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             Městský program prevence kriminality na rok 2016 je zpracován v souladu se 

schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2016 až 2020 (dokument vlády ČR).  

 

Při přípravě Městského programu prevence kriminality na rok 2016, který zpracoval 

manažer prevence kriminality ve spolupráci s členy pracovní skupiny prevence kriminality, 

bylo využito zkušeností z minulých let, příkladů dobré praxe, výzkumů šetření v oblasti 

prevence kriminality a odborných rad získaných při konzultaci s pracovníky Odboru prevence 

kriminality MV ČR, Krajského úřadu Středočeského kraje atd. 

 

 

 

 

 

Podstatou prevence kriminality jsou nerepresivní opatření, které předcházejí páchání 

kriminality. 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

 

 

Projevy kriminality postihují téměř neustále veškeré oblasti běžného života. Denně 

jsme nuceni řešit rizika spojená s výskytem trestné činnosti a společensky nežádoucích jevů. 

Opatření zaměřená na kontrolu kriminality reagují na tuto každodennost a soustředí se na 

omezování příležitostí k jejímu páchání, odrazení potenciálních pachatelů od rizikové činnosti 

a ochranu obětí před nimi. 

 

Vypracováním Strategického plánu prevence kriminality chce město Kralupy nad 

Vltavou sjednotit aktivity a opatření v oblasti prevence kriminality, na kterých se budou 

podílet všechny odpovědné instituce v Kralupech nad Vltavou. 

 

 

 

 

Konkrétním cílem strategie je: 

vytvořit z Kralup nad Vltavou bezpečnější město pro obyvatele ale i pro návštěvníky města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Zhodnocení současného stavu 

 

 

Ve městě Kralupy nad Vltavou žije dle ČSÚ 17.855 obyvatel (údaj zaokrouhlen). 

Kralupy nad Vltavou zažívají spíše populační stagnaci, případně mírný pokles počtu obyvatel. 

Tento trend byl přerušen až v roce 2010. Od této doby došlo nejen k vyrovnání ztrát za 

předchozí 20tileté období, ale i k nárůstu počtu obyvatel o asi 1000 osob. 

 

Kralupy nad Vltavou jsou průmyslovým městem s výraznou orientací na chemický 

průmysl. Město má dobré dopravní spojení nejen s Prahou, ale i s dalšími městy ve 

Středočeském a Ústeckém kraji. Dopravní spojení s Prahou má z ekonomického hlediska 

výhodu širšího výběru zaměstnání, ale má i negativní vliv a to na drogovou problematiku, 

která se v Kralupech nad Vltavou objevuje. Podle občanského sdružení Semiramis, o.s. jsou 

Kralupy v porovnání s ostatními městy regionu (Mělník, Neratovice) jednoznačně městem 

s nejvyšším počtem pravidelných uživatelů drog. 

 

Výchozím principem Strategického plánu je založení spolupráce policie, obecní 

policie, veřejnosti, samosprávy a místních organizací a institucí na otevřené, partnerské 

komunikaci, sdílení společných problému v oblasti bezpečnosti a hledání a přijímání 

společných řešení tak, aby docházelo ke snižování kriminality. 

 

Podkladem pro zpracování Strategického plánu byla řada dokumentů a informačních 

zdrojů, především však: 

 

 Analýza trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže v Kralupech nad 

Vltavou. Analýzu realizovala Proxima Sociale o.p.s. Cílem výzkumného šetření je 

popis výskytu dětí a mládeže v inkriminovaných lokalitách města Kralupy nad 

Vltavou, projevů sociálně rizikového chování a jevů, které primárně souvisejí s dětmi 

a mládeží. V rámci výzkumného šetření v terénu jsou dále popsány jevy, které se 

v lokalitě vyskytují, ale primárně nesouvisejí s cílovou skupinou dětí a mládeže 

(výskyt návykových látek, osoby bez přístřeší, graffiti, projevy subkulturních skupin, 

nezabezpečené budovy apod.) 



 Situační analýza v oblasti sociálního vyloučení. Analýza byla vypracovaná pro Odbor 

pro sociální začleňování (Agentura pro sociální začleňování – ASZ) Úřadu vlády ČR 

pracovníky občanského sdružení M´am´aloca. 

 

 

2. Definice bezpečnostních problémů 

 

 

Oblasti a problémy, na které je třeba v daném období zaměřit pozornost a zacílit 

opatření, jsou definovány ve dvou rovinách: v rovině pocitu bezpečí a v rovině reálné 

kriminality tak, jak se odráží ve statistikách trestné činnosti a viktimnosti. 

 

Obě roviny je třeba brát v potaz stejnou měrou. Zjištěná kriminalita, kterou vykazují 

statistické přehledy, představuje pouze tu část trestné činnosti, o níž se policie dozvěděla a 

zabývala se jí. Vždy ale zůstává určitá část trestné činnosti neohlášena. Její míru je možné 

zjišťovat, např. ve výzkumech viktimnosti. 

 

 

2.1 Pocit bezpečí obyvatel Kralup nad Vltavou 

 

 

Pocit bezpečí je velice subjektivní pocit každého člověka. Jedná se o emocionální 

záležitost a nevypovídá nic o pravděpodobnosti, že by se člověk mohl stát obětí trestného 

činu. Strach z kriminality způsobují spíše, tzv. znaky kriminality, kterým lidé přikládají 

negativní význam a spojují si je s kriminalitou. Jde, např. o projevy vandalismu, nevhodného 

chování, pouliční rvačky atd. 

 

Otázka bezpečnosti není v Kralupech nad Vltavou tak závažná. Pohledem vedoucího 

oddělení Policie ČR Kralupy nad Vltavou je bezpečnostní situace ve městě stabilizovaná. Ke 

snížení kriminality přispívá velmi dobrá spolupráce města Kralupy nad Vltavou, Městské 

policie Kralupy nad Vltavou s Policií ČR. 

 

 



Z analýzy trávení volného času dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou však 

vyplynulo, že více než polovina oslovených mladých lidí se v Kralupech necítí bezpečně. 

Důvodem pocitu nebezpečí jsou rizikové jevy: uživatelé návykových látek, Romové, 

bezdomovci, opilé osoby, krádeže. Ve výčtu míst, která cílová skupina vnímá jako 

nebezpečnou ve večerních a nočních hodinách, mnohdy i během dne, nejčastěji zaznělo: okolí 

nádraží, ulice Přemyslova, ulice Čechova, Hostibejk v noci. 

 

 

Osoby bez přístřeší 

 

 

V Kralupech nad Vltavou se vyskytují jak osoby bez přístřeší, tak osoby pouze jevící 

známky osob bez přístřeší. Tyto osoby byly zaznamenány zejména v okolí vlakového nádraží 

a v okolí vlakové trati vůbec, dále na Hostibejku, v lokalitě Lobeč. Tyto lidé posedávají na 

lavičkách, pohybují se v okolí obchodů, u kontejnerů, a vybírají jejich obsah, jsou špinaví, 

v zanedbaném oblečení a většinou pod vlivem alkoholu. To je důvod občasné agrese a 

výtržnictví. Proto jsme v rámci pracovní skupiny navrhli projekt Asistenta prevence 

kriminality, který by tyto lokality především měl na starosti. V roce 2016 město Kralupy nad 

Vltavou se spolupráci s Farní charitou Kralupy nad Vltavou plánuje otevřít nízkoprahové 

zařízení pro osoby bez přístřeší. 

 

 

Uživatelská scéna nealkoholových drog 

 

 

Uživatelská scéna nealkoholových drog je v Kralupech nad Vltavou rozvinutá. Jedná 

se především o množství nalezeného materiálu používaného k nitrožilnímu užívání látek 

(opuštěné budovy v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží, dále v opuštěných zchátralých 

budovách naproti nádražní budově, na Hostibejku či v parku pod Mostní ulicí). 

 

V Kralupech nad Vltavou působí Semiramis, o.s. Nymburk. Semiramis, o.s. 

poskytuje ve městě dva programy. Terénní program, který poskytuje sociální a adiktologické 

služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí, za účelem minimalizace rizik spojených 

s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Primární program, který je realizován na 



základních školách v Kralupech nad Vltavou a týká se drogové problematiky a rizikového 

chování. Město Kralupy nad Vltavou tuto organizaci finančně podporuje částkou cca 

280.000,-Kč na rok.  

 

Ve městě také dlouhodobě funguje Rodičovská skupina MUDr. Randáka, který se 

zaměřuje na odborné poradenství na rodinné příslušníky uživatelů nealkoholových drog. Tato 

rodičovská skupina je také finančně podporována městem Kralupy nad Vltavou. Na 

webových stránkách města je k dispozici protidrogová poradna, kterou provozuje MUDr. 

Randák. 

 

V oblasti komunitní prevence by se mělo město zaměřit na ty skupiny obyvatel, které 

se dle dotazníkového šetření cítí nebezpečně (děti, ženy, senioři), nebo které jsou naopak 

vnímané jako ohrožující (lidé žijící v prostředí sociálního vyloučení). 

 

 

Děti 

 

 

Město zřizuje Dům dětí a mládeže, který je primárně zřízen pro aktivní využití 

volného času v odpoledních hodinách. Také základní školy, kterých je město zřizovatelem, 

se svým žákům věnují v rámci preventivního programu, které si samy vytváří dle svých 

potřeb. Tento minimální program je městem finančně podpořen pro každou školu zvlášť. 

 

MP provádí přednášky prevence kriminality jak pro MŠ v Kralupech nad Vltavou, tak 

pro všechny ročníky ZŠ v Kralupech nad Vltavou.  

 

Město Kralupy nad Vltavou podporuje využití volného času dětí a mládeže finanční 

podporou zájmových a sportovních kroužků, které ve městě fungují, a město není jejich 

zřizovatelem. 

 

 Farní charita Kralupy nad Vltavou je provozovatelem nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež, které je otevřeno všem dětem ve městě, primárně je určeno pro děti 

z vyloučených lokalit a ze sociálně slabých rodin. 

 



 

Senioři 

 

 

Seniorům se věnuje preventista kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou 

v rámci bezpečnostních seminářů. MP Kralupy nad Vltavou pořádá každý rok seminář pro 

seniory, které reagují na aktuální potřeby v problematice bezpečnosti ve městě. Semináře 

probíhají v rámci Klubů důchodců. 

 

 

2.2 Rozšíření nabídky prevence kriminality 

 

 

Prevence zaměřena na ženy a seniory by měla do budoucna spočívat v 

projektu realizace kurzů sebeobrany pro ženy a seniory. Součástí těchto kurzů by byly 

semináře věnované otázce domácího násilí, stalkingu, domovního a pouličního prodeje, 

finanční gramotnosti atd. 

 

Obnovení projektu Paprsek, jehož cílem je snížení výskytu sociálně negativních jevů 

ve společnosti a rozvoj péče o sociálně či jinak znevýhodněné děti. Napomáhá k snazšímu 

zařazení do společnosti, dává jim možnost zajímavě využít volný čas, nabízí šanci poznat lépe 

sama sebe. Umožní „problémovým dětem“ aby se naučily projevovat jinak než zlobením. 

Jedná se o prodloužený víkendový pobyt v rekreačním prostředí s lektory. Výběr dětí provede 

(na základě doporučení psychologů a metodiků prevence škol) sociální kurátor pro děti a 

mládež Odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. 

 

Jako další vhodný projekt se jeví zavedení institutu Asistentů prevence kriminality – 

civilních zaměstnanců samosprávy zařazených v obecní policii ve smyslu zákona č.553/1991 

Sb., o obecní policii. Cílem této aktivity bude navázání užších a primárně bezproblémových 

kontaktů obyvatel sociálně vyloučených lokalit s Policií ČR, městskou policií, samosprávou, 

příp. dalšími institucemi. 

 



Město Kralupy nad Vltavou má sociálně vyloučené byty, kde žijí sociálně slabé domácnosti a 

dalším projektem by mohlo být zavedení projektu Domovníka, který by měl na starostí 

snížení kriminality a ničení obecního majetku v budově.  

 

 

 

3. Bezpečnostní analýza 

 

 

V následující analýze bylo čerpáno z výročních zpráv Městské policie Kralupy nad Vltavou 

z let 2013-2015. 

 

  2013 2014 2015 
Počet zaměstnanců obce zařazených do MP 
celkem  21 21 21 

z toho strážníků 20 20 20 

z toho zaměstnanců  1 1 1 

        

Věková struktura strážníků       

21-30 7 6 6 

31-40 6 5 5 

41-50 6 6 8 

51-60 1 1 2 

        

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém 
řízení 1986 1765 2308 
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu 
na pozemních komunikacích (vyjma překročení 
nejvyšší dovolené rychlosti) 1262 1035 1623 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší 
dovolené rychlosti 594 589 630 

z toho přestupků na úseku ochrany před 
alkohlismem aj.toxik. 1 1 1 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 9 7 25 

z toho přestupků proti občanskému soužití 0 0 0 



z toho přestupků proti majetku 31 15 29 

z toho ostatních 89 118 0 

        

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků 
oznámených příslušnému orgánu  243 181 11 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu 
na pozemních komunikacích (vyjma překročení 
nejvyšší dovolené rychlosti) 17 16 8 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší 
dovolené rychlosti 101 67 1 

z toho přestupků na úseku ochrany před 
alkoholismem aj.toxik.       5 4 0 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 26 20 2 

z toho přestupků proti občanskému soužití 10 7 0 

z toho přestupků proti majetku 52 39 5 

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a 
střeliva 0 0 0 

z toho ostatních 26 28 0 

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání 
trestného činu oznámených Policii ČR 25 13 20 

        

Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního 
roku 

        

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv 0  1  0 

Názvy obcí   

Nelahozeves 
Lešany - 

Nelahozeves  

        



Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 0 0 0 

Počet osoby převezených do záchytné stanice 0 0 0 

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných 
osob 5 13 5 

Počet odchycených zvířat     228 243 226 

Počet použití TPZOV     664 497 276 

        

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení 
strážníky 926.650,- 957.390,-     644.950,- 

 

 

 

Kriminalita (přečiny i zločiny)  

 

Rok Celkem  Násilná  Mravnostní  Majetková 

2013 723 56 4 448 

2014 689 50 6 379 

2015 (leden-říjen) 467 28 7 219 

* index se spočítá: (počet trestných činů / počet obyvatel obce, správního obvodu ORP, 

okresu či kraje) x 10 00 

 

 

Pachatelé 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2013 3 1 356 220 

2014 7 5 352 167 

2015 (leden-říjen) 1 5 240 112 

 

 

 

 

 



 

Oběti 

Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let 

2013 361 257 332 

2014 56 242 60 

2015 (leden-říjen) 36 16 39 

 
 

Počty spáchaných přestupků postoupených MÚ Kralupy nad Vlt. 

 

Rok 2013 2014 Do 30. 10. 2015 

Druh přestupku Do 18let Nad18 let Do 18 let Nad18 let Do18 let Nad 18 let 

Přestupky proti 
občanskému soužití 3 153 2 122 3 148 

Přestupky proti majetku 3 93 5 95 1 62 

Přestupky proti veřejnému 
pořádku 0 27 0 52 0 65 

Přestupky – alkoholismus 
toxikománie 0 20 0 10 1 14 

Celkem 6 293 7 279 5 289 
 

 

K nárůstu nápadu trestné činnosti došlo v prvním čtvrtletí roku 2013 v  souvislosti s tehdejší 

rozsáhlou amnestií. V tomto čase byly páchány zejména majetkové trestné činnosti. Např. za 

první čtvrtletí roku 2013 bylo v celém okrsku evidováno 210 trestných činů, což bylo o 50 

více, než za stejné období roku 2012. Zároveň došlo i ke zvýšení objasněnosti, která se zvedla 

o 11% na celkových 42%. Za první pololetí roku 2013 bylo nakonec zaevidováno 466 

trestných činů (objasněnost činila 40,9 %).  

 

Ve stejném období roku 2014 ale nápad trestné činnosti opět poklesl, bylo 

zaevidováno 400 trestných činů (objasněnost byla 50,9%). K 6.10.2014 bylo od začátku roku 

zaevidováno celkem 440 trestných činů s objasněností 52%. 



Za první pololetí roku 2014 zaevidovala policie 1531 přestupků, nejvíce jich bylo proti 

majetku a v občanském soužití. Většina těchto přestupků (1180) byla vyřešena v blokovém 

řízení udělením pokuty. 

 

 

4. Instituciální analýza 

 

 

Obsahuje údaje: 

 MP – Manažer prevence kriminality 

  OSVŠaK 

 Farní charita 

 Komise školská a prevence kriminality 

 Protidrogová poradna MUDr. Randáka 

 Bétel Česká republika, o.s. 

 Semiramis, o.s. 

 

 

Informace z činnosti Manažera prevence kriminality na Městské policie Kralupy nad 

Vltavou 

 

 

Městská policie Kralupy nad Vltavou má funkci manažera prevence kriminality. 

V rámci prevence kriminality MPK přednáší v MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou. Dále 

pořádá semináře pro seniory a veřejnost zaměřeno na prevenci kriminality.  

Každoročně realizuje projekt pro veřejnost „ Bezpečně s MěP“, který je součástí Dne Kralup. 

Publikuje články tíkající se prevence kriminality do Zpravodaje v Kralupech nad Vltavou. 

 

Městská policie Kralupy nad Vltavou pravidelně provádí noční akce týkající se 

alkoholu u nezletilých dětí (Limo) a jiné projekty (Joker – mladiství v hernách) zaměřené na 

prevenci kriminality. 

 

 

 



 

Informace z činnosti sociálně – právní ochrany dětí 

 

Údaje o evidenci OSPOD  

 

Orgán sociálně – právní ochrany dětí je součástí Odboru sociálních věcí, školství a 

kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. V orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

aktuálně pracuje celkem 5 terénních sociálních pracovníků, kteří řeší problematiku spojenou 

s rozvodem rodičů, svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, změnami výchovy, sanací rodiny 

apod.  

 

Dále zde pracuje kurátor pro děti a mládež, který řeší problematiku dětí a mladistvých 

v souvislosti s jejich problémovým chováním (lhaní, útěky, záškoláctví, trestné činy). 

 

Jeden zaměstnance OSPOD se potom zabývá náhradní rodinnou péči (osvojení, 

pěstounská péče apod.) 

 

Zaměstnanci OSPOD úzce spolupracují s rodinami, školskými zařízeními, pediatry, 

psychology, soudy  

 

      Farní charita Kralupy nad Vltavou 

 

Má registrováno několik sociálních služeb. 

 

Od roku 2002 provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z regionu a sociální 

poradenství pro občany v krizových situacích.  

 

Cílem sociální služby je pomoci lidem a rodinám v jejich naléhavé životní situaci 

kvalifikovaným sociálním a právním poradenstvím, nebo zprostředkováním kontaktu na jiné 

odborné pracoviště (psycholog, lékář). 

 

Nízkoprahové zařízení Rep sun je otevřeno každé všední odpoledne s výjimkou svátků a to 

od 12.30 hodin do 20.00 hodin. 



Klienti ve věkové hranici 6-15 let mají možnost využít aktivity v klubu vždy jen do 17.00 

hodiny. 

Klienti ve věkové hranici 15-26 let mají možnost navštěvovat klub do 20.00 hodin. 

Provoz klubu je také rozšířen o kroužek Hip hopu, který se koná v sobotu. 

Děti a mladiství mohou v klubu trávit svůj volný čas. 

Dětem a mladistvým se věnuje odborný personál – speciální pedagog, lektor volného času, 

sociální asistentka a v případě zájmu terénní pracovnice, která je také v kontaktu s rodinou a 

školou. 

 

Azylový dům pro matky s dětmi sv. Máří Magdáleny je určen zejména pro matky s dětmi a 

ženy před porodem, které jsou v nepříznivé sociální situaci (ztráta bydlení, ztráta rodinného 

zázemí a domácí násilí). Jedná se především o klientky z kralupského regionu a ze 

Středočeského kraje. 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, centrum Čtyřlístek poskytuje pomoc a 

podporu rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci.  

Služba pomáhá rodičům s výchovou a vzděláváním dětí, učí je, jak aktivně trávit svůj volný 

čas.  

Jako prevenci před rizikovým chováním nabízí: školičku, doučování, družinu, kreativní 

kroužky. 

 

Sociální rehabilitace – Horizont - nabízí dlouhodobě nezaměstnaným zvyšovat svoji a šanci 

a uplatnění se na trhu práce prostřednictvím zvyšování kvalifikace, získání dovedností 

v oblasti komunikace, pomoc při orientaci v nabídce volných pracovních míst, zmírňování 

sociálního vyloučení a vytvoření pracovních návyků. 

 

Projekt Učíme se být spolu je zaměřen na rodiny, které jsou sociálně slabé, vyloučené nebo 

ohrožené sociální izolací. Cílem projektu je posílit účast rodičů v přípravě dítěte do školy, 

posílit zdravotní a finanční gramotnost sociálně slabých rodin a také posílit radost ze společně 

stráveného volného času dětí a rodičů. 

 

Dále Farní charita nabízí doprovodné aktivity:  

Projekt „ Naše děti v Kongu“ 

Adopce na dálku 



Tříkrálová sbírka 

Šatník. 

 

 

       Informace o protidrogově poradně - MUDr, Dušana Randáka 

 

 

Poradna funguje v budově Farní charity v Kralupech nad Vltavou. 

Cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci osob majících problémy s návykovými látkami a 

patologickým hráčstvím (nelegální návykové látky, alkohol) a sekundárně osoby mající 

problémy s legálními a nelegálními návykovými látkami a patologickým hráčstvím. 

 

Nabízí: 

poradenství 

podpůrnou a motivační individuální psychoterapii zaměřenou na náhled a udržení žádoucích 

změn chování 

první kontakt s „ AT“ službou 

internetové poradenství v on-line poradně na stránkách Města Kralupy nad Vltavou 

reference a předání do následných programů odpovídajícího typu léčby. 

 

 

      Informace o Komisi školské a prevence kriminality RM 

 

 

Komise funguje od ledna roku 2015. 

Předsedkyně komise je ředitelka ZŠ Komenského v Kralupech nad Vltavou, která je zároveň 

členkou  pracovní slupiny prevence kriminality a je zastupitelkou města Kralup nad Vltavou 

na období 2014 - 2018. 

Komise řeší problémy spojeny s prevencí kriminality a snaží se najít vhodná řešení. 

Komise realizuje různe projekty na podporu snížení prevence kriminality a  spolupracuje se 

základními školami v Kralupech nad Vltavou a okolí. 

Podporuje preventivní minimální program pro školy. 

 

Předsedkyně komise: 



Mgr. Jiřina Hereinová – předsedkyně 

 

Členové komise: 

Ing. Jakub Glech 

Mgr. Kareřina Viktorová 

PhDr. Milena Pencová 

Mgr. Jan Koubek 

 

Zapisovatelka komise: 

Lenka Mudrová 

 

 

         Informace o organizaci Bétel Česká republika, o.s. 

 

 

Občanské sdružení, působící přímo v Kralupech nad Vltavou, pomáhá uživatelům 

návykových látek zbavit se závislosti, začít znovu a vytrvat.  

Tato komunita je pro muže ve věku do 35 let. 

Nabízí interaktivní preventivní programy pro II. stupeň ZŠ, osvědčenou metodikou Etických 

dílen. 

Organizace je součástí organizace Betel International, která poskytuje 12-18 měsíční program 

pro závislé na legálních i nelegálních návykových látkách v rámci rezidenčních komunit, 

které v současnosti fungují už ve více než 20 zemích. 

Bétel patří mezi nízkoprahové komunity s minimálními vstupními požadavky. 

Do Bételu nejsou přijímány pouze osoby s aktivně nakažlivými nemocemi, nebo osoby, 

jejichž psychický či zdravotní stav vyžaduje lékařskou intervenci. Takovým lidem je 

doporučena odborná pomoc zaměřena na druh jejich problému. 

 

 

 

   

 

 

 



 

        Informace o Semiramis, o.s. 

 

 

Semiramis, o.s. Nymburk má dvě centra: 

1) Centrum terénních programů 

2) Centrum primárních programů 

- obě centra působí v Kralupech nad Vltavou 

 

Centrum terénních programů poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog 

v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a 

ochrany veřejného zdraví. 

Informace z terénu: 

V Kralupech nad Vltavou je zaznamenaná jako dlouhodobě primární droga pervitin, který si 

většina klientů aplikuje nitrožilně. 

Průměrný věk klientů je 35 let. Co se týče skladby klientů, ze 75% ji tvoří muži. 

 

2014 2015 

Počet osob, které využily služeb Centra terénních 
programů 91 114 

Počet osob spadajících do primární cílové skupiny 
(nejčastěji nitrožilní uživatelé drog) 74 99 

- z toho v přímém kontaktu 62 77 

- z toho v sekundárním výměnném programu 17 22 

- z toho počet nových klientů 23 31 
Počet osob spadajících do sekundární cílové skupiny 

(typický uživatelé THC, experimentáři) 12 15 

Průměrný věk klientů programů 35 35 

Počet kontaktů 645 743 
Počet výkonů 1310 1310 

Počet vyměněného injekčního materiálu 16893 18125 
 

Nejvíce ohroženy odhozením injekčních stříkaček jsou lokality v okolí vlakového nádraží, 

především v opuštěných budovách za nástupišti, dále se jedná o ulice Dobrovského a 

Hostibejku. 



Semiramis, o. s. působí v Kralupech nad Vltavou i v rámci primárních programů na 

základních školách. Nejprve působil Semiramis ve všech třídách II. stupně ZŠ v Kralupech 

nad Vltavou, nyní již působí i na I.stupni ZŠ v Kralupech nad Vltavou a to ve 4.třídách.. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přílohy 

 

1) Navrhované projekty Prevence kriminality 

 

2) Členové pracovní skupiny prevence kriminality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Navrhované projekty Prevence kriminality 

(popis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asistenti prevence kriminality 

 

Hlavním cílem projektu je snížení počtu trestných činů a přestupků a zvýšení pocitu 

bezpečí obyvatel v Kralupech nad Vltavou, zejména v centru města, v okolí rizikových 

lokalit, před mateřskými a základními školami. 

 

Náplň asistenta prevence kriminality: 

V Kralupech nad Vltavou je několik rizikových lokalit, kde by se Asistenti prevence 

kriminality uplatnily. Převážně se jedná o lokalitu kolem nádraží, kde se shlukují bezdomovci 

a lidé požívající návykové látky. Pochůzkovou činností v těchto problémových lokalitách by 

se zvýšil pocit bezpečí a snížení protiprávního jednání obecně. 

 

Asistenti prevence kriminality by dohlíželi na bezpečnost dětí: 

a) na přechodech pro chodce, převážně u základních škol v Kralupech nad Vltavou, 

b)  při začínajících projevech šikany u dětí a mládeže na ulici, 

c) pouličních rvaček,  

d) okrádání školáků, 

e) kouření a požívání alkoholu u dětí, 

f) prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy. 

g) kontrola heren, zda se v nich nezdržují osoby pod stanovenou věkovou hranici. 

Asistenti prevence kriminality by se mohli zapojit do přednášek na základních školách 

v součinnosti s preventistou MP.  

 

Dále by mohlo probíhat informování „problémových“rodin (spolupráce s OSPOD a ZŠ 

Praktická), docházka dětí do škol, vysvětlení možných právních důsledků jejich nežádoucího 

jednání. 

 

V případě zjištění protiprávního jednání ve městě jsou povinni informovat MP (nesprávné 

parkování, zjištění nedostatků v dopravě jako chybějící dopravní značení, poškození dopravní 

značení, vandalismus celkově, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní 

činnosti, zakládání černých skládek, nálezy injekčních stříkaček) 

Asistenti prevence kriminality by mohli využívat služebního jízdního kola a kontrolovat 

zahrádkářské kolonie, cyklostezky, dětské hřiště a to především kvůli zlodějům, vandalům 

atd. 



Příprava asistentů: 

Na obsazení pozice asistentů prevence kriminality proběhne výběrové řízení a před nástupem 

do zaměstnání projdou asistenti vstupní vzděláváním. Na tuto pozici budou vybrány osoby 

s místní znalostí a autoritou. Asistenty metodicky povede stanovený mentor, který bude 

rovněž metodicky odborně proškolen. Pro asistenty a ve spolupráci s nimi bude připraven 

podrobný plán činnosti vázaný na potřeby řešit konkrétní výše uvedenou problematiku. 

Realizaci projektu budou zajišťovat především 2 asistenti prevence kriminality a 1 pověřený 

pracovník městské policie. Asistenti budou vybráni ve výběrovém řízení. Asistenti prevence 

kriminality budou využívat kanceláře svého mentora, kde se budou na začátku i konce 

pracovní doby hlásit. Na začátku pracovní směny rozdělí odpovědný pracovník asistentům 

úkoly na daný den a v jejím závěru budou asistenti konzultovat jejich výsledky. Mentor bude 

poskytovat asistentům metodickou oporu, bude jim rozdělovat úkoly a hodnotit jejich 

výsledky. 

Pracovní doba asistentů se bude skládat z ranní směny. Asistenti by se pravidelně účastnili 

jednání pracovní skupiny prevence kriminality. 

 

Asistenti budou na začátku svého působení proškoleni. 

 

Harmonogram projektu: 

 

Předmět úkolu Asistent prevence kriminality 

Termín realizace Květen 2016 

Gestor MP, MÚ 

Náklady na realizaci cca 16.000 Kč na měsíc/1 asistent 

Zdroj financování Dotace od MNV, 10% spoluúčast města Kralupy nad Vltavou 

 

 

Komunitní prevence usiluje o změnu podmínek v obydlených oblastech, kde lidem hrozí 

vysoké riziko, že se zapojí do trestné činnosti nebo se stanou její obětí, a to např. z důvodu 

rozsáhle deprivace nebo nedostatku soudržnosti v komunitě, nebo jiných ekonomických a 

sociálních problémů. 

 

 



Sociálně – rekreační pobyt pro děti – Paprsek 3 

 

Jedná se o pokračování programu, který se v minulosti již ve městě Kralupy nad Vltavou 

uskutečnil. Do programu budou zařazovány děti, které jsou evidovány sociálním odborem – 

kurátorem pro děti a mládež – jako problémové na základě doporučení psychologa a 

pedagogů škol. 

 

Cílem programu je snížení výskytu sociálně negativních jevů ve společnosti a rozvoj péče o 

sociálně či jinak znevýhodněné děti. Napomáhá snazšímu zařazení do společnosti, dává jím 

možnost zajímavě využít volný čas, nabízí šanci poznat lépe sama sebe.  

Umožní „ problémovým dětem“ aby se naučily projevovat jinak než zlobením. 

V roce 2016 se bude pracovat s jednou skupinou o počtu deseti dětí ve věku 8 – 12 let a 

program se na podzim zakončí víkendovým pobytem, na kterém dojde k hlubšímu seznámení 

s problémy dětí a zároveň i k stmelení kolektivu vybraných účastníků programu.  

 

Program realizovaný v minulosti ukázal, že zvolená forma splnila zadání.  

Děti zúčastňovaly rády a i školy potvrdily určité změny v chování.  

 

Program bude sestaven z deseti dvouhodinových setkání a jedním víkendovým pobytem 

mimo město Kralupy nad Vltavou. Každé setkání obnáší sebezkušenostní techniky (děti si 

vyzkouší různé způsoby komunikace, budou samostatně i skupinově řešit praktické úlohy). 

 

Témata: 

- Úvodní setkání (seznamování, očekávání, pravidla) 

- Sebevědomí, sebehodnocení 

- Zvládání stresu, afektu 

- Konflikty a jejich zvládání 

- Diskriminace, sprejerství 

- První pomoc 

- Drogy a drogová prevence 

- Závěrečné hodnocení (předání osvědčení) 

Místo konání: Dům s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou 

Výstupy: 

Po úspěšném zvládnutí programu je nutná minimálně 70% účast. 



Při nižší účasti bude vydáno pouze potvrzení s údajem o absolvovaných hodinách a dítě by se 

nemohlo zúčastnit víkendového pobytu v rekreačním středisku DDM Mokrosuky. 

 

 

Harmonogram projektu: 

 

Předmět úkolu                                        Sociální a rekreační pobyt – Paprsek 3 

Termín realizace Květen 2016 

Gestor MP, OSVŠaK 

Náklady na realizaci                                                                        cca 60.000,- Kč 

Zdroj financování Dotace od MNV, spoluúčast města Kralupy nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domovník  

 

Město Kralupy nad Vltavou má sociálně vyloučené byty, kde žijí sociálně slabé domácnosti. 

Ve vlastnictví města je i dům v Havlíčkově ulici č. popisné 900. V tomto domě je 21 bytů, 

kde žijí sociálně slabší obyvatelé. Vyskytují se tam jak matky samoživitelky, tak i úplné 

rodiny s dětmi, nebo staří lidé. Hlavním problémem v těchto bytech je ničení obecního 

majetku, drobná kriminalita, vysoká spotřeba energií (nešetrné užívání) a nedodržování 

nočního klidu.  

 

Přímo z tohoto objektu by se vybral domovník, který bydlí přímo v uvedené lokalitě.  

Domovník by byl zaměstnán formou DPČ cca 5.400 Kč za měsíc. 

Domovník by dohlížel na pořádek v objektech sociálních bytů a jejich okolí. 

OSVŠaK má již vytipované tři osoby, které by tuto funkci mohly vykonávat. 

 

Náplň práce domovníků: 

a) řešení jednotlivých přestupků přímo s rodinami, popřípadě s OSVŠaK a MěP Kralupy 

nad Vltavou. 

b) denně verbálně a organizačně reaguje na aktuální situaci, řeší případné závady či 

nedostatky, porušování domovního řádu 

- provádí drobné opravy v domě a v nebytových prostorech, 

Dohlíží nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve 

svěřeném objektu a jejím bezprostředním okolím, 

- dbá na dodržování nočního klidu (pokud i přes napomenutí hluk přetrvává, volá 

MěP) 

 

 

Harmonogram projektu: 

 

Předmět úkolu                                                                       Domovník 

Termín realizace Květen 2016 

Gestor MěÚ, MP 

Náklady na realizaci                                                                          20.000,- Kč  

Zdroj financování Dotace od MNV, spoluúčast města Kralupy nad Vltavou 



 Další návrhy pracovní skupiny: 

 

 

Rozšíření městského kamerového systému 

 

Městský kamerový systém má v současné době 11 kamer, které dohlížejí na pořádek ve 

městě. Plánem města je tento počet kamerových bodů rozšířit o na 13 

 

Vzhledem k tomu, že město Kralupy nad Vltavou počítá s otevřením nízkoprahového zařízení 

pro osoby bez přístřeší v Kralupech nad Vltavou – Lobeček, členové pracovní skupiny 

doporučují kameru i do této oblasti. 

 

Městská policie by viděla z důvodu snížení kriminality u nákupního střediska Tesco Kralupy 

nad Vltavou. 

 

 

Sebeobrana pro ženy/seniory 

 

 

Prevence zaměřena na ženy a seniory by měla do budoucna spočívat v projektu realizace 

kurzů sebeobrany pro ženy a seniory. Součástí těchto kurzů by byly semináře věnované 

otázce domácího násilí, stalkingu, domovního a pouličního prodeje, finanční gramotnosti atd. 

Mentor této akce by mohl být z řad Jiu – Jitsu Kralupy nad Vltavou, kurz by se konal jednou 

za 14 dní, 2 hodiny / 1 lekce. 

Lekce by se skládala ze 3 částí: 

- rozcvičení  

- teorie, komunikace, probrání daného problému se zaměřením na problémové lokality 

v Kralupech (informace od občanů samotných) 

- praktická část 

Lekce by se konaly v tělocvičně DDM na sídlišti Zátiší. 

 

 

 

 



 

Členové pracovní skupiny „Prevence kriminality 

 

 
  

Člen pracovní skupiny 
 
Pracovní zařazení 
 

1. Jana Tučková Manažer prevence kriminality 
2. Petr Holeček Starosta města 
2. Bc. Tereza Dobrovolná Manažer prevence kriminality Městské policie 

Kralupy nad Vltavou 
3. Mgr. Jiřina Hereinová předsedky Komise školské a prevence kriminality 

RM Kralupy nad Vltavou 
4. Mgr. Eva Ivanová vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a kultury 

Městského úřadu Kralupy nad Vltavou 
5. Mgr. Veronika Popelková Terénní sociální pracovník v Kralupech nad 

Vltavou 
6. Dis. Jana Vraspírová Kurátor pro mládež v Kralupech nad Vltavou 
7. Ing. Milan Greineder Sociální začleňování 
8. Mgr. Bohuslava Glasslová Ředitel praktické školy 
9. Marian Kouba Zástupce PČR 
10 Barbora Kovářová Ředitelka Farní charity v Kralupech nad Vltavou 
11. Ing.Jakub Gleich Zástupce za veřejnost 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zkratky 

 

 

MV ČR     Ministerstvo vnitra České republiky 

MěÚ Kralupy nad Vltavou   Městský úřad Kralupy nad Vltavou 

Strategický plán    Strategický plán prevence kriminality 

MP Kralupy nad Vltavou   Městský policie Kralupy nad Vltavou 

MPK      manažer prevence kriminality 

AT služba = AT poradna   Alkoholová, toxická služba = poradna 

OSVŠK     Odbor sociálních věcí, školství a kultury  

      Městského úřadu Kralupy nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vysvětlivky 

 

Semiramis, o.s. Nymburk: poskytuje odborné služby osobám ohrožených drogovými 

návykovými látkami. Od roku 2009 působí ve městě Kralupy nad Vltavou 

 

Proxima Sociale o.p.s: 1) poskytuje podporu a pomoc dětem a mladistvým a dalším 

občanům, kteří se dostali do obtížné životní situaci, 2) zvyšují kvalitu poskytování sociálních 

služeb, 3) podílí se na komunitním plánování sociálních služeb, 3) vytváří programy pro 

zlepšování komunity, 4) rozvijí dobrovolnictví 

 

Občanské sdružení M´am´aloca zabývá se dotačními projekty a projektovým řízením 

 

Viktimnost disponovanost člověka stát se obětí, soubor osobnostních předpokladů a vnějších 

okolností ohrožujících jedince, který se pak stává snadněji obětí trestného činu 

 

Trestné činy 

Přečin jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní trestní sazby do pěti let (§ 14 odst. 2). Ostatní trestné činy 

se pak nazývají zločiny 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: upraveno zákonem č. 106/2007 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů - § 62 

 

Nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší: upraveno zákonem č. 106/2007 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - § 61 

 

 

 

 

 

Zpracovala Manažerka prevence kriminality Jana Tučková 


