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Možnosti a mantinely obce v boji proti různým formám vandalismu 
 
Anotace 
 
Tato studie se zabývá možnostmi a mantinely obce v boji proti různým formám vandalismu. 
Zpočátku studie upřesňuje problematiku vandalismu, definuje tento pojem a zařazuje ho do 
sociálně patologických jevů. Zjišťuje motivaci tohoto společensky nepřijatelného jednání  
a vymezuje jeho druhy. Prioritně se tato studie zabývá hlavními projevy vandalismu 
v tuzemských obcích a městech a vhodnými způsoby a možnostmi jejich řešení a potlačení. 
V rámci studie jsou za hlavní projevy vandalismu považovány ilegální graffiti, ničení obecního 
majetku, divoké skládky a psí výkaly. Součástí studie jsou rovněž lokální příklady z praxe, 
vyjádření a názory odborníků a expertů na problematiku boje proti vandalismu a statistiky 
Policie České republiky. 
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Summary 
 
Possibilities and Obstacles, Related to the Different Forms of Vandalism 
 
This study deals with possibilities and obstacles, related to the different forms of vandalism. 
At the beginning the study specifies issue of vandalism, defines this term and classifies it like 
a social pathological phenomenon. The study finds out the motivation of this socially 
unacceptable behavior and defines the types of vandalism. The different forms of vandalism 
in the Czech municipalities and cities and the best ways of solution and suppression are the 
priority. The study considers illegal graffiti, destruction of municipal property, wild dump and 
dog excrements for the main forms of vandalism. The part of study are local practical 
examples, expert’s opinions on the issue related to the different forms of vandalism and the 
statistics of the police. 
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Úvod 
 
Předkládaná studie se zabývá možnostmi a mantinely obce v boji proti různým formám 
vandalismu. Vandalismus není jevem moderní doby, ale je stále aktuální. Každé město i obec 
v České republice se někdy s vandalismem setkaly a jeho následky jsou v nich mnohdy patrné 
a nepřehlédnutelné dodnes. Vandalismus je známým jevem již několik století. Dříve byl spíše 
vnímán jako násilný čin spojený s rabováním měst, pleněním, pustošením a ničením domů, 
příbytků a území. Dnes jsou sice jeho projevy jiné, ale chápání vandalismu jako jevu 
nežádoucího, škodlivého, společensky nepřijatelného a rizikového, zůstalo doposud. Pro 
každou civilizovanou a zodpovědnou společnost musí být vandalismus naprosto 
nepřijatelnou záležitostí. Jakákoliv forma ničení kulturních hodnot, památek a přírody, které 
tady byly po desítky let, je problém nás všech. 
 
Cílem této studie je nahlédnout do problematiky vandalismu, definovat tento pojem, 
charakterizovat původ slova a nastínit historický vývoj tohoto jevu, upřesnit jeho motivaci  
a zároveň ho rozdělit na různé druhy. Vandalismus je řazen mezi sociálně patologické jevy. 
Jedná se totiž o chování, které je většinou společnosti vnímáno jako nenormální 
a nepřijatelné. Mezi další takovéto jevy patří patologické hráčství nebo prostituce. Dále se 
studie snaží zmapovat momentální situace v rámci aktuálních potřeb českých obcí. Zjistit, co 
vlastně je považováno za projevy a formy vandalismu. Mezi hlavní priority této studie se řadí 
nelegální graffiti, ničení obecního majetku, psí výkaly a černé neboli divoké skládky. 
Samozřejmě nelze říci, že každý, kdo nesebere po svém psím mazlíčkovi jeho exkrement, je 
vandal. Ve vandalství převládá radost z ničení, je to určitá forma sebeprezentace, upozornění 
na sebe, ale může se jednat i o společenský protest. Většinou je tento čin absolutně 
bezdůvodný. Obce se snaží proti těmto formám vandalismu bojovat všemi možnými 
prostředky. Cílem studie je rovněž popis různých způsobů řešení. V praxi se jednotlivé 
postupy řešení dělí na preventivní a represivní opatření. Preventivní opatření mají za úkol, 
aby k vandalismu vůbec nedocházelo. Znamená to určitou práci s lidmi, besedy a kampaně, 
popřípadě technická opatření či legislativní změny. Pokud již ale k vandalismu došlo, na řadu 
přicházejí represivní opatření, chycení a potrestání pachatele. Součástí praxe je taktéž 
odhalování pachatele a důkazní řízení vedené proti němu. Ve většině případů je to složitá  
a komplikovaná záležitost, zvláště u nelegálních graffiti. Naštěstí i u nás v České republice 
nejsou lidé k tomuto problému lhostejní a pomocí moderních technologií se zapojují do 
usvědčování pachatelů. 
 
Ke splnění cílů studie jsou použity lokální příklady z praxe. Studie upřesňuje, co konkrétně 
trápí představitelé dané obce, jaký projev vandalismu se jim daří zvládat a který nikoliv, jaká 
opatření v boji proti vandalismu využívají. Oblastí zájmu je také, jestli v problematice a ve 
způsobech řešení nejsou nějaké legislativní, technické, finanční či organizační překážky. Část 
studie je věnována také vyjádření předních odborníků a expertů k ochraně a způsobům 
řešení proti formám vandalismu. Důležitá je otázka, jestli obce v boji proti vandalismu 
netahají za kratší provaz a jestli nemají nevýhodnou pozici oproti vandalům. 
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1 Úvod do vandalismu 
 
První kapitola studie slouží k úvodnímu představení a poznání problematiky vandalismu. 
Zezačátku charakterizuje původ slova vandalismus a zabývá se, podle kterého kmene ze 
starověku dostal tento jev své jméno. Dále definuje tento pojem a upřesňuje jeho motivaci. 
V této kapitole je rovněž vandalismus rozdělen na různé druhy a typy a zařazen mezi sociálně 
patologické jevy neboli jevy, které jsou pro většinu společnosti nežádoucí či nenormální. 
 
1.1 Původ slova 
 
Vandalismus dostal své jméno podle starogermánského kmene Vandalů. Dnes má slovo 
vandal a vandalismus spíše pejorativní význam, když označuje ničení určitých hodnot, 
veřejného a soukromého majetku, což pro starý kmen Vandalů není až tak úplně čestné 
označení. Vandalové se v době starověku nejprve usadili na území dnešního Polska, pak 
obsadili část Španělska, a nakonec dopluli do severní Afriky, kde v 5. století na území Kartága 
vytvořili slavné království. Panovníci a vládci tohoto kmene budovali kostely, poddaní 
vytvářeli nádherné šperky a antické mozaiky. Ve své době tedy představovali velmi kulturní 
národ. O jejich špatnou pověst se postaral král Geiserich, který jejich moc a sílu upevnil 
natolik, že se roku 455 mohli vylodit v Itálii a dobýt slavné město Řím. Vandalové město 
rabovali 14 dní. Odnesli si zlato, stříbro a mnoho dalších cenných pokladů, odvedli zajatce, 
avšak město nevypálili ani „nevyplenili“, jak by odpovídalo jejich jménu. Na rabování Říma si 
roku 1794 během Velké francouzské revoluce vzpomněl biskup z francouzského městečka 
Blois jménem Henri Baptiste Grégoire. Ten, jako kulturní vandalismus označil chování 
francouzských revolucionářů – jakobínů. Hanlivé označení se ujalo a během 19. století se 
dostalo téměř do všech slovníků většiny evropských národů. Vandalská říše se datuje do roku 
533, kdy hlavní město Kartágo dobyl byzantský generál Belisaris a porazil vandalskou 
armádu.1 
 
1.2 Pojem a druhy vandalismu 
 
Existuje samozřejmě mnoho definic a výkladů, o tom co je vandalismus. Například Hartl  
a Hartlová definují vandalismus jako „primitivní ničení kulturních hodnot, potěšení z ničení; 
nepatří sem terorismus, šikany; v zásadě projev skupinového protestu, provokace, upozornění 
na sebe; spontánní reakce po fotbalovém zápase i jako akt zvůle, msty, rasové 
nesnášenlivosti.“2 
Sochůrek přichází se stručným, ale zato s výstižným výkladem. „Vandalismus je sociálně 
patologický jev, charakterizovaný logicky nezdůvodnitelným ničením různých věcných 
hodnot, obvykle jen pro radost z ničení.“3 

                                            
1 Karlsruhe: Vandalové? To byl ve své době kultivovaný a kulturní národ. Stavitelé katedrál, 2008. [cit. 2017-02-
03]. http://stavitele-katedral.cz/karlsruhe-vandalove-to-byl-ve-sve-dobe-kultivovany-a-kulturni-narod/. 
2 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000, s. 664. ISBN 80-7178-303-X. 
3 SOCHŮREK, Jan. Vybrané kapitoly ze sociální patologie II. díl: Sociálně patologické jevy. Liberec: Technická 
univerzita v Liberci, 2001, s. 8. ISBN 80-7083-495-1. 
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Podle Velkého sociologického slovníku je ničení různých věcných hodnot spojeno se zábavou 
a pocitem překonání životní stereotypie. Vandalismus obvykle patří k životnímu stylu 
mládeže, adolescentů, různých part i jedinců převážně mužského pohlaví, zřídka kdy se to 
týká dospělých osob. Předmětem ničení jsou veřejně dostupné předměty, parky a jejich 
zařízení, telefonní budky a seznamy, hroby, interiéry kostelů a opuštěných budov. Naopak za 
vandalismus nelze považovat jevy související s válkou, politickými a třídními boji, i když se 
jich mnohdy účastní i osoby, které se dříve dopustily vandalských činů, využívající vhodnou 
příležitost. Za vandalismus taktéž nelze pokládat ani rudimentární formy terorismu 
a šikanování, i když tyto jevy spolu často souvisejí a mají i některé společné příčiny. 
Vandalismus nepřekračuje rámec vlastní sebeprezentace a je většinou omezen na získání 
společenské prestiže uvnitř malých skupin, part či gangů. Může v sobě však obsahovat  
i náboj společenského protestu, provokace a prezentace ideového programu. Často ale jde  
o akce, které postrádají taktickou a strategickou koncepci.4 
 
Vandalismus lze dělit na různé druhy, záleží na tom, co přesně je cílem a motivací tohoto 
jednání a činu. Sochůrek rozlišuje vandalismus: 
 
1. Hrabivý – rozbíjení automatů se zásobníky mincí, kdy je cílem získat vhozené mince. 
2. Taktický – ničení určitých věcných hodnot a majetku jako prostředek vzbuzování 

pozornosti nebo vyvolání reakce, například když vězni ničí své cely. 
3. Ideologický – nápisy, různá hesla a slogany na budovách, které jsou zaměřeny proti vládě, 

režimu, autoritám. 
4.  Mstivý – ničení jako odplata nebo pomsta za pokoření, ublížení, například zničení učebny 

školy žáky, kteří byli nespravedlivě potrestáni učitelem. 
5. Hravý – vandalismus soutěživého charakteru, může se jednat o sázku, kdo zničí a rozbije 

více lamp pouličního osvětlení či více oken, laviček. 
6. Zlostný – ničení objektů a majetku je výsledkem a výrazem vzteku nebo frustrace 

zaměřené často proti drahým automobilům.5 
 
1.3 Vandalismus jako sociálně patologický jev 
 
Jak již bylo výše zmíněno v definici, lze vandalismus řadit mezi jevy sociálně patologické. 
Jedná se totiž o chování a jednání značně škodlivé, negativní, rizikové, společensky 
nepřijatelné a nežádoucí, bohužel však často a hojně vyskytované.  
 
„Sociální patologie je označením pro všechny nenormální nebo všeobecně nežádoucí 
společenské jevy. Jsou sem zahrnovány všechny sankcionované formy a podoby deviantního 
chování a studium příčin jejich vzniku.“6 
 

                                            
4 MAŘÍKOVÁ, Hana a kol. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996, s. 1366. ISBN 80-7184-310-5. 
5 SOCHŮREK, Jan. Vybrané kapitoly ze sociální patologie II. díl: Sociálně patologické jevy. Liberec: Technická 
univerzita v Liberci, 2001, s. 9. ISBN 80-7083-495-1. 
6 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 69. ISBN 
978-80-7380-397-1. 
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Sociální patologie je výraz multidisciplinární a je předmětem studia mnoha oborů, jako je 
sociologie, psychologie, speciální pedagogika, sociální pedagogika, kriminalistika, právo, 
lékařství a další. Pojem sociální patologie zavedl do sociologie Herbert Spencer. Další ze 
sociologů, Émile Durkheim, ji považoval za vědu o chorobných a nepříznivých činech  
a chováních, jež se odchylují od stanovených norem, ale zároveň jsou součástí života 
sociálních celků. Sociálně patologické jevy jsou tedy ty, které jednoznačně porušují historicky 
vybudované hodnoty a normy dané společnosti a narušují tak její soužití. Tyto hodnoty  
a normy jsou společností vnímané jako normální, obvyklé a typické. To znamená, že 
v případě jejich porušení, na základě skupinového či veřejného mínění, může být jedinec 
vyloučen ze společenství, do kterého patřil, což pro něho může znamenat větší zlo a trest než 
právně sankcionované tresty.7  
´ 
„Sociálně patologickým jevem se obecně rozumí takové chování jedince, které je 
charakteristické nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo porušováním sociálních 
norem, legislativy a etických hodnot, chování a jednání, které vede k poškozování zdraví 
jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje, a ve svém důsledku pak k individuálním, 
skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím.“8 
 
Častým omylem bývá nahrazení pojmu sociální patologie pojmem sociální deviace. U sociální 
deviace se jedná o odchylku od některé sociální normy, která je společností akceptována. 
Odchylka nemusí být sankcionovaná právně, ale spíše nábožensky či morálně. Rozlišujeme 
sociální deviace pozitivní i negativní. Ne každá sociální deviace je sociální patologií. Za 
sociálně patologické se pokládají jen vysoce společensky nebezpečné formy deviantního 
chování, které přímo ohrožují společnost nebo jedince. Ty bývají z hlediska projevů 
negativně hodnocené, jako problematické, nežádoucí a nebezpečné. Mezi další sociálně 
patologické fenomény patří alkoholismus, prostituce či patologické hráčství.9 
 
1.4 Motivace vandalismu 
 
Každé chování a jednání lidí mívá svojí příčinu či motiv, který člověka vede  
a podle kterého jedná. Podle Procházky však u vandalismu můžeme klíčový motiv jen stěží 
identifikovat a tento jev nám tudíž připadá značně iracionální. Právě ta iracionalita vyvolává 
ve společnosti obavy, zneklidnění a rozrušení. Společnost, ve které žijeme je vysoce 
racionální, a nepřipouští jakoukoli formu iracionality, která vandalismus doprovází. Ničení 
památek, pietních míst, poškozování veřejných, ale i soukromých budov a přírody je jednání 
či jev, který nepřináší pachateli žádné materiální obohacení a není nijak výrazně motivován, 
proto má velmi těžko prokazatelné příčiny. Podle Procházky jsou za hlavní příčinu u případů, 
kdy vandalismus páchají adolescenti, považování jejich rodiče. Když rodiče své dítě 

                                            
7 PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 133-134. ISBN 978-80-247-
3470-5. 
8 POKORNÝ, Vratislav, Jana TELCOVÁ a Anton TOMKO. Prevence sociálně patologických jevů. 3. vydání. Brno: 
Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2003, s. 4. ISBN 80-86568-04-0. 
9 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 64-71. ISBN 
978-80-7380-397-1. 
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zanedbávají, nejsou jim dostatečným příkladem v chování k památkám a přírodě, chovají se 
bezohledně k okolnímu světu, pak není divu, že dítě získá stejný pohled na svět i na chování 
k němu. Existuje teorie, podle které, kdo nemůže tvořit, tak ničí. Proto je důležité u dětí 
rozvíjet kreativitu. Mezi další příčiny se uvádějí osobnostní a charakterové rysy a vliv 
kamarádů a vrstevníků z party, kteří nabádají k činu.10 
 
Vandalismus nepřináší pachateli žádný materiální prospěch či zisk, pak se tedy takového 
jednání může dopouštět pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. Jedná se tedy  
o akt zvůle. Jedinec ji ukazuje proto, aby předvedl, že on sám kontroluje svoji moc a situaci. 
Ničení hodnot materiální i duchovní povahy a civilizačních úspěchů nemá logický smysl. 
Rozlišovacím kritériem je proto otázka motivace. Pokud je pochopena otázka motivace  
a jejího pozadí, může se vandalismus odlišit od podobných projevů chování. Existují určité 
formy násilí, při nichž není ničení kulturních hodnot cílem, ale jen doprovodným jevem.  
V pozadí vandalismu je nuda a prázdnota. Nuda způsobuje zvýšenou potřebu po nějaké 
činnosti a aktivitě. Může působit částečně i zvědavost, co se stane. Lidé můžou cítit potřebu 
zasáhnout do světa svojí aktivitou, mají touhu vrýt někam svoji stopu, což může souviset  
s uspokojováním lásky a seberealizace. Ti, kteří se uchylují k takovému typu jednání, nejsou  
z různých důvodů schopni normální seberealizace. Ničením vyjadřují svůj nesouhlas se 
společností, ve které sice žijí, ale nejsou v ní spokojeni. Je to určitý projev potřeby 
sebepotvrzení u osob v situaci společenských outsiderů. Tyto osoby potřebují na sebe 
neustále upozorňovat. Motivem může být také potřeba stát se členem party, boj o pozici 
v partě či gangu, demonstrace odvahy a síly před kamarády.11 
 
Motivem může být dále i pomsta, zloba či závist, kdy pachatel ničí například lak drahých aut. 
Možným motivem je i nesouhlas a protest proti společnosti, do které pachatel nezapadá,  
a tímto způsobem ji chce trestat.  

                                            
10 PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 162. ISBN 978-80-247-3470-5. 
11 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, 
možnosti řešení. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2014, s. 56. ISBN 978-80-247-5046-0. 
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2 Hlavní projevy vandalismu 
 
Vandalismus se v České republice a jejich obcích vyskytuje v různých podobách. V rámci této 
studie bude vandalismus chápán následovně jako tyto projevy: sprejerství neboli nelegální 
graffiti, ničení obecního (veřejného) majetku, psí exkrementy a černé skládky. Tyto projevy 
patří mezi priority obecních představitelů v problematice vandalismu. Bohužel se nevyhýbají 
skoro žádné obci v České republice a trápí tamější představitele. Například v obcích na 
Vysočině se zvýšily útoky vandalů.  
 
„V Pacově se začaly množit útoky vandalů. Posprejované fasády, poničené zařízení parku  
i prostoru u zámecké kaple už vzaly zástupcům radnice poslední zbytek trpělivosti.“12 
 
Výjimkou nejsou ani obce ve Zlínském kraji. Pokreslené nebo poničené lavičky, zastávky  
i fasády domů. Takové projevy vandalismu trápí obce na Kroměřížsku. „V naší obci jsou 
problémem hlavně sprejeři, kteří pokreslují zastávku autobusu pohoršujícími nápisy  
a obrázky,“ popsal situaci ve Střílkách tamní starosta Milan Endlicher. Mládež, která 
způsobuje nemalé škody, zase trápí obci Zborovice. „Ničí odpadkové koše, vyvracejí lavičky  
v parku. Při napomenutí sousedy jsou vulgární, agresivní a dělají naschvály,“ postěžoval si 
starosta Jaromír Kunc.  
 
S mládeží, která si krátí čas vandalismem, bojuje i Chvalčov. Škody se můžou vyšplhat až do 
desítek tisíc korun. „Vznikají třeba sprejerstvím na autobusových zastávkách nebo na budově 
kulturního domu. Mladí rozbíjejí lavičky, převracejí koše nebo kontejnery na odpadky,“ 
povzdychl si starosta Antonín Stodůlka.13 
 
2.1 Nelegální graffiti 
 
Nelegální graffiti či sprejerství je nejrozšířenějším projevem vandalismu. Každé velkoměsto  
i menší obec v České republice i ve světě zná tento jev. Můžeme se s ním potkat téměř na 
každém kroku, v historickém centru Prahy i na fasádě panelového domu na sídlišti. 
Sprejerství můžeme chápat jako určité umělecké vyjádření a životní styl a neznamená pro 
společnost žádný vážný problém, pokud se maluje na vyčleněné plochy nebo se souhlasem 
majitele budovy nebo plochy. Pokud se ale obraz objeví na památkově chráněné budově či 
náhrobku, lze mluvit už o vandalství, které je trestně stíháno jako poškození cizí věci.14 
 

                                            
12 Vandalové si vzali do parády nový plot u pacovské školy. Pelhřimovský deník.cz. 2009. [cit. 2017-02-19]. 
http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/20090804sprejeri.html 
13 Vandalové ničí menší obce. Kroměřížský deník.cz. 2010. [cit. 2017-02-19].  
http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/vandalove-nici-mensi-obce.html 
14 PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 162. ISBN 978-80-247-3470-5. 
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2.1.1 Vymezení pojmu graffiti 
 
Pojem graffiti označuje specifický typ výtvarného projevu spočívající ve vytvoření výtvarného 
díla, výtvoru pomocí sprejových barev a lihových fixů. Jde tedy o malbu nebo nápis na 
veřejně dostupných plochách. Slovo graffiti je odvozeno od řeckého slova graphein (česky 
psát, kreslit), případně od italského slova graffiti (česky škrábanec). Jak již bylo řečeno výše, 
úhly pohledu se na tento fenomén značně liší. Někteří chápou graffiti jako životní styl  
a rebelii teenagerů, kteří chtějí oživit město, městskou šeď a velké prázdné plochy. Pro jiné 
jsou to jen agresivní, nevhodné a nevzhledné výtvory mládeže. Pro ně je to jen projev 
vandalismu nerespektující majetek druhých, který si zasluhuje tvrdé sankce  
a potrestání. Mezi další interpretace patří projev hledání identity mládeže a dětí, kterým 
originálně a osobitě vyjadřují svoje pocity. Dále se graffiti chápou jako určité naplnění 
volného času.15 I když pojetí a chápání tohoto fenoménu se různí, lidé nesmí zapomínat na 
to, že pokud někdo pomaluje či postříká cizí majetek, považuje se tento čin za trestný. 
 
2.1.2 Historický vývoj graffiti ve světě 
 
Podle Smolíka by se daly ke graffiti přiřadit i pravěké nástěnné malby a nápisy ze 
starověkého Egypta. Zmiňuje taktéž antický Řím, v jehož dobách bylo psaní po zdech poprvé 
nazváno termínem graffiti. Lidstvo si od počátku věků označuje svůj životní prostor obrazy, 
značkami či podpisy. V průběhu let se však změnil význam, forma i smysl tohoto značkování  
a malování.16  
 
Moderní forma graffiti, jakou známe dnes, vznikla v šedesátých letech 20. století v New 
Yorku. Tam se taky utvořila první komunita sprejerů, i když jednotlivé tagy17 byly rozmístěny 
po celých Spojených státech amerických. Autorem prvního graffiti byl jistý Demitrios, 
přezdívaný Taki. Ten pracoval jako newyorský poslíček a při svých doručovatelských 
pochůzkách po městě začal psát na soupravy metra a na stěny budov značku Taki 183. 
Spojením jeho přezdívky a čísla ulice, ve které bydlel, vzniklo oficiálně první graffiti na světě. 
Díky němu se fenomén graffiti dostal i do médií, když poskytl rozhovor slavnému deníku New 
York Times. „Velké jablko“ procházelo v sedmdesátých letech těžkou sociální i ekonomickou 
krizí. Narůstala kriminalita, přibývalo drogově závislých lidí, rozvinula se chudoba a okrajové 
části byly ovládané pouličními gangy. Zvětšovaly se bohužel sociální rozdíly mezi obyvateli. 
Podle Smolíka tak prvními tvůrci graffiti byli převážně obyvatelé se sociálními problémy  
a přistěhovalci afroamerického a hispánského původu. Graffiti se přirozenou cestou spojilo 
s hiphopovou kulturou, která má taky původ v sociálně slabých poměrech. Později se graffiti 
rozšířilo po celém New Yorku a začaly se tvořit různé gangy a skupiny tzv. crews. Graffiti 
přestalo být záležitostí jen sociálně slabých. Mladé lidi ze všech sociálních vrstev přitahovalo 

                                            
15 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 149-152. 
ISBN 978-80-7380-397-1. 
16 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 192. ISBN 
978-80-247-2907-7. 
17 Termínem tag se označuje podpis tvůrce graffiti. Jedná se o nejzákladnější formu graffiti, vytvořenou 
nejčastěji pomocí sprejových barev nebo fixů. 
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nebezpečí a vzrušení. Zpočátku byla důležitá kvantita tagů. Účelem bylo mít svůj podpis či 
značku po celém městě. Postupem času začala být rozhodující originalita zpracování. Všichni 
tvůrci se chtěli vyčlenit a vyniknout, předvést svůj výtvor jako kreativní a osobitý. Každý chtěl 
přijít s neotřelým způsobem zpracování či s novou technikou. Mezi další známé tvůrce té 
doby můžeme zařadit SUPER KOOL 223, FLINT 707, MAD 103 či FLAME ONE.  
 
Rychlost šíření a zejména množství graffiti ale podle Smolíka začaly být celospolečenským 
problémem. Ostatní nespokojení občané si začali stěžovat a dožadovat se řešení. V důsledku 
to způsobilo přijetí řady opatření, zákazů a omezení. S rozmachem a rozvojem graffiti se 
rozpoutala debata o tom, zda graffiti je, či není umění. Na pařížské Sorbonně dokonce vznikla 
katedra pro studium graffiti. Pomalovaných ploch však stále přibývalo, motivy se neustále 
opakovaly a sprejeři se nezastavili ani před soukromým majetkem. Společnost tudíž začala 
graffiti odmítat a vnímat ho jako ničení cizího majetku a historických hodnot a začala ho 
považovat za vandalismus. V Evropě se graffiti rozšířilo až na konci sedmdesátých let 
20. století. O nový fenomén se rychle začali zajímat obchodníci s uměním i tisk. Stejně jako 
ve Spojených státech i v Evropě je tento jev úzce spjatý s hudební scénou a stylem hip hop, 
přesto však v každé zemi se vytvořil částečně samostatný styl graffiti.18 
 
I graffiti kultura zaznamenala pokrok kupředu a nové trendy. V současnosti jsou novými 
směry takzvané 3D graffiti vytvářející dokonalou prostorovou iluzi, a také nálepky. 
Momentálně je vylepování nálepek velice oblíbenou součástí či doplňkem graffiti. Nálepky 
mají různou podobu. Mohou být barevné i černobílé, se slovy nebo jen s obrázky. Nálepky 
jsou často také spojovány se subkulturou fotbalových chuligánů, kteří si nálepkami ohraničují 
svá území a prezentují svůj fotbalový klub.19  
 
2.1.3 Vývoj graffiti v České republice 
 
V České republice se subkultura graffiti objevila až o několik let později než ve světě a bez 
jakýchkoliv vazeb na tamější scénu. První skupiny sprejerů vznikaly v Praze a Ostravě kolem 
roku 1989. Prvenství Ostravy není náhodné. Ukazuje se zde určitá spojitost mezi graffiti 
a městskou šedí, betonovými zdi a anonymitou průmyslových aglomerací. Později se tento 
fenomén rozšířil i do dalších českých měst, jako je Brno, Liberec, České Budějovice a jiné. 
Subkultura graffiti se od devadesátých let 20. století rychle vyvíjela, ale pak vývoj ustrnul  
a momentálně umělecká úroveň graffiti v České republice rok od roku klesá. Určitá pravidla a 
prvotní ideje, že se nebude malovat po historických budovách, nebyly naplněny, a tak se 
přešlo z určité umělecké a výtvarné roviny do adrenalinového povyražení a prázdného 
vandalismu. V motivech dnešního graffiti můžeme vidět pouze touhu po rebelii, 
dobrodružství, zábavě a chuť šokovat zejména starší generaci a spoluobčany.20 

                                            
18 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 196-198. 
ISBN 978-80-247-2907-7. 
19 Tamtéž, s. 205. 
20 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 155-156. 
ISBN 978-80-7380-397-1. 
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2.1.4 Důsledky graffiti 
 
Graffiti ve svých důsledcích způsobují českým městům a obcím značné problémy. Každý rok 
se na čištění veřejného majetku od graffiti vynaloží desítky milionů korun. Přitom jde  
o peníze, které by mohly města a dopravní podniky investovat jinak. Prospěšnější by bylo 
peníze vložit do zkvalitnění služeb občanům a rozvoje města. Navíc efektivita takto 
vynaložených financí je velmi nízká. Nejen, že vyčištěná místa jsou brzy opět znečištěná, ale 
především se odstraňuje pouze důsledek problému, nikoliv jeho příčina.21 
 
O neustálých investicích ví své i Dopravní podnik hlavního města Prahy. Každý rok platí 
miliony korun za opravy a čištění od graffiti. Třeba za rok 2014 sprejeři v metru počmárali 
téměř 27 tisíc metrů čtverečních plochy. „Náklady dopravního podniku na odstranění graffiti 
za rok 2013 se vyšplhaly téměř na 8 milionů korun,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta 
Řehková. Kromě souprav metra se od graffiti musí čistit také tramvaje. „V roce 2013 
dopravní podnik jen za odstraňování graffiti z tramvají utratil 3,4 milionů korun.“ Proti 
vandalismu v městské hromadné dopravě bojuje dopravní podnik ve spolupráci 
s magistrátem města a s policií. Bohužel se však stále jedná o boj s větrnými mlýny a vandalů 
neubývá.22 
 
Tabulka 1 Několik příkladů nákladů na odstraňování (ročně)23 

Praha 2 10 milionů Kč 

Brno, historické centrum 3 – 5 milionů Kč 

Brněnská městská hromadná doprava 5 milionů Kč 

Zdroj: tabulka vlastní zpracování. 
 
Graffiti znečištění městských čtvrtí působí na většinu občanů nelibě z estetické stránky. 
Vnímají ho jako nevkusné. Má ale rovněž negativní dopad na turismus a vytváří nežádoucí 
obraz města. Šíření graffiti má za důsledek zvyšování míry ostatních projevů vandalismu, ale 
i drobné kriminality jako například krádeží. Existuje teorie, známá jako teorie rozbitých oken 
(z anglického broken windows theory), která byla již ověřena v mnoha městech 
(nejznámějším případem se stalo město New York City). Obecně tato teorie tvrdí, že  
v zanedbávané oblasti, kde se již vyskytují drobné projevy vandalismu, je nejen velká 
pravděpodobnost dalšího šíření těchto jevů, ale výrazně roste četnost trestné činnosti, jako 
třeba krádeží. Tato teorie pochází od amerických sociologů Jamese Q. Wilsona  
a George Kellinga. Základním předpokladem je tvrzení, že zločinnost je důsledkem 
zanedbanosti a fyzického chátrání životního a veřejného prostoru. Lidé mají totiž tendenci 
chovat se přiměřeně k povaze a stavu svého okolí. Pokud se například rozbité okno, černá 

                                            
21 O graffiti. TagBust. Brno: TemplateMonster.com, 2012. [cit. 2017-02-20]. http://www.tagbust.com/graffiti/ 
22 Sprejeři čmárají v metru. Nechávají po sobě škody za miliony. Metro.cz. 2014. [cit. 2017-02-20]. 
http://www.metro.cz/sprejeri-cmaraji-v-metru-nechavaji-po-sobe-skody-za-miliony-p4n-
/praha.aspx?c=A140206_103547_co-se-deje_ava 
23 PrevTour - Břeclav - Prevence proti graffiti. Prevence kriminality v České republice. Praha: Galileo Corporation, 
2017. [cit. 2017-02-20]. http://www.prevencekriminality.cz/o-prevenci-kriminality/galerie/fotogalerie/2014/ 
prevtour-breclav-prevence-proti-graffiti-299cs.html 
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skládka, nepojízdný automobil nebo právě nelegální graffiti včas neopraví nebo neodstraní, 
lidé, kteří chodí kolem, mohou usoudit, že tento prostor nepodléhá žádné kontrole a je 
v něm vše dovoleno. Lidé mohou mít pocit, že v tomto prostoru není nikdo za nic 
odpovědný, že tam na ničem nezáleží, a tak postupem času přibude více skládek, více graffiti 
a vraků aut. Tolerované drobné prohřešky na zanedbaných veřejných místech se po určité 
době stanou signály a spouštěči pro vážnější kriminální a trestné činy a zdrojem obav 
spořádaných občanů. Ve skupině lidí převládnou pocity demoralizace a anarchie.24  
 
2.1.5 Graffiti jako trestný čin 
 
Od 1. července 2001 je sprejerství postihováno jako trestný čin bez ohledu na výši škody. Do 
roku 2001 bylo nutné zkoumat výši škody a méně závažné případy byly klasifikovány pouze 
jako přestupek. I když v legislativě je to velkým krokem kupředu v potrestání pachatelů, stále 
jsou tam určité mezery v dokazování a stíhání pachatele za celkovou způsobenou škodu, 
kterou kdy napáchal. Pachatel bude potrestán jen za ten incident, u kterého byl přistižen, 
nikoliv za všechny graffiti, které kdy vytvořil.  
 
Nelegální graffiti je posuzováno podle § 228 trestního zákoníku jako trestný čin poškození 
cizí věci. 
 
„(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku 
škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti 
nebo propadnutím věci. 
 
(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou 
nebo jinou látkou. 
 
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 
 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro 
výkon jejich povinnosti, 
 
b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost  
k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo 
domněle bez vyznání, 
 
c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo 
 
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

                                            
24 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 124-125. 
ISBN 978-80-7380-397-1. 
O graffiti. TagBust. Brno: TemplateMonster.com, 2012. [cit. 2017-02-20]. http://www.tagbust.com/graffiti/ 
MORAVCOVÁ, Eva, Zuzana PODANÁ a Jiří BURIÁNEK. Delikvence mládeže: Trendy a souvislosti. Praha: Triton, 
2015, s. 94. ISBN 978-80-7387-860-3. 
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(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.“25 
 
Podle § 138 trestního zákoníku se také stanovuje hranice výše škody, prospěchu, nákladů  
k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci. 
 
„(1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou 
nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se rozumí 
škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující 
částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně 
částky 5 000 000 Kč. 
 
(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů  
k odstranění následků poškození životního prostředí a hodnoty věci.“26 
 
Jak již bylo řečeno výše, velice závažným problémem je stíhání pachatele a dokazování 
trestného činu. Nejlepším případem je chycení sprejera přímo na místě činu, ještě s barvami, 
spreji či lihovými fixami v ruce a slyšet jeho přiznání. Co ale potrestání za ostatní napáchanou 
škodu. Kvůli absenci materiálu, který by dokázal, že pachatel vytvořil mnohem více „děl“, 
než u kterých byl zadržen, je prakticky nemožné pachatele potrestat za celkovou 
způsobenou škodu a omezuje tak orgány činné v trestním řízení na stíhání pachatele pouze 
v rozsahu jednoho konkrétního činu, u kterého byl pachatel přistižen. Přitom u většiny 
případů se jedná o pachatele, který způsobil desítky či stovky incidentů, avšak nebyl při nich 
chycen. Vymahatelná škoda je v takovém to případě naprosto zanedbatelná oproti škodě, 
která byla skutečně napáchána. Samotný tento fakt silně povzbuzuje sprejery k dalšímu 
působení, neboť mají pocit nepostihnutelnosti.27  
 
2.2 Ničení cizího majetku 
 
Druhým projevem vandalismu, avšak neméně trestuhodným je ničení cizího majetku. Tato 
forma vandalismu se projevuje ničením architektonických památek, pomníků, hrobů  
a dalších památných a pietních míst, poškozováním veřejného a obecního majetku, mezi 
které patří lavičky, veřejné osvětlení, telefonní budky, zastávky a stanice veřejné dopravy a 
mnoho dalšího. Pozornosti vandalů však neuteče ani soukromý majetek, například poničení 
cizích automobilů.  
 
Ničení pomníků, hrobů a míst posledního odpočinku je velice ohavný čin. Bohužel jeho 
výskyt není nijak ojedinělý. Například obec Vranovice na Brněnsku měla s řáděním vandalů 
nepříjemný zážitek. Vandalové zničili 65 hrobů. Pomníky rozlámali a vytrhli ze základů. Urny 
rozbili a rozházeli mezi hroby. Poškodili zhruba čtvrtinu hřbitova a to úplně bezdůvodně. 

                                            
25 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. 
26 Tamtéž. 
27 O graffiti. TagBust. Brno: TemplateMonster.com, 2012. [cit. 2017-02-20]. http://www.tagbust.com/graffiti/ 
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Případ popsal policejní mluvčí: „Na konci října, jen několik dní před Památkou zesnulých, se 
nepochopitelně po návštěvě hospody vydala dvojice mladíků na hřbitov v Přibicích. Tam 
nejdřív sfoukávali svíčky a poté poničili několik pomníků. Nakonec vyrazili na hřbitov do 
Vranovic, kde poničili dalších pětašedesát pomníků. Cestou ještě sebrali ze zaparkovaných 
aut stěrače a antény. Oba mladíci se k činu přiznali. Vysvětlit pohnutky, které je k tomu vedly, 
ale nedokázali. Pouze připustili, že svou roli mohl sehrát alkohol. Mladí muži jsou podezřelí  
z výtržnictví, poškození cizí věci a hanobení lidských ostatků.“ Mladíci byli zadrženi několik 
málo dní po činu. Lidé z Vranovic však na tuto událost vzpomínají jen těžko.28 
 
Častým ničením a poškozováním trpí také hlavně lavičky a zastávky veřejné dopravy. Na 
některých místech dokonce ze strachu z opakovaného vandalismu lavičku už znovu 
nepostavili. Své o tom ví třeba železniční zastávka Pyšely u Prahy. Lavičky jsou jen v jednom 
směru a ještě v menším počtu, než jich bylo původně. „Odstranit lavičky je jedno  
z nejjednodušších a nejlevnějších opatření vůči vandalismu. Pokud tam ta lavička nebude, tak 
nám ji nikdo nezničí,“ říká mluvčí Správy železniční a dopravní cesty. Vandalismus stojí 
Správu železniční a dopravní cesty několik desítek milionů korun ročně. Kromě laviček se 
rozbíjejí i přístřešky na zastávkách. Příkladem je pražská stanice Měcholupy. Skleněné 
přístřešky tam vznikly při kompletní přestavbě. Od té doby je ale vandalové několikrát rozbili. 
Správci železnic za opakované opravy během tří let zaplatili 655 tisíc korun. Výsledkem tedy 
je, že od roku 2010 už se cestující schovávají před deštěm pod plechovou střechou. Stejně je 
na tom i zastávka Plzeň-Skvrňany. Tu taky čekala kvůli častému zasklívání účinnější metoda 
oplechování.29 
 
2.2.1 Vymezení pojmu ničení majetku 
 
Ničení majetku je specifický typ agresivního chování, které nepřináší pachateli žádný 
materiální prospěch či zisk. Jednání se tudíž dopouští pouze pro vlastní potěšení či pro 
potřebu odreagovat se. Ničení majetku často patří k životnímu stylu adolescentní mládeže  
a různých skupin a part. Často k němu dochází například pod vlivem drog nebo alkoholu.  
U dospělých jedinců k takovému jednání dochází zřídka. Ničení majetku je frekventovaným 
majetkovým deliktem u mládeže. Předmětem poškozování a ničení jsou veřejně dostupné 
předměty a objekty, kde mládež tráví volný čas. Zejména se jedná o parky a jejich zařízení, 
telefonní budky, zastávky dopravních prostředků a lavičky. Motivace u ničení je velice 
podobná obecné motivaci vandalismu. Mezi hlavní motivy patří nuda a prázdnota, 
zvědavost, určitý projev potřeby sebepotvrzení u osob v situaci společenských outsiderů. 
Motivem může být také boj o pozici v partě, demonstrace odvahy a síly či snaha začlenit se. 
Někteří chlapci tímto chováním můžou chtít zaujmout přitažlivou dívku.30 
Problémového a rizikového chování, jakým bezesporu vandalismus a ničení veřejného  
a soukromého majetku je, se dopouští ve větší míře mládež okolo 16. roku. A to  

                                            
28 Zničený hřbitov? Vandalům se nedá odpustit, tvrdí ve Vranovicích. Břeclavský deník. 2013. 
29 Kde není lavička, není vandal. Lidové noviny. 2010. [cit. 2017-02-21]. http://www.lidovky.cz/kde-neni-lavicka-
neni-vandal-dpk-/ln_noviny.asp?c=A100415_000023_ln_noviny_sko&klic=236466&mes=100415_0 
30 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, 
možnosti řešení. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2014, s. 56. ISBN 978-80-247-5046-0. 
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i opakovaně. Zhruba 10 % šestnáctiletých chlapců se opakovaně dopouští ničení cizího 
majetku.31 
 
2.2.2 Právní úprava 
 
Ničení cizího majetku může být stejně jako sprejerství považováno za trestný čin. Avšak  
u poškození či zničení cizí věci záleží vždy na vzniklé škodě. V případě, že je pachatel 
dopaden, rozhoduje, zda způsobená škoda je nepatrná, tedy do 5 000 Kč, nebo nikoli 
nepatrná, tedy škoda dosahující částky od 5 000 Kč. V prvním případě se jedná o přestupek 
proti majetku, za který může být uložena pokuta do 20 000 Kč. § 50 zákona o přestupcích 
upravuje, kdo se dopouští přestupku proti majetku. 
 
„(1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku 
 
a) krádeží, 
 
b) zpronevěrou, 
 
c) podvodem, nebo 
 
d) zničením nebo poškozením věci z takového majetku. 
 
(2) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně 
 
a) neoprávněně užívá cizí majetek, 
 
b) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo 
 
c) ukryje nebo na sebe nebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem 
spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 
 
(3) Přestupku se dopustí i ten, kdo se o jednání uvedené v odstavci 1 pokusí. 
 
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20000 Kč. 
 
(5) Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně (§ 91a) po nabytí právní moci 
rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do 30000 Kč. Za přestupek 
podle odstavců 1 až 3 lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.“32 
 
Pokud je ale škoda větší, tzn. nikoli nepatrná dosahující částky nejméně 5 000 Kč, jedná se již 
o trestný čin poškození cizí věci stejně jako sprejerství. V případě, že způsobí škodu nikoli 

                                            
31 SOBOTKOVÁ NIELSEN, Veronika. Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Praha: Grada, 2014, s. 72. ISBN 
978-80-247-4042-3. 
32 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 
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nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci. Když pachatel způsobí svým činem značnou škodu (500 000 Kč), bude 
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky. Pokud zapříčiní škodu velkého rozsahu 
(5 000 000 Kč), dostane trest odnětí svobody na dvě léta až šest let.33 
 
Poškození cizí věci ale není jediným trestným činem, ze kterého může být pachatel 
obžalován. Ničení laviček a přístřešků na zastávkách veřejné dopravy, převracení popelnic  
a vysypávání jejich obsahu, chození po karoseriích zaparkovaných aut, rozbíjení telefonních 
budek a veřejného osvětlení je typickým příkladem výtržnosti. Výtržnictví je upraveno 
v § 358 trestního zákoníku. 
 
„(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo 
výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, 
anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního 
utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
 
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 
1, 
 
a) opětovně, nebo 
 
b) jako člen organizované skupiny.“34 
 
Hanobením historické nebo kulturní památky je myšleno poškození památky nebo její 
výzdoby. Hanobením hrobu se rozumí hrubé znevážení a často i poškození směřující proti 
hrobu, náhrobnímu kameni a proti květinové či jiné výzdobě. 
 
Stejně jako v případě mladíků, kteří zničili 65 hrobů ve Vranovicích, mohou být pachatelé, 
kteří zničí pomníky a urny rozbijí, podezřelí z trestného činu hanobení lidských ostatků podle 
§ 359 trestního zákoníku. 
 
„(1) Kdo neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 
 
(2) Stejně bude potrestán, kdo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými 
ostatky nakládá v rozporu se zákonem. 
 
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 
1 nebo 2, 

                                            
33 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. 
34 Tamtéž. 
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a) jako člen organizované skupiny, 
 
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch, nebo 
 
c) v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.“35 
 
Podle statistik se ale ničení veřejného a soukromého majetku ve větší míře dopouští mládež 
okolo 16. roku, je tedy velká pravděpodobnost, že pachatelé nebudou dospělí lidé. 
S přihlédnutím k tomuto faktu se jedná o protiprávní činy, kterých se dopustili děti mladší 
patnácti let a mladiství. To znamená mládež do osmnáctého roku. Dítě (do 15. let) není 
trestně odpovědné. Mladistvý (15-18 let) je trestně odpovědný s jistým omezením a trestní 
opatření se ukládají s odkazem na trestní zákoník. Protiprávní jednání u dětí se označuje jako 
čin jinak trestný, u mladistvých se toto jednání nazývá provinění. Tato protiprávní jednání se 
řeší dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Pouze 
opatření vymezené v zákoně lze mladistvému za spáchání provinění uložit. Jedná se  
o výchovná, ochranná a trestní opatření. Mezi výchovná opatření patří dohled probačního 
úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí  
s výstrahou. Ochranná opatření zahrnují ochranné léčení, zabrání věci nebo jiné majetkové 
hodnoty, ochrannou výchovu a zabezpečovací detenci. Výčet opatření uzavírají trestní 
opatření, mezi která spadají obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření  
s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz 
činnosti, vyhoštění, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu, odnětí svobody 
podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem a odnětí svobody nepodmíněně. Pokud 
se dítě mladší patnácti let dopustí činu jinak trestného, může mu soud pro mládež uložit 
opatření, mezi která patří výchovná povinnost, výchovné omezení, napomenutí, dohled 
a jiné. Dohled probačního úředníka se v praxi používá pouze v případech závažnějšího 
porušení právních norem nezletilými. Další opatření, které stojí za zmínku, je uložení 
omezení, které má zabránit škodlivým vlivům na jeho výchovu. Existuje výčet určitých 
činností, které se jeví jako nevhodné. V praxi si lze představit případy omezení návštěv 
různých diskoték, barů, heren, v případech diváckého násilí omezení návštěv fotbalových 
utkání. Ve skutečnosti je však toto opatření ukládáno velmi zřídka. Důvodem může být nízká 
efektivita spojená s problematickou kontrolou jeho dodržování. Tuto kontrolu mají 
vykonávat pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, bohužel však u této instituce 
panuje špatná personální situace, tak počet uložených opatření není nijak vysoký.36 
 
2.3 Psí exkrementy 
 
Mezi projevy vandalismu neodmyslitelně patří také neuklízení po psích členech domácnosti. 
Tento jev je bohužel známý nejen z českých obcí, ale velikým problémem je zejména ve 

                                            
35 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. 
36 Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění. 
FIRSTOVÁ, Jana. Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 119. ISBN 978-80-
7380-521-0. 
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větších městech, kde není mnoho míst v přírodě, kam by majitelé psů mohli jít venčit. S psími 
výkaly se běžně lze setkat na travnatých plochách a v parcích, dále však i na chodnících  
a silnicích. Největším problémem je ale výskyt na dětských hřištích a pískovištích, kde můžou 
způsobit vážné zdravotní problémy. Tento projev s sebou přináší nejen zdravotní riziko, ale 
na většinu lidí působí neestetickým, nehygienickým dojmem a ukazuje nezodpovědnost  
a lhostejnost majitelů psů. 
 
V několika obcích v České republice se situace stala kritickou. Na podněty  
a stížnosti všímavých občanů musela obce reagovat. Například obec Ptení v Olomouckém 
kraji musela vyvěsit výstrahu všem nepořádným majitelům psů na webové stránky obce. 
Tamějším představitelům došla již trpělivost, a tak varují neukázněné pejskaře před 
pokutami. Situace se podle starosty zhoršuje. „Řada lidí si nebere před venčením z domu 
sáčky. Koše jsou přitom rozmístěné všude po obci. Jenže někteří pejskaři nechávají své psy 
pobíhat zběsile po celé vesnici a neuklízí po nich,“ stěžoval si starosta. Problém se netýká jen 
lidí, kteří si zkracují cestu přes trávník. Podle varování, které je zveřejněné na webu obce, se 
lidé s exkrementy mohou běžně setkat i na chodnících a silnicích. „Zaráží mě, jak je možné, 
že tři čtvrtiny majitelů psů si vezmou sáček a uklízí, zatímco čtvrtina dělá, jakoby se jich 
problém netýkal,“ uvádí starosta Ptení. Úkol očistit veřejná prostranství od nejhoršího 
nepořádku dokonce dostali i obecní zaměstnanci. „Sbírali to po celé dědině, a nebylo toho 
málo,“ dodal starosta.37 
 
Na možné nebezpečné zdravotní následky psích exkrementů se zaměřili radní ve Slaném. 
Čerpali přitom z práce studentky gymnázia ve Slaném, která se v letech 1997 až 1998 tomuto 
problému věnovala. Z práce jasně vyplynulo, že denně zůstává na slánských ulicích, 
trávnících a pískovištích průměrně sedm set třicet kilogramů zvířecích výkalů. Naprostá 
většina z nich obsahuje vajíčka psích a kočičích škrkavek, které mohou lidem způsobit vážné 
zdravotní potíže. „Testy potvrdily, že v téměř devětasedmdesáti procentech případů zvířecí 
exkrementy obsahovaly vajíčka psích a kočičích škrkavek. A více než dvaašedesát procent  
z nich bylo životaschopných. To znamená, že riziko onemocnění toxoplazmózou, jíž se mohou 
zdejší děti i dospělí na pískovištích či trávnících nakazit, je reálné,“ řekl starosta. V návaznosti 
na tuto skutečnost se ve Slaném rozhodli udělat několik opatření. „V první řadě chceme lidi 
informovat, co hrozí, pokud výkaly zůstanou ležet na ulici či v nejhorším případě na 
pískovištích. Doufáme, že si rizika uvědomí nejen majitelé zvířat, ale i ti, kteří psa či kočku 
nemají a nebudou se bát upozornit souseda, aby po svém zvířeti uklidil. Zároveň jsme 
rozhodli, že nyní a na podzim necháme ve všech pískovištích ve městě vyměnit písek,“ dodal 
ještě starosta.38 
 
Toxoplazmóza je celkem častým infekčním onemocněním v České republice způsobeným 
parazitem toxoplazmózy. Statistiky hovoří až o třetině nakažené populace. Nejvíce rizikovou 
skupinou jsou těhotné ženy, pro které případná nákaza může znamenat vážné ohrožení 

                                            
37 Exkrement tu, exkrement tam. Ve Ptení se pustili do boje s nepořádnými pejskaři. Prostějovský deník.cz. 
2016. [cit. 2017-03-03]. http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/exkrement-tu-exkrement-tam-ve-pteni-se-
pustili-do-boje-s-neporadnymi-pejskari-20160219.html 
38 Radní ve Slaném chtějí vyřešit potíže s psími výkaly ve městě. Mladá fronta DNES. 1999. 
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zdraví jejich potomka. Z průzkumu ve Slaném jasně vyplynulo riziko pro lidi a hlavně pro děti, 
které si hrají na pískovištích, ve kterých, pokud nejsou chráněna a oplocena, se můžou 
nacházet psí či kočičí výkaly. Za čistotu a pořádek na dětských hřištích a v parcích ručí 
provozovatel. Ten je odpovědný za dodržování pravidel platných v rámci hřiště či parku  
a v jeho kompetenci je zajistit taková opatření, aby k případnému znečištění nedocházelo. 
Klasickým opatřením je oplocení a zákaz vstupu všem zvířatům. Na ulicích a chodnících je 
situace trochu jiná. Někteří pejskaři si myslí, že když platí za svého mazlíčka poplatek, tak ten 
by měl být využit pro daný účel, na druhé straně však by si měli uvědomit, že pokud si někdo 
domácí zvíře pořídí, měl by být ochotný po něm i uklidit. 
 
2.3.1 Znečištění veřejného prostranství v zákoně 
 
Veřejné prostranství je definováno v § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jako všechna 
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, a to 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Problematika psích výkalů a jiného znečištění 
veřejného prostoru v obci a ve městě je upravena v přestupkovém zákoně v § 47 přestupky 
proti veřejnému pořádku. Podle § 47 odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích: 
 
„Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo 
veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“39 
 
Za tento přestupek lze uložit na místě blokovou pokutu ve výši 1 000 Kč nebo pak ve 
správním řízení až do výše 20 000 Kč.40 Hlavním jádrem problému ale je samozřejmě 
skutečnost, že majitel a pes musí být přistiženi takzvaně „při činu“. Pokud ale nepořádný 
majitel psa uvidí příslušníka městské policie, kteří chodí na pochůzky v uniformě, lze 
předpokládat, že po svém mazlíčkovi výjimečně uklidí. Městská policie ale nemůže dohlížet 
na všechny neukázněné a nezodpovědné občany stále.  
 
Obec může problém psích exkrementů řešit také vydáním obecně závazné vyhlášky obce. 
Vyhláškou by se stanovila pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezily by se 
prostory pro volné pobíhání psů. V praxi by to znamenalo, že majitel musí mít svého psa na 
vyznačených veřejných prostranstvích na vodítku a smí ho pustit jen na určitém stanoveném 
prostoru obce. Tím by měl psa stále na očích a nemohl by mu utéct a vykonat svou potřebu 
bez jeho vědomí. 
 
2.4 Černé skládky 
 
Posledním projevem, kterým se studie zabývá, je problematika černých nebo někdy také 
nazývaných divokých skládek. Jde o nelegálně umístěný odpad, většinou za obcí či městem, 
v lese, na polích, u cest a silnic. Většinu odpadu na černých skládkách tvoří odpad komunální, 

                                            
39 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 
40 Tamtéž. 
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dále pak stavební odpad, omítka po rekonstrukci a pneumatiky. Součástí černé skládky může 
být i nebezpečný odpad a azbest, který pak může způsobit vážné následky. 
 
Černá skládka je nelegální uložení odpadů. Jedná se o lokalitu, kde jsou po určitý časový úsek 
nashromážděny odpady jednoho či různých druhů a kde není tento způsob nakládání  
s odpady povolen věcně příslušným správním orgánem. V České republice se problematikou 
černých skládek a nakládáním s odpady zabývá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a místní obecně závazné vyhlášky. 
Ovšem nutno dodat, že v platné české legislativě není pojem černá skládka zakotven. Přitom 
jde o velice závažný problém ochrany životního prostředí každé obce a města. Představuje 
riziko pro přírodu i lidské zdraví.41 
 
2.4.1 Rizika černé skládky 
 
Černá skládka je z mnoha důvodů velmi rizikovou záležitostí. Záleží samozřejmě, jaký druh  
a charakter odpadu je tam uložen, ale obecně lze říci, že z nezabezpečené černé skládky 
mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody. Zvláště pokud je skládka 
v blízkosti vodního toku, vodní nádrže nebo hladiny podzemní vody, tak tím může být vážně 
poškozován lokální ekosystém a ohrožen například zdroj pitné vody pro obyvatelstvo obcí  
a měst. Na skládkách lze velmi často také najít stavební materiál, omítku, dále zbytky barev, 
olejů, staré autobaterie, azbestovou krytinu a další odpad, který je klasifikován jako 
nebezpečný.42  
 
Dalším rizikovým faktorem černých skládek mohou být jejich zvířecí obyvatelé. Na těchto 
skládkách se obvykle vyskytují hlodavci, kteří pak mohou přenášet různá infekční 
onemocnění. V minulosti již hlodavci přispěli k rozšíření několika smrtelných epidemií 
a i dnes potkani, myši a krysy znečišťují a ohrožují své okolí. Člověk může být od hlodavců 
nakažen např. leptospirózou, myším tyfem, tuberkulózou, krysí skvrnivkou či tularemií. 
K přenosu infekce může dojít pokousáním člověka hlodavcem či při kontaktu s jeho výkaly.43 
 
Nejnebezpečnějším rizikem je možnost vzplanutí černé skládky. Podle druhu vyhozeného 
materiálu může hrozit nebezpečí vznícení a požáru okolních objektů, budov, lesa a jiných věcí 
a staveb. Příkladem může být požár černé skládky z roku 2015. Plameny, černý kouř  
a padající popel z hořící skládky děsily obyvatele v okolí Hůr u Českých Budějovic. Nelegální 
skládka odpadu se slisovanými balíky starého oblečení, koberců, ale i pneumatik začala hořet 
kolem půl deváté večer. Skládka vznikla před více než deseti lety, kde odpad, který byl 
původem zřejmě z Německa, zanechala firma, která ale již samozřejmě zkrachovala. Během 

                                            
41 Černé skládky odpadů - shrnutí problematiky a možná řešení. Tretiruka.cz. Praha: CEMC - České ekologické 
manažerské centrum, 2013. [cit. 2017-03-04]. http://www.tretiruka.cz/news/cerne-skladky-odpadu-shrnuti-
problematiky-a-mozna-reseni/ 
42 Černé skládky. Kralupy - čisté město. Kralupy nad Vltavou: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, 2016. 
[cit. 2017-03-04]. http://cistemesto.eckralupy.cz/cerne_skladky.php 
43 Jaké nemoci přenášejí potkani, krysy a myši? Aderamanův Blog. Praha: Adera, 2011. [cit. 2017-03-04]. 
http://www.deratizace-aderaman.cz/clanky/deratizace/jake-nemoci-prenaseji-potkani-krysy-a-mysi/ 
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svého působení stačila zaneřádit nejen prostory v bývalém vojenském areálu, kde podnikala, 
ale i okolí včetně části obecních a soukromých pozemků. „Požár zasáhl přibližně polovinu 
skládky o rozměrech přibližně 50 x 60 metrů a plameny šlehaly do výšky kolem sedmi metrů. 
Policisté vyjeli varovat lidi v okolí, aby kvůli kouři a spadu popílku neotvírali okna a zbytečně 
nevycházeli z domů. To opatření jsme mohli ráno v devět odvolat,“ shrnula noční dění mluvčí 
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Hasiči museli požádat o pomoc i kolegy 
z chemické laboratoře. „Ta skládka byla časovanou bombou a odpady bohužel přibývají. 
Obec se marně snažila řadu let skládky zbavit. Lidé sem vozí hlavně pneumatiky. Jsou to 
řádově desítky tun,“ dodal starosta Hůr.44 
 
2.4.2 Založení nelegální skládky v zákoně 
 
V praxi je velmi obtížné zjistit, kdo je vlastně původcem skládky. Většina skládek vzniká 
postupným navršováním odpadků na sebe. Jeden člověk odloží u lesa pneumatiku, za pár dní 
se přidají ostatní a za měsíc je skládka na světě. Jedná se o určitý lavinový efekt. Jednotlivé 
fyzické osoby, které se zbavují odpadu, mimo vyhrazená místa se dopouštějí přestupku proti 
veřejnému pořádku. Podle § 47 se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku 
nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Za tento přestupek lze uložit 
pokutu do 50 000 Kč. Pokud je přestupek spáchán opakovaně, místo 50 000 Kč bude hrozit 
pokuta 75 000 Kč.45 
 
Pokutu lze uložit také na základě § 69 zákona o odpadech.  
 
„(1) Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem  
a dopustí se přestupku tím, že 
 
a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu  
s tímto zákonem, 
 
b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru. 
 
(2) Inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem  
a dopustí se přestupku tím, že 
 
a) převezme odpad do svého vlastnictví, 
 
b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství  
o přepravě odpadů nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením, 

                                            
44 Z černé skládky šlehaly sedmimetrové plameny. Právo. 2015. 
45 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 
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c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou 
podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za 
účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.“46 
 
Založení nelegální skládky by mohlo být řešeno také podle trestního zákoníku. Pokud je 
skládka zvlášť rozsáhlá, nebezpečná a poškozuje a ohrožuje životní prostředí, tak by se 
jednalo o trestní čin. Neboť ten, kdo by úmyslně poškodil nebo ohrozil půdu, vodu, ovzduší 
nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo 
takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo je-li 
k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, tak 
bude potrestán odnětím svobody až na tři roky nebo zákazem činnosti.47 
 
Všechny tresty a sankce za založení skládky, odložení odpadu mimo vyhrazená místa či za 
soustředění v objektech, které k tomu nejsou určeny, jsou sice relativně vysoké, ale nelze 
popřít, že tenhle projev vandalismu je asi nejzbytečnější ze všech. Motiv jednání je zcela 
nejasný. Pokud lidé dokáží vynaložit dostatečné úsilí, aby pneumatiky a jiný odpad odvezli 
k lesu nebo na pole, proč již nedokážou s odpadem zajet přímo do sběrného dvora, který je 
k tomu určen a nachází se skoro v každém městě.  
 
2.4.3 Likvidace černé skládky 
 
Posledním problémem spojeným s tématem nelegálních skládek je jejich likvidace. Za 
nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění (tedy do doby jejich likvidace) je 
odpovědný původce odpadů. Z praxe ale víme, že zjistit původce, je přímo detektivní práce. 
Navíc většina skládek se nachází na obecních pozemcích, takže o likvidaci se musí obec 
postarat sama. V tomto případě se předpokládá, že skládka vznikla činností občanů obce, 
tudíž je za jejího původce považována právě obec. To přidělává obcím nemalé starosti, neboť 
likvidace je nákladná záležitost, která zatěžuje jejich rozpočty.48  
 
Většina měst a obcí má na likvidaci černých skládek každý rok předem vyčleněnou částku. 
Několikrát se však již stalo, že ještě nebyla ani polovina roku a peníze byly vyčerpány. 
Příkladem mohou být Karlovy Vary v roce 2004. Na likvidaci černých skládek měli vyčleněno 
přes milion korun. Peníze ovšem začaly docházet už v květnu. „Pokud se nic nestane, tak 
kolem poloviny roku budeme muset přestat likvidovat všechny černé skládky a soustředit se 
pouze na ty, kde budou uloženy například nebezpečné odpady. Třikrát až čtyřikrát týdně od 
městské policie dostáváme seznam černých skládek. Kdybychom ale chtěli všechny černé 
skládky najednou zlikvidovat, tak bychom si na to museli najmout soukromou 
specializovanou firmu,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí a dodal, že na celou 
problematiku odbor životního prostředí se strážníky prostě nestačí. Finanční náročnost 
odstraňování skládek je obrovská. Své o tom ví i obec Toužim. V okolí Toužimi likvidovali 
celkem sedm černých skládek, což stálo přibližně 70 000 Kč. Město Cheb vynakládá 

                                            
46 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 
47 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. 
48 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 
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každoročně asi nejvíce finančních prostředků na likvidaci ze západočeských měst. Částka je 
okolo 2,5 milionů korun.49 
 
Obrovské náklady stojí tedy města a obce likvidace odpadů a odpadků. Mnohdy nezbývají 
na tuto činnost již peníze, a tak není divu, že černé skládky zůstávají několik let nedotčeny 
na svém místě. 

                                            
49 Černé skládky škodí krajině i lidem. Právo. 2004. 
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3 Způsoby řešení 
 
Hlavním cílem této kapitoly je uvést a popsat způsoby, jak obce mohou bojovat  
a řešit jednotlivé projevy vandalismu. V zásadě na místní úrovni jsou často používané  
a užitečné preventivní a represivní opatření. Důležitou a nezbytnou součástí je také 
odhalování pachatelů a důkazní řízení vedené proti nim. Výčet opatření doplňují silné a slabé 
stránky jednotlivých postupů. 
 
3.1 Prevence 
 
Preventivních opatření je celá řada, lze používat jen jedno nebo pro větší efektivnost více 
opatření najednou. Obce nebo města zkoušejí různá preventivní opatření v závislosti na 
jejich účinnosti a na obecních možnostech a zdrojích, jak personálních, tak i finančních. 
Preventivní opatření se mohou dělit na práci s lidmi - s veřejností, na technická opatření  
a určitá legislativní opatření. 
 
3.1.1 Práce s lidmi 
 
Práce s lidmi je soustavnou, ale velmi užitečnou činností, která se obcím do budoucnosti 
určitě vyplatí. Nejde jen o práci a prevenci u mladistvých, ale o celkovou snahu ovlivnit 
pomocí mediálních kampaní a různých celorepublikových akcí myšlení všech lidí.  
 
Kde jinde začít s prevencí než u mládeže. Některé projevy vandalismu jsou výlučně 
problematikou mládeže. Jedním z návrhů řešení vandalismu zůstává nadále prevence 
rizikového chování mládeže realizovaná školou. Škola má nezastupitelnou roli při formování 
životního stylu člověka. Tradičně je pokládána za místo, kde se děti učí znalostem 
a dovednostem, ale může být mnohem více. S tím, jak slábne vliv hlavně rodiny, je možné, že 
by ji škola mohla nahradit v posilování dovedností a postojů, které jsou předpokladem pro 
nekriminální dráhu. Ve škole často probíhají různé besedy, semináře, přednášky a programy. 
Školní programy prevence kriminality se jednak snaží minimalizovat predelikventní 
a delikventní chování dětí přímo na půdě školy a snaží se poučit děti o případných následcích 
jejich kriminálního chování mimo školu. Programy mohou také děti připravit na setkání 
s kriminalitou jiných lidí a pokoušejí se jim poradit, jak v takové situaci a případě jednat. 
Škola je ideálním prostředím, ve kterém se dá prevence realizovat dlouhodobě, 
systematicky, v optimálním životním období dítěte a na široké populaci. Pokud se tam 
prevence bude vykonávat poctivě a efektivně, může se předejít mnoha problémům.50 
 
V zahraničí mají dobré zkušenosti také s komunitními centry klubového typu. Mládež tam 
může smysluplně trávit volný čas. Teenageři mají šanci si například sami vyzdobit interiér  
a exteriér klubovny, pořádat určité akce a zúčastnit se finančně dostupných dobrovolných 

                                            
50 MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence: Možné příčiny, struktura, programy 
prevence kriminality mládeže. 3. vydání. Praha: Portál, 2011, s. 268-269. ISBN 978-80-7367-825-8. 
PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 178-179. 
ISBN 978-80-247-3470-5. 
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volnočasových aktivit, na jejichž výběru se mohou sami podílet. Nepodařilo se ale doposud 
prokázat, jestli tyto centra snižují výskyt kriminálního chování.51 
 
Dalším bodem v preventivních opatřeních může být organizování akcí pro širokou veřejnost. 
Zejména to platí jako prevence proti černým skládkám. Za zmínku rozhodně stojí akce 
s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Každý rok je vyhlášen hlavní úklidový den, na který 
se člověk může přihlásit jako dobrovolník a registrovat se přímo do konkrétní obce, kde bude 
uklízet rozházené odpadky. V loňském roce se tato akce konala 16. dubna, proběhlo 2 066 
úklidů a zúčastnilo se jí 86 210 osob. Účast byla opravdu obrovská, uklízeli dokonce 
i 4 diplomaté, ministři, moderátoři, dále pak studenti, děti, rodiče, hasiči a mnoho dalších. 
Celkem bylo uklizeno 1634 tun odpadu. Letos se akce koná 8. dubna 2017.52 
 
Přínos takové akce je veliký. Pokud se člověk registruje jako dobrovolník, dostane pytel na 
odpadky a je přidělen nebo si sám vybere konkrétní místo. Většina lidí si samozřejmě vybere 
svou obec a v tom tkví celé kouzlo úklidu. Pokud se občan na úklidu podílel, bude mu velmi 
záležet na tom, aby se pořádek udržel. Bude si dávat pozor, aby se na příštím nepořádku 
nepodílel on ani nikdo jiný. Obce Hlučín je příkladem takového typu prevence. „Hlučín  
s černými skládkami problémy nemá, hodně se na tom podepsala nedávná akce s názvem 
Ukliďme Česko. Ve městě se do ní zapojily stovky lidí. Dobrovolníci sesbírali 4,2 tuny odpadu 
a několik stovek pneumatik. Hlučín se podařilo vyčistit. Účast byla obrovská. Tato akce je 
perfektní prevencí,“ uvedla hlučínská tisková mluvčí. Z tohoto typu akce rozhodně může těžit 
více měst.53 
 
Za účinnou metodu prevence je chápána i mediální kampaň. Ta může probíhat 
prostřednictvím různých vylepených plakátů, letáků v městské hromadné dopravě, reklamy, 
billboardů a videí. Kampaň může být namířená proti graffiti či proti psím výkalům jako 
v případě Sokolova. Radnice města Sokolov si vymyslela kreslenou reklamní kampaň proti 
nezodpovědným majitelům psů. Ve videu panáček venčí psa a neuklidí po něm hromádku. 
Brzy se mu to ale vymstí, když šlápne do jiného exkrementu a donese si ho na botě domů. 
S partnerkou pak při chutném jídle ucítí jeho vůni a oba začnou zvracet. Klip je velice 
kontroverzní a vyvolal velmi rozporuplné reakce. Ale i špatná reklama je reklamou, a pokud 
nad tím lidé začnou později přemýšlet a debatovat o tom, tak splnila svůj účel.54 Podobnou 
mediální kampaň zažila i ostatní města v České republice, výjimkou není ani Praha. 

                                            
51 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 166. ISBN 
978-80-7380-397-1. 
52 Ukliďme svět, ukliďme Česko. Praha: Český svaz ochránců přírody, 2017. [cit. 2017-03-07].  
http://www.uklidmecesko.cz 
53 S příchodem jara se zvýšil počet černých skládek. Opavský a hlučínský deník.cz. 2015. [cit. 2017-03-07]. 
http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/cerne-skladky24052015.html 
54 Sokolov bojuje proti psím výkalům. Pejskaři v klipu zvrací. Lidovky.cz. 2010. [cit. 2017-03-07]. 
http://www.lidovky.cz/sokolov-bojuje-proti-psim-vykalum-pejskari-v-klipu-zvraci-pal-/zpravy-
domov.aspx?c=A100105_095739_ln_domov_mk 
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3.1.2 Technická opatření 
 
Technická preventivní opatření se týkají hlavně problému nelegálních graffiti. Jedná se 
o opatření, jak bojovat proti graffiti na památkách, náhrobcích, prostředcích veřejné 
hromadné dopravy a na soukromém majetku. Jedním z opatření je přemalování graffiti 
a vrácení objektu zpět do původního stavu. Jak již bylo ale řečeno dříve, účinnost takového 
opatření je diskutabilní, ve většině případů dojde ke znečištění plochy a objektu znovu. Navíc 
se jedná o finančně nejnákladnější model. 
 
Mezi základní preventivní opatření na místní úrovni se řadí vytváření legálních ploch neboli 
ploch, na kterých je sprejerství povoleno. Legální plochy by měly být viditelně označené 
a dostatečně veřejně inzerovány, aby měly z pohledu prevence nějaký význam. Legální 
plochy jsou určitým způsobem řešením, které může být mnohdy velice účinné, ale nelze se 
na něj spolehnout ve všech případech. Uspokojí jen jedince s uměleckými sklony, kdy je 
graffiti cílem. Ti, kteří vyhledávají adrenalin, pronásledování policistů a určitý způsob 
vzrušení, budou vyhledávat zakázané plochy. Legální plochy se podílejí významně na 
prevenci graffiti vandalismu především u mladých sprejerů. Slouží jako alternativa k nelegální 
tvorbě, u mládeže se může rozvíjet zájem o architekturu, výtvarné umění, mohou být 
výchovným činitelem rozvíjejícím talent. Stejně tak to může být místo setkávání mládeže  
a místo, které zlepšuje komunikaci mezi zástupci měst a obcí a teenagery. Jako úspěšné se 
ukázalo také přidělování oficiálních zakázek sprejerům na jednorázovou výmalbu podchodů, 
protihlukových zdí nebo třeba vozů městské hromadné dopravy. Sponzorované graffiti, které 
na vhodně zvoleném místě vydrží dlouhou dobu a má díky tomu široké publikum, je pro 
mnohé sprejery lákavá forma sebeprezentace.55 
 
Zvláštní a nezastupitelné postavení mají různé techniky pasivní prevence, které se snaží snížit 
výši napáchané škody nebo od dalšího posprejování mladé lidi odradit. Další preventivně 
technickou metodou jsou antigraffitové nátěry a systémy. Jde o typ nátěru, který působí 
preventivně a poskytuje ochranu před poškozením fasády domu či budovy. Vytvářejí 
ochrannou vrstvu zabraňující graffiti proniknout do podkladového materiálu. Pokud se na 
takto natřené fasádě objeví graffiti lze je snadno smýt vodou. Nevýhodou této prevence je 
ovšem veliká finanční náročnost.56 
 
Speciální typ antigraffitového systému používají i České dráhy, které s vandaly bojují téměř 
neustále. Způsobují jim škody za několik desítek tisíc měsíčně. „Nejúčinnější, ale zároveň 
nejdražší, je neviditelný nástřik vagonů speciální látkou. Sprejery má odradit tím, že se barvy 
po nasprejování začnou rozpíjet,“ popsala opatření mluvčí Českých drah. Se sprejery bojují 
také v Brně, kde chybí ale dostatek legálních ploch. Podle jedné streetartové umělkyně by 

                                            
55 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 166. ISBN 
978-80-7380-397-1. 
SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 205. ISBN 978-
80-247-2907-7. 
56 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 167. ISBN 
978-80-7380-397-1. 
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poničených fasád výrazně ubylo, kdyby město poskytlo sprejerům dostatek prostoru 
k tvorbě. „Boxeři ukazují talent v ringu, ti, co chtějí dělat streetart se ale nemají legálně kde 
předvést, proto sprejují, kde se dá,“ myslí si umělkyně. Kdyby Brno uvolnilo nějaké plochy pro 
sprejery, projevy vandalismu by se snížily.57 
 
V rámci prevence před psími výkaly je pro obce nepostradatelným opatřením pořízení 
speciálních košů s nástavci na sáčky na psí exkrementy. Speciální nádoby sice nejsou už tak 
potřebné jako dříve, neboť nově se výkaly v sáčku nebo pytlíku mohou házet do košů na 
komunální odpad. Ale většina lidí si buď pytlík zapomene z domu s sebou vzít, anebo svého 
psa nechává běhat volně po veřejném prostranství a nevšimne si, kde pes svou potřebu 
vykonal. Jak již bylo řečeno dříve, obec může volný pohyb psů upravit obecně závaznou 
vyhláškou. 
 
3.1.3 Legislativní opatření 
 
Jako přijatelné řešení vandalismu by se mohlo nabízet preventivní působení trestního práva 
a speciálně trestu odnětí svobody. Případné pachatele trestných činu a přestupků by mohla 
odstrašovat výše trestu, rychlost trestu neboli krátkost doby, za jakou na pachatele trest 
dopadne a dále neodvratnost trestu čili pravděpodobnost, že po spáchání činu trest 
pachatele postihne. Laická veřejnost a média přikládají největší význam výši trestu. 
Kriminologický výzkum však již několik let přesvědčivě ukazuje, že výše trestu má nulový 
nebo velmi malý vliv na kriminální chování populace. Ti, kdo páchají trestný čin nebo 
přestupek poprvé, skoro nikdy neznají jeho trestněprávní kvalifikaci ani výši sankce. 
Recidivisté sice výši trestu nebo pokuty znají, ale tato znalost nepostačuje k tomu, aby se 
trestnému jednání vyhnuli, neboť se domnívají, že tentokrát nebudou při činu přistiženi.58 
I přes přesvědčivé výsledky výzkumu by asi nebylo na škodu, kdyby se trestní sazba zvýšila 
a především se zvýšily pokuty za spáchání přestupku. Zejména pokuty za přestupky proti 
veřejnému pořádku jsou až směšné. Za neoprávněné založení skládky pokuta 50 000 Kč 
fyzické osobě je velmi nízká sankce někomu, kdo ohrozí životní prostředí. 
 
V případech trestného činu poškození cizí věci a ostatních trestných činů a přestupků,  
u kterých dochází k ničení a poškozování veřejného a soukromého majetku by bylo nejlepším 
řešením aktivní zapojení pachatele do nápravy u vzniklé škody. Kdokoliv, kdo zničí či poškodí 
veřejný nebo soukromý majetek, měl by se aktivně podílet na nápravě a obnově poničené 
věci nejen peněžními prostředky, ale i formou manuální opravy, veřejně prospěšných prací 
a fyzické práce. 
 
Další metodou prevence by mohlo být legislativní opatření ve formě snížení hranice trestní 
odpovědnosti u mladistvých. Mladistvý je v České republice trestně odpovědný s jistým 
omezením od 15. let. V ostatních evropských zemích je hranice dána 14. rokem, ve Velké 

                                            
57 Lak chrání vlaky před sprejery. Je neviditelný. Znojemský deník. 2014. [cit. 2017-03-07]. 
http://www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/lak-chrani-vlaky-pred-sprejery-je-neviditelny-20140207-cbk6.html 
58 MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence: Možné příčiny, struktura, programy 
prevence kriminality mládeže. 3. vydání. Praha: Portál, 2011, s. 262. ISBN 978-80-7367-825-8. 
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Británii je to dokonce 10 let. Díky snížení hranice by si mladistvý mohl dříve uvědomit 
odpovědnost za své činy, dodalo by mu to pocit postihnutelnosti a přiblížil by tak 
zodpovědnějšímu stylu života a jednání. 
 
Zajímavým způsobem řešení černých skládek by byla možnost přijímat všechny druhy 
odpadu ve sběrném dvoře bezplatně. V současnosti nelze odevzdat asfalt, azbest, 
potravinářské a jedlé oleje, samostatné tonery do tiskáren. Také se za určitý odpad musí 
platit. Za pneumatiky je to 25 korun za kus. Stavební suť od 1 m3 měsíčně je za poplatek. 
Rozhodně by to stálo za úvahu, zvlášť když většinu černých skládek tvoří stavební odpad  
a pneumatiky. Ostatní druhy odpadu jsou pro občany, kteří mají trvalý pobyt na území 
sběrného dvoru zdarma, ale musí se prokázat platným občanským průkazem. Určitou 
možností by také mohlo být odevzdání odpadů kdekoliv na sběrném dvoře bez průkazu 
totožnosti. Ovšem otázkou je, jak by to v praxi fungovalo a obec by tak nemohla kontrolovat, 
zvláště podnikatele, kteří produkují velké množství odpadu a mají povinnost ho likvidovat na 
své vlastní náklady.59  
 
3.2 Preventivně – represivní opatření 
 
Preventivně – represivní opatření souvisejí hlavně s monitoringem rizikových oblastí a se 
zvýšeným nasazením a posílením přímého výkonu policejní hlídkové a obchůzkové služby. 
Hlídkovou službu může vykonávat i soukromá bezpečnostní agentura, kterou si starostové 
obcí často najímají ke snížení kriminality. V některých obcích mohou fungovat sousedské 
hlídky a mnohdy se zapojuje celá veřejnost k dopadení pachatele vandalismu.  
 
Zvýšené nasazení policistů a městských strážníků působí na případné pachatele preventivně, 
ať už se jedná o pokus vytvoření graffiti či znečištění veřejného prostranství. Zároveň může 
dojít k chycení pachatele při činu a potrestání na místě. Příkladem může být Blanensko, kde 
ubylo trestných činů i přestupků. Podle policistů je to proto, že více hlídkují v ulicích. Policisté 
z územního odboru Blansko zveřejnili statistiky z období od ledna do konce srpna, kde 
srovnávají dva po sobě jdoucí roky. „Jen v Blansku jsme letos řešili o jednadvacet případů 
graffiti méně než loni, dále došlo ve středu města ke třem případům výtržnictví, což je o víc 
jak polovinu méně,“ přiblížil situaci policejní ředitel územního odboru Blansko. Klid na 
Blanensko vnesli podle policejního ředitele právě policisté. Od prvního ledna se začali na 
Blanensku věnovat preventivní činnosti, jsou vidět v ulicích, dále pomáhají hlavně žákům, 
studentů a seniorům.60 
 
Policisté ale nemohou být všude přítomní, tak se často starostové přikloní k jiným způsobům 
řešení. Jedním z nich je bezpečnostní agentura. Její hlídky fungují v obci nepřetržitě, většinou 
se střídají po dvoučlenných týmech se psem. Jejich úkolem je ochrana veřejného 
a soukromého majetku a prevence. Mimo jiné dohlížejí na to, aby nevznikaly černé skládky. 
K takovému opatření se třeba museli uchýlit zastupitelé ve Stonavě a reagovat tak na 

                                            
59 Sběrný dvůr Praha - Radotín. Praha 16 Radotín. Praha: Městská část Praha 16, 2017. [cit. 2017-03-14]. 
http://www.mcpraha16.cz/Sberny-dvur 
60 Policisté v ulicích odrazují výtečníky. Blanenský deník. 2009. 
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vzrůstající kriminalitu v obci. S opatřením souhlasí i tamější policie, podle které je eliminace 
kriminality nutná a jen s policejními zdroji ji nejde zvládnout. Opatření vítají také obyvatelé 
obce.61 
 
Z etického hlediska se za poněkud problematické, avšak efektivní považují preventivně 
– represivní opatření následujícího typu: 
 

 finančně honorované oznámení jmen možných pachatelů a sprejerů, poznávací značky 
auta či jiné indicie, která povede k identifikaci, dopadení a odsouzení pachatelů, 

 veřejně oznamované jména občanů, kteří neplatí za odvoz odpadu, 

 zákaz prodeje trysek a sprejů – podobná praxe funguje ve Spojeném království, kde se 
prodávají jen na základě živnostenského listu.62 

 
3.3 Represivní opatření 
 
Pokud v praxi již preventivní opatření nepomáhají, musí přijít na řadu represe. V případě, že 
vandalismus v obci narůstá a nespokojenost lidí je značná, musí představitelé začít jednat. 
Mezi represivní opatření patří kamerové systémy a fotopasti. Tyto systémy zachytí pachatele 
přímo při činu a umožňují tak policii rychlý zásah. Nevýhodou jsou však vysoké finanční 
náklady, zvláště u kamerového systému pokud chceme, aby kamery zachytily všechna 
důležitá místa a pokryly celou obci. 
 
Obzvlášť zajímavým příkladem z praxe je Španělsko. Španělská města se rozhodla bojovat 
proti neukázněným majitelům psů pozoruhodnými způsoby. Představitelé dokonale nahradili 
kamerový systém a vymysleli vlastní způsob řešení. Město Colmenar Viejo najalo soukromé 
detektivy, kteří jsou vyzbrojeni fotoaparátem či kamerou a snaží se neukázněné majitele 
zdokumentovat.  
 
K tomuto kroku vedla místní úřady obava o hygienu a čistotu města. Když přistihnou 
nezodpovědné majitele zvířete při činu, videozáznam předají k dořešení místní policii. Pokuta 
se pohybuje kolem 20 tisíc korun. Za ten samý přestupek by majitelé psů v Barceloně či 
v Madridu zaplatili 40 000 korun. Nejkontroverznější kampaň byla ale vedená ve městě 
poblíž Madridu. Zhruba 20 dobrovolníků tam chodilo po městě, převlečení za pejskaře se 
vždy s majitelem, který po svém psovi neuklidil, dali nenápadně do řeči. Když se dozvěděli 
jméno a plemeno psa, předali informace místním úředníkům, kteří zase vypátrali adresu 
majitele. Dobrovolníci výkaly poté uklidili, zabalili do krabice a odeslali majiteli domů. Během 
dvou týdnů tak město odeslalo celkem 147 balíčků neposlušným majitelům. Město poté 

                                            
61 Bezpečnost lidí ve Stonavě střeží najatí muži se psy. Karvinský a havířovský deník.cz. 2012. [cit. 2017-03-09]. 
http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/120312_stonava_ostraha_bezpecnost.html 
62 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 167. ISBN 
978-80-7380-397-1. 
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ohlásilo, že chování majitelů psů se o 70 % zlepšilo. Řešení je to sice drastické a agresivní, ale 
rozhodně efektivní.63 
 
3.3.1 Kamerový systém 
 
Pro řešení protiprávního jednání v obcích a městech v České republice mohou být využívány 
městské kamerové dohlížecí systémy, na které jsou uvolňovány státní finanční prostředky. 
Stát poskytuje dotace obcím na jejich pořízení. Mezi základní principy provozu tohoto 
systému se řadí: 
 

 Základní charakteristikou provozování a využívání systému je preventivní funkce. 

 Jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde 
jsou koncentrovány hlavní instituce a dopravní uzly. 

 Slouží k dohledu nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně 
veřejného pořádku, přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování 
přestupků. 

 Slouží také k záznamu protiprávního jednání pachatelů. 

 Provozování tohoto systému musí být v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky a se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů a také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 Musí monitorovat pouze veřejné prostranství. 

 Kamerové systémy se musí stát součástí celkové strategie prevence kriminality v určité 
lokalitě. 

 Obrazový signál kamerových systémů není určen pro veřejnost, ale pouze pro malý okruh 
uživatelů (Policie České republiky, obecní policie). 

 O tom, že je veřejné prostranství monitorováno, musí být občané města a obcí a jeho 
návštěvníci dostatečně a srozumitelně informování například pomocí informačních 
tabulí.64 

 
Kamerový systém v obci patří k nejspolehlivějším opatřením proti vandalům. Investice se 
vyplatila třeba obci Lipová – lázně na Jesenicku. Hned poté, co rozmístili nově pořízené 
kamery, odhalili partu vandalů. Obec nakoupila 6 kamerových přístrojů a rozmístila je 
u základní školy, úřadu, kina či zdravotního střediska. Přestože všude v obci jsou cedule 
upozorňující na to, že oblast hlídají kamery, mladiství vandalové zničili altánek hned za 
obecním kinem. Záznam z kamery byl předán policii, a ta vandaly identifikovala. Do 
kamerového systému obec investovala sedm set tisíc korun. Starosta sám přiznal, že si umí 

                                            
63 Neuklízíte po svém psím miláčkovi? Ve Španělsku vám výkaly pošlou domů. Lidovky.cz. 2014. [cit. 2017-03-
09]. http://www.lidovky.cz/neuklizite-po-svem-psim-milackovi-ve-spanelsku-vam-vykaly-poslou-domu-1mm-
/zpravy-svet.aspx?c=A140406_132945_ln_zahranici_hm 
64 Využívání kamerových systémů a ochrana osobních údajů. ICT Security. Praha: AVERIA, 2016. [cit. 2017-03-
09]. http://www.ictsecurity.cz/component/content/article?id=2753 
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představit užitečnější vynaložení peněz, ale vzrůstající vandalismus je přinutil k nakoupení 
kamerového systému.65 
 
3.3.2 Fotopasti 
 
Fotopasti se v posledních letech stávají vyhledávaným a užitečným prostředkem k ochraně 
majetku v obcích. Stráží také místa, kde často vznikají černé skládky, a odkládá se odpad 
mimo vyhrazená místa. Hlavní jejich výhodou je menší finanční nákladnost oproti 
kamerovým systémům. Na druhou stranu jde o zcela jinou a nižší kategorii technického 
prostředku k zabezpečení majetku. Jde o bezdrátové kamerové zařízení, které je umístěno 
v rizikovém prostoru obce. Je aktivováno v případě pohybu a propojeno s kamerovým 
systémem, do jehož střediska vysílá sérii fotografií. Policie ihned koordinuje své hlídky, které 
zamezí páchání protiprávní činnosti nebo zajistí jejího pachatele. Obraz je také zachycen do 
její paměti, kde je možné jej později stáhnout a pracovat s ním v důkazním řízení. Fotopast je 
určená pro denní i noční záznamy snímků. Čidlo fotopasti nepracuje pouze na základě 
pohybu, ale i na základě teplotních změn. Zařízení je vloženo do obalu, který ho chrání proti 
poškození, a zároveň maskuje proti odhalení. Jelikož vandalové nevědí, kde se fotopasti 
nacházejí, a kde je mohou nachytat, získávají také určitý preventivní rozměr.66 
 
Fotopasti pomáhají bojovat se všemi projevy vandalismu. Chrání majetek, místa proti 
zakládání černých skládek a také hřbitovy proti útokům vandalů. Po řádění vandalů na 
hřbitovech většinou zbydou rozbité hroby a náhrobní kameny, přelámané stojany na svíčky, 
roztříštěné sklo ze svícnů, ukradené nebo rozsypané měděné urny. Dobrou zkušenost s tímto 
opatřením již mají hřbitovy v Břeclavi, Brně a Hodoníně. Fotopasti neustále přemisťují na 
různá místa dle aktuální potřeby. „Dáváme je tam po celý rok. Ve chvíli, kdy na hřbitovech 
kamery byly, nikdo nekradl. Mezi lidmi se informace o kameře totiž velmi rychle rozšíří,“ 
upřesňuje mluvčí břeclavských strážníků. Všechny jihomoravské okresy se shodují, že krádeží 
na hřbitovech ubývá hlavně z důvodů umístění fotopastí a kamery, protože pokud vandalové 
vědí, že něco takového je v provozu, tak se hřbitovu raději vyhnou.67 
 
3.4 Odhalování pachatele 
 
Již z předchozích stránek jasně vyplývá skutečnost, že pokud není pachatel vandalismu 
chycen přímo při činu, jeho pozdější odhalení je velice komplikovanou záležitostí. V případě, 
že není ani zachycen kamerovým systémem nebo fotopastí, tak jeho odhalení je skoro 
nemožné. Ovšem v praxi existují také výjimky, kdy se po delší době podařilo odhalit  
a usvědčit pachatele vandalismu. Úspěšným případem je dopadení zakladatele černé skládky 

                                            
65 Sotva rozmístili kamery, už odhalili partu vandalů. Mladá fronta DNES. 2010. 
66 Fotopasti jako nová forma ochrany majetku v obcích. Ministerstvo vnitra České republiky. Praha: Ministerstvo 
vnitra České republiky, 2017. [cit. 2017-03-10]. 
http://www.mvcr.cz/clanek/fotopasti-jako-nova-forma-ochrany-majetku-v-obcich.aspx 
67 Krádež na hřbitově? Žulová deska za 15 tisíc. Proti zlodějům pomáhají fotopasti. Brněnský deník.cz. 2015. [cit. 
2017-03-10]. http://brnensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kradez-na-hrbitove-zulova-deska-za-15-tisic-proti-
zlodejum-pomahaji-fotopasti-20150925.html 
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ve Větřkovicích. V praxi je zjištění původce skládky skoro detektivní práce. Původce skládky 
odpovídá za její likvidaci, pokud není znám, musí se obec postarat o likvidaci vlastními 
prostředky. To byl právě případ i výše zmíněných Větřkovic. Skládka se nacházela na území 
obce a původce byl neznámý. Zaměstnanci obce ovšem šest velkoobjemových pytlů 
naplněných většinou popelem a zateplovacím materiálem z vodovodních trubek důkladně 
prohledali a našli dokumentaci a listiny, které vedly k původci skládky. Jednalo se konkrétně  
o dopis ze soudu a jinou soukromou korespondenci původce. Adresa poukazovala na jednu  
z obyvatelek vedlejší obce. Ta byla okamžitě kontaktována, aby odpad odklidila.68 
 
S problematikou odhalování pachatele souvisí také důkazní řízení vedené proti němu 
a vymáhání škod, které svým jednáním způsobil. Základem procesu pro vymáhání škod 
v maximálním možném rozsahu jsou různá data o daném problému, jejich pořizování, 
evidence a aktualizace. Taková data mohou poskytnout nejen všímaví občané, ale i celá 
široká veřejnost, které není problém vandalismu lhostejný. Na těchto principech funguje 
řada projektů v České republice. Jedním z nich je projekt ZmapujTo, který se snaží bojovat 
proti nelegálním skládkám odpadu v České republice a přispět tak k řešení tohoto problému. 
 
Mobilní aplikace a webový interaktivní formulář ZmapujTo.cz se zabývá mapováním černých 
skládek. Černá skládka se jednoduše vyfotí a v mapě se vyznačí, kde se přesně nelegální 
odpad nachází. Dále se vybere, jaký typ odpadů se na skládce vyskytuje a hlášení se odešle.  
 
Hlásit se může celá řada i jiných problémů, které se v přírodě nacházejí, jako třeba 
nepojízdné vraky aut, rozbité či přeplněné koše. Užitečnou kategorií hlášení jsou také 
poničené lavičky, poškozené sochy a památníky, pískoviště a hřiště. Cílem je do problematiky 
vtáhnout a zaangažovat občany, kterým se nelíbí jak černé skládky v jejich obcích a městech, 
tak ničení obecního majetku, a chtějí s tím něco udělat. Všechna hlášení se objeví 
v interaktivní mapě a dotčené obce pak mají možnost zaslané informace využít a nahlášený 
problém řešit. Skládka tak nezůstane bez povšimnutí několik let, ale obce se mohou snažit  
o nápravu či odhalení a potrestání viníků hned. Občané také mohou sledovat vývoj a řešení 
jednotlivých kauz nebo se případně do řešení i aktivně zapojit.69 
 
Další moderní technologií, která sbírá a eviduje data, ale také slouží jako exekutivní složka 
využívající tato data za účelem trestního stíhání pachatele, je program TagBust. TagBust je 
počítačový systém tvořen určitou databází, která obsahuje fotografie graffiti ve městě či 
v obci a dokáže na základě vizuální podobnosti hledat podobné graffiti od stejného 
pachatele. Tím dovede identifikovat incident, u kterého byl pachatel přistižen s ostatními již 
evidovanými činy a pomůže odhalit i případné jiné nápisy právě na základě rukopisu 
pachatele. Díky tomu může být pachatel usvědčen i z těch činů, u kterých nebyl chycen, a to 
je důležité především pro náhradu způsobené škody. Tento program umožňuje propojovat 
jednotlivé tagy mezi sebou a sledovat spojitosti mezi autory tagů. Tvoří tak vlastně celkový 
obraz o graffiti kriminalitě v dané lokalitě. Každý, kdo se chce zapojit, může přes mobilní 

                                            
68 S příchodem jara se zvýšil počet černých skládek. Opavský a hlučínský deník.cz. 2015. [cit. 2017-03-07]. 
http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/cerne-skladky24052015.html 
69 ZmapujTo. Brno: Creative Commons, 2016. [cit. 2017-03-13]. http://www.zmapujto.cz 
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aplikaci nebo přes web nahrát fotografii graffiti a označit, kde se nachází. Graffiti se umístí na 
mapu obce nebo města a v případě hustého pokrytí oblasti daty umožňuje vyhledat místa 
s největším aktuálním přírůstkem tagů a odhalovat rizikové časy. Tímto je umožněno nastavit 
lepší preventivní i represivní opatření v daném místě. V souladu s bezpečnostními  
a legislativními požadavky kladenými na ochranu dat a osobních údajů funguje celý systém 
na dvou složkách. První je samostatná a veřejnosti nepřípustná evidence policie obsahující 
oficiálně zadokumentované a hlášené případy. Vedle ní je databáze TagBust, která je plněná 
veřejností. Orgány činné v trestním řízení mají během operativní činnosti nebo při dopadení 
pachatele přístup do obou databází. Systém TagBust byl chybějícím nástrojem pro boj 
s ilegálními graffiti. Poskytuje cenné informace jak pro samotné dopadení vandalů, tak 
především podkladový důkazní materiál v případě jejich dopadení. Je důležitou součástí 
důkazního řízení a zejména při vymáhání škod je nepostradatelným nástrojem. Do dnešní 
doby něco takového nebylo možné. Sprejer byl potrestán jen za způsobenou škodu v rámci 
incidentu, při kterém byl přistižen. Dnes již může být potrestán za celkovou způsobenou 
škodu.70 
 
V zahraničí, především ve Spojených státech amerických a Austrálii, již podobné systémy 
fungují a zaznamenávají úspěchy při vymáhání způsobených škod. U nás program používá 
Městská policie v Břeclavi. V plánu je celostátní systém, určitá celostátní databáze pro 
všechny policejní složky z České republiky. TagBust se může pyšnit prvním dopadeným 
a usvědčeným pachatelem. Na použití programu u nás doplatil mladík, kterého TagBust 
označil za pachatele vandalských výtvorů na 112 objektech v Břeclavi. Mladík se 
k vandalismu přiznal. Program byl představen také na mezinárodním kongresu prevence 
kriminality v Praze v prosinci 2014. TagBust zaujal a vzbudil zaslouženou pozornost na 
mezinárodní úrovni. Experti ze Spojených států amerických, z Rakouska i Spojeného 
království vidí v programu velkou budoucnost a chtějí více informací přímo od policie 
v Břeclavi. Zajímají je informace z praxe a zejména možnost použití systému u nich.71 

                                            
70 Co je TagBust? TagBust. Brno: TemplateMonster.com, 2012. [cit. 2017-03-13].  
http://www.tagbust.com/project/ 
71 Kriminalisté ve světě chtějí český program pro vybudování databáze graffiti. Novinky.cz. 2015. [cit. 2017-03-
13]. https://www.novinky.cz/krimi/358160-kriminaliste-ve-svete-chteji-cesky-program-pro-vybudovani-
databaze-graffiti.html 
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4 Praktická část 
 
Cílem praktické části je uvést pár příkladů lokální praxe. Teorie a praxe jsou samozřejmě dvě 
odlišné věci. Co by se mohlo zdát funkčním řešením na papíře, je mnohdy v realitě těžko 
použitelné. Proto určitý náhled na konkrétní praxi je nepostradatelný z hlediska splnění cílů  
studie. Zkušenosti, jednotlivé projevy vandalismu, způsoby řešení a jejich použití se v rámci 
České republiky mohou lišit. Studie uvádí lokální zkušenosti z hlavního města Prahy, města 
Břeclav a obce Libchavy v Pardubickém kraji. Zajímavým bodem praktické časti, jsou rovněž 
postřehy a komentáře odborníka na oblast situační prevence kriminality v České republice  
a tvůrce moderní technologie TagBust, která se snaží bojovat proti ilegálním graffiti a je 
významným orgánem v trestním stíhání pachatelů a vymáhání celkové způsobené škody. Pro 
doplnění studie uvádí několik statistik a grafů trestných činů sprejerství a výtržnictví, celkové 
počty, způsobené škody a procentuální objasněnost dle jednotlivých krajů za rok 2016. 
 
4.1 Příklady lokální praxe 
 
Pro snazší orientaci v datech o trestné činnosti a jejím objasňování, která pravidelně 
publikuje Policie České republiky, je významným pomocníkem web Mapa kriminality. 
Funguje od roku 2012 a zobrazuje dostupné statistiky o zjištěné trestné činnosti na 
interaktivním mapovém podkladu. Základním ukazatelem je index kriminality neboli počet 
spáchaných trestných činů za zvolené časové období na daném území, přepočtený na 10 tisíc 
obyvatel. Data lze třídit podle měsíců, podle devíti základních typů trestných činů (například 
násilné činy, mravnostní činy) a podle území, kde byl čin spáchán. Data jsou dostupná na 
celorepublikové a krajské úrovni, dále jsou to data z územních odborů policie a z obvodních 
oddělení. Vandalismus je sice spíše řazen do kategorie přestupků, ale sprejerství a výtržnictví 
patří do trestných činů, do kategorie ostatní činy.72 
 
4.1.1 Hlavní město Praha 
 
Hlavní město Praha má v rámci České republiky specifické postavení. Je chápáno jako hlavní 
město, obec i kraj, a to se pochopitelně odráží i v oblasti páchání trestné činnosti. Z hlediska 
indexu kriminality, tedy přepočtu kriminality na 10 tisíc obyvatel, je hlavní město 
dlouhodobě nejvíce zatíženo. Mezi objektivní faktory, které nejvíce způsobují páchání 
trestné činnosti, patří zejména vysoká hustota zalidnění, charakter hospodářské struktury, 
rozsáhlá obchodní síť, značný počet soukromých podniků, velikost a kvalita infrastruktury, 
kumulace orgánů státní správy, intenzita cizineckého ruchu, soustředění historických 
památek a mnoho dalších. To platí i pro oblast vandalismu. Sprejerství a výtržnictví je nejvíce 
pácháno v Praze ze všech ostatních krajů v České republice.  
 
Z hlediska projevů vandalismu se v Praze nejčastěji vyskytují graffiti a ničení obecního 
majetku. Mezi hlavní příčiny této kriminality lze zařadit především velkoměstskou anonymitu 

                                            
72 Mapa kriminality v Česku. Prevence kriminality v České republice. Praha: Galileo Corporation, 2016. [cit. 2017-
03-10]. http://www.prevencekriminality.cz/o-prevenci-kriminality/statistiky-a-mapy/mapy-99/mapa-
kriminality-v-cesku-10cs.html 
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pachatelů trestné činnosti, rizikové skupiny mládeže a množství příležitostí k páchání trestné 
činnosti. Výše popsané kriminogenní faktory se promítají v podstatě do všech uvedených 
projevů vandalismu. Delikty související s vandalstvím řeší Městská policie hlavního města 
Prahy. Snaží se tyto delikty včas podchytit, především působení vandalů 
v samotném historickém centru. V roce 2016 se podařilo městské policii zadržet 130 osob 
kvůli sprejerství. To je o 67 osob více než v roce 2015. Kvůli již zmíněné anonymitě se 
jednotlivé projevy vandalismu bohužel neustále opakují a nelze je zcela potlačit.  
 
Hlavní město Praha dlouhodobě vytváří podmínky pro realizaci kvalitních preventivních 
opatření, zejména podporou aktivit zajišťujících koordinovaný a vyvážený přístup k této 
problematice. V Koncepci prevence kriminality hlavního města Prahy na léta 2013 až 2016 
jsou definovány preventivní opatření, mezi které patří vzdělávání, práce s mládeží, 
rozšiřování a posilování odborných kompetencí koordinátorů prevence kriminality městských 
částí, rozšiřování řad městské policie a další. Každoročně ze svého rozpočtu uvolňuje finanční 
částku, v rámci grantového řízení „Městský program prevence kriminality hlavního města 
Prahy“, na programy prevence kriminality, které pomáhají řešit problémy související se 
zajištěním bezpečnosti a zvyšování pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků. Celkový 
předpokládaný objem finančních prostředků na granty v oblasti prevence kriminality činí 
13 milionů korun českých. Konečná celková výše bude stanovena až po schválení rozpočtu 
hlavního města Prahy na rok 2017. Důvodem vyhlášení městského programu prevence 
kriminality je podpora preventivních, vzdělávacích a informativních akcí vedoucích ke 
snižování míry ohrožení kriminalitou, reagování na vývoj trestné činnosti a omezování 
příležitostí k páchání trestné činnosti. Mezi represivními opatřeními jasně převažuje městský 
kamerový systém a zvýšená hlídková činnost městské policie. Dopad existence kamerového 
systému v Praze na zajištění veřejného pořádku a snížení, respektive objasnění kriminality je 
pravidelně hodnocen Policií České republiky. Lze konstatovat, že v oblasti represe umožňuje 
kamerový systém obsáhnout velké území a operativně informovat příslušné složky Policie 
České republiky a městské policie, které mohou bezprostředně reagovat. Významný přínos 
kamerového systému je také v oblasti prevence kriminality, neboť již pouhá instalace kamer 
se odráží ve snížení nápadu trestné činnosti ve sledovaných lokalitách. Důležitá je, ale v praxi 
určitá vyváženost prevence a represe. Z hlediska odhalování pachatelů a objasněnosti 
jednotlivých případů je dle Mapy kriminality z kategorie sprejerství 9 % případů objasněno  
a z kategorie výtržnictví 70 % případů objasněno z celkového počtu za období leden až 
prosinec 2016.73 
 

                                            
73 Podkapitola je vytvořená na základě informací poskytnutých během standardizovaného polostrukturovaného 
rozhovoru s Mgr. Janou Štoskovou, koordinátorkou prevence kriminality hlavního města Prahy. 
Mapa kriminality. Praha: ProPolice/Otevřená společnost, 2017. [cit. 2017-03-10].  
http://www.mapakriminality.cz/# 
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4.1.2 Město Břeclav 
 
Město Břeclav se nachází v Jihomoravském kraji a má přibližně 27 tisíc obyvatel. V rámci 
samostatné působnosti město zřídilo Městskou policii Břeclav a ta má k problematice 
vandalismu, zejména tedy k ilegálním graffiti blízký vztah. Jako první zkouší a v praxi 
používají program na potírání nelegálních tagů TagBust.  
 
V Břeclavi jsou nejčastějšími projevy vandalismu právě sprejerství, poškozování dopravního 
značení (vyvrácení a otočení dopravní značky), dále pak poškozování městského mobiliáře 
– převracení popelnic a kontejnerů, rozbíjení keramických odpadkových košů, zakládání 
černých skládek, poškozování přístřešků a lavic zastávek městské hromadné dopravy. Jistým 
způsobem se policii v Břeclavi podařilo zabránit zvyšování četnosti zakládání černých skládek, 
a to díky speciálně zaměřeným kontrolním akcím a nainstalovaným fotopastem. Jednotlivé 
projevy vandalismu jsou dlouhodobou a opakující se záležitostí. Totéž platí i v případě 
Břeclavi, zejména u sprejerství, vysypávání, převracení či poškozování nádob na odpad.  
V určitých vlnách se v Břeclavi potýkají se zapalováním košů na odpad.  
 
Bojovat proti vandalům se snaží všemi možnými prostředky, ale často se setkávají s řadou 
problémů a překážek. „Zásadním problémem je netečnost veřejnosti. Pokud vidí vandalské 
jednání, ne vždy toto konání neprodleně nahlásí na tísňovou linku městské policie. Velmi 
často o události se zpožděním několika hodin nebo dnů svěří na sociálních sítích. Dalším 
problémem je neochota svědčit (v rámci správního řízení se z přestupku obviněný člověk 
může formou nahlédnutí do spisu seznámit s osobními údaji oznamovatele či svědka),“ uvedl 
Zdeněk Novák, zástupce pro vnitřní službu Městské policie Břeclav. Nedostatečný postih  
v podobě náhrady škody je dalším problémem v boji proti vandalismu. Sprejer například 
uhradí škodu na výměře poškozené fasády nikoli škodu za fasádu celou, a přitom opravená 
část po spreji už má často odlišný barevný odstín než okolní fasáda původní, což je pak trvale 
estetická vada na nemovitosti. Základní opatření, která používají proti vandalům je určitá 
směs preventivních a represivních postupů. Letáky a mediální práce s veřejností, besedy ve 
školách a program Tagbust jsou hlavní opory. Z technických prostředků jsou velmi účinnou 
zbraní fotopasti, zvláště v boji proti zakladatelům černých skládek, dále se velmi osvědčil 
městský kamerový dohlížecí systém, a to proti všem druhům protiprávního jednání včetně 
vandalství. Dalším opatřením je zesílení kontrolní činnosti, dále kontrolní body, významná je 
v Břeclavi také součinnost s asistenty prevence kriminality. Podle Nováka patří mezi 
nejúčinnější opatření náhrada škody v maximální výši. Naopak mezi méně účinné řadí zákaz 
pobytu nebo využívání institutu napomenutí a domluvy. 
 
Pozdější odhalování a důkazní řízení, které je vedeno proti pachatelům, kteří nebyli chyceni 
na místě činu, je možné jen v případech, kdy je zachycen buď kamerovým systémem, nebo 
fotopastí. V naprosté většině pak zaznamenané osoby, které jsou předvolané na podání 
vysvětlení na policii, při pohledu na záznam nezapírají a doznají se. S pomocí svědků je 
dokazování také ještě možné, ale bohužel stále se musí dotyčný k verbálně tvrzené události 
doznat. Pakliže ani záznam, ani svědek nepomohou a podezřelý se nepřizná, tak je věc 
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zadokumentována a formou spisu postoupena věcně a místně příslušnému orgánu  
k správnímu řízení.74 
 
4.1.3 Obec Libchavy 
 
Obec Libchavy má 1691 obyvatel a je čtvrtou největší obcí v okrese Ústí nad Orlicí 
v Pardubickém kraji. Na základě praktických zkušeností odborníků z oblasti prevence 
kriminality byly jako základní a prioritní problémy obce v prevenci kriminality klasifikovány 
přestupky, vandalismus, majetkové trestné činy a narušení veřejného pořádku. Z projevů 
vandalismu obec nejvíce trápí ničení obecního majetku (poškozené dopravní značky, 
autobusové čekárny, veřejná osvětlení, mobiliáře), popsané a pomalované zdi, sloupy, 
dopravní značky, dále pak obec trápí četné psí výkaly, nepořádek po obci, rozházené 
odpadky, i když se blízko nacházejí odpadkové koše a ničení vysázené zeleně. Všechny výše 
uvedené projevy se neustále opakují, protože dorůstá nová a nová generace pachatelů. Obec 
zajišťuje preventivní opatření ve spolupráci s Policií České republiky, školami, neziskovými 
organizacemi, odborem sociálních věcí a zřízenou pracovní skupinou pro prevenci 
kriminality. Mezi základní preventivní opatření patří hlavně besedy a přednášky na základní 
škole a organizování volnočasových aktivit dětí. Obec vidí problém hlavně ale ve vlivu rodiny, 
který je veliký a většinou si rodiče ani nepřipouští, že by dítě něco takového, jako je 
vandalismus, mohlo udělat. Spíše brání dítě, než aby ho potrestali. Na psí výkaly jsou v obci 
umístěné sáčky, které ovšem během jediného dne nevysvětlitelně zmizí. Většina majitelů je 
ale stejně nepoužívá. Vysněným přáním obce je umístění kamerového systému. Pro malou 
obec je to ale nápad finančně velmi náročný a vzhledem k malé trestné činnosti je dotačně 
nedostupný.  
 
Projevy vandalismu se v obci spíše nedaří zvládat, pokud se pachatel nechytne vyloženě při 
činu, tak nelze pořádně ani nikomu nic dokázat. Malé obce v České republice nemají kapacity 
na vlastní policii a zaměstnanci nemají bohužel čas tyto problémy řešit. Větší případy 
předávají Policii České republiky, obec převážně jen uklízí a opravuje škody po vandalech. 
Podle obce mezi nejúčinnější opatření patří finanční postih pachatele a veřejné práce. 
Přínosem by taktéž byla větší zodpovědnost rodičů za děti. Rodiče si zvykli, že všechno má 
řešit škola, ale návyky nepořádku a poškozování věcí, že si neváží ničeho, to vychází většinou 
z rodiny. Nejúčinnějším opatřením by bylo zveřejňování jmen pachatelů, ti by si pak raději 
rozmysleli, jestli něco spáchají nebo ne. Chránit je podle obce není vhodným řešením.75 
 

                                            
74 Podkapitola je vytvořená na základě informací poskytnutých během standardizovaného polostrukturovaného 
rozhovoru s Městskou policií Břeclav. 
75 Podkapitola je vytvořená na základě informací poskytnutých během standardizovaného polostrukturovaného 
rozhovoru s obecním úřadem Libchavy. 
Obecní úřad - Libchavy. Obec Libchavy. Libchavy: Obec Libchavy, 2017. [cit. 2017-03-10]. 
http://www.libchavy.cz/obecni-urad.php?k=prevence-kriminaliy 
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4.2 Vyjádření expertů k problematice 
 
O programu TagBust již bylo popsáno několik listů papírů. Slouží nejen ke sběru dat, jejich 
evidenci a monitorování, ale především jako exekutivní složka využívající tato data za účelem 
trestního stíhání a vymáhání celkové způsobené škody. Program je velice pokrokovým 
a ojedinělým nástrojem v boji proti ilegálním graffiti. Jeden z jeho tvůrců, Ing. Matěj Kubiš, se 
rozpovídal o tom, jak program vznikal, o jeho užitečnosti v praxi a zapojení veřejnosti. 
 
1) Jak dlouho trvalo vyvinout softwarový program TagBust? Jaké skutečnosti tomu 
předcházely? Co vás k tomu vedlo? 
 
„Doba vývoje je obvykle obtížná otázka - nikdy nelze s čistým svědomím říci: tak a je hotovo. 
Kdybych měl však hrubě odhadnout dobu nutnou k vytvoření nějakého prvotního funkčního 
prototypu splňujícího základní požadavky pro fungování, řekl bych tři lidi dva roky.“ 
 
„Začátek byl kombinací několika faktoru. Naše odborné vzdělaní v oblasti vývoje softwaru, 
zpracování obrazu a oblasti počítačového vidění, známost pár lidi v Jihomoravském 
inovačním centru, chuť s problémem ilegálních tagů něco dělat a především odhodlání pustit 
se do projektu na roky dopředu.“ 
 
2) Inspirovali jste se při tvorbě programu zkušenostmi ze zahraničí? 
 
„Pochopitelně jsme hledali dosavadní přístupy a způsoby řešení problémů,  
a právě kvůli technické neuspokojivosti existujících řešení jsme se rozhodli pro vlastní 
TagBust. Jednalo se především o manuálně obsluhované evidenční systémy, které byly 
pomalé (třídění a vyhledávaní prováděli přímo zaměstnanci, takže výsledky dotazu na 
podobnosti vraceli obvykle do 24 hodin) a pro provoz především velmi nákladné (lidská práce 
versus automatizace).“ 
 
3) TagBust využívá Městská policie v Břeclavi, jsou nějaké další policejní složky, které 
využívají tento program? Existuje již nějaké celostátní uložiště pro všechny policejní složky? 
 
„Velká část spolupráce s policejními složkami spočívá v současnosti v individuálním přístupu 
na úrovni analýzy formou odborných vyjádření s využitím algoritmu systémy TagBust pro 
hledání podobnosti. Naší evidenci pro takové případy lze využít, ale široce přístupná 
momentálně není. Další samosprávní celky projevily zájem systém využít, opakovaně ale 
narážíme na administrativní překážky, které řešíme dodnes.“ 
 
4) Jak se osvědčil program v praxi? 
 
„Výsledky slouží jak pro operativní činnost, tak pro samotné trestní řízení. Ohledně pachatelů 
bych nerad vypustil něco, co dle zákona nesmím, ale výstupy systému jsou využívány jako 
podpůrný důkaz.“ 
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5) Jak se do projektu zapojuje veřejnost? Kolik fotografií přibližně čítá databáze? 
 
„Průběžné doplňování databáze s občasnými výkyvy zájmu způsobenými mediálním zájmem. 
Přesné číslo si z hlavy nevybavím, ale jsou to řádově tisíce hlášení (jedno hlášení může 
obsahovat i více tagů).“ 
 
JUDr. Pavel Kocábek je odborníkem v problematice situační prevence kriminality. Jeho 
hlavním oborem je ochrana majetku a osob, ale zabývá se také hlavními způsoby ochrany 
měst a obcí před projevy kriminality. Podle jeho názoru je potřeba v obcích využívat v boji  
a ochraně proti pouliční kriminalitě (např. vandalismus) vyvážená preventivní a represivní 
opatření. Jde například o dobrou preventivní činnost obou policí (Policie České republiky  
a obecní policie) na školách formou různých přednášek a besed se studenty, zajištění 
pořádku v obci (zodpovědnost a povinnost samosprávy). Dále o instalaci a provozování 
obecních kamerových dohlížecích systémů s patřičným zákrokem obou policií. Podle něj se 
jedná o velice rozšířený projekt situační prevence kriminality v obcích a ve městech v boji 
proti pouliční kriminalitě. Mimo základní funkci – dohlížení na bezpečnostní situaci, plní  
i preventivní funkci, odstrašování potencionálních pachatelů. Tyto systémy jsou i podle 
ohlasů občanů velice vítanou a požadovanou aktivitou státu. Zefektivňuje se také venkovní 
výkon služby policie. Ta má možnost řídit a koordinovat akce většího počtu sil  
a policejních prostředků. Systém dokumentuje i zákroky hlídky, chování a vystupování jejích 
členů. Efektivita systému se projeví v konečném výsledku, což je snížení kriminality v dané 
lokalitě a zvýšení pocitu bezpečí u občanů. Dalšími preventivními a represivními opatřeními 
v boji proti vandalismu jsou dostatečné osvětlení veřejných prostranství a přítomnost obou 
policií v ulicích.  
 
Je bohužel jasné, že financování obecních kamerových dohlížecích systémů je pro obce velice 
náročné a každá obec si je nemůže dovolit. Podle Kocábka fotopast pro obec lze pořídit za 
cca 15 000 korun českých. Základní kamerový dohlížecí systém (kamerové body, přenos, 
vyhodnocovací pracoviště) za cca 1 500 000 korun českých. Obce se ale kromě vlastních 
prostředků snaží získávat státní dotace z Ministerstva vnitra České republiky, které následně 
přiděluje Republikový výbor pro prevenci kriminality. Hlavním předmětem zájmu bylo, jestli 
jsou v ochraně obce a způsobech řešení proti vandalům nějaké problémy či překážky  
z hlediska legislativního, organizačního, finančního nebo technického. „Podle mého názoru 
jsou parametry v boji proti vandalismu nastaveny dobře. Problém je především v jejich 
aplikaci v praxi. Pokud se ve všech oblastech společenského života zdůrazňují především 
práva jednotlivce na vše, co si lze jenom představit a současně se bagatelizují jeho povinnosti  
a odpovědnost, nelze očekávat výrazné zlepšení stavu,“ uvedl JUDr. Pavel Kocábek.76 

 

                                            
76 Text byl vytvořen na základě informací poskytnutých během standardizovaného polostrukturovaného 
rozhovoru s JUDr. Pavlem Kocábkem. 
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4.3 Statistiky sprejerství a výtržnictví 
 
Ze statistik poskytovaných Policií České republiky za rok 2016 vyplývá skutečnost, že Českou 
republiku trápí nejvíce obecná kriminalita, cekem 149 888 zjištěných trestných činů. V této 
kategorii jasně vítězí prosté krádeže, velké zastoupení mají i násilné činy a dále pak ostatní 
kriminalita, do které patří mimo jiné i kategorie sprejerství a výtržnictví. Typickým příkladem 
výtržnictví je ničení laviček, převracení popelnic a vysypávání jejich obsahu, rozbíjení 
telefonních budek, veřejného osvětlení a jiné. Všechny grafy byly vytvořeny na základě 
statistických přehledů kriminality, které poskytuje Policie České republiky na svém webu.77 
 
Co se týče samotné kategorie sprejerství, tak celkem za rok 2016 bylo zjištěno 4 194 činů 
v rámci celé České republiky. Samozřejmě, že nejvíce činů bylo zjištěno v hlavním městě 
Praze, celkem 1 092, poté následují Jihomoravský (768) a Moravskoslezský kraj (504). Další 
počty zjištěných činů sprejerství dle krajů za rok 2016 v grafu. 
 
Obrázek 1 Celkový počet kategorie sprejerství dle krajů za rok 2016. Vytvořila autorka 
práce. 
 

 
 
Celkové škody po řádění sprejerů se vyšplhaly na 55 595 000 korun českých v rámci celé 
České republiky za rok 2016. Největší škody ze všech krajů napáchali sprejeři v Praze, kde je 

                                            
77 Kriminalita: Statistické přehledy kriminality za rok 2016. Policie České republiky. Praha: Policie České 
republiky, 2017. [cit. 2017-03-10]. http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-
2016.aspx 
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škoda skoro 20 milionů korun českých. Poté následuje Jihomoravský kraj (10 048 000 Kč)  
a Středočeský kraj (5 677 000 Kč). 
 
Obrázek 2 Celkové škody po sprejerech dle jednotlivých krajů za rok 2016 (v tis. Kč). 
Vytvořila autorka práce. 
 

 
 
Zajímavým ukazatelem u problematiky sprejerství je procentuální objasněnost trestných 
činů. V České republice bylo v roce 2016 objasněno 966 případů sprejerství, to znamená 
23,03% úspěšnost. Těžko hodnotit, jaký kraj je v objasňování případů nejschopnější, protože 
záleží na počtu zjištěných případů, ale procentuálně si nejlépe vede kraj Vysočina, která ze 
191 případů objasnila 91. Dalšími kraji s dobrými výsledky jsou Ústecký kraj a Karlovarský 
kraj. 
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Obrázek 3 Počet trestných činů v kategorii sprejerství dle jednotlivých krajů s ohledem na 
objasněnost v roce 2016 (v %). Vytvořila autorka studie. 
 

 
 
Co se týče problematiky výtržnictví, tak celkem za rok 2016 bylo zjištěno 2 677 činů v rámci 
České republiky, což je skoro o polovinu méně než v kategorii sprejerství. Prvenství v počtu 
činů drží Praha (324), ale hned za ní je Jihomoravský kraj (322) a Ústecký kraj (286).  
 
Obrázek 4 Celkový počet v kategorii výtržnictví dle jednotlivých krajů za rok 2016. Vytvořila 
autorka studie. 
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Výtržnictví napáchalo v roce 2016 v České republice škody ve výši 3 761 000 korun českých. 
Škody se vyšplhaly v Praze na 675 tisíc korun českých. V Ústeckém kraji na 512 tisíc Kč  
a v Jihomoravském kraji dosahovaly škody částky 480 tisíc Kč. 
 
Obrázek 5 Celkové způsobené škody v kategorii výtržnictví dle jednotlivých krajů za rok 
2016 (v tis. Kč). Vytvořila autorka studie. 
 

 
 
Stejně jako u sprejerství je důležité si ujasnit, kolik ze zjištěných činů bylo ve finále vlastně 
objasněno. A zde je statistika mnohem veselejší než u problematiky sprejerství. Celkem bylo 
v roce 2016 objasněno 2 084 případů, to znamená 77,85 % úspěšných ozřejměných činů 
z celkového počtu v České republice. Ve všech krajích je procentuální objasněnost kolem  
70 %. V některých se pohybuje dokonce kolem 90 %. Zase ovšem záleží na celkovém počtu 
trestných činů. Dobrým příkladem úspěšné praxe je Zlínský kraj, kde ze 71 případů výtržnictví 
jich bylo 67 objasněno. 
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Obrázek 6 Počet trestných činů v kategorii výtržnictví dle jednotlivých krajů s ohledem na 
objasněnost za rok 2016 (v %). Vytvořila autorka studie. 
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Závěr 
 
V rámci studie byla projednávána problematika vandalismu a možnosti a mantinely obce 
v boji proti různým formám vandalismu. Můžeme říci, že cíle stanovené v této studii byly 
naplněny. Studie se snažila proniknout hlouběji do tématu vandalismu, nejen definovat 
tento pojem, objasnit původ slova a nastínit zhruba jeho historický vývoj, ale i upřesnit jeho 
motivaci. Otázka motivace u vandalismu je na první pohled nejasná. Pro mnoho lidí je 
vandalismus naprosto iracionálním jednáním, bez příčiny, a to racionální společnost děsí. 
Nepřináší žádný materiální zisk ani obohacení, vandal ze svého jednání nemá žádný 
prospěch. V pozadí vandalismu tedy musí být nuda, prázdnota, potřeba zábavy 
a odreagování se, potřeba zviditelnění a sebeprezentace. Vandalismus je řazen mezi sociálně 
patologické jevy společně třeba s patologickým hráčstvím nebo alkoholismem. Studie měla 
za cíl a snažila se zmapovat momentální situaci v rámci českých obcí. Co vlastně obecní 
představitele trápí za hlavní projevy vandalismu. Pro potřeby této studie byl tedy 
vandalismus chápán a prezentován následovně jako tyto projevy – ilegální graffiti, ničení 
obecního majetku, psí výkaly a černé skládky. Všechny tyto projevy jsou typickým 
problémem pro velká města, ale i malé obce v České republice. Obecní představitelé, 
odborníci a experti na problematiku prevence kriminality se shodují, že tyto projevy a formy 
vandalismu trápí obce nejvíce, jsou dlouhodobé a neustále opakující se. Většinou se obcím 
daří zvládat a dostávat pod kontrolu problematiku černých skládek, ostatní projevy se snaží 
řešit, jak preventivní, tak represivní činností, ale úspěšnost v boji proti vandalům je malá. 
Většina malých obcí jen opravuje a uklízí. Studie může tudíž potvrdit skutečnost, že obce 
v boji proti vandalům mají nevýhodnou pozici a mnohdy tahají za kratší provaz. Na vině jsou 
podle nich zejména party a skupinky mladistvých. Ničení obecního a soukromého majetku je 
pro ně určitá forma zábavy, snaží si tím zajistit místo v partě, předvést se před kamarády 
a ukázat jim svou sílu a odvahu. Velký vliv má i rodina a převážně rodiče. Ve snaze své dítě 
bránit si většina rodičů neuvědomuje, že by měli spíše své děti učit zodpovědnosti a dát jim 
dobrý příklad a vzor v chování. Vždyť úcta k cizím věcem a dobré vychování vychází vždycky 
z rodiny.  
 
Důležitou součástí studie a jedním z cílů byl popis způsobů a možností řešení, jak bojovat 
proti různým formám vandalismu. V praxi jsou známá preventivní a represivní opatření. 
Preventivní opatření jsou základem, který využívá a staví na něm většina obcí. Začínají 
u prevence mladistvých formou různých besed, přednášek, zajištěním volnočasových aktivit 
mládeže. Pokračují technickými opatřeními, jako jsou sáčky na psí výkaly, legální plochy na 
graffiti, speciální laky a nátěry zdí, budov a prostředků městské hromadné dopravy. Tyto 
opatření doplňuje zvýšená hlídková služba a přítomnost policie v ulicích. Jak se ale shodují 
obce i odborníci mnohem účinnějšími prostředky ochrany a boje proti vandalům jsou 
represivní opatření. Kamerové systémy, fotopasti zajišťují i to důležité zachycení pachatele 
při činu, což těm zbývajícím opatřením chybí. Záznamy z kamer a fotopastí pak slouží 
zejména v důkazním řízení a odhalování pachatele. Jinak pokud není pachatel chycen při činu 
a sám se nepřizná, je velice obtížné mu vinu dokázat. Kamerové systémy a fotopasti mají 
ještě výhodu v tom, že působí zároveň preventivně a odstrašují potencionální vandaly 
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a pachatele. Jejich velikou nevýhodou je samozřejmě cena, ale i v této oblasti se stát snaží 
malým obcím pomoci formou státních dotací.  
 
V souvislosti s problematikou vandalismu bylo v studii nastíněno ještě téma vymáhání 
způsobené škody. Pachatel, pokud je chycen při činu, tak je potrestán jen za ten konkrétní 
čin, u kterého byl přistižen. Ostatní činy, u kterých chycen nebyl, zůstanou tak bez potrestání 
a hlavně není nikdo, kdo by zaplatil způsobenou škodu. V rámci moderní doby a rozvoji 
technologií, ale bylo jen otázkou času, kdy se pokrok dostane i do této oblasti. Program 
TagBust je účinným řešením pro vymáhání celkové způsobené škody, která vznikne vinnou 
ilegálních graffiti. Zatím software používá Městská policie v Břeclavi, ale v plánu je 
celorepublikové uložiště, kam by měly přístup všechny policejní složky a orgány. O program 
projevili zájem taktéž ze zahraničí a vzbudil obrovskou pozornost na mezinárodní úrovni. 
Součástí praktické části byl právě rozhovor s jedním z tvůrců tohoto programu, Matějem 
Kubišem. Kromě něj se k problematice vandalismu, boje s ním vyjádřil expert na situační 
prevenci kriminality JUDr. Pavel Kocábek. Pro lepší pochopení a představu tématu byly 
v praktické části uvedeny lokální příklady z praxe. Středem zájmu bylo zejména, jaké projevy 
vandalismu se u nich vyskytují, co se jim daří či nedaří zvládat, jaké mají možnosti a způsoby 
řešení v boji proti vandalům, jestli preferují preventivní nebo represivní opatření či 
kombinaci obojího. Na závěr studie poskytla pár statistik z policejního archivu v kategorii 
sprejerství a výtržnictví za rok 2016. Zajímavými ukazateli byly zejména celkové počty, 
způsobené škody a procentuální objasněnost. 
 
Na základě studie a příkladů z praxe je jasné, že parametry v boji proti vandalismu jsou 
nastaveny dobře. Aplikace v praxi je mnohdy sice těžší, ale obce a představitelé se snaží nic 
nepodceňovat a případy řešit. Důležité je ovšem také zapojení veřejnosti. Netečnost jen 
motivuje pachatele k dalšímu vandalskému jednání. Přece jen každý z nás chce žít 
v prostředí, za které se nemusí stydět. 
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Příloha 1 Fotografie vandalismu v obcích. 
 

 
 
Fotografie 1 Nelegální graffiti na sportovní hale - MČ Praha 16 Radotín. Zdroj – vlastní 
fotografie. 
 

 
 
Fotografie 2 Příklad legální plochy graffiti - MČ Praha 16 Radotín. Zdroj – vlastní fotografie. 
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Fotografie 3 Poškození fasády domu sprejem v Praze na Smíchově. Zdroj – vlastní 
fotografie. 
 

 
 
Fotografie 4 Příklad ničení obecního majetku - dopravních značek. Zdroj – vlastní fotografie. 


