, takže bychom 

nemuseli v podstatě platit nájem, což je pravda. Ale já jsem prostě nechtěla. Řekla jsem, že 

z Pardubic nepůjdu, já do té prd… nepůjdu. […], já toho nelituju. Manžel je dodnes na mě 

naštvaný, že jsem hrozná […], ale já toho vůbec nelituji. Z Pardubic bych nešla. Absolutně ne! 

[žena, 31 let] 

Nicméně na výslovný dotaz ohledně toho, zda jsou v Pardubicích nějaké problémy, které 

místní občany trápí, byly jmenovány konkrétní skutečnosti. Mezi ně v prvé řadě a s největší 

mírou shody patřila dopravní situace, konkrétně tvořící se zácpy aut ve špičkách, ale byla 

kritizována i městská hromadná doprava (dlouhé intervaly a nepravidelnost spojů či pomalost 

ve srovnání s alternativními způsoby přepravy, např. bicyklem či pěšky).  

…není náhoda, že lidé jezdí v Pardubicích na kole, protože ve čtyři hodiny odpoledne, když 

musíte jet na druhou stranu města autem nebo městskou hromadnou dopravou, protože 

představa půlhodinových zácep a popojíždění na semaforech mě moc neláká. V takové situaci 

jsem i na druhé straně města na tom kole rychleji. [muž, 29 let] 

…tuším, že někdy před dvěma lety nebo kdy byla udělána nějaká studie a vyšlo z ní, že 

přesunout se z jednoho konce na druhý je ze všeho nejrychlejší autem… Problém je v tom, že 

hned za tím autem je kolo a nejpomalejší je právě MHD. [žena, 35 let] 

Doprava, to je příšernost, příšernost! [sborově] To je jedna z nejhorších věcí. […] Pravidelně 

každý den od rána do večera, jenom v sobotu a v neděli, pokud to není večer, to jde. Od nás 

z Višňovky raději půjdu do centra pěšky nebo na kole. Protože když sednu do autobusu tak… 

[žena, 38 let] … tak autem nebo městskou se to prostě nedá [žena, 36 let.]. 

Problém plynulosti dopravy nebyl ovšem ani tak chápán jako problém, který má konkrétního 

viníka a jednoduché řešení, ale spíše jako problém, který já dán špatným historickým 

urbanistickým řešením Pardubic, a to zejména ve srovnání s jejich tradičním rivalem 

Hradcem Králové.  

Ono [problém dopravy] je asi tak nějak daný. V Hradci mají daleko lepší dopravu než u nás 

z toho důvodu, že tam mají ten Gočárův okruh. Tam to už bylo za první republiky vyřešený, takže 

mají na čem stavět, protože tady žádný obchvat není a díky těm kanálům a těm mostům a 

soutoku Chrudimky je to problematické. [žena, 79 let].  

Tady je díky té řece v podstatě to přejíždění z jednoho bodu do druhého nešikovné. Vlastně to 

jde všechno přes centrum, čili přes dvě klíčové křižovatky a to je katastrofální. Ale neumím si 

představit technické řešení, jak to změnit… Hradec má historický vytvořený okruh, což je 

výborné. […] Tady by se muselo bourat, což je asi nesmysl. Ale ta doprava to je prostě 

katastrofa. [muž, 57 let] 
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Nicméně jakkoli jsou Pardubice známé vysokou mírou využíváním kol jakožto běžného 

dopravního prostředku, a to v hojné míře i samotnými účastníky skupinových diskuzí, 

v některých ohledech byla napadaná nízká návaznost cyklostezek, resp. jejich hustota, která 

vede k nutnosti porušování dopravních předpisů, za které jsou pak občané „zbytečně“ 

perzekuováni městskou policií. 

Ono cyklostezky tady nejsou zrovna moc dobře řešené. Ven směrem z města ano, ale zkuste 

někdy jet z Drážky do centra… K radnici, tedy k Zelené bráně nemůžete projet…, z té strany se 

to nedá. Takže prakticky Vám nezbývá nic jiného, než jet jako cyklista prostředkem silnice, co je 

velmi nebezpečné. Na to já kašlu. […] Já jako stařenka jsem městskou policií pak napomínána, 

že jedu po chodníku, co jsem si to jako dovolila. …já jsem na to řekla, „hele podívejte, já tedy 

nevím podle statistiky kolik cyklistů porazilo a zabilo chodce, ale za to vím, kolik podle statistik 

bylo poraženo cyklistů autem, a to se smrtelnými následky“. [žena, 71 let].  

Dalším problémem, na kterém se zástupci občanů Pardubic shodovali, je špatné životní 

prostředí, resp. ovzduší, avšak názory na příčiny byly v tomto ohledu vzájemně odlišné. Na 

jednu stranu byl zmiňován petrochemický průmysl v Pardubicích (Paramo), který způsobuje 

typický odér, na druhou stranu bylo upozorňováno, že se jedná ani ne tak o lokální problém, 

jako problém celostátní. V tomto ohledu je nutno upozornit, že skupinové diskuse probíhaly 

v období dlouhodobé inverze, takže respondenti toto téma vnímali citlivěji, než prokazují 

výsledky kvantitativního šetření. V několika případech bylo rovněž upozorněno na záměr 

výstavby spalovny, proti které někteří účastníci podepisovali petici.  

Mimo té dopravy Vás nic jiného nenapadá [Moderátor]? No ty chemičky tady, ale přijde mi, že 

dříve to bylo horší [muž, 70 let]. No mě to tedy přijde daleko horší než dříve. To je to Paramo, 

hodně taky záleží na počasí [muž, 36 let]. Ale já to necítím.  Mí rodiče to cítí pořád, ale já jsem to 

nikdy necítil [muž, 26 let]. […] No teď to byla ta smogová situace, to bylo šílené, ale to není jen 

v Pardubicích, to je všude [muž, 70 let].  

Tak devastace životního prostředí je obecně v celé republice, samozřejmě za období totality byla 

úplně devastující [žena, 55 let].  

Vyjma uvedeného byla - ženami, které pracovaly v oblasti vzdělávání dětí a v oblasti 

sociálních služeb - reflektována zhoršená sociální situace některých skupin obyvatel 

v důsledku poklesu ekonomické úrovně, růstu nezaměstnanosti a snižování sociálních 

výdajů státu, tedy spíše problém celostátní, avšak s lokálními důsledky s možným přesahem 

do problematiky veřejného pořádku (viz dále).  

Já vidím souvislost ekonomické krize s ekonomickou situací […] rodin. My sami to můžeme vidět 

u nás ve školce, že čím dál tím více lidí nemá peníze a čím dál tím více lidí má problémy zaplatit 
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některé základní věcí, jako například obědy pro dítě. Školné, divadla… a když se podíváte na 

statistiky, tak Pardubice a vůbec východní region Čech na tom nejsou zas tak špatně, jako jinde 

v České republice. [žena, 55 let] 

2.2 Vnímání kriminality a jejího vývoje   
Kriminalita či veřejný pořádek ve smyslu problému, který by občany Pardubic výrazněji trápil, 

nebyl respondenty v žádné z provedených diskusních skupin příliš spontánně akcentován, 

čemuž odpovídá i výše uvedené chápání tohoto města jako spíše klidného. To je i v souladu 

s hodnotami zjištěnými v kvantitativním šetření  (Toušek and Vepřková 2009), ve kterém více 

než polovina občanů uvedla, že spíše není, resp. vůbec není znepokojena kriminalitou ve 

městě, oproti např. Sokolovu, ve kterém to byla zhruba jen jedna čtvrtina občanů (Toušek 

and Hejnal 2011b), jakkoli se jedná o menší město.  

Na základě kvantitativních i kvalitativních dat se ukazuje, že vnímání závažnosti kriminality 

je odvozeno především od velikosti města a za druhé od sociální situace ve městě, bez 

ohledu na to, zda zhoršená sociální situace má vliv na „skutečný“ nápad kriminality (v 

legálním pojetí). V kontextu prvního nejsou Pardubice chápány jako „velkoměsto ve stylu 

Prahy, kde je všechno neosobní“ [Milan, 33 let] a odcizené, což se může podílet na poklesu 

koheze a sociální kontroly.  

Nepřijde mi, že by tady byla zvýšená kriminalita. V Praze to je zas jiný, ale ohledně počtu 

obyvatel a rozlohy. Co se týče Pardubic, tak jsem se za celou dobu nesetkal s nějakou extrémní 

výtržností, nebo činností, ze které bych měl veliký strach, což se v Praze na určitých místech 

děje docela často. [muž, 25 let] 

V kontextu druhého je kriminalita automaticky a stereotypně ztotožňována s některými 

skupinami obyvatel, které jsou vytěsňovány na okraj společnosti a žijícími v chudobě, jakkoli 

respondenti často sami na základě racionální úvahy připouštějí a přiznávají, že nepodloženě. 

Jedná se konkrétně zejména o Romy (a v menší míře i o lidi bez domova), kteří podle 

diskutujících nejsou v Pardubicích „tolik koncertovaní“, jako v jiných, třeba i menších 

městech, a proto je zde strach z kriminality nižší. Příkladem zde může být město Rotava, kde 

žije zhruba 3,500 obyvatel (z toho odhadem 20% Romů), ve kterém je nápad trestné činnosti 

takřka nulový, avšak míry strachu z kriminality jsou ve srovnání s Pardubicemi extrémní, což 

vede i k extrémnímu přístupu v oblasti sociální kontroly, jenž napětí dále zvyšuje (Toušek 

and Hejnal 2011a). 
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Na druhou stranu ty města na severu… Můj bratr dělá u policie, takže tam jezdí už několik 

měsíců hlídat a tam je problém u Romů. Je to malý město, ale je tam velká koncentrace. [žena 

38 let].     

S výše uvedeným „pozitivním“ náhledem na situaci v Pardubicích je v souladu i vnímání 

vývoje kriminality v čase. Zatímco většinou platí víceméně shoda ohledně toho, že kriminalita 

se v průběhu let neustále zvyšuje, v případě respondentů, kteří se účastnili diskuzí tomu tak 

nebylo a vznikala určitá názorová polarizace. Jakkoli se téměř všichni shodovali na tom, že 

v dnešní době je obecně kriminalita, resp. bezpečnost horší než v minulosti,5 tak co se týče 

konkrétně Pardubic, měly spíše (poměrově i argumentačně) navrch hlasy, zejména v případě 

mužů, které upozorňovaly na zlepšující se tendenci.  

…kriminalita je určitě vyšší. Určitě stoupá. Když jsem byla malá, hráli jsme si na ulici a naši 

nemuseli mít o nás strach, že bychom se ztratili, zaběhli nebo nás někdo unesl. Strach mít 

nemuseli, to de facto neexistovalo. Ale já teď svoje děti nepustím. [žena, 40 let] 

Jak se říká, doba je zlá a lepší už to nikdy nebude. Tak je to vnímané. Má to rostoucí tendenci a 

ještě je to hrozně medializovaný. [žena, 26 let] 

 Ono napětí ve společnosti je čím dál vyšší… Dříve já jsem vzala bratry a odvedla jsem je do 

školky a rodiče byli úplně v klidu, že jsem je odvedla. Dnes děti své sourozence vodit nesmí, v 

podstatě se musí předávat z ruky do ruky. Tohle jsem nikdy nezažívala jako dítě ve školce. 

Takže to napětí tady je a čím dál víc se bojíme. [žena, 55 let]  

V dnešní době, to si myslím, je to naopak o hodně lepší. Protože to, co jsme zažívali my, tyhle 

rádoby mafiány, co tady v Pardubicích byli. Nebudu jmenovat… všichni je známe, kteří si říkali o 

výpalné atd., tak tohle je už ho hodně omezený. Souhlas s tím, že do těch heren a nonstopů se 

stahuje sebranka, ale tam se nějaká sebranka stahovala vždycky a vždycky bude. [muž, 36 let] 

… tak deset let zpět, co jsem chodil fandit na hokej, tak kdy jsem dostal na jih [jižní tribuny], tak 

jsem měl strach, že odtamtud neodejdu zdravý. Teď je to o dost lepší, než to bývalo a mám pocit, 

že už se tam chodí fandit a ne ožrat a házet po lidech půllitry, což se stávalo. To se zlepšilo. 

[muž, 31 let] 

V této souvislosti byl zmiňován (opět spíše u mužů) zejména zlepšený subjektivní pocit 

bezpečí na hlavním vlakovém nádraží (viz rovněž níže), který souvisí s vytlačením osob bez 

domova z jeho prostor.  

                                                
5 Běžný názor, který nekoreluje s vývojem statistik kriminality.  
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Já třeba poměrně pravidelně navštěvuji [vlakové] nádraží v Pardubicích, tak mám nějaký přehled 

o tom, že tak před pěti lety tam hlídkovalo daleko méně policistů, než je tomu třeba dnes. Je to 

třeba jenom můj subjektivní pocit nebo nějaké zkreslení, ale tak to vnímám. [muž, 24 let] 

Pánové, já bych se k tomu tedy přidal, sice tedy nejsem třeba tak dlouho, jako Vy pánové, ale za 

těch posledních pět let bych řekl, že se to spíš jen zlepšuje. Já na [vlakové] nádraží jezdím velice 

dlouho a je vidět, že tam mají žlutou čáru, za kterou nepouštějí ani ty bezdomovce… A ty 

policisty je celkově vidět ve městě hodně. Někdy mi to přijde až moc, takové pruzení… [muž, 33 

let].  

Shrneme-li obecné postoje ke kriminalitě a spojené problematiky veřejného pořádku u 

občanů Pardubic, lze vyvodit na základě provedených diskuzí a v návaznosti na kvantitativní 

zjištění dotazníkového šetření následující předběžný závěr: Pardubice jsou z hlediska 

kriminality a obecně veřejného pořádku chápané v celorepublikovém kontextu jako 

bezproblémové město a občané-diskutéři zaměřovaných skupin si tento fakt sami dobře 

uvědomují, a proto pro ně není tato otázka příliš akcentovaným tématem. Pokud mají pocit 

ohrožení nebo je kriminalita znepokojuje (zejména ženy), nevyvěrá tato skutečnost ani tak z 

lokálně specifických problémů, ale jako spíše z celkového společenského a kulturního 

kontextu.  

2.3 Strach z kriminality  
Ve vztahu ke kriminalitě se na úrovni emocí, ale i racionální argumentace vyjevují tradiční 

„mýty“, které lidé internalizují v kognitivních strukturách a reprodukují v rámci svého 

sociálního jednání, jakkoli jsou schopni je v některých případech při bližším dotazování 

kriticky reflektovat a dekonstruovat. Tyto mýty ovlivňují, resp. vytváří, to, co nazýváme 

„strachem z kriminality“. Jinak řečeno, postoje lidí ke kriminalitě jsou sociální konstrukcí, 

která se neodvíjí od stavu kriminality tak, jak jí zachycují a prezentují struktury formální 

sociální kontroly, např. v podobě statistik trestné činnosti (které ovšem můžeme chápat jen 

jako konstrukci jiného řádu), ale jsou odvozeny od mediálních sdělení a stereotypních 

lidových modelů. Mezi tyto tradiční mýty patří především následující:  

1. Míra viktimizace žen je vyšší než u mužů.  

o  Z tohoto důvodu ženy vykazují vyšší obavy o svoji bezpečnost a na rozdíl od 

mužů přijímají i reálná opatření ke zvýšení pocitu svého bezpečí: nošení 

obranných sprejů v kabelce, vyhýbání se určitým místům (nádraží, Tyršův park), 

jízda taxíkem v noci, doprovázení… A dále pozitivněji hodnotí jakékoli formy 
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sociální kontroly, včetně činnosti Policie České republiky i Městské policie 

Pardubice (viz dále).  

 

Mně přijde […], že společnost jako taková nebo hlavně média vytváří obraz, že ženy jsou oběti a 

chlapy jsou hrozně nebezpečný a ty ženy v tom jen tak jako žijí, takže se vyzbrojují a pak 

opravdu chodí venku ve strachu, kde se co může stát. To zahlcení zprávami, kde se co stalo 

špatného, vytváří přesně obraz nebezpečí, jak se musíme všude bát… A já si nemyslím, že to je 

reálný obraz skutečnosti. [muž, 33 let] 

2. Pachatelem je vždy cizí osoba  

o Tento mýtus se v rovině postojů a jednání projevuje tak, že lidé mají strach 

s cizích osob, zejména těch, které se nějak odlišují, jsou jiné… a dále na místech, 

která jsou osamělá a málo frekventovaná, kde hrozí potencionální interakce s cizí 

osobou bez publika (viz níže).  

Když jdu v noci a vidím prázdnou ulici, nemám se čeho bát. Když jdu v noci a je tam někdo, 

nejsem tam sám, tak už jako zbystřím, nahmatám ty klíče v kapse, a buď zrychlím krok, nebo… 

[muž 24 let] 

My máme vchod ze zahrady, tam není osvětlení, tam já jdu úplně do tmy a nevidím, jestli tam 

někdo je nebo ne. Ale jinak když jdu po chodníku, tak to koukám kolem sebe, kde je kdo, někdo 

se otočí a já už ho hned beru v potaz, jako tajně…. A v trolejbuse to pořád sleduji. [žena, 69 let]. 

3. Kriminalita je vyšší na osamělých, málo osvětlených místech apod. (viz předchozí bod).  

o Míra strachu není odvislá od nápadu trestné činnosti v konkrétním místě, ale od 

kulturních symbolů s těmito místy spojenými (tma, příroda, samota, chaos a 

neosvojenost prostoru, nemístnost) a zpravidla se lidé bojí tam, kde ve 

skutečnosti není míra kriminalita zvýšená. Typicky Tyršovy sady. 

Co je pověst a co je realita, to nevíme, že. Já neznám nějakou statistiku, kolik tam [v Tyršových 

sadech] bylo třeba nějakých přepadení, tak třeba zjistíme, že to je jenom pověst a že se tam nic 

neděje a že tam chodí, jako třeba dříve tady kolegové, mladí pít a s holkami… [muž, 70 let].  

4. Kriminalitu páchají Romové, bezdomovci, cizinci a další Jiní. 

o Faktorem, který nejvíce ovlivňuje strach z kriminality je její stereotypní spojování 

s určitými skupinami obyvatel, bez ohledu na to, zda skutečně kriminalitu páchají, 

resp. není-li důsledkem jejich kriminalizace. Lokality, kde dochází ke koncentraci 

těchto osob, jsou automaticky považována za místa zvýšeného nebezpečí (viz 

dále).  
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Já bydlím V Ráji, přímo tam, kde bydlí Cikáni, přímo vedle toho baráku, kde bydlí několik rodin a 

s nimi prostě žádný problém není… Jsou někdy leda tak hluční… [muž A, 26 let]. Co kecáš, 

vždyť ti zmlátili mámu! [muž B, 26 let].  Ale, prosím tě, nezmlátili…vždyť si to vymyslela… [muž 

A, 26 let].  

Například na Židově jsou [Cikáni], ale zase nikdy jsem tam neměl problém. I když tam jezdím na 

kole. Oni tam sice stojí před tím barákem, stojí tam skupinka, ale že něco, to ne. Oni [Cikáni] jsou 

v klidu. Ale na Hůrce, tam jsou teď cizinci, co tu pracují a tam je hned naproti Penny Market a to 

je jejich hlavní lokalita, kam chodí, protože je to tam levné a teď začali před tím obchodem 

popíjet levné pivo …a mně se stalo, že jsem přišel k autu a neměl jsem stěrače. Tak jsem si říkal, 

kdo by mi tady kradl stěrače? [muž, 24 let] 

5. Kriminalita je pouliční a viditelná  

Strach z kriminality je takřka výlučně spojován s tzv. pouliční kriminalitou, kriminalitou 

odehrávající se na ulici, tj. ve veřejném prostoru. Obecně můžeme dále říct, že lidé 

nemají strach z toho, co přímo „není vidět“. Nebojí se korporátní kriminality, protože 

nevidí její přímé znaky, resp. přímé důsledky, ale nejvíce je znepokojuje vandalismus, 

protože ho mají každý den na očích při cestě do práce. Nebojí se mafiánů, protože ty na 

ulici nepotkávají, ale „bojí“ se hloučku Romů postávajících v sousedství nebo spícího 

bezdomovce na lavičce.  

Z výše uvedeného lze vyvodit závěr, který dále rozvádíme u dílčích témat, že strach 

z kriminality je spojen spíše s veřejným pořádkem, než s tím, co je zvykem v legálním 

systému chápat jako trestnou činnost. To potvrzují i výsledky realizovaného kvantitativního 

šetření, v rámci kterého největší obavy respondenti vyjadřovali z „vandalismu“ (viz dále). 

Kategorie veřejného pořádku je pojem značně vágní a ani není definován žádnou právní 

normou, nicméně pro naše účely jej lze chápat v konsensuálním pojetí jako cokoli, co 

symbolicky narušuje sociální řád. Jinak řečeno, jedním z hlavních faktorů, který se podílí na 

strachu z kriminality, není samotná „reálná“ kriminalita, ale tzv. „znaky kriminality“ (signs of 

crime), jejichž sémantický obsah je spojován právě s potencionální kriminalitou, resp. 

s rozpadem sociálního řádu (Ferraro 1995). Mezi tyto znaky pak patří hlavně projevy 

vandalismu a rovněž tak i samotné osoby, které na základě připsaného významu, potažmo 

chování narušují symbolická řád společnosti. Tyto znaky „kriminality“ vyvolávají v lidech pocit 

nejistoty a úzkosti, protože jsou nemístné (Douglas 2001), narušují sociálně a kulturně 

konstruovanou představu pořádku a demaskují strukturní problémy současné pozdně 

moderní společnosti (chudoba, nezaměstnanost, sociální nerovnost, krize legitimity 
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ekonomického přerozdělování apod.). Zároveň osoby, kterou jsou s tím spojované, slouží 

jako obětní beránci, kteří na těchto problémech nesou domnělou osobní vinu.  

…oni [Cikáni] nepracují, protože nechtějí, protože oni dostanou skutečně těch dávek požehnaně 

a lidí mají logicky na to vztek. A tím se ta nenávist zvyšuje a všechno se pak hází na ně, že jo. 

[žena, 56 let]            

To se chci zeptat, jak oni to dělají? Když tam [na sociálku] přijdou s patnáctiletými haranty a 

řekou „heleďte, jsme tady, dejte nám peníze“… protože normální obyčejní lidi nedostanou nic. Já 

to vidím u sebe, ze své vlastní zkušenosti. Já jsem z toho úplně vytočená a pak mi přijde email,6 

ve kterém je složenka na 35 tisíc, na ní, já nevím, Nataša Lakatašová a Úřad práce Pardubice. 

To snad není pravda! [žena, 31 let] 

Pocit bezpečí, resp. vnímání kriminality je dále samozřejmě silně ovlivněn a manipulován 

mediálními sděleními a nastolováním témat (agenda setting). V případě provedených skupin 

se jednalo zejména o medializaci a umělé vytváření „problému bezpečnosti“ na Šluknovsku, 

skrze který měli tendenci respondenti vnímat situaci i v Pardubicích. V jednom případě 

fyzické napadení, které se odehrálo na severu Čech a bylo hojně medializováno, spojovali 

respondenti přímo s Pardubicemi. Případně upozorňovali na dezinterpretovaný a zveličený 

případ řidičky, která porazila romské dítě v „problémové lokalitě, kde žijí nepřizpůsobiví“, 

kteří jí za to údajně „lynčovali“.7 

2.3.1 Strach na ulici 

Strach z kriminality je spojen především s pohybem ve veřejném prostoru. Jakkoli jsou 

Pardubice občany chápány ve srovnání s jinými městy jako město bezpečné, jsou to 

především ženy, které se obecně bojí pohybovat ve večerních/nočních hodinách osamoceně 

po ulici, a to z obav ze sexuálního obtěžování/zneužití. Tyto obavy jsou u většiny žen natolik 

vysoké, že je více či méně nutí ke změně chování ve veřejném prostoru, minimalizaci rizik a 

příjímání konkrétních „bezpečnostních“ opatření, které samy ovšem chápou jako 

samozřejmé, běžné. Mezi ně patří zejména: eliminace příležitostí, při kterých by se mohly 

ocitnout samy na ulici, plánování osobního času s ohledem na tuto skutečnost, vzájemné 

doprovázení se, vyzvedávání partnerem, vyhýbání se konkrétním místům, které jsou spojeny 

s představou zvýšeného rizika, nošení obraných prostředků v kabelce apod.  

                                                
6 Respondentka zde nevědomě odkazuje na oblíbený nenávistný hoax, který koluje po Internetu.  
7 Viz tragický článek na http://pardubicky.denik.cz/nehody/romske-dite-vbehlo-pod-auto-sousede-lyncovali-
ridi.html (navštíveno 22.12.2011).  

http://pardubicky.denik.cz/nehody/romske-dite-vbehlo-pod-auto-sousede-lyncovali-ridi.html
http://pardubicky.denik.cz/nehody/romske-dite-vbehlo-pod-auto-sousede-lyncovali-ridi.html
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Nutno však podotknout, že stejně tak jako se neprokázala korelace mezi strachem na 

ulici a viktimizací žen v rámci dotazníkového kvantitativního šetření, tak ani v případě žen, 

které se zúčastnily skupinových diskusí, nehrála roli, až na jednu výjimku, osobní zkušenost. 

Jinými slovy se jednalo o obecné kulturní genderové stereotypy, bez ohledu na to, zda se 

ženy staly někdy obětí trestné činu a bez ohledu na to, že Pardubice jako takové považovaly 

za město bezpečné a lze je tedy považovat za obecné, nikoli specificky lokálně 

determinované. Tyto stereotypy přebírali i muži ve smyslu obav o své partnerky, dcery, apod.  

…ale můžu říct, že když jsem třeba v divadle nebo s kamarádkami v restauraci neboli kdekoli 

jinde, tak kdo se o mě bojí je můj manžel. Jakmile je po desáté, tak volá na mobil, kde jsem tak 

dlouho. […] To já pak jdu klidně domů sama, ale raději se sprejem. [žena, 52 let] 

Tak já sem musel reagovat jako otec, když dorůstaly děti... Teď máme nejmladšího 

devatenáctiletého, takže ten si chodí domů, jak chce… ale když to byla prostřední holka, to jsem 

kolikrát sedl do auta a radši pro ni zajel, než abych ji nechal jet na kole, nebo jet autobusem přes 

noční Pardubice. Byť teda nemám žádné negativní zkušenosti, kromě té jedné, co jsem tu říkal,8 

[…] ale […], když skončil nějaký večírek nebo ples a měla by jít přes město, to jsem pro ni raději 

zajel. [muž, 55 let] 

Naopak, nikoli překvapivě a v souladu s kvantitativními zjištěními, muži osobně 

strach z pohybu v nočních/večerních ulicí v manifestní rovině neprojevovali. Avšak 

někteří z nich při dalším dotazování jisté obavy, resp. obezřetnost připouštěli, a to 

z důvodů možného fyzického napadení, které racionálně vnímali jako 

pravděpodobné. 

Když jdu v noci a vidím prázdnou ulici, nemám se čeho bát. Když jdu v noci a je tam někdo, 

nejsem tam sám, tak už jako zbystřím, nahmatám ty klíče v kapse, a buď zrychlím krok… [muž 

24 let]. 

…myslím si že, když jdu já, jako kluk proti partě nácků, tak si myslím, že skoro na 100% mě 

napadnou, nebo prostě aspoň uhodí, nebo si do mě kopnou. Ale když jde holka, tak si myslím, že 

se jí nic nestane, že do holky si nebouchnou. To je jasné. [muž, 26 let] 

Důležitým zjištěním ovšem je, že ti muži, kteří měli osobní zkušenost s fyzickým 

napadením na ulici nebo se často pohybují, pracují nebo žijí na místech, které jsou 

                                                
8 Náš závěr zde jen potvrzuje fakt, že respondent zde odkazuje na událost, při které byl zbit a okraden jeho 
kamarád nedaleko od respondentova domu, kde byl na návštěvě: Bylo mu asi tehdy 57, nebo tak nějak, ale chlap 
v plné síle, ale stejně se neubránil. 
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obecně chápané jako „rizikové“, vyjadřovali menší strach ve všech aspektech a 

obecně se stavěli ke všem otázkám pozitivněji.  

 Já si myslím, že to je [s kriminalitou v Pardubicích] pořád stejné, že se to nijak nezhoršuje. Já 

sice už na ulici netrávím tolik času, a občas jo. Ale párkrát mě ve městě v minulosti zbili…, ale to 

je holt tak. [muž, 26 let] 

…jako strach ani nemám, to ne. Potkávám hodně ožralých, hodně agresivních lidí o víkendech, 

to se mě to týká přímo, hlavně v tom baru, nonstopu, kde pracuji. Vyhrožování, napadení…, to je 

tam asi kolorit [muž, 36 let]. To znamená, že jste si už na to zvykl? [moderátor] No spíš jsem 

připravený. Na ulici v noci taky nemám ani strach, taky vím, co můžu čekat. Já tam chodím [v 

centru] denně, ráno, odpoledne, v noci… Ty lidi některý už znám, některý jsou tam pravidelně. 

Problémy dělají takové ty party od tří, čtyř lidí nahoru. Když už je šest lidí, jo, tak to smrdí 

průserem. Radši je obejít. Stačí, že plivne, kopne, chce něco…, to oni jen tak z frajeřinky něco 

vyprovokují. [muž, 36 let]. 

Na krku mám jizvu, já už jsem nůž na krku měl.9 [muž, 35 let] Znamená to, že jste dal kategorii 

vraždy do středu toho, z čeho máte největší strach? [Moderátor] Ne, dal jsem to mimo, ačkoli se 

mi to stalo. Nemám z toho teď strach. Asi nejspíš, protože se mi to stalo, mám s tím zkušenost. 

Myslím, že se s tím člověk nesetkává tak nějak extra často, proto se necítím tím být ohrožen. 

[muž, 35 let] 

2.3.2 Obávané lokality 

Obavy o vlastní bezpečnosti ve veřejném prostoru jsou vedle časového rámce (den x noc) 

strukturovány i rámcem prostorovým, tj. konkrétními místy, resp. symbolickými významy, 

kterou jsou těmto místům v sociální produkci prostoru přisuzovány. V Pardubicích na rozdíl 

od jiných měst (Plzeň, Sokolov, Rotava…) nepanovala v kvantitativním šetření v roce 2009 

ohledně takových míst tak velká míra shody, což je opět v souladu s naším závěrem, že 

problematika bezpečí není v tomto městě vnímána občany jako příliš velký problém. Ve 

fokusních skupinách jsme se zaměřili na bližší exploraci těch míst, které byly jmenovány 

nejčastěji, a zkoušeli odhalit faktory, které se na tom podílí. Mezi tyto místa, ohledně kterých 

panovala jistá míra shody, patřily Tyršovy sady, V Ráji/Češkova ulice, Pardubice hlavní 

nádraží, Husova ulice, Bubeníkovy sady a okolí jezírka Bajkal (sestupně řazeno).  

                                                
9 Respondent zde odkazuje na několik let staré napadení na ulici, při kterém byl pořezán nožem neznámým 
útočníkem.   
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Tyršovy sady byly vnímány silně negativně napříč skupinami („tam už nechodí ani 

pejskaři“), a to všemi respondenty, až na muže z nejmladších věkových skupin, kteří měli 

vlastní zkušenost s večerním trávením volného času v tomto parku z období dospívání.  

Já na to místo mám krásné vzpomínky, s děvčaty… [muž, 36 let] …my jsme tam v noci chodili 

chlastat jako mladý na lavičku. Je to možný, že právě kvůli nám se tam lidi báli chodit, když jsme 

tam v deseti seděli na lavičce a chlastali víno. [muž, 26 let] 

Vyjma part mladých, „kteří jsou zhulení a kouří tam trávu“ jsou to další „existence“, které činí 

park v očích veřejnosti nebezpečným, a to zejména bezdomovci a uživatelé drog.  

Tam jsou různé pochybné existence. To znamená opilci, bezdomovci. A taky drogy, zhulení lidi, 

kteří tam kouří trávu. Nevíte, jestli prostě něco… [žena, 36 let] No je fakt, že třeba zrovna 

v Tyršákách, tam randit nepůjdu, protože vím, že bych tam potkala tyto existence… [žena, 38 

let]. No jo, ono se tam ovšem dřív randit chodilo; u jezírka se hrálo a v Rotundě byl velký sál, kam 

se chodilo tancovat! [žena, 71 let].  

…tam znám pána, který tam dělá u technických služeb, on tam jezdí se sekačkou. Vyfasuje 

takovouhle velkou plastovou škatuli, velké kleště, rukavice a jde sbírat jehly. [muž, 36 let].  

Je to tam špatně osvětlené. Je to zalesněné, neosvětlené a proto se tam schází bezdomovci a 

partičky, nad kterými není žádná kontrola. [muž, 33 let] 

Stejně jako u jiných lokalit se na produkci Tyršových sadů jakožto jednoho z nejvíce 

„nebezpečných“ míst v Pardubicích podílejí, bez ohledu na „reálný“ nápad trestné činnosti a 

bez ohledu na vlastní zkušenosti, faktory, které jsou chápané jako krimogenní: určité skupiny 

lidí (v tomto případě bezdomovci, mládež a feťáci), tma a malá frekvence lidí. Naopak je 

třeba opět zdůraznit, že ti respondenti, kteří sami v mládí trávili čas („chlastáním vína“ nebo 

„s děvčaty“) v Tyršových sadech rozuměli obavám ostatních, ale zároveň je chápali jako 

neopodstatněné. Primárně je toto místo jako místo zvýšeného pocitu nebezpečí 

strukturováno materiální povahou, která je však více či méně inherentní jeho povaze jakožto 

parku, sekundárně pak skupinami osob, které jsou ve vztahu k těmto kategoriím míst 

stereotypně a paušálně vztahovány a podílejí se tak dominantním způsobem na konstrukci 

jejich žitých významů.10 Ponecháváme zde stranou otázku plánované revitalizace sadů, jejíž 

snahou je záměrně narušit současnou fyzickou strukturu směrem k  vyšší otevřenosti 

vybudováním tzv. podhledového parku - za cenu vykácení zdejších stromů, proti kterému se 

                                                
10 Obdobná situace je v každém jiném městě, kde je nějaký rozsáhlejší park. Např. v Plzni typicky Borský park, 
který figuruje na předních místech lokalit se zvýšeným pocitem nebezpečí (Toušek 2009) a je vnímán jako prostor 
bezdomovců a narkomanů, jakkoli je dominantě využíván rodinami s dětmi, pejskaři a sportovci.  
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vznesla mezi občany vlna odporu -, který umožňuje dohled a sociální kontrolu nad 

prostorem. Nicméně bychom rádi upozornili na to, že efektivnost tzv. defensible architektury 

(viz hlavní představitel tohoto přístupu Newman 1973), která má údajně snižovat kriminalitu a 

zvyšovat sociální kontrolu je diskutabilní, resp. je v současné kritické kriminologii a kulturní 

geografii přesvědčivě zpochybňována (Carrabine et al. 2009:145–150; Cohen 1985; Davis 

1999; Ellin and Ellin 1997).  

 Na rozdíl od předchozího není lokalita Češkovy ulice a ulice V Ráji primárně 

strukturována svojí materiální povahou, nýbrž tím, že zde žijí Romové, vůči kterým jsou 

tradičně vztahovány xenofobní a rasistické stereotypy, opět bez ohledu na to, zda v dané 

lokalitě je či není zvýšený nápad trestné činnosti. Obecně platí, i v jiných městech, že 

všechny lokality, kde žijí Romové, jsou chápány jako místa největšího pocitu nebezpečí na 

úrovni města a v případě Pardubic tomu není jinak. Tento pocit nebyl ovšem u žádného 

z respondentů, stejně jako u výše zmiňované lokality, odvozen od vlastní negativní 

zkušenosti. Ba právě naopak, ti, kteří měli bližší zkušenost s danými místy, například protože 

tam bydlí či bydleli, postoje ostatních aktivně vyvraceli. Opětovně tedy platí, že vlastní 

zkušenost snižuje či neutralizuje pocit strachu, neboť odhaluje jeho nezakotvenost 

v každodenní realitě.  

No ta Češkova ulice to je hrůza!  To je asi nejhorší lokalita. Ona to tedy vždycky byla „lokalita“, 

že. [žena, 71 let] 

Já tam třeba sem bydlela v Teplé, což je o ulici dál, od malička. Tam byl taky na rohu tenkrát 

cikánský barák. Dnes už by se řeklo, barák, kde bydlí Romové. Tam se třeba pohádali každý 

víkend jedni manželé, ale jinak tam tedy byl klid. [žena, 38 let] 

Já bydlím V Ráji, přímo tam, kde bydlí Cikáni, přímo vedle toho baráku, kde bydlí několik rodin a 

s nimi prostě žádný problém není… [žena, 26 let] 

Výše uvedené platí i pro Husovu ulici, která ovšem byla zmiňována méně často.  

Člověk tam jezdí na kole tou Husovkou do práce. Když se jich tam seskupí tlupa, tak tam i 

dospělý chlap, které mu je přes padesát let, tak se tam bojí projet. Protože nevíte, kdy Vás shodí 

z kola, seberou Vám kolo… [žena, 52, let] 

Tak já třeba v té Husovce bydlím. Kus dále je cikánské centrum a je fakt, že třeba Husovkou 

chodí, ale maximálně co pociťuji, tak to, že jsou hluční. Chodím tam a nepřijde mi to nijak 

rizikové, vím, že tam jsou, vím, že jsou hlučnější, ale nevidím to jako riziko. Myslím, že tady je na 

ulici bezpečno. [muž, 33 let] 
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Já sem bydlela v Husovce, to jsou obecňáky, jsou dva za sebou, takže jsou dva průchody do 

těch baráků… Ale jestli jsem tak otupělá, nebo co… tak třeba ten vandalismus to jo, to jsem 

nevěděla, před kterým vchodem budou ráno vysypané popelnice, kudy prolezu. To jsem nějak 

brala. […] Ale že by tam lidi byli nějak agresivní nebo něco takového, tak to ne. Jo hluční to ano. 

[žena, 40 let] 

Ačkoli v kvantitativním dotazníkovém šetření byla často jmenována lokalita 

Pardubice-hlavní nádraží, tak v rámci provedených skupin nepanovala jednoznačná 

shoda na tom, zda se jedná skutečně o lokalitu, kde je třeba mít obavy o svojí 

bezpečnost. Pozitivnější názor v tomto ohledu zastávali spíše muži, než ženy, kteří 

evidentně měli s pohybem v tomto místě větší zkušenost. Ti upozorňovali na 

skutečnost, že na tomto místě došlo ke změně v podobě vytlačení bezdomovců 

městskou policií z budovy a přilehlého okolí - tedy eliminaci symbolu, který strach 

z kriminality vytváří - a zvýšení četnosti hlídek.  

Pánové, já bych se k tomu tedy přidal, sice tedy nejsem třeba tak dlouho, jako Vy pánové, ale za 

těch posledních pět let bych řekl, že se to spíš jen zlepšuje. Já na [vlakové] nádraží jezdím velice 

dlouho a je vidět, že tam mají žlutou čáru, za kterou nepouštějí ani ty bezdomovce… [muž, 33 let] 

Hlavák, tam to není nebezpečné. To jenom že se lidi prostě bojí těch bezdomovců. Ale to je taky, 

myslím, už přežitý. […] Oni se tam už nezdržují, protože je vyhazují. Dřív to bylo horší. [muž, 26 

let] 

Mezi další lokality, u kterých nepanovala jednoznačná shoda, byly Bubeníkovy sady a dále 

okolí jezírka Bajkal. V prvním případě respondenti z části oponovali (v tomto případě 

významně i ženy) jim prezentovaným výsledkům kvantitativní šetření a upozorňovali na fakt, 

že ačkoli se jedná o park, tak je tam vysoká frekvence lidí, nachází se tam restaurace 

s venkovním sezením a přes den není důvod se obávat vůbec. V druhém případě velká část 

respondentů lokalitu neznala, resp. neměla s ní žádné zkušenosti a žádnou představu.  

Tak na rozdíl od Tyršáků jsou menší, takže se tam pohybuje více lidí, je tam hřiště pro děti, je 

tam restaurace, až tam dál kolem Chrudimky, tam je to temný a nepříjemný, tam nahoru bych 

nešla. Ale takhle večer, to i těma Bubeníkovýma to jen tak prolétnu... [žena, 55 let] 

Třeba ty Bubeníkovy sady bych řekla, že ne, tam je stezka kolem té Rybárny, tam jde docela 

frekvence lidí. Kdežto ty Tyršovy sady jsou opuštěnější… Fakt je, že ty Bubeníkovi jsou hodně 

osvětlený, takže tam jeden vidí druhého. Ale stejně, když tam jedu třeba v devět hodin na kole, to 

je hrůza! [žena, 36 let] 
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Specifickou lokalitou, která nebyla jmenována v rámci dotazníkového šetření, ale na 

kterou upozornili někteří respondenti v diskuzích, bylo okolí zdymadla, a to opět pro 

osamělost tohoto místa, výskyt bezdomovců a případům trestné činnosti z doslechu. 

…tam od zdymadla vede dlážděná cesta, jak jsou podjezdy a tam se v létě shromažďovali 

bezďáci. Spali pod tím mostem a vím, že tam jeden druhého zabil nebo že se tam něco stalo. To 

je snad jediné místo, kde by se mohl člověk v noci bát, když tam půjde sám…, protože tam je 

málo světla a že tam jsou pod tou silnicí. [muž, 24 let] 

Já s tím nesouhlasím. Tam jsou sice stany, ale člověk, když to neví, nebo po tom nepátrá, tak o 

nich vůbec neví. Já sem v životě neviděl, že by tam stáli, že by tam něco dělali, někoho 

obtěžovali. [muž, 31 let] 

Já tam jezdím často, když jedu do hospody přes zdymadlo na kole a nemám tam nikdy nějaký 

blbý pocit, ale umím si představit, že holka, když tam půjde v noci ve dvě hodiny ráno sama do 

Polabin pěšky, tak… [muž, 24 let] 

Já znám holku, kterou se tam pokusili znásilnit. Podařilo se jí ubránit na poslední chvíli. [muž, 35 

let] 

2.3.3 Strach z konkrétních skupin obyvatel  

2.3.3.1 Romové  

Jak vyplývá z výše uvedeného a jak koneckonců bylo už explicitně řečeno, jedním z faktorů, 

který nejvíce ovlivňuje strach z kriminality, je stereotypní spojování „zločinnosti“ s určitými 

skupinami, v kontextu České republiky tradičně s Romy. Jakkoli se v případě Pardubic tento 

faktor v kvantitativním šetření neprojevoval ve srovnání s jinými městy tak silně, o to více 

ovlivňoval tematicky průběh všech čtyř realizovaných skupin. Během nich vyvěraly na povrch 

rasové předsudky, často bizarní, které ovšem z většiny neměly nic společného s probíraným 

tématem. Je otázka, do jaké míry průběh skupin ovlivnil fakt, že v době jejích realizování byla 

silně medializovaná a vykonstruovaná kauza „nepokojů“ na Šluknovsku.  

Já to vidím z toho titulu, že dostávají dávky a vlastně mají peníze za nic… [žena, 38 let] …a mají 

víc peněz, než třeba ostatní, než třeba někdo, kdo nemůže pracovat nebo chtěl by, ale nemá 

práci! [žena, 52 let] 

To se chci zeptat, jako oni to dělají? Když tam [na sociálku] přijdou s patnáctiletými haranty a 

řekou „heleďte, jsme tady, dejte nám peníze“… protože normální obyčejní lidi nedostanou nic. Já 
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to vidím u sebe, ze své vlastní zkušenosti. Já jsem z toho úplně vytočená a pak mi přijde email,11 

ve kterém je složenka na 35 tisíc, na ní, já nevím, Nataša Lakatašová a Úřad práce Pardubice. 

To snad není pravda! [žena, 31 let] 

Dokonce moje dcera ve své třídě zjistila, že teď, když byla otázka Varnsdorfu [sic!], tak jí 

patnáctiletý žák dva měsíce nechodil do školy, protože byl u tety ve Varnsdorfu, aby teta údajně 

měla více dětí, které by tam házely kamením. [žena, 71 let] 

Já z nich mám strach, protože oni většinou…, jako třeba se stalo nedávno s tou skupinou…, tak 

oni Vás napadnou. Oni si Vás vystopují, jich jde víc, vy jste třeba sám, on je momentálně třeba 

taky sám, vy mu slušně řeknete „prosím tě“ a v tu ránu tam přiběhnou další, tři, čtyři, pět, šest, 

sedm… ani nevíte odkud. Oni přiběhnou a zkopou Vás [žena, 31 let]. A děje se tohle 

[moderátor]? Vždyť je to pořád ve zprávách! [žena, 31 let] Ale mluvíme o Pardubicích 

[moderátor]… Vždyť to bylo v Pardubicích, ne? Ten mladý pár, ne? No myslím, že to bylo 

v Pardubicích. Já nevím… Oni je zmlátili ty mladé. Já nevím, nejsem si jistá… [žena, 31 let] 

Při bližším dotazování se ukázaly některé podstatnější skutečnosti. Ti, kteří byli nejvíce 

negativní vůči Romům, s nimi neměli žádnou osobní zkušenost.  

S tou mafií to máte tak. Já jako obyčejný člověk nepřijdu s nějakým mafiánem do styku. Ale 

s těmi Cikány nebo s těmi Romy, tak ty potkávám na ulici dennodenně. V obchodě, v trolejbuse, 

kdekoli. […] Já s nimi nemám přímou zkušenost, ale vídám je, potkávám je ve městě a prostě 

vím a slyším, co takhle lidi říkají, jaké s nimi mají problémy… Myslím to tak, jestli s nimi přijdete 

do styku jednou za měsíc, tak je Vám to jedno, nebo každý den. […] Já osobně bych viděla 

řešení v tom, nic proti [sic!], že bych je prostě vystěhovala někam na okraj Pardubic. [žena, 38 

let]  

Já myslím, že u nich je problém, že oni se nebojí udělat cokoli. Za bílého dne na parkovišti před 

obchodním domem mého otce například otravovali, aby si koupil nože. No nakonec pro 

peněženku, jako aby ukázal, že nemá peníze a on si jí vzal, vytáhl z ní, co v ní bylo, hodil mu jí 

do auta, ty nože taky a odešli. […] Každopádně podobný případ se stal mému kamarádovi, taky 

že musí koupit… Cikání, Cigoši, Romové, mě je to fuk, říkejte si jim, jak chcete… Tohle se stává 

za bílého dne a je to normální!12 [žena, 24 let] 

To jsem se setkala s Romkami…, teda s Rumunkami [sic!] a to teda mi bylo velice nepříjemné. 

Velice mi to bylo nepříjemné, dotěrné. [žena, 54 let] 

                                                
11 Respondentka zde nevědomě odkazuje na oblíbený nenávistný hoax.  
12 Respondentka zde pravděpodobně odkazuje na případ prodejců různého zboží na parkovištích před 
obchodními centry, kteří operují po celé České republice.  
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Naopak ti, kteří s nimi osobní zkušenost měli, protože bydleli přímo či nedaleko od lokalit, 

kde došlo místní samosprávou k jejich soustředění, byli pozitivnější a Romy nechápali jako 

skupinu, která by je ohrožovala, resp. dokázali kriticky reflektovat většinu předsudků.  

Ve společnosti je zakořeněné, že Romové jsou všichni hrozní. Já s nimi, chvála bohu, nemám 

žádné špatné zkušenosti. Přitom když jsme bydleli kdysi v tom baráku, kde ve dvoře bydleli 

Romové, tak s nimi nikdy žádný problém nebyl. Ano, oni se vzájemně pohádali, ale v životě si 

mezi sebou neublížili a nám taky ne. V životě se tam nic nestalo. [žena, 56 let]  

Já osobně mám teda horší zkušenosti s opilými spolužáky, než s Cikány. [muž, 24 let]  

Já bydlím V Ráji, přímo tam, kde bydlí Cikáni, přímo vedle toho baráku, kde bydlí několik rodin a 

s nimi prostě žádný problém není… Jsou někdy leda tak hluční… [muž, 26 let]. Co kecáš, vždyť ti 

zmlátili mámu! [muž, 26 let].  Ale, prosím tě, nezmlátili…vždyť si to vymyslela… [muž, 26 let].  

2.3.3.2 Bezdomovci  

Podobné je to i se skupinou osob bez domova, vůči které se ovšem respondenti vztahovali 

negativně méně často a méně fundamentálně. I když lokality, které vnímali účastníci skupin 

jako „nebezpečné“, byly takto vnímané z časti právě kvůli „výskytu“ bezdomovců, tak při 

hlubším pohledu část respondentů, výrazněji muži, sami reflektovali, že tyto obavy nejsou 

z racionálního hlediska opodstatněné, bezdomovci je nijak neohrožují a v „dnešní době se 

může stát bezdomovcem každý“. Opět se tedy ukazuje, že strach z kriminality není ovlivněn 

„reálnou“ kriminalitou, ale znaky, které jsou nemístné, vyvolávají pocit úzkosti z rozpadu 

sociálního řádu a jejich nositelé jsou jasně viditelní, jsou na očích a už jen tím ostatní 

obtěžují („je mi nepříjemné na ně koukat“). V tomto ohledu se o bezdomovích hovořilo 

zejména ve vztahu k hlavnímu nádraží, a v tom smyslu, že zde došlo ke změně a 

bezdomovci se už skoro vůbec nevyskytují (viz výše).  
 

Třeba já jsem měla strach… nedávno mi syn říkal, že venku na Višňovce u garáží bydlí nějaký 

pán a povídá mi, že tam má všechno -  matračku, větrák, prostě má tam takový byteček a kluci 

z toho měli legraci. Ale člověk nikdy neví, jestli se jich tam sejde víc, může si tam rozdělat oheň a 

podpálit ty garáže nebo něco… Tak jsem volala druhý den Měšťáky a musím říct, že jsem byla 

strašně překvapená, mile překvapená. Řekli „v rámci toho, abychom zajistili Váš klid a Vaší 

bezpečnost, tak tam někoho pošleme“. A druhý den tam nebyl. No měla jsem strach, že by to 

mohlo někoho ohrozit, nebo jen mě konkrétně, nebo mého syna. [žena, 38 let] 

No víte, já vám řeknu jednu věc, ono bezdomovcem se můžeme stát každý, jeden z nás "eins 

zwei", ani nevíte, jak se do toho můžete dostat. Čili, já bych to neházel do jednoho pytle. Já 

myslím, že z 90% jsou to chudáci. [muž, 70 let] 
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Já potkám bezdomovce leda tak na nádraží a potom, když si jdu zaběhat kolem Labe u Svaté 

trojice, nebo tam někde… Tam když opadá listí tak tam jsou vidět stany, mají tam prádlo 

pověšený a tak dál. Ale ti co tam bydlí, já z nich mám pocit, že mně nijak neškodí. Já se jich 

můžu štítit, nebo něco takového, ráno mě třeba můžou otravovat, když vybírají popelnice a 

nechají tam bordel okolo…. Ale že by páchali nějakou kriminalitu, nebo ubližovali někomu, tak to 

ne. Možná pokud drogují, pak je to nebezpečný, protože pak tam může někde zůstat nějaká ta 

jehla, o kterou se může někdo píchnout. [muž, 55 let] 

Podle mě je to tak… já se jich nebojím, ale je mi to nepříjemné, prostě na ně koukat nebo se 

s nimi bavit, když si řekne o peníze. Já si myslím, že lidem to je právě nepříjemné, než že by se 

jich báli nebo že by je nějak ohrožovali. [muž, 26 let] 

2.3.4 Cizinci 

S ohledem na běžné tendence nebyla možná překvapivě ve vztahu ke kriminalitě takřka 

zmiňována otázka cizinců. Ani místa, kde bydlí pracovní migranti, tj. ubytovny, nebyly 

chápány jako lokality, kde by člověk musel mít obavy o svoji bezpečnost. Pouze dva 

respondenti zmiňovali bývalé kasárny na Hůrce.  

Já si myslím, že tady je to teď na ulicích celkem v pořádku, ale myslím si, že… Já sem z Dubiny 

a tam vzadu na Hůrce tam začínaly ubytovny pro lidi vlastně, pro cizince. V bývalých kasárnách.  

A jako nechci říct, že tam nějaká kriminalita je, ale myslím si, že to může být problém do 

budoucnosti, až se oni otrkají a až tam prostě budou jako doma, tak si myslím, že tam můžou 

začít nějaký problémy. [muž, 26let] Já si myslím, že ne, že nezačnou. Že ty lidi si právě dávají 

pozor, aby nedělali nějaký problémy, a to zase jenom lidi jsou takový, že na ně koukají mezi 

prsty. [muž, 26 let].  

2.3.5 Strach z kategorií „trestných činů“ 

Při exploraci strachu respondentů z konkrétních kategorií „trestných činů“,13 se potvrdily 

výsledky a hypotézy z kvantitativního šetření z roku 2009. Obecně panovala vyšší míra 

„strachu“ z těch kategorií trestných činů, které je možné chápat jako méně závažné, působící 

menší individuální i sociální újmu. Za prvé, v postojích a jejich vlastní reflexi ze strany 

samotných účastníků diskusí převládala racionální úvaha nad emocemi, což má za následek 

zdůrazňovaní takových kategorií trestných činů, u nichž platí vyšší míra pravděpodobnosti 

                                                
13 V rámci šetření jsme používali kategorie, které nemusí odpovídat tomu, co je trestným zákonem definované 
jako trestný čin, ale vycházeli jsme z toho, jak jsou chápány v běžném životě, laicky. Tj. z hlediska legálního 
systému se v případě nějaké kategorie může jednat o přestupek, ale občané to v běžném životě takto chápat 
nemusí. Proto použití uvozovek.   
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viktimizace. Typicky například kapesní krádež nebo vloupání. Naopak ty „trestné činy“, které 

lze chápat jako nejzávažnější, typicky vražda, nebyly kategoriemi, ze kterých by panovaly 

nejsilnější obavy. Výjimku zde tvoří znásilnění (a sexuální obtěžování), u něhož docházelo 

mezi ženami k názorové polarizaci, ale i k vnitřnímu rozporu ve výpovědích. Na jedné straně 

některé ženy zdůrazňovaly vysokou míru obavy ze znásilnění, resp. sexuálního obtěžování 

(kvůli vlastní zkušenosti či zkušenosti někoho z doslechu), na druhou stranu jiné ženy k této 

věci přistupovaly zdánlivě více racionálně a tvrdily, že pravděpodobnost toho je velmi nízká a 

proto nemají strach, nicméně v jiných odpovědích u jiných témat, typicky v případě strachu 

na ulici, byly jejich odpovědi a jejich reálné chování determinováno právě těmito obavami.  

Často se mi stalo, že mi tu peněženku ukradli, ale to znásilnění to je hodně daleko. To je 

samozřejmý, že by bylo strašný, ale peněženku ztratím spíš. Ale je to pro mě zkouška, málem 

umírám na infarkt, protože musím zablokovat karty… No to se mi stalo už asi pětkrát. No a to 

znásilnění, no je mimo. [žena, 52] 

Dobře, kapesní krádež… To je moje blbost, jsem blbá a měla jsem si to ohlídat. […] Ale já to 

prostě beru konkrétně na sebe a mně by vadilo, kdyby mě jako někdo přepadl, protože když Vás 

přepadne, může Vám ukrást plno věcí, může Vás zmlátit a hlavně Vás může znásilnit. [žena, 56 

let].  

Já jsem zažila pokus o znásilnění, když mi bylo nějakých osmnáct nebo devatenáct a 

jednoznačně si samozřejmě dávám pozor. To znamená, že buď někomu zavolám, ať pro mě 

přijede autem nebo se snažím včas chodit domu. [žena, 55 let] 

Za druhé, byly vyzdvihovány takové kategorie, které jsou dle občanů „viditelné“, které mají 

den co den na očích v okolí svého bydliště, když jdou z práce, když jdou nakupovat, ačkoli 

nemají nutně přímé individuální dopady na konkrétního aktéra – nenese jejich náklady. 

Příkladově „vandalismus“, jenž byl obecně hodnocen nejkritičtěji a kterému se věnujeme 

v následujícím oddíle, neboť tematicky spadá spíše do oblasti veřejného pořádku.  

Na úrovni jednotlivých výpovědí se ve vztahu k obavám z dílčích kategorií „trestných činů“ 

neprojevovaly žádné aspekty, které by šlo chápat jako lokálně specifické pro Pardubice, 

vyjma krádeže kola, ve vztahu kterému se opět projevilo racionální vnímání rizik, neboť s tím 

měla velká část diskutujících osobní zkušenost či s tím měl zkušenost někdo z jejich 

blízkých. 

Já jezdím hodně na kole a přijde mi, že tady se ty kola děsně kradou nebo jen tak poškozují. To 

je jedna z věcí, která se tady v Pardubicích děje a která mě fakt štve. Mě osobně už ukradli kolo 

na pěti různých místech. [muž, 33 let] 
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Ježíšmarjá, kola, tak to dejte v tom hodnocení úplně nahoru. Protože těch bylo už tolik, …protože 

já splácím kolo za 18 tisíc, které je pryč! [žena, 65 let] 

Bráchovi ukradli dvě kola. To jo, to je běžný jev. Na nádraží věčně uštípané zámky, tak jich na 

zemi leží haldy. [muž, 33 let] 

2.4 Veřejný pořádek  
Vedle „trestné činnosti“ jsme se v rámci šetření zaměřili i na problematiku veřejného 

pořádku. Zajímalo nás, jak je tato oblast respondenty obecně chápána, co rozumí pod 

pojmem „veřejný pořádek“ a jaké konkrétní formy jeho porušování jim v Pardubicích vadí 

nejvíce. Určitý problém je v tom, že koncept veřejného pořádku je vágní a de facto, ale i de 

iure není definovaný/telný. Není vymezen žádným právním předpisem, ačkoli se na něj 

odvolává řada právních norem a na úrovni vyhlášek jednotlivých samospráv je definován 

tautologicky, resp. vůbec.14 Proto jsme se v prvé řadě zaměřili na asociace spojené s tímto 

pojmem. Nejčastěji zazníval  „klid“, „bezpečí“,  „čistota ulic“, nebo naopak „hluk“, „odpadky“, 

„psí exkrementy“. Při konfrontaci tohoto pojmu s pojmem „kriminalita“, používali respondenti 

tyto koncepty konfúzně. Na jednu stranu při přímém dotazu na jejich vzájemný vztah chápali 

první jako nutný konstitutivní akt druhého. Jinými slovy, porušování veřejného pořádku jako 

základ potencionální kriminality. Tato analytická distinkce, ke které byli respondenti 

„dotlačeni“, se nicméně v praxi stírá a pojem kriminality byl používán jako obecnější, 

zastřešující pojem, pod který byly zahrnovány i projevy porušování veřejného pořádku.  

Obecně však byla – paradoxně - kategorie veřejného pořádku vnímána jako srozumitelná a 

jasná. 

2.4.1 Kategorie veřejného pořádku 

V hodnocení toho, do jaké míry respondenty obtěžuje respondenty porušování jednotlivých 

kategorií veřejného pořádku v Pardubicích, panovala různá míra shody. Úhrnem však 

můžeme konstatovat, že nejvyšší míra shody a kritiky panovala ve vztahu k „vandalismu“, 

kterému se věnujeme samostatně v následujícím pododdíle. Naopak kategoriemi, které 

některé respondenty názorově rozdělovaly, byl „prodej alkoholu a cigaret mladistvým“ a „pití 

alkoholu na veřejnosti“ a „špatné parkování“. V prvním případě se jednalo o kategorii, která 

byla v rámci kvantitativní šetření nahlížena nejkritičtěji, avšak s nejvyšší mírou směrodatné 

                                                
14 Určité jednání bývá označeno za porušování veřejného pořádku či dobrých mravů s odůvodněním, že se jedná 
o porušování veřejného pořádku či dobrých mravů, tj. argument kruhem.  
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odchylky. Tomu do značné míry odpovídaly i postoje diskutujících – většina byla kritická, 

avšak objevovaly se názory, např. u žen s dospívajícími dětmi, že se jedná o umělé a 

mediální vytváření problému, protože kdo chce, tak ten si alkohol stejně sežene a oni také 

alkohol konzumovali před dovršením plnoletosti. 

Já sem taky už v 16ti na zábavě popíjela alkohol. Ale dnes je to jiné, oni pijí tvrdý alkohol, jdou 

na panáka. A pijí víc, ty mladí. [žena, 56 let] My jsme šli na to pivo … ne tvrdý alkohol a to si 

myslím, že je daleko horší, než když jsme šli na ty dvě, tři… piva někam. [žena, 38 let]      

 Určitě, určitě. Včera byl pořad o závislosti na alkoholu a tam právě říkali, že se to velmi zvýšilo 

[…] a tam mluvili renomovaní psychologové! [žena, 71 let] 

To jsou nějací puritáni, co to takhle přísně hodnotí. My [diskusní skupina] jsme tolerantnější. Oni 

si [nezletilí] vždycky tu cestu k alkoholu najdou. [žena, 55 let]  

Já si myslím, že to stejně seženou, takže to je asi jedno. [muž, 26 let] 

No můj syn si osobně stěžuje, že s tím má problém, že mu nikdy nechtějí alkohol prodávat. Je 

mu sedmnáct. Nemyslím, že tohle je nějaký akutní problém. [žena, 40 let] 

V druhém případě docházelo k výraznějšímu rozdělení názorů na dva zhruba stejné tábory. 

Jedna skupina lidí chápala, bez rozdílu věku či pohlaví, zákaz pití na veřejnosti jako účinný 

nástroj boje proti „živlům“, který nepostihuje je samotné, netýká se jich, kdežto druhá 

upozorňovala na to, že se to týká všech, že všichni za to mohou být sankciováni a omezuje 

je to, protože si nemohou např. “dát v létě lahváče na lavičce“.  

To je asi vynucené ne kvůli mně, že bych si dal jedno pivo venku, ale kvůli těmhle živlům. [muž, 

55 let] 

Ale v baru taky pijete, když to přeženete a jdete domů…., nějak se tam dostat musíte, takže je to 

jedno, si myslím, protože stejně jdete po ulici. [žena, 31 let]           

To mě skoro vůbec nevadí, protože lidi, kteří se opijí v hospodě stejně jdou po ulici. Stejně 

většinou potkáváte ty, co se nalijou v hospodě a pak… [muž, 71 let] 

Mně přijde dobrý, když si můžu s kamarády sednout do parku a v klidu na dece popíjet a hrát u 

toho třeba deskový hry. [muž, 31 let] 

To je kvůli těm mladým, ale především bezdomovcům, ty pijí nejvíce na veřejnosti. Jako normální 

člověk nepůjde a nerozdělá si někde láhev vína [žena, 40 let]. Proč ne? [žena, 55 let]. Já říkám, 

že nepůjde, nebo že já zrovna teda nepůjdu… [žena, 40 let] A můžu se zeptat, vy když půjdete 

třeba na piknik, tak si nebudete chtít otevřít láhev? [žena, 24 let]. Ale to je úplně něco jiného, na 

to jsou veřejné zahrádky, ne? [žena, 65 let]. Proč je to jiné? Myslíte si, že když budu někde 

v parku na dece, že by nepřišel strážník a neřekl by, že porušuju vyhlášku a nedal mi pokutu? 
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[žena, 24 let] Vy jste viděla v Pardubicích jít někoho na piknik? [žena, 40 let] Já bych šla… Do 

Tyršáků jsme třeba chodili pít víno. [žena, 26 let].   

Špatné parkování bylo vnímáno jako fakt, který sice vadí a rozčiluje zejména ty, kteří autem 

nejezdí, ale na druhou stranu převažoval alibistický pohled ze strany řidičů, že se jedná o 

nezbytný důsledek toho, že nemají kde parkovat a nic jiného jim tedy nezbývá.  

No, tak tady není kde parkovat. Pardubice jsou na parkování příšerný, všechno se platí [žena, 53 

let]. No já mám normálně kde parkovat, ale teď zrovna parkuju trochu špatně no, jsem nemohla 

nikde nic najít… [žena 40 let].     

No aut je čím dál víc, takže se holt špatně parkuje. Nemáme hlavně kde zaparkovat.[muž, 55 let]    

Naopak, mezi kategorie, ke kterým respondenti neměli co říct, patřilo sprejerství, které 

shodně nepovažují v Pardubicích za rozšířený problém („to mě štve, ale v Pardubicích toho 

je málo“, „ono to už docela omezili“, „tady toho moc není, třeba v podchodech, tam mi to 

nevadí, na domech ano“), zabrání veřejného prostranství, kterému nerozuměli, nevěděli, co 

si pod ním mají představit a neměli s tím přímou osobní zkušenost. Obdobné platí vůči 

přestupku proti majetku či občanskému soužití, které chápali jako příliš abstraktní kategorie. 

Stejně tak nepovažovali z většiny za problém žebrání, protože se s ním nesetkali nebo je 

neobtěžuje, což však bylo často v kontradikci s tím, co říkali o bezdomovcích, resp. důvodům 

proč jim tyto osoby vadí. Možným vysvětlením je, že žebrání se (pasivní žádání o peníze) 

nespojovalo se somrováním.  

Já nevím, že by tady někdo žebral. Já taky ne. [sborově] To že bezdomovci somrují, to je něco 

jiného. [žena, 40 let] U Grandu byla nějaká babka, ale to už před léty… [žena, 56 let] 

To jsem se setkala s Romkami, teda s Rumunkami a to teda mi bylo velice nepříjemný. Velice mi 

to bylo nepříjemný, dotěrný. 

Tady se nevyskytuje žebrání jako v Praze, že by tu seděl chlápek s uříznutou nohou a hrál na 

city nebo tak… [muž, 31 let]. Někdy tu jsou, ale minimálně [muž, 26 let].  

Poměrně výrazné souznění i kritiku našli diskutéři ve vztahu k neodklízení psích exkrementů, 

ale i k volnému pobíhání psů, v tomto případě - nikoli překvapivě - zejména ti s malými dětmi. 

Názorově nevybočovali ani majitelé psů, z nichž někteří ovšem upozorňovali, opět alibisticky, 

na skutečnost, že první ze zmiňovaných problémů je způsoben absencí košů a pytlíků na 

exkrementy.  

My jsme pejska měli, už nám umřel.  Bydlím v rodinném domku, ve vilové čtvrti, a když jsme 

žádali obvod tři, aby nám dali koše, jak se teďka dávají i s těmi pytlíky na ty exkrementy. Tak oni 

řekli, na co to tam potřebujeme, když máme zahrádku. No po dlouhých urgencích tam opravdu 
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zabudovali koše, protože do té vilové čtvrti chodí lidé ze sídliště na procházku s těmi psi a 

nesbírají to. [žena, 52 let]  

Vzbuzování veřejného pohoršení mezi diskutéry - možná překvapivě - příliš zájmu a emocí 

nevyvolávalo a řadili je spíš do dolní poloviny pomyslného žebříčku nejvíce obtěžujících 

přestupků proti veřejnému pořádku. Kategorie byla asociována z většiny s močením na 

veřejnosti, čemuž se „nevyhne nikdo, když to na něj přijde“.  

A teď si vezměte, když jdete pěšky a jste támhle pod Vinicí, tak si myslíte, že se počůráte, tak si 

tam u toho stromu holt dřepnu… A já jsem zjistila, že to je trestný a to jsem jela s kočárkem s 

vnoučaty a když sem to řekla vnučce, tak mi řekla a babi víš to, že se to nesmí? Tak, ale je to 

lepší než se … [žena, 53 let] 

Rušení nočního klidu bylo hodnoceno v závislosti na typu zástavby, ve které respondenti 

bydleli a pochopitelně jej, vedle mladších účastníků, méně kriticky reflektovali ti, kteří bydlí 

v rodinném domě, spíš než na sídlišti. Nicméně úhrnem můžeme konstatovat, že se 

nejednalo o téma, které by bylo výrazněji rozebíráno, kterému by měli potřebu se 

respondenti věnovat.  

A tak já to beru střízlivě, protože my taky někdy rušíme noční klid, když třeba oslavujeme 

narození vnuka, nebo nějaké kulatiny [žena, 52 let]. No jo, jenomže, to je tak, ty bydlíš…, ale 

třeba na tom sídlišti, kdy od jedné hodiny v noci nebo od půlnoci do čtyř hodin do rána ti někdo 

vyhrává nebo řve… [žena, 56 let] 

2.4.2 Vandalismus  

Při konfrontaci s jednotlivými a priori vybranými kategoriemi porušování veřejného pořádku, 

se respondenti, jak bylo již uvedeno, nekritičtěji vyjadřovali vůči vandalismu, a to i tehdy, byl-

li vandalismus zařazen mezi kategorie „trestných činů“. Tento závěr, zdánlivě možná 

překvapivý, je v souladu s výsledky kvantitativního šetření, a to nejen z Pardubic, ale i ze 

všech ostatních měst a obcí, kde jsme měli možnost obdobný výzkum realizovat. S ohledem 

na tuto skutečnost jsme tuto kategorii podrobili zevrubnější exploraci ve snaze zjistit, co jí 

občané skutečně rozumí a proč – ačkoli působí relativně nízkou individuální újmu oproti 

některým jiným – hodnotí tak intenzivně.  

Pod vandalismem si většina představovala ničení veřejného majetku, hluk, znečišťování 

veřejného prostranství, ale i třeba i sprejerství.  

Vadí mi to, vadí mi rozbité skla v čekárně. Dají tam nové a jsou hned támhle […] proražené. Když 

tam nastupuji, úplně mě bolí srdce. U Višňovky, u našeho baráku, jdu ráno do práce a rozbité 

zadní okénko…, nové auto, všechno z něho vytahané. [žena, 69 let] 
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…mám radost z toho, kdy město fakt vzkvétá, je krásné… a druhý den a posprejovaný dům, 

nová omítka… Připadá mi to nechutné a nehorázné. Stejně tak když se musím po ránu brodit 

obrácenými popelnicemi a kontejnery, kde běhají krysy, protože někdo si udělal večerní 

procházku přes ty kontejnery z hospody. Mně to prostě přijde hloupé, nanicovité a ten člověk 

prostě v tomhle nemá žádné zábrany a ničí to, co je naše, co je společné. [žena, 55 let] 

Já jsem  tedy zrovna ten vandalismus dala nahoru… a já si teď uvědomuji, že já jsem ho tam 

nedala ani tak, že bych měla strach, ale proto, že mně to vadí. Mně vadí, když je nový barák 

počmáraný, mně vadí, když jsou ty popelnice vysypané, mně vadí, když jdou po ulici a řvou a 

přitom, já nevím co…, lámou stromky, které vysadili nové. [žena, 56 let] 

Ten vandalismus má v současné době jiný stupeň. Jinou formu. Dříve třeba kluci rozbili okno 

nebo něco takého. Dnes je vandalismus i skrytý… Teď se nám třeba stalo… Tři malé smrky jsme 

přivezli z Kladrub, chodili jsme na brigádu a zasadili je u nás, protože ten vysoký statný a zdravý 

smrk, co tam byl, někdo polil kyselinou. Neudělali to děti, to ne, to udělal někdo nenávistný. Ten 

vandalismus má dnes jinou podobu, než ten vandalismus našeho mládí, je zákeřný. [žena, 71 let] 

Jednalo se tedy o skutečnosti, na které byli respondenti dotazováni v podobě dílčích 

kategorií veřejného pořádku, ale které jako takové nutně jednotlivě kriticky nehodnotili. 

Vysvětlení tohoto rozporu vidíme v tom, že vandalismus nahlíželi respondenti jako obecnou 

kategorii, souhrn různých projevů „nepořádku ve společnosti“.  Vandalismus tedy lze v tomto 

ohledu chápat jako antonymum veřejného pořádku, přesněji jako morální rozpor ve 

společnosti, ještě jinak – anomii. Jedná se o měkkou formu deviace, u níž v některých 

ohledech, resp. z pohledu některých skupin (pachatelů, obětí a diváků) nepanuje shoda 

ohledně klasifikace toho aktu (Typicky sprejerství, které někteří považovali za „umění“.), jeho 

dopadů z hlediska sociální újmy (mladí respondenti versus ty starší) a možné penalizace. 

Dalším důležitým aspektem je viditelnost vandalismu a jeho frekvence. Lidé nemají strach 

např. z vraždy, protože jednak panuje shoda na tom, že se jedná o jev patologický a protože 

si uvědomují, že pravděpodobnost, že se s ní setkají je malá, kdežto vandalismus je „vidět“ a 

mají ho každý den „na očích“.  

Já bych to vzal tak, že ten vandalismus možná ta společnost bere tak, že ho má pořád na očích a 

že těm lidem stále připomíná, že je něco zlého ve státě českém. Když to mají každodenně na 

očích… Kdežto když někdo někomu ukradne auto, tak já ho na očích nemám, chybí jedinci, 

majiteli, ale co se týče celkové společnosti, tak ta neví, že mě nebo někomu ukradli auto, ale ví, 

že někdo sprejoval na národní divadlo. (muž, 24 let) 

Proč vandalismus? Protože lidé za tím vandalismem vidí ještě ty důsledky…[žena, 52 let] Jaké 

důsledky? [moderátor] Důsledky, že tím bouráním, ničením to jenom začíná a pak to může být 

mlácení, napadení člověk a pak třeba i zabití. Je to začátek kriminality. [žena, 52 let] 
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Je to současný trend společnosti. S vandalismem se člověk celkem často potkává, protože je 

vidět. Lidem vadí, protože se týká nás všech. Když někomu něco ukradne, tak ostatní třeba ani o 

tom neví. Kdežto ten vandalismus je vidět. Když někomu seberou auto, tak to vidět není, to 

nepoznáte. Mohou ukrást deset aut v Pardubicích a […]lidi se o tom nedozví. [muž, 70 let] 

Úhrnem řečeno, vandalismus jsou jakékoli „znaky kriminality“, tak jak jsme je 

konceptualizovali výše, které narušují řád společnosti. Tento závěr je v souladu 

s neuvědomovanými předpoklady některých proudů kriminologie a penologie, v dnešní době 

již odmítanými, které se v oblasti sociální kontroly nezaměřují primárně na potírání „trestné 

činnosti“, ale právě na formy „měkké“ deviace v domnění, že tak sníží objem kriminality jako 

takové (viz tzv. teorie rozbitých oken),15 ale které však pouze maskují skutečnou povahu 

sledovaných jevů. Zároveň je to i v souladu s tím, že vandalismus je spojován se skupinami 

mladistvých osob, které se dopouštějí transgrese nikoli z důvodů finančního obohacení se, 

ale naopak z důvodu destrukce hodnot společnosti, tedy z důvodů transgrese samé (z toho 

důvodu lze nutně selhává primární prevence).  

Mládež se baví, určitá sorta lidí se baví, mají z toho srandu, vyhecují se. Buď se vyhecují drogou, 

nebo alkoholem. Nemají úctu k věcem, nemají úctu k práci druhým. [žena, 52 let] 

Z tohoto důvodu i ve vztahu k vandalismu byli méně či zcela nekritičtí nejmladší z 

respondentů, oproti těm starším (viz rovněž výše).  

Já jsem dal právě vandalismus v hodnocení úplně stranou, protože se mě přímo netýká. Když 

někdo třeba rozbije tu budku, tak mě se to netýká. Není to můj problém [muž, 26 let]. No ale týká 

se to celospolečensky každého z nás… [muž, 70 let]. No jasně, ale nejsem tam já, koho to 

poškozuje, prostě ne mě osobně [muž, 26 let]. Rozumím, ale mě se to třeba osobně týká, 

protože když jeden den postaví novou zastávku a druhý den je počmáraná nebo rozbité sklo, tak 

bych tomu hajzlíkovi dal tu škodu opravit a dal bych mu nucené práce, protože to je absolutní 

nevážení si cizí práce. Bohužel mi starší lidé nechceme žít jako na Klondiku, nebo někde jinde. 

Vážíme si toho pěkného prostředí, které kolem sebe máme a snažíme se ho chránit [muž, 70 let].  

2.5 Vnímání a hodnocení policie  
V průběhu diskusních skupin jsme se zaměřili na exploraci postojů občanů k Městské policii 

Pardubice (MP Pardubice) a jejich explanaci, které uvádíme níže. Tyto postoje jsme 

následně konfrontovali s postoji vůči Policii České republiky (PČR), neboť jsou obě složky 

                                                
15 Teorie rozbitých oken viz (Wilson and Kelling 1982), k přesvědčivé kritice těchto přístupu viz např. (Harcourt 
2005; Young 2011).   
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formální sociální kontroly vnímané do značné míry konkurenčně. Souhrnně můžeme 

konstatovat, že o něco pozitivněji byla hodnocena PČR, a to především ze systémových 

důvodů – má větší pravomocemi („měšťáci s tím nic nenadělají“), je profesionálnější (ale o to 

více odtažitá) z důvodů velikosti a institucionální podpory a v důsledku i prestižnější. Naopak 

MP Pardubice byla hodnocena v konfrontaci s PČR pozitivněji ženami a spíše staršími 

respondenty, ale hlavně těmi, kteří s ní mají častější zkušenost.   

 

Můžu říct, že když se volá městská policie do herny, nebo do baru a zároveň se volá státní, tak 

městská je tam 10x rychleji a jsou razantnější. [muž, 36 let] 

Já si myslím, že od [MP] očekáváme víc, proto jsme k ní kritičtější… protože by se nás měla víc 

týkat a protože nemá takové pravomoci, že jo. A já bych osobně víc spoléhala na státní policii, je 

to ve mně zakořeněné. [žena, 56 let]   

Já osobně mám vlastní zkušenosti s oběma. Teď jsem zrovna něco řešila se stání a nemůžu říct 

vyloženě nic hodně špatného. Byli příjemní a všechno…, ale jim hrozně dlouho trvá, než to 

začnou řešit. Kdežto ta městská, ta to řeší hned. S městskou jsem vyřešila ten problém hned, to 

bylo úplně bez problémů. Se státní, když jsem řešila […], tak to bylo tedy něco! [žena, 38 let] 

2.5.1 Městská policie Pardubice 

Při exploraci vnímání MP Pardubice jsme se nejdříve zaměřili na asociace, které jsou s ní 

spojené. Nikoli překvapivě, s ohledem na podstatu policie, převažovaly negativní asociace, 

přičemž nejčastěji jmenované byly: neviditelná, otravná/prudérní, nepotřebná/zbytečná, 

směšná, veledůležitá a líná. Naopak mezi pozitivní patřily tyto asociace: potřebná, slušná a 

obětavá. Tyto asociace byly opětovně odvislé od věku a pohlaví. Zejména ti nejmladší 

z účastníků, v tomto případě bez ohledu na pohlaví, byli nejvíce kritičtí a volili nejvíce 

uštěpačná adjektiva („směšná“).  

Oni hlavně i působí směšně, jak se tváří, jak jsou důležití. V podstatě bazírují na zbytečnostech, 

nedělají svou práci a řeší hlouposti, až jsou směšní. Jsou strašně důležití. Veledůležití. Když je 

potkáš, tak se tváří jako mistři republiky, ale víceméně neudělají nic. [žena, 26 let] 

Základním faktorem, který evidentně nejvíce negativně ovlivňuje vnímání a prestiž MP 

Pardubice, zejména v konfrontaci s PČR, je představa o nízké personální úrovni sboru. 

Typickým strážníkem je podle respondentů vyučený muž středního věku bez maturity, který 

dříve pracoval u bezpečnostní agentury a neúspěšně se ucházel o místo u PČR. Lapidárně 

řečeno, respondenti se domnívali, že „,mešťáka může dělat kdokoli“, protože „berou 

každého“. S tím jsou v souladu i návrhy diskutujících ohledně toho, co by udělali 
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bezprostředně v pozici ředitele MP Pardubice. Relativně často zaznívaly návrhy ve smyslu 

„personálního auditu“.  

Nicméně tyto negativní názory nelze chápat ani tak jako specifické pro MP Pardubice, 

ale spíše jako postoje zastávané vůči MP obecně, vyplývající z výše nastíněných 

strukturních (systémových) důvodů. Toto konstatování je podpořeno tím, že MP Pardubice 

jako celek byla známkována vcelku pozitivně („dobrá dvojka“, u mladších „trojka“, případně 

„horší trojka), a to zejména v kontextu situace v ostatních městech. Většina respondentů se 

domnívala, že kvalita MP Pardubice je ve srovnání s jinými městy vysoká a velká část z nich 

by jí řadila do první desítky pomyslného žebříčku sborů MP v České republice.  

Já bych jim dala dvojku a napsala bych, že jsou potřební, protože člověk se někdy dostane do 

situace, kterou třeba ještě nezažil a pak to pozná. Když jsem se dostala do krajnosti, tak vždycky 

byli po ruce a vždycky byli potřební. Stala se mi situace, že jedné paní učitelce odešlo dítě ze 

školky a to byla taková souhra součinnosti…, byli úžasní, byli úžasní! [žena, 55 let] 

Na druhou stranu, nejčastější výtkou vůči MP Pardubice zněla, že jí „není vidět na ulicích“.  

Zároveň se jednalo o nejčastěji formulované přání ke změně – častější hlídky strážníků na 

ulici. Obecně „viditelnost“ policie, jak městské, tak státní, je běžnou kritikou ze strany 

občanů, i bez ohledu na to, zda se např. počty hlídek zvyšují. Na druhou stranu za 

konkrétnější lze chápat upozornění a stížnosti některých respondentů, že hlídky MP jsou 

soustředěny spíše do centra města, kde je sice vyšší kumulace lidí, ale zároveň i vyšší 

sociální kontrola, a o to je jich méně v okrajových částech Pardubic, kde subjektivně může 

být vyšší pocit strach z kriminality z důvodů nižší fluktuace lidí.  

Já si myslím, že by měli být víc vidět, třeba u nás v těch okrajových částech. Tady třeba slyším, 

že v centru je vídají pořád. Já je vidím akorát ráno u přechodů s dětičkami. [žena, 38 let] 

S hlídkováním na ulicích souvisely i názory respondentů ve vztahu ke znalosti, respektu a 

preventivní roli MP. V tomto ohledu byl zmiňován tradiční romantizující obraz 

prvorepublikového strážníka–pochůzkáře, který má svůj „rajón“, zná místní lidi a oni jeho. 

Avšak „rajóny“ a role „lokálního“ strážníka má samozřejmě i základ nejen v lidovém 

romantickém modelu, ale i v  módní vlně community policing, která je propagovaná tzv. 

„novou administrativní kriminologií“ (kriticky ke community policing viz např. Harcourt 2005; 

Young 1999; argumenty zastánců viz souhrnně např. Xu, Fiedler, and Flaming 2005).  

No městský policista by měl být takový ten obecní policajt, to znamená, že to tam zná, že hlídá 

pořádek a dokáže posoudit přestupek. Nesekat to přesně podle nějakých nařízení. Prostě Frantu 
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propleskne a on už to příště neudělá, ale Josef od vedle, ten to udělal už po desáté, tak mu dám 

pokutu. [muž, 55 let] 

… můj dědeček vždycky říkal, že za první republiky, to byli páni Strážníci! Znali svůj rajón, měli 

svoje obvody. Znali tam zločinnost, všechny zloděje. [žena, 56 let] 

Chtělo by to vymezit kompetence… a udělat to takovým stylem, že Franta bude sloužit na 

Dubině, jo, a nebudou se točit. Jako byla obecní policie, aby se ten policista stal známým. Ty lidi 

ho znají, on zná je, ví, co si mohou dovolit a co ne. [muž, 36 let] 

Jakkoli respondenti proklamovali, že nemají pochyby o tom, co je, případně by mělo být 

hlavní náplní městské policie, nedokázali být příliš konkrétní. Jejich odpovědi byly spíše 

obecné - „pomáhat a chránit“, „hlídat veřejný pořádek“ apod. Ohledně role a funkce MP 

v oblasti dopravy nepanovaly jednoznačné názory. Ačkoli část respondentů zastávala pozici, 

že MP pouze supluje roli „dopraváků“, tak na druhou stranu připouštěli, že o parkování ve 

městě by se měla starat právě MP. Poněkud zarážející i přes proklamované postoje je 

skutečnost, že pouze menšina respondentů – ti, kteří měli vlastní zkušenost – dokázala 

odpovědět na otázku, v jakém případě by volali MP na místo PČR. Dokonce pouze menšina 

dotázaných – opět ti s vlastní zkušeností – dokázala z paměti říct číslo (156) na MP.  

Kdy bych volal 156? Nevím, možná leda tak ze zvědavosti. [muž, 26 let] 
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Závěr - shrnutí hlavních zjištění  
• V rámci šetření byly realizovány čtyři zaměřované diskusní skupiny, kterých se 

zúčastnilo úhrnem 32 respondentů. 

• Zjištění potvrzují a dále rozvádějí výsledky z kvantitativního dotazníkového šetření, 

které bylo CAAT realizováno v Pardubicích v roce 2009. 

• Obecně se ukázalo, že občané Pardubic jsou s životem v tomto městě spokojeni a 

netrápí je žádné lokálně signifikantní problémy, vyjma dopravy ve městě, méně též 

zhoršené kvality ovzduší.  

• Problematika kriminality, potažmo veřejného pořádku, nebyla spontánně respondenty 

výrazně akcentována a Pardubice jsou vnímané jak bezpečné a klidné město, ve 

srovnání s jinými. 

• Kriminalitou byl rozuměn především pouliční typ kriminality a měkké formy deviace, 

spadající do kategorie veřejného pořádku. 

• Na úrovni emocí, ale i racionální argumentace se vyjevují tradiční „mýty“ o kriminalitě, 

které lidé internalizují v kognitivních strukturách a reprodukují v rámci svého 

sociálního jednání, jakkoli jsou schopni je v některých případech při bližším 

dotazování kriticky reflektovat. 

• Lidé obecně nemají strach z „reálné“ kriminality, ale ze znaků, které jsou 

s kriminalitou stereotypně spojovány a které narušují symbolický řád společnosti.  

o Mezi tyto znaky patří výskyt marginalizovaných skupin obyvatel ve veřejném 

prostoru, zejména Romů a bezdomovců.  

o Dále tradiční faktory jako tma, malá fluktuace lidí, nepořádek apod.  

• Nicméně velká část respondentů na úrovni racionální argumentace konstatovala, že 

jejich obavy, které vyvolávají právě tyto znaky, jsou neopodstatněné.  

• Vlastní zkušenost s faktory, které jsou občany spojovány s kriminalitou, ale i vlastní 

zkušenost s viktimizací (vyjma některých kategorií u žen), překvapivě, ale ne 

nelogicky, snižuje strach z kriminality.  

o Naopak ti respondenti, kteří neměli žádné osobní zkušenosti s dílčími faktory, 

se k nim vyjadřovali nejkritičtěji.   
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• Z hlediska strachu z kriminality nebyly identifikovány žádné příčiny, které bychom 

mohli označit jako místně specifické. 

o Vyjma některých lokalit ve městě, které jsou asociovány se zvýšeným 

strachem z kriminality. 

 Mezi tyto lokality patří především Tyršovy sady a dále ulice Češkova/ 

V Ráji. 

 Někteří respondenti rovněž vzpomínali hlavní vlakové nádraží, avšak 

většina naopak kontrovala tím, že v posledních letech zde došlo ke 

zlepšení situace.  

• Potvrdila se hypotéza, že lidé mají největší strach z méně závažných trestných činů, 

a to proto, že si uvědomují, že je u nich vyšší pravděpodobnost viktimizace. 

• Vůbec největší znepokojení z kategorií „trestných činů“, ale i z kategorií veřejného 

pořádku, vyvolával „vandalismus“, který respondenti chápou jako antonymum 

veřejného pořádku.  

o Vandalismus znepokojuje občany, protože ho mají každý denně „na očích“ a 

má na rozdíl od jiného typu kriminality anomický, nikoli patologický charakter.  

• Policie České republiky byla respondenty hodnocena o něco pozitivněji, a to 

především ze strukturních důvodů.  

o Naopak ti respondenti, kteří měli přímou zkušenost s Městskou policií 

Pardubice, hodnotili pozitivněji právě jí.  

• Vnímání Městské policie (obecně) poškozuje především představa, že se jedná, i ve 

srovnání s Policií České republiky, o málo prestižní zaměstnání.  

• Městská policie Pardubice by z pohledu respondentů měla především zvýšit intenzitu 

pěších hlídek v ulicích.  
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4 Přílohy 

4.1 Složení skupin  
1. skupina 30. 11. 2011, 17:00-19:00, ženy 

Pohlaví Věk Let v Pardubicích Vzdělání  Stav Děti 

Ž 36 Narozen/a Střední s maturitou Ženatý/vdaná  2 

Ž 56 Narozen/a Střední s maturitou Ženatý/vdaná 2 

Ž 31 Narozen/a Střední bez maturity Ženatý/vdaná 2 

Ž 71 Více než 20 let VŠ Ovdovělý/á 3 

Ž 38 Narozen/a Střední s maturitou Rozvedený/á 1 

Ž 24 Narozen/a VŠ Svobodný/á 0 

Ž 52 Narozen/a Střední s maturitou Ženatý/vdaná 2 

Ž 69 Více než 20 let Střední s maturitou Svobodný/á 1 

 

2. skupina 30. 11. 2011, 19:00-21:00, muži 

Pohlaví Věk Let v Pardubicích Vzdělání  Stav Děti 

M 36 Narozen/a Střední s maturitou Rozvedený/á 2 

M 70 Více než 20 let Střední s maturitou Ženatý/vdaná 2 

M 36 Narozen/a Střední bez maturity Rozvedený/á 1 

M 26 Narozen/a VŠ Svobodný/á 0 

M 26 Narozen/a VŠ Svobodný/á 0 

M 58 6-10 let Střední bez maturity Ženatý/vdaná 1 

M 64 Více než 20 let VŠ Ženatý/vdaná 2 

M 55 Více než 20 let VŠ Ženatý/vdaná 3 
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3. skupina 1. 12. 2011, 17:00-19:00, muži 

Pohlaví Věk Let v Pardubicích Vzdělání  Stav Děti 

M 33 1-5 let VŠ Svobodný/á 0 

M 24 1-5 let Střední s maturitou Svobodný/á 0 

M 35 6-10 let Střední bez maturity Svobodný/á 1 

M 61 Více než 20 let Střední bez maturity Rozvedený/á 2 

M 31 Narozen/a Střední s maturitou Ženatý/vdaná 2 

M 73 Více než 20 let VŠO Ženatý/vdaná 2 

M 25 Více než 20 let Střední s maturitou Svobodný/á 0 

M 29 Narozen/a VŠ Svobodný/á 0 

 

4. skupina 1. 12. 2011, 19:00-21:00, ženy 

Pohlaví Věk Let v Pardubicích Vzdělání  Stav Děti 

Ž 40 Narozen/a Střední s maturitou Ženatý/vdaná 2 

Ž 26 Narozen/a Střední s maturitou Svobodný/á 0 

Ž 25 Narozen/a VŠO Svobodný/á 0 

Ž 67 Narozen/a Střední bez maturity Ovdovělý/á 2 

Ž 65 Narozen/a Střední s maturitou Ženatý/vdaná 2 

Ž 53 Narozen/a Základní  Ženatý/vdaná 2 

Ž 46 Narozen/a VŠ Rozvedený/á 2 

Ž 24 Narozen/a Střední s maturitou Svobodný/á 0 
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4.2 Code list  
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4.3 Moderační scénář 
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