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Analýza pocitu bezpečí města Ralska 

 

 

Analýza pocitu bezpečí v obci Ralsko byla vytvořena za finanční podpory EU prostřednictvím ESF 

Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu města Ralsko 

v rámci projektu Asistenti prevence kriminality a komunitní práce ve městě Ralsko, reg.č. 

CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_042/0006115. Analýza pocitu bezpečí je jedním z výstupů klíčové aktivity č. 

05  - Evaluace a závěr projektu    

V Ralsku žije, dle údajů ČSÚ k 31.12.2016 1.998 obyvatel. Obec je rozdělená do devíti 
teritoriálně oddělených a zároveň částečně izolovaných částí – Ploužnice, Kuřívody, Náhlov, 
Hradčany, Boreček, Horní Krupá, Hvězdov, Jabloneček, Svébořice na celkové rozloze 171 km². 
V posledních letech má vývoj obyvatelstva mírně sestupný trend. Sociální situace ve městě je 
ovlivněna mnoha faktory (viz níže) a také částečně propojena se sousedními obcemi – 
především s městem Mimoň, které je jakýmsi centrem místní občanské vybavenosti včetně 
místních institucí – zejména ÚP. 

Míra sociálního vyloučení je v Ralsku poměrně vysoká. Ve městě se nadále nacházejí lokality 
s vysokou koncentrací sociálně znevýhodněných a vyloučených osob a celých rodin (podle 
aktuální Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR od GAC spol. s.r.o. jde o 900 až 1300 osob 
k 31. 12. 2014). Především se jedná o části Náhlov a Ploužnice. Mezi příčiny patří především 
teritoriální izolace či odloučenost jednotlivých lokalit, výrazná stopa v charakteru zástavby a 
infrastruktury, která po několik desetiletí (od konce 2. světové války do začátku 90. let 20. 
století) sloužila jako součást vojenského prostoru (újezdu), nízká občanská vybavenost a 
poměrně komplikovaná dostupnost pracovních příležitostí, sociálního a dalšího vyžití a 
především prostorová segregace sociálně slabých osob a rodin v těchto lokalitách.  

K 31.12.2016 činila míra nezaměstnanosti dle ČSÚ 10,13%, dle ÚP je podíl nezaměstnaných 
osob 11, 2%. Celkově se v Ralsku ve sledovaném období dle ČSÚ ucházelo o práci 151 osob 
(dosažitelní – 144) – z toho 62 je dlouhodobě nezaměstnaných a 98 žen oproti 53 mužům. 
Podle ÚP vypadá struktura nezaměstnanosti za stejné období v Ralsku takto: počet 
nezaměstnaných – 137; z toho dlouhodobě nad 5 měsíců/ nad 1 rok – 90/ 60; z toho se 
základním vzděláním (nebo nedokončeným) – 71 (5); z toho muži/ ženy - 45/89; podle věku 
(do 26 let/nad 50 let) - 15/53. 

Míra nezaměstnanosti se v rámci Ralska v jednotlivých lokalitách různí. Jak již bylo zmíněno – 
nejvyšší počet nezaměstnaných se nachází podle odhadu místních terénních pracovnic města 
na Ploužnici a v Náhlově. Přesná čísla však nejsou k dispozici. V uplynulých dvou letech však 
došlo k pozitivnímu vývoji. 

Od roku 2012 míra nezaměstnanosti významně poklesla z tehdejších 25,96%. Za tímto 
poklesem stojí především nárůst pracovních míst v průmyslových podnicích v širším okolí 
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(Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Pěnčín, apod.) kam velká část pracujících dojíždí a další 
realizované nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v uplynulých letech (například zavedení 10 
pozic VPP pro město Ralsko a 4 pozic APK v Ralsku). V Náhlově zase našla část lidí uplatnění 
také v rámci VPP například při zbudování nového sportovního hřiště v roce 2013, dále při 
údržbě veřejné zeleně; několik lidí pak vykonává VPP v nedaleké Osečné. Lidé z Náhlova 
dojíždí za prací také do Českého Dubu a dva lidé pracují jako OSVČ v zemědělském podniku 
Ing. Římsy. 

Hlavními zaměstnavateli v regionu jsou pak Škoda Mladá Boleslav, Johnson Controls, Diamo, 
a Trimco. Nejvíce lidí dojíždí do mladoboleslavské Škodovky, ale značná část z nich nejsou 
kmenoví zaměstnanci, nýbrž zaměstnanci pracovních agentur.  

Dle informací ÚP (KoP Mimoň) v současné době v evidenci převažují osoby dlouhodobě 
nezaměstnané, z nichž je značná část aktuálně nezaměstnatelná – především z důvodu nízké 
kvalifikace, nízkých pracovních kompetencí a návyků, nebo motivace, za čímž nezřídka stojí 
vysoká míra zadlužení a exekucí, kvůli kterým se běžná práce nevyplácí. Právě dluhová 
problematika je nejčastější zakázkou místních terénních pracovnic města. Část uchazečů o 
zaměstnání se do evidence ÚP vrací opakovaně po sezónních pracích, popř. pracují 
pravděpodobně tzv. „načerno“ a přitom pobírají dávky hmotné nouze. 

  

Vyplácení dávek hmotné nouze a dávek státní sociální podpory je statisticky evidováno pouze 
za sousední město Mimoň jako tzv. obec II. stupně. Ralsko patří do jeho spádové oblasti a je 
tedy zahrnuto právě do této statistiky (viz tabulka níže). Z čísel v tabulce je patrné, že 
v posledních letech dochází ke stálému nárůstu počtu vyplacených dávek. Vzhledem k tomu, 
že počet vyplacených dávek lze považovat za jeden z významných indikátorů chudoby a 
sociálního vyloučení, je tak patrné, že v posledních letech dochází k prohlubování právě 
těchto zmíněných jevů v celé širší lokalitě. 

  

Tabulka: Počet vyplacených sociálních dávek - Mimoň 

 

Tabulka: Počet vyplacených sociálních dávek - Mimoň 

 

 

 

Druh dávky 2013 2014 2015 2016 

Dávky hmotné nouze 3162 3205 3 934 4 371 

Příspěvek na živobytí 2258 2312 2 770 2 985 

Doplatek na bydlení 474 817 1 087 1 325 

Mimořádná okamžitá pomoc 106 76 77 61 

Dávky státní sociální podpory 3230 3487 3 770 4 278 

Příspěvek na bydlení 3201 3449 3 769 4 278 

CELKEM 6 392 6 692 7704 8649 
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Celková kriminalita 

 

Město Ralsko je celým svým katastrálníém územím spádově začleněna do služebního obvodu Policie 

České Republiky, územního odboru Česká Lípa, Obvodního oddělení Policie Mimoň. V obci je zřízena 

městská policie. 

V teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky Mimoň je z níže uvedené tabulky zřejmé, že 

průměrný nápad za poslední 3 roky se pohybuje v průměru kolem 300 trestných činů ročně, kdy 

v horizontu 3 let jde o nárůst.  

 

 

Rok Nápad TČ Objasněno Procenta objasněnosti 

2014 262 123 47% 

2015 284 184 65% 

2016 356 211 59% 

 

 Skladba kriminality 

 
Z přehledu skladby kriminality vyplívá, že největší podíl na nápadu trestné činnosti má dlouhodobě 

majetková trestná činnost, jejíž tendence se pohybuje v režimu sestupném, naopak násilná trestná 

činnost má tendenci opačnou. 

 

Skladba kriminality 2014 2015 2016 

Majetková TČ 41 31 41 

Násilná TČ 25 27 20 
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Krádeže vloupáním 11 10 15 

Krádeže jízdních kol 4 3 3 

Krádeže mot.vozidel 12 13 10 

Krádeže věcí z mot. 

vozidel 

14 5 12 

 

    

Nejčastější příčiny páchání trestné činnosti jsou: získávání finančních prostředků k obživě u osob 

nezaměstnaných, bezdomovců nebo osob závislých na sociálních dávkách, zajištění finančních 

prostředků na obstarávání drog a dále též těch osob, které pracovat odmítají a páchání trestné 

činnosti je zdrojem jejich obživy. 

 

Z hlediska sociálně-patologických jevů v Ralsku – zejména na Ploužnici – je problémem, především 

mezi mládeží, drogová problematika, která je propojená se sousední Mimoní. V minulosti byly 

v lokalitě Ploužnice identifikovány varny pervitinu. Právě tuto látku podle terénních pracovníků pro 

uživatele drog Mostu k naději užívá přibližně 40 až 50 převážně mladých lidí. Rozšířená je zde také 

konzumace marihuany. Jejích uživatelů je v Ralsku dvakrát až třikrát více, než těch pervitinových. 

Most k naději zatím nepronikl zdaleka ke všem uživatelům drog, ale část svých služeb (Harm 

Reduction, informace, testování na infekční nemoci, apod.) zprostředkovává přes ty, s nimiž je 

v přímém kontaktu. Terénní pracovníci působí v lokalitě zhruba dvakrát měsíčně, což je vzhledem 

k velikosti Ralska, jak sami přiznávají, nedostatečné. Případné navýšení kapacity služby závisí 

především na financích. 

Legální příležitosti k patologickému hráčství jsou v Ralsku nulové. V celé lokalitě se žádné herny 

s výherními automaty nenacházejí. Poslední herna, která byla na Ploužnici, ukončila provoz, jelikož 

v lednu roku 2014 vstoupila v platnost vyhláška Města Ralsko o zákazu hazardu, což bylo zároveň 

součástí Strategického plánu lokálního partnerství.  Příležitost k hraní automatů však hráči mají 

v nedaleké Mimoni. Dle mnohých adiktologických studií a dobrých praxí (např.: Patologické hráčství: 

Možnosti léčby, služby poskytující pomoc v této oblasti a jejich financování, EDAD agntura, s.r.o.) se 

sice eliminací nabídky heren poptávka po hraní zcela nevymýtí, nicméně ztížení přístupu k hernám 

má preventivní charakter především pro nízkopříjmové často sociálně vyloučené osoby, které jsou 

kromě jiného ohroženi předlužením a chudobou, čemuž vystavují i své rodinné příslušníky. 

Mezi trestnou činností dominuje majetková trestná činnost – především drobné krádeže, ale také 

třeba vloupání. Právě kvůli této činnosti se realizovalo v rámci Strategického plánu lokálního 

partnerství několik preventivních opatření – mezi ně patří zejména posílení Městské policie formou 
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Asistentů prevence kriminality z dotace PK MVČR a na Ploužnici byl instalován kamerový systém od 

počátku roku 2014. Kromě městské policie (4 strážníci) v Ralsku působí také policisté PČR z OOP 

Mimoň. 

 

 

 

 

Statistické údaje MP Ralsko – rok 2015, 2016 

 

Statistické údaje MP Ralsko  rok 2014- 2015  

 2015 2016 

 

Celkový počet přestupků  409 405 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti  

provozu na pozemních komunikacích  (vyjma překročení nejvyšší dovolené 

rychlosti) 

151 130 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 54 21 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 8 12 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 86 48 

z toho přestupků proti občanskému soužití 72 41 

z toho přestupků proti majetku 30 16 

z toho ostatních 8 137 
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Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

Počet distribuovaných dotazníků: 150 

Počet vrácených vyplněných dotazníků: 41 

 

Profil respondentů 

 

1) Dotazník vyplnil srovnatelný počet mužů (49%) a žen (44%), u 7% dotazníků nebyla kolonka 
pohlaví vyplněna. 

 

Muži 
49% 

Ženy 
44% 

Neuvedeno 
7% 

Pohlaví respondentů 

Muži Ženy Neuvedeno
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2) Nejpočetněji byly zastoupeny věkové kategorie respondentů mezi 36-50 lety (30%), 51-60 
lety (28%) a staršími 61 let (25%). 

 
3) Většina respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, má základní nebo 

středoškolské vzdělání bez maturity, je svobodná/samostatně žijící nebo ženatá/vdaná. 

 
4) Všichni respondenti bydlí v Ploužnici (37%) nebo v Kuřivodech (24%) nebo své bydliště 

neuvedli. Naprostá většina z nich žije v panel 
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2% 20 - 35 

15% 
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5) 36% oslovených žije v Ralsku do 10 let, 22% do 20 let, 10% déle, od narození zde žije 7% a 

méně než rok 10%. 

 
6) Většina oslovených obyvatel je zaměstnaná (54%) nebo je ve starobním důchodu (32%) 
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Zjištění výzkumu 

 Obecně se dá říci, že se respondenti cítí ve městě spíše bezpečně (48%), velká část dokonce 
naprosto bezpečně (31%). 

 
 Poměrně více respondentů se cítí ve městě bezpečně i v noci (35% ano, 37% spíše ano), spíše 

nebezpečně se cítí 23%, velmi nebezpečně 5%. 
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 47% se cítí bezpečně ve dne ve svém bytě nebo ve dne v centru města (19%), případně v bytě 

večer (18%). V bytě v noci, v centru města večer a v noci, případně v okrajových částech 
města ve dne i v noci se respondenti cítí mnohem méně bezpečně nebo vůbec. 

 
 Nejvíc ohrožení se oslovení obyvatelé cítí při výběru peněz z bankomatu (25%), v parku 

(21%), na parkovišti (20%), dále také na autobusovém nádraží, v restauraci, na diskotéce, na 
vlakovém nádraží, v lese a v okolí bytovek na Ploužnici. 
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Spíše ne 
23% 

Ne 
5% 

Pocit bezpečí v nočních hodinách 
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 Převážná většina respondentů (62%) považuje Ralsko ve srovnání s jinými městy spíše za 

bezpečnější. Pouze 8% se domnívá, že Ralsko je výrazně nebezpečnější, než jiná města. 

 
 Plán prevence kriminality města Ralsko na roky 2016-2017 uvádí, že největší podíl na nápadu 

trestné činnosti má dlouhodobě majetková trestná činnost. Tato skutečnost se víceméně 
shoduje s obavami, které vyjádřili respondenti. Nejvíce se cítí ohroženi vykradením auta 
(29%), vykradením sklepa, garáže (27%), Obávají se ale také výtržnictví (22%), oloupení na 
ulici (20%), volně pobíhajících psů (17%), krádeže aut, bytové krádeže a ublížení na zdraví 
(15%). Několik respondentů se obává krádeže kol, pomluvy a výroby a distribuce drog (10%). 
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5% 
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11% Diskotéka 
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 Jakým způsobem se respondenti chrání proti kriminalitě? Přibližně polovina se vyhýbá 

nebezpečným místům (38%), 14% se nechává doprovázet, podobný počet sází na vzájemné 
informování se o tom, kde se nachází, kam jdou, a znají program svých blízkých. 
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 Svůj majetek chrání například tím, že mají ve dveřích bytu panoramatické kukátko (29%), 
bezpečnostní zámek (24%), 16% má kliku zevnitř dveří. 16% má bezpečnostní řetízek, několik 
lidí má psa, bezpečnostní závoru nebo detektor kouře. Nikdo nemá kliky na oknech, 
nevyužívá elektronický bezpečnostní systém, fólie na oknech, hasicí přístroj nebo mříže. 

 
 17% respondetů se v poslední době stalo obětí trestného činu nebo někoho takového ve 

svém okolí mají. 37% se stalo obětí přestupku nebo někoho takového znají. 
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 Do jaké míry jsou respondenti ochotni ovlivnit bezpečnostní situaci? Většina je ochotna 
zavolat anonymně na policii (42%) nebo upozornit dotyčného na nevhodné chování (36%). 
Jen 18% je ochotno po vyzvání svědčit, jen jeden člověk se přihlásí na policii sám a jeden 
člověk si toho nebude všímat vůbec. 

 
 Nejvíce podle respondentů ohrožují bezpečnost ve městě lidé, kteří jsou pod vlivem drog 

(29%), osoby pod vlivem alkoholu (21%), vandalové (19%), agresivní lidé (18%) a osoby rušící 
noční klid (12%). 

 
Vnímání Policie ČR a Městské Policie 

 Kromě Městské policie (4 strážníci) v Ralsku působí také policisté PČR z OOP Mimoň. 
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 Většina (54%) respondentů PČR spíše důvěřuje, stejná část je také spíše spokojena s tím, jak 
se PČR stará o bezpečnost občanů v místě jejich bydliště.  

 
 Většina respondentů nebyla v posledním roce ani jednou v kontaktu s PČR (60%), 7 s nimi 

bylo v kontaktu jednou, 4 dvakrát nebo třikrát, 3 více než sedmkrát a dva čtyřikrát až 
šestkrát. Nejčastější formu komunikace, kterou s nimi volí, je osobní (46%) a telefonická (také 
46%). 
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 Podle mínění 34% respondentů by měla PČR podnikat razantnější kroky vůči vandalům. 21% 

by stálo o zvýšení počtu policistů v ulicích. 16% by uvítalo výkon služby pěšími hlídkami, 13% 
rozšíření městského kamerového systému. 

 
 Preventivními aktivitami PČR, o kterých mezi respondenty existuje nejširší povědomí, jsou 

kontrolní akce řidičů (30%), besedy na školách a osvětová činnost (23%) a hlídky na 
přechodech pro chodce (21%). 
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Městská policie 

 Většina (54%) respondentů MP spíše důvěřuje, podobná část (49%) je také spíše spokojena s 
tím, jak se MP stará o bezpečnost občanů v místě jejich bydliště. 
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 Většina respondentů nebyla v posledním roce ani jednou v kontaktu s MP (63%), 15% s nimi 

bylo v kontaktu víckrát než sedmkrát a 13% dvakrát až třikrát. Nejčastější formu komunikace, 
kterou s nimi volí, je osobní (55%) a telefonická (také 40%). 
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 Podle mínění 61% respondentů by měla MP rozšířit městský kamerový systém a podle 59% 

podnikat razantnější kroky vůči vandalům. 37% by uvítalo výkon služby pěšími hlídkami, 17% 
by stálo o zvýšení počtu policistů v ulicích. 

  
 
 
 
 
 

 

osobní 
55% 

Písemná 
2% 

Telefonická 
40% 

4. čtvrt. 
3% 

Forma komunikace 

osobní Písemná Telefonická 4. čtvrt.

Razantnější kroky 
vůči vandalům 

37% 

Zvýšení počtu 
strážníků v 

ulicích 
11% 

Rozšíření MKDS 
38% 

Osobní znalost 
strážníků 

5% 

Nové tech. 
Prostředky 

1% 
propagace 

práce 
8% 

Prodej 



 
 

 
Asistent prevence kriminality a komunitní práce ve městě Ralsko 
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_042/0006115 
Financovaný v rámci Operačního programu zaměstnanost a rozpočtu města Ralsko 
 
 

 Preventivními aktivitami MP, o kterých mezi respondenty existuje nejširší povědomí, jsou 
pravidelné obchůzky, obchůzky v nočních hodinách (46%), hlídky na přechodech pro chodce 
(34%), kontrola cyklistů a kol (24%), kontrolní akce řidičů (22%), dopravní a jiné akce pro děti 
a mládež (15%) a besedy ve školách a osvětová činnost (12%). 
 

 

Volnočasové aktivity a prevence sociálně patologických jevů 
 

 Na otázku, zda město Ralsko nabízí dostatek příležitostí pro aktivní trávení volného času, 
napsalo, že určitě ano 34%, spíše ano 32%, spíše ne 13% a pouze jeden člověk ne. 
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 27% respondentů uvedlo, že ví o existenci komise prevence kriminality ve městě a zná její 
činnost. 41% ví o její existenci, ale nezná její aktivity a 24% o její existenci nemá tušení. 

 Na otázku, čím by se měla komise prevence kriminality zabývat, odpovědělo 20% 
respondentů, že problémem drog a alkoholismu, 13% krádežemi v bytech a domech, 13% 
partami a vandalismem, 12% dětmi na ulicích, 10% krádežemi a vykrádáním automobilů, 9% 
nepořádkem na ulicích a hlukem, 8% nočním klidem a opilci. Několik málo respondentů 
zmínilo také záškoláctví dětí, problémy s parkováním, pouliční prostituci, pouliční krádeže a 
nedodržování dopravních předpisů. 

 
 36% respondentů si myslí, že město Ralsko je bezpečné pro děti, stejný počet se není 

schopný rozhodnout. 
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 Pokud se ve městě děti/mládež chovají nevhodně, jak přesně? 22% respondentů mluví o 
užívání drog a téměř stejný počet stejný o neslušném chování, 18% o vandalismu, 15% o 
požívání alkoholu. 

 
 Senioři jsou podle respondentů nejvíce ohroženi schválnostmi (35%), neslušným chováním 

(25%), případně snahou vylákat z nich peníze (11%), podomními prodejci (12%) a krádežemi 
(10%). 
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Jaká je míra tolerance respondentů k různým skupinám? 
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