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„Nebezpečí přichází rychleji, když je přehlíženo.“  

   Publilius Syrus z Antiochie, římský dramatik a básník 1. století př. n. l. 

 

 

 

Strategický plán prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na roky 2017 - 2018 (dále jen 

Strategický plán) je zpracován v souladu se schválenou Strategií prevence kriminality na léta 

2016 až 2020 (dokument vlády ČR). 

 

 

 

Při přípravě Strategického plánu, který zpracoval koordinátor prevence kriminality ve 

spolupráci se 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,  

která předcházejí páchání kriminality. 
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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. Tento 

dokument má popsat strategie, které nemají za cíl odhalovat trestnou činnost, 

ale těmto činnostem předcházet. 

 

Vypracováním Strategického plánu prevence kriminality se snaží město 

Kralupy nad Vltavou sjednotit aktivity a opatření v oblasti prevence kriminality, 

na kterých se budou podílet všechny odpovědné instituce v Kralupech nad 

Vltavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvod 

 

Cílem strategie je vytvořit z Kralup nad Vltavou bezpečnější město 

jak pro obyvatele, tak i pro jeho návštěvníky 
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2. Bezpečnostní analýza 

2.1. Analýza protiprávních činů 

 

Statistické údaje kriminality obcí ORP Kralupy nad Vltavou

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem za 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem
období   

2010-2016

NÁSILNÁ 48 47 47 71 43 40 27 323

% 80,6 69,1 79,4 62 80,7 85 81,8 76,9

celkem pachatelů 38 30 34 62 42 35 21 262

z toho do 18 let 3 1 1 1 1 3 1 11

MRAVNOSTNÍ 3 5 4 7 3 2 4 28

% 100 75 75 41,6 100 100 100 84,5

celkem pachatelů 2 3 3 3 3 3 4 21

z toho do 18 let 0 0 1 0 1 0 0 2

MAJETKOVÁ 550 542 390 582 414 282 211 2971

% 24 14,1 16 17,7 25,5 18,9 29,2 20,8

celkem pachatelů 89 84 76 116 118 84 96 663

z toho do 18 let 1 1 1 1 4 1 5 14

OSTATNÍ 112 105 97 104 131 93 64 706

% 95 86,1 87,5 89,4 91,1 88,4 89,1 89,5

celkem pachatelů 105 85 85 92 93 78 47 585

z toho do 18 let 1 3 3 1 2 0 0 10

ZBÝVAJÍCÍ 103 122 98 127 114 115 74 753

% 93,9 95,2 93,8 89,6 78,9 96,7 94,9 91,9

celkem pachatelů 100 122 92 113 99 111 66 703

z toho do 18 let 1 0 4 0 0 0 0 5

HOSPODÁŘSKÁ 46 47 37 50 60 55 43 338

% 43,7 35,4 62,9 41,1 38,8 37,2 71,2 47,2

celkem pachatelů 37 17 18 46 33 29 28 208

z toho do 18 let 0 1 0 0 2 0 0 3
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2013 2014 2015 2016

Počet zaměstnanců obce zařazených do MP celkem 21 21 18 19

z toho s trážníků 20 20 17 18

z toho zaměstnanců 1 1 1 1

Věková s truktura  s trážníků

21-30 7 6 3 5

31-40 6 5 4 5

41-50 6 6 8 6

51-60 1 1 2 2

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení 1986 1765 2550 2181

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšš í 

dovolené rychlosti
594 589 675 621

z toho přestupků na úseku ochrany před a lkohl ismem 

aj.toxik.
1 1 2 2

z toho přestupků proti  veřejnému pořádku 9 7 26 8

z toho přestupků proti  občanskému souži tí 0 0 0 0

z toho přestupků proti  majetku 31 15 33 23

z toho ostatních 89 118 10 74

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků 

oznámených přís lušnému orgánu 
243 181 488 677

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšš í 

dovolené rychlosti
101 67 39 36

z toho přestupků na úseku ochrany před a lkohol ismem 

aj.toxik.
5 4 0 2

z toho přestupků proti  veřejnému pořádku 26 20 4 47

z toho přestupků proti  občanskému souži tí 10 7 4 9

z toho přestupků proti  majetku 52 39 12 46

z toho přestupků na úseku s třelných zbraní a  s třel iva 0 0 0 0

z toho ostatních 26 28 11 38

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného 

činu oznámených Pol ici i  ČR
25 13 21 7

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv 0 1 0 2

Postřižín

Nová Ves

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 0 0 0 13

Počet osoby převezených do záchytné s tanice 0 0 0 0

Počet předvedených hledaných a  pohřešovaných osob 5 13 5 2

Počet odchycených zvířat 228 243 226 233

Počet použi tí TPZOV 664 497 743 610

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení s trážníky 926.650,- 957.390,- 726.050,- 874.020,-

Názvy obcí

17 16

1262 1035

z toho přestupků proti  bezpečnosti  a  plynulosti  provozu 

na  pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšš í 

dovolené rychlosti )

1805 1453

449 504

Nelahozeves

z toho přestupků proti  bezpečnosti  a  plynulosti  provozu

Z výročních zpráv Městské policie Kralupy nad Vltavou z let 2013-2016 



 Str. 8 

 

 

 

 
2015 2016 

Druh přestupku do 18 let nad 18 let do 18 let nad 18 let 

Přestupky proti občanskému 
soužití 

3 146 2 50 

Přestupky proti majetku 1 93 0 30 

Přestupky proti veřejnému 
pořádku 

0 72 1 9 

Přestupky – alkoholismus 
toxikománie 

2 7 1 7 

Celkem 6 318 4 96 

 

U občanů nad 18 let je vidět za rok 2016 výrazný pokles přestupků postoupených MěÚ Kralupy 

nad Vltavou. Znatelné ponížení je jak u přestupků proti občanskému soužití, tak proti majetku. 

Bohužel přestupků týkajících se alkoholismu je stejně jako v loňském. 
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2.2. Sociální analýza 
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  Rok 
Počet 

nezaměstnaných 

2014 1005 

2015 1139 

2016 1306 

 

Přestože průměrná míra nezaměstnanosti v ČR za celý rok 2016 byla 5,5 %, což je nejnižší roční 

průměr od roku 2008 a v roce 2017 by mělo dojít k dalšímu poklesu, počet nezaměstnaných 

v ORP Kralupy nad Vltavou stále pozvolna stoupá.  

Důvody vysoké nezaměstnanosti mohou být samozřejmě rozličné. Jedním z nejvýznamnějších 

bývá struktura hospodářství daného regionu, jednostranné zaměření na jedno odvětví – 

v Kralupech nad Vltavou převládá chemický průmysl. Dalšími faktory mohou být: 

nedostatečná kvalifikace obyvatel, jejich nízká flexibilita, schopnost a ochota učit se nové věci 

a v neposlední řadě nízká mobilita obyvatel za prací. 

 

 

 

 
(údaje za ORP Kralupy nad Vltavou) 
 

Dávky státní sociální podpory 
 
 
(opakované) 
 

Dávka 2015 2016 2015 2016 

Přídavek na dítě 12 295 9 672 7.370.030 Kč 5.777.909 Kč 

Rodičovský příspěvek 10 350 8 836 70.866.261 Kč 61.318.361 Kč 

Odměna pěstouna 489 461 4.416.000 Kč 4.280.000 Kč 

Příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte 

516 497 2.811.109 Kč 2.689.213 Kč 

Příspěvek na bydlení 4 761 4 110 17.223.448 Kč 15.140.320 Kč 

  Vyplácení sociálních dávek 
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 (jednorázové) 
 

Dávka 2015 2016 2015 2016 

Porodné 62 55 725.000 Kč 655.000 Kč 

Pohřebné 8 6 40.000 Kč 30.000 Kč 

Příspěvek při 
převzetí dítěte 

6 8 55.000 Kč 71.000 Kč 

Příspěvek na 
zakoupení 
motorového vozidla 

1 0 26.495 Kč 0 Kč 

Příspěvek při 
ukončení pěstounské 
péče 

2 2 50.000 Kč 50.000 Kč 

 

Dávky hmotné nouze 

 

(opakované) 
 

Příspěvek na živobytí Počet Kč 

2015 2 675 11.347.240 

2016 2 348    9.803.313 

Doplatek na bydlení Počet Kč 

2015 1 600 5.997.182 

2016 1 638 6.560.283 

 
 
(jednorázové) 
 

Mimořádná okamžitá 
pomoc 

Počet Kč 

2015 118 242.758 

2016 119 301.868 
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Dávky pro zdravotně postižené 
 
 

(opakované) 
 

Příspěvek na mobilitu Počet Kč 

2015 6 359 2.545.600 

2016 5 945 2.378.000 

 
 
(jednorázové) 
 

Příspěvek na zvláštní 
pomůcky 

Počet Kč 

2015 18 2.199.501 

2016 7 1.305.327 

*zdroj: ÚP ČR, KP Příbram, KOP Kralupy nad Vltavou 
 
 

 

 
 

Sociálně vyloučená lokalita v ČR je takovou lokalitou, kde dochází ke 

koncentraci více než 20 osob žijících v nevyhovujících podmínkách, které obývají 

fyzicky či symbolicky ohraničený prostor. 

 
V ORP Kralupy nad Vltavou se nalézají 4 sociálně vyloučené lokality. Tři lokality jsou přímo ve 

městě Kralupy nad Vltavou, jedna lokalita je v obci Postřižín. Předpokládaný počet obyvatel 

v lokalitě se pohybuje od 100 do 300 obyvatel (zdroj: Mapa sociálně vyloučených lokat – 

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, která byla realizována společností GAC spol. s r.o.). 

 

Z důvodu rozsáhlé privatizace městského bytového fondu v Kralupech nad Vltavou, která 

probíhala v několika vlnách až do roku 2011, žije převážná část sociálně slabých domácností v 

objektech soukromých vlastníků.  

 

  Sociálně vyloučené lokality (SVL) 
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Sociálně vyloučené lokality se nacházejí v různých částech města, kromě jedné ubytovny v jeho 

levobřežní části. Ani jedna z těchto lokalit není prostorově či funkčně oddělena od zbylé 

městské zástavby. V různé míře se projevuje pouze symbolické vyloučení, které je nestejně 

vysoké. 

 
Jako SVL jsou chápány domy s nájemními byty v Přemyslově ulici, kde žije asi 50 osob převážně 

starousedlíků. Další dva objekty jsou v ulici Šafaříkova, kde dochází k častým výměnám 

nájemníků. Žije zde asi 75 osob, které většinou pobírají sociální dávky. V lokalitě je problém 

především s hlukem a nepořádkem. Blízko centra města (ul. Žižkova) je další soukromý objekt, 

kde žijí převážně sociálně slabí Romové. Ti se přistěhovali zejména z nedalekých Libčic nad 

Vltavou. Ve městě jsou provozovány dvě ubytovny: Viktor a v Olších. Klienty těchto ubytoven 

jsou většinou lidé bez přístřeší. Ubytovny ale nejsou veřejností vnímány jako problémové.  

 
Problémy lokalit: 
 

-  privatizace městských bytů, 
-  nezaměstnanost, 
-  zadluženost, 
-  neuvážené půjčky, 
-  nehrazení služeb spojených s bydlením, 
-  Herny.  

 
 
Výhoda lokalit: 
 

- dostupnost předškolního a školního vzdělávání, 
- dostupnost různých institucí. 

 
 
V majetku města je nyní pouze 379 bytů, z toho 105 patří Domu s pečovatelskou službou, 12 

bytů pro veřejné prospěšné profese (zejm. učitelé). Správcem tohoto fondu je Městský bytový 

podnik (MěBP), v jehož správě je obvyklé nájemné 70 Kč/m2 a je vyžadována kauce ve velikosti 

3 nájmů.  

 

Každoročně se uvolňuje 4-5 městských bytů. Zájem je mnohem větší, a proto se na rodiny ze 

SVL ne vždy dostane. Překážkou bývají i přísná pravidla u přidělování městských bytů.  

Osoby ohrožené sociálním vyloučením tak obývají zejména byty soukromých vlastníků, kteří 

se na pronajímání bytů specializují. Jsou to hlavně malometrážní byty ve starších domech, 

které majitelé ale rekonstruují. Technické podmínky bydlení jsou proto relativně dobré, i když 
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v některých lokalitách se řídce vyskytují specifické potíže (vlhkost v bytech v Přemyslově ulici, 

štěnice v lokalitě Šafaříkova). Nájemné nevybočuje (až na výjimku jednoho domu v lokalitě 

Přemyslova) z cen, které jsou v Kralupech nad Vltavou obvyklé. Jelikož jiní soukromí majitelé 

nepronajímají byty Romům, případně neudělují povolení k získání trvalého bydliště, je bydlení 

v SVL pro mnohé rodiny jedinou reálně dostupnou variantou. Dále už zbývají pouze ubytovny 

či krizové ubytování u poskytovatelů sociálních služeb ( azylový dům pro matky s dětmi, dům 

na půl cesty), i když i zde není nabídka lůžek dostatečná (chybí azylové ubytování pro muže a 

noclehárna pro osoby bez přístřeší). 

 

 

V sociálně vyloučených lokalitách se pohybuje několik terénních pracovníků, ať už ze 

sociálního odboru kralupského MěÚ nebo z neziskových organizací (Poradna pro občanství, 

občanská a lidská práva (do března 2015), Farní charita Kralupy nad Vltavou). Poradenství se 

týká zejména dvou okruhů – bydlení a zadluženosti. V kontaktu s terénními pracovníky je 

přibližně čtvrtina obyvatel SVL. Zejména děti ze SVL využívají ambulantní sociální služby, které 

nabízí farní charita (předškolní klub - školička, nízkoprahový klub pro děti a mládež „Rep Sun“). 

V portfoliu služeb Farní charity Kralupy n. Vlt., najdeme ještě poradenství (sociální a job 

poradna, právní poradna a drogová poradna), potravinovou pomoc a šatník. Pobytové sociální 

služby pro danou cílovou skupinu poskytovala na podzim 2014 zejména Arcidiecézní charita 

Praha (dům na půl cesty, azylový dům pro matky s dětmi), ale od ledna 2015 došlo k 

reorganizaci a včlenění služeb pod Farní charitu Kralupy n. Vlt., která již předtím provozovala 

také malý azylový dům pro matky s dětmi.  
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Domácnosti v SVL jsou zadlužené. Některé domácnosti mají nastavené splátkové kalendáře, 

jiným hrozí dle majitelů nemovitostí vystěhování. Většina domácností má i další dluhy, ať už u 

bank, nebankovních společností či u MěÚ na poplatcích. Právě tyto dluhy pak domácnostem 

znemožňují žádat o pronájem městského bytu. Několik domácností je výrazně předlužených. 

Domácnosti či jednotlivci s pravidelným příjmem mohou projít tzv. osobním bankrotem, který 

má za sebou i několik domácností v lokalitách Přemyslova a Šafaříkova. 

Pro část domácností v SVL jsou dávky státní sociální podpory a hmotné nouze podstatným 

zdrojem příjmů. Pro některé domácnosti (např. na ubytovnách) představují dávky jejich jediný 

příjem. Ostatní domácnosti mají příjmy z dávek kombinované s příjmy ze zaměstnání, podpory 

v nezaměstnanosti, důchodů nebo rodičovských příspěvků. Průměrná výše dávek státní 

sociální podpory a hmotné nouze na dotazovanou domácnost činí 9.125 Kč. Podstatné jsou 

příjmy sloužící k úhradě bydlení, zejména doplatek na bydlení, který může být vyplácen i 

osobě, která nemá v daném místě trvalé bydliště (což se nejčastěji týká osob na ubytovnách). 

Výplata doplatku je na správním uvážení ÚP, který k ní přistupuje individuálně a snaží se např. 

mladé lidi motivovat k hledání ubytování mimo komerční ubytovny. Individuální přístup je 

aplikován také v případě mimořádné okamžité pomoci, která je často vyplácena po sociálním 

šetření v domácnostech. 

 

 

 

Z dokumentu Situační analýza v oblasti sociálního vyloučení, která byla zpracována 

v Kralupech nad Vltavou v měsících září až prosinec 2014 (Zadavatelem výzkumu byla ČR – 

Úřad vlády ČR – Agentura pro sociální začleňování. Dodavatelem výzkumu bylo o. s. 

M´am´aloca) vyplývá, že žádná z oslovených institucí nedokáže přesně určit, kolik je na území 

Kralup nad Vltavou a jejich spádové oblasti lidí bez domova jak ve zjevné, tak ve skryté formě. 

O potencionálním bezdomovectví se materiál nezmiňuje vůbec. Jiné počty lidí bez domova 

uvádí Městská policie, jiné číslo vykazuje odbor sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy 

nad Vltavou, jehož informace jsou založeny na přímé sociální práci s klienty a jiné číslo uvádí 

pracovníci společnosti Semiramis. Počet osob bez domova evidovaný sociálním kurátorem 

OSVŠK MěÚ Kralupy nad Vltavou:   

    2013 – 52 
2014 – 51 
2015 – 48 

  Osoby bez přístřeší 



 Str. 15 

Je zřejmé, že počet lidí bez domova se mění vzhledem k ročnímu období. Do těchto vlivů je 

možné též započítat blízkost hlavního města Prahy, odkud lidé přicházejí a naopak zde mohou 

na určité období v roce hledat pro sebe potenciálně výhodnější živobytí. 

V listopadu 2016 bylo v Kralupech nad Vltavou otevřeno denní nízkoprahové centrum pro 

osoby bez přístřeší ve čtvrti Lobeček. Centrum bylo vybudováno městem z bývalé výtopny za 

částku 564.000 Kč. Provoz centra zajišťuje Farní charita Kralupy nad Vltavou. V centru si 

mohou osoby bez přístřeší vyzvednout potraviny, za úplatu je jim poskytnuta polévka, čaj nebo 

káva. Mohou se zde za minimální poplatek vykoupat, vyprat a usušit si prádlo. Centrum 

prozatím funguje 3x týdně. Jednou týdně do centra dochází sociální kurátor pro dospělé 

z OSVŠK MěÚ a nabízí sociálně-právní poradenství.  

 

 

V Kralupech nad Vltavou citelně chybí noclehárna pro osoby bez přístřeší, která je především 

v zimních měsících, kdy teplota v noci klesne pod bod mrazu, velmi potřebná. Farní charita ve 

spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou nabízí pro tyto občany v době největších mrazů jen 

tzv. „teplou židli“, což je pouze nouzové a nedostačující řešení. 

 

 

46

47

48

49

50

51

52

53

Osoby bez přístřeší

2013 2014 2015
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Kurátor pro děti a mládež OSVŠK MěÚ Kralupy nad Vltavou nabízí pomoc s výchovnými 

problémy a trestnou činností dětí do 18 let. Dle níže uvedených údajů počet tzv. „kurátorských 

dětí“ stále stoupá. V roce 2016 byl v péči kurátora pro mládež téměř dvojnásobek dětí oproti 

roku 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí, který je včleněn do odboru sociálních věcí, školství a 

kultury (OSVŠK) Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou má šestičlenný tým sociálních 

pracovnic a jednoho kurátora pro děti a mládež. Hlavními úkoly OSPOD je: 

 
 pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 

o nezletilé dítě 
 poskytuje a zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte 

a při péči o dítě zdravotně postižené, 
 
 

2.3. Institucionální analýza 

 

  Děti v péči kurátora pro děti a mládež 

 

  Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 

( 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Počet dětí v péči kurátora pro mládež
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2.3. Institucionální analýza 
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OSPOD v rámci náhradní rodinné péče spolupracuje s těmito neziskovými organizacemi: 
 

 Středisko pomoci ohroženým dětem Rosa Kladno 
 Centrum D8 Roudnice nad Labem 
 Úsměv Říčany 

 Rozum a cit. 
 

Kurátor pro děti a mládež 

 Kurátor pro děti a mládež OSVŠK MěÚ Kralupy nad Vltavou nabízí pomoc 
s výchovnými problémy a trestnou činností dětí do 18 let. 
 
 
 

     Sociální kurátor (kurátor pro dospělé) 

 

Pracuje na Odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

- poskytuje nebo zprostředkovává sociální poradenství a sociální pomoc osobám 
ohroženým sociálním vyloučením: 
 
 osoby propuštěné z výkonu trestu 
 osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
 osoby po odchodu z pěstounské péče po dosažení zletilosti 
 osoby žijící nedůstojným životem 
 osoby závislé 
 osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby 

 

     Sociální práce 

 

Zaměřuje se na pomoc rodinám a jednotlivcům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 

Zabývá se problematikou:  

 bytovou 

 zaměstnanosti 

 školství 

 volného času 

 zdraví 
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Sociální pracovníci se snaží o zlepšení kvality života a rozvoj potenciálu každého jedince či 
rodiny. 

      

     Veřejný opatrovník 

 

Zajišťuje ochranu práv a zajištění základních potřeb osob, které z důvodu svého psychického 

onemocnění či mentálního postižení nebo závažného zdravotního stavu nejsou schopni 

pochopit dopad svého konání a jednání a nemají osobu blízkou, která by jim byla nápomocna. 

Veřejný opatrovník je pro osoby omezené ve svéprávnosti jmenován soudem. 

 

       Odbor sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou 
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Sociální služby Poskytovatel kontakt 

Domov se zvláštním 
režimem 

Alzheimercentrum Zlosyň, o.p.s. www.alzheimercentrum.cz 

Domov pro seniory 
Červený mlýn Všestudy, 

poskytovatel sociálních služeb 
www.cerveny-mlyn-

vsestudy.cz 

Azylový dům sv. Máří 
Magdalény pro matky 
s dětmi 

Farní charita Kralupy nad Vltavou www.kralupy.charita.cz 

Azylový dům po matky 
s dětmi a rodiny s dětmi 

Dům na půl cesty – pro 
mladé lidi ve věku 18-26 let 

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 

Nízkoprahové denní 
centrum pro osoby bez 
přístřeší 

Odborné poradenství 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Terénní práce s rodinami 

Pečovatelská služba Farní charita Neratovice www.neratovice.charita.cz 

Doprava dětí s postižením 
do škol 

Maltézská pomoc, o.p.s. www.maltezskapomoc.cz 

Terénní programy Semiramis, o.s. www.os-semiramis.cz 

Pečovatelská služba Sociální služby města Kralupy nad 
Vltavou, příspěvková organizace 

www.mestokralupy.eu 

Odlehčovací služba 

Raná péče Společnost pro ranou péči, o.s. www.ranapece.cz 

Fokus Praha, centrum 
Mělník 

Problematika duševně nemocných www.fokus-praha.cz 

 
 

  Nestátní neziskové a charitativní organizace působící na území města  

 

( 

http://www.alzheimercentrum.cz/
http://www.cerveny-mlyn-vsestudy.cz/
http://www.cerveny-mlyn-vsestudy.cz/
http://www.kralupy.charita.cz/
http://www.neratovice.charita.cz/
http://www.maltezskapomoc.cz/
http://www.os-semiramis.cz/
http://www.mestokralupy.eu/
http://www.ranapece.cz/
http://www.fokus-praha.cz/
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Sociální služby jsou registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a pokrývají tyto cílové skupiny: 

 děti, mladiství a mladí do 26 let (nízkoprahové centrum pro děti a mládež, dům na půl 

cesty) 

 zdravotně postižení (odlehčovací služba, doprava děti s postižením, raná péče) 

 dospělí ohroženi sociálním vyloučením (nízkoprahové denní centrum pro osoby bez 

přístřeší, terénní programy) 

 senioři (domov pro seniory, domov se zvláštním určením, pečovatelská služba) 

 rodiny s dětmi (azylový dům, sociálně aktivizační služby, terénní sociální práce pro 

rodiny). 

V Kralupech nad Vltavou a jeho spádové oblasti působí celkem 8 poskytovatelů sociálních 

služeb a návazných služeb. 

 

Své hlavní sídlo na území města a jeho spádovém okolí nemá Farní charita Neratovice, 

Maltézská pomoc, o.p.s., Semiramis, o. s., Společnost pro ranou péči, o. s., a Fokus Praha, 

centrum Mělník. 

 
 

 

 

 
 

Farní charita Kralupy nad Vltavou 

 
Je nejvýznamnějším poskytovatelem sociálních služeb v Kralupech nad Vltavou. Poskytuje 6 

registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, osobám bez přístřeší, osobám v krizi a 

dětem a mládeži ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Ročně nabízí pomoc zhruba pěti 

stům klientům a zaměstnává více než dvacet pět pracovníků. 

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

poradenství pro občany v krizových situacích. 

Pořádá jednorázové a krátkodobé akce pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním. Na 

konci roku 2010 se díky získané dotaci z operačního programu ROP Střední Čechy stěhuje do 

nových, vlastních prostor a rozšiřuje služby o azylový dům pro matky s dětmi, sociálně 

aktivizační činnost pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitaci včetně terénního programu. 

Organizace, které působí v oblasti sociální prevence se zaměřením na 
problémové a rizikové cílové skupiny 

 

 

( 
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V lednu 2011 Farní charita Kralupy vyhrává veřejnou zakázku „Základní síť sociálních služeb ve 

Středočeském kraji“ a díky získaným finančním prostředkům zkvalitňuje služby pro klienty 

svých azylových domů, „nízkoprahu“ a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Zároveň 

rozšiřuje služby o terénní program pro osoby bez přístřeší a v tísni. 

V lednu 2015 přebírá Dům na půl cesty v Minicích od Arcidiecézní charity Praha a tak rozšiřuje 

kapacitu azylového domu na 45 lůžek a začíná provozovat dům na půl cesty pro děti vycházející 

z ústavní péče. 

Od listopadu 2016 provozuje Farní charita též denní nízkoprahové centrum pro osoby bez 

přístřeší, které je otevřeno 3x týdně. 

Město Kralupy nad Vltavou má v rozpočtu od roku 2016 schválenou částku na podporu 

činnosti Farní charity ve výši 100 000 Kč a z dotačních programů podporuje i další akce pro 

širokou veřejnost pořádané Farní charitou Kralupy nad Vltavou (například Kralupské vinobraní 

– dotace v roce 2016 ve výši 50 000 Kč).  

 

Semiramis, o. s., Nymburk 

Poskytuje odborné služby osobám ohrožených drogovými návykovými látkami. Od roku 2009 

působí ve městě Kralupy nad Vltavou: 

 Terénní program 

 Primární program 

 

Terénní program 

Poskytuje sociální a adiktologické* služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí za 

účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní 

pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální 

situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu. Centrum terénních 

programů poskytuje základní zdravotní, sociální a trestněprávní poradenství, pomoc při 

zprostředkování detoxikace a léčby uživatelů drog. Klienty v případě zájmu testuje na 

hepatitidu typu C a virus HIV. 

 

Informace z terénu: 

V Kralupech nad Vltavou je zaznamenaná jako dlouhodobě primární droga pervitin (70% 

uživatelů) a substituční opioidy* (jedná se převážně o buprenorfin). 
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Drogová scéna prošla zejména v druhé polovině roku 2016 významnými změnami, které 

charakterizuje zejména odliv uživatelů drog z Kralup nad Vltavou do Prahy. Jedná se prakticky 

pouze o uživatele opioidů*, kteří tímto způsobem vycestovali za zdroji těchto drog a mimo 

město pobývají dlouhodobě.  

 

Z hlediska potenciálně problémových lokalit je nejvíce exponované okolí nádraží (opuštěné 

budovy), sídliště Va Zátiší (v okolí garáží) a ulice U Dýhárny (garáže). 

 

  2015 2016 

Počet osob, které využily služeb Centra terénních programů    122 120 

- Z toho problémových uživatelů drog 107 96 

         z toho v přímém kontaktu 85 76 

         z toho v sekundárním výměnném programu 22 20 

- Z toho experimentátoři, uživatelé THC, osoby blízké 15 24 

Počet prvních kontaktů 39 26 

Průměrný věk klientů programu 35 35 

Počet kontaktů* 947 685 

Počet výkonů** 1827 1429 

Počet vyměněného injekčního materiálu 24034 17696 

*zdroj: Semiramis, o.s. 

Průměrný věk klientů byl v roce 2016 stejný jako v roce předchozím, tedy 35 let. Po několika 

letech tak poprvé nedochází ke stárnutí klientely. Co se týče skladby klientů, ze 75 % ji tvoří 

muži. 

Primární program 

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

školách. Nejprve působil 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. Semiramis, o. s., poskytuje v ZŠ tyto 

programy: 

 program se zaměřením na návykové látky 

 program zaměřený na rizikové chování 
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 program dlouhodobé primární prevence rizikového chování pro 2. stupeň. 

 

Město Kralupy nad Vltavou podpořilo sdružení Semiramis, o. s. v roce 2016 z rozpočtu města 

částkou cca 272.000 Kč. 

 

Rodičovská skupina MUDr. Randáka 

Ve městě také dlouhodobě fungovala rodičovská skupina MUDr. Dušana Randáka, který se 

zaměřoval na odborné poradenství pro rodinné příslušníky uživatelů nealkoholových drog. 

Tato rodičovská skupina byla finančně podporována městem Kralupy nad Vltavou (dotace na 

činnost pro rok 2016 – 96.000 Kč). Bohužel MUDr. Randák se rozhodl k 31. 12. 2016 svou práci 

v Rodičovské skupině v Kralupech nad Vltavou ukončit. Prozatím nebyla nalezena odpovídající 

náhrada. Na webových stránkách města stále funguje protidrogová poradna, kterou provozuje 

MUDr. Randák, ale i ta bude pravděpodobně ukončena. 

 

Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR 

 

Město Kralupy nad Vltavou spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR 

od podzimu 2014. Spolupráce byla uzavřena na 3 roky (2014-2015 – intenzivní spolupráce, 

2016 – vzdálená podpora). Město se s ASZ rozhodlo spolupracovat především proto, že se 

snaží o prevenci vzniku dalších vyloučených lokalit.  

 

Ve spolupráci s ASZ vznikly tyto dokumenty: 

1. Strategický plán sociálního začleňování 2015 -2018 

2. Monitoring záškoláctví na ZŠ 

 

Lokální partnerství Kralupy n. Vlt. vzniklo na základě Memoranda o spolupráci mezi 

Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Kralupy n. Vlt. a ustanovilo se 

v září 2014. Byly vytvořeny tematické pracovní skupiny, na kterých jsou s místními aktéry 

hledána řešení, která povedenou ke zlepšení situace sociálně vyloučených občanů Kralup n. 

Vlt.    

Následně bylo dohodnuto, že činnost Lokálního partnerství Kralupy n. Vlt. bude rovněž 

zajišťována prostřednictvím tematicky zaměřených pracovních skupin. Jedná se  

o pracovní skupiny: 

ZAMĚSTNANOST 
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BYDLENÍ 

RODINA A SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

VZDĚLÁVÁNÍ 

PREVENCE KRIMINALITY (funguje samostatně, pod vedením koordinátora prevence 

kriminality). 

 

Platforma sdružuje zástupce všech institucí působících ve Městě Kralupy nad Vltavou a okolí 

na poli sociálního začleňování a je samozřejmě otevřená laické i odborné veřejnosti. Jmenovitě 

se jedná o následující instituce: 

 

Členové Lokálního partnerství Kralupy nad Vltavou: 

 vedení města Kralupy nad Vltavou (starosta, místostarosta) 

 zaměstnanci městského úřadu Kralupy nad Vltavou - odbor sociálních věcí, školství a kultury;  

 městské organizace: Městský bytový podnik; Městská policie, Technické služby města 

 Policie ČR 

 Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou 

 Farní charita Kralupy nad Vltavou 

 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s. (do konce března 2015) 

 Semiramis, o.s. 

 Školy a školská zařízení v Kralupech n. Vlt. 

 Agentura pro sociální začleňování 

Zástupci ASZ byli v letech 2014 a 2015 členy pracovní skupiny prevence kriminality. 

 

 

                     

Návaznými službami se rozumí služby, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální 

služby, které na území Kralup nad Vltavou a jeho spádovém území fungují. Jedná se o: 

 
 Betel Česká republika, o.s. 
 Dětský domov Kralupy nad Vltavou 
 Protidrogová poradna MUDr. Randáka 
 Úřad práce ČR, kontaktní místo Kralupy nad Vltavou 
 Probační a mediační služba ČR, středisko Mělník 

Návazné služby v Kralupech nad Vltavou a spádovém území 
 

( 
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 Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Mělník 
 Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA 
 Úsměv Říčany 

 Centrum D8 Roudnice nad Labem 
 
 
 
 
 
Koordinátor prevence kriminality při MěÚ Kralupy nad Vltavou je zároveň i protidrogovým a 

romským koordinátorem. Na MěÚ Kralupy nad Vltavou pracuje na pozici referenta odboru 

sociálních věcí, školství a kultury. Úzce spolupracuje s Městskou policií, Policií ČR, všemi 

příspěvkovými organizacemi města, Sportovní komisí Rady města Kralupy nad Vltavou a 

organizacemi, které působí ve městě v oblasti sociální prevence se zaměřením na problémové 

a rizikové cílové skupiny.  

 
 
 
 
 
Městská policie Kralupy nad Vltavou má zřízenou 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 zaměřené na prevenci kriminality.  

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

Publikuje články týkající 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. Manažer prevence kriminality MP je zároveň členem pracovní skupiny prevence 

kriminality. 

 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou fungovala do roku 2010 samostatná Komise prevence kriminality. 

Následně byla změněna na Komisi sociální, zdravotní a prevence kriminality a pod názvem 

Komise školská a prevence kriminality funguje od ledna roku 2015.  

Koordinátor prevence kriminality při MěÚ Kralupy nad Vltavou 

 

( 

Manažer prevence kriminality na Městské policii Kralupy nad Vltavou 

 

( 

Komise školská a prevence kriminality  
 

( 
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Předsedkyní 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 různé 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  
 
Členové komise: 
 

 Ing. Jakub Glech 
  

 Mgr. Kateřina Viktorová  
 

 PhDr. Milena Pencová 
 

 Mgr. Jan Koubek 
 
Zapisovatelka komise: 
 

 Lenka Turečková 

 

 

 

Členové pracovní skupiny: 

 Petr Holeček – starosta města Kralupy nad Vltavou 

 Mgr. Jiřina Hereinová – předsedkyně Komise školské a prevence kriminality RM 
Kralupy n. Vl. 

 Bc. Tereza Dobrovolná – manažer prevence kriminality Městské policie Kralupy n. Vl. 

 Stanislava Valterová – koordináto prevence kriminality MěÚ Kralupy n. Vl. 

 Mgr. Eva Ivanová – vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy n. 
Vl. 

 Mgr. Veronika Popelková – sociální kurátor MěÚ Kralupy n. Vl. 

 Dis. Jana Vraspírová - kurátor pro mládež MěÚ Kralupy n. Vl. 

Pracovní skupina prevence kriminality 

 

( 
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 Mgr. Bohuslava Glasslová – ředitelka ZŠ Jodlova Kralupy n. Vl. (dříve praktická škola) 

 Marian Kouba – preventista Policie ČR v Kralupech n. Vl. 

 Barbora Kovářová - ředitelka Farní charity v Kralupech n. Vl. 
 
 
Spolupráce všech zainteresovaných subjektů v systému intervence a následné péče o 
delikventní nebo delikvencí ohrožené děti a mládež je v Kralupech nad Vltavou velmi 
dobrá. Většina subjektů má zastoupení v komisích a pracovních skupinách prevence 
kriminality a pracují společně na nových projektech města. 

 
 
 
 
 
 

Sport 
 
V Kralupech nad Vltavou působí přibližně 40 sportovních oddílů, z nichž minimálně dvě třetiny 

pracují s mládeží. Město Kralupy nad Vltavou štědře podporuje činnost těchto oddílů. Z 

ročního rozpočtu je každoročně vyčleněna částka 4.500.000 Kč na podporu činnosti 

sportovních oddílů v Kralupech nad Vltavou. 

 
Základní školy, školní kluby, minimální preventivní program prevence 
kriminality 
 
Město Kralupy nad Vltavou je zřizovatelem 6 základních škol. Všechny školy se díky aktivní 

práci Komise školské a prevence kriminality každoročně zapojují do minimálního 

preventivního programu prevence kriminality. V rozpočtu města je každoročně schváleno 

200.000 Kč na tento program. Školy se aktivně věnují i mimoškolní činnosti. Každá ze ZŠ má 

řadu zájmových kroužků. Dvě školy založily školní kluby, kde se zaměřují na aktivní využití 

volného času svých žáků na II. stupni. 

 

Dům dětí a mládeže (DDM) 
 
DDM v Kralupech nad Vltavou je od 1. 1. 2000 příspěvkovou organizací města s právní 

subjektivitou. Základem činnosti je nabídka aktivního využívání volného času pro děti a mládež 

již od 0 let. A to jak v zájmových útvarech, tak v klubech. V době školních prázdnin pořádá jak 

zimní tábory, tak několik letních a příměstských táborů. Z rozpočtu města je na rok 2017 DDM 

poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši cca 3.333.900 Kč. 

Nabídka zájmové a sportovní činnosti pro děti a dospělé ve městě 

 

( 
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Základní umělecká škola (ZUŠ) 
 
V ZUŠ Kralupy nad Vltavou vyučují obory: hudební, literárně-dramatický, taneční a výtvarný. 

Žáky ZUŠ jsou nejen děti z Kralup, ale i z okolních měst a vesnic. Škola se aktivně účastní 

kulturního života ve městě a okolí. Patří mezi příspěvkové organizace města. 

Z rozpočtu města je na rok 2017 ZUŠ poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši cca 

434.000 Kč. 

 
Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou (KaSS) 
 
Provozuje v Kralupech nad Vltavou kino a kulturní dům. Pořádá divadelní představení, plesy, 

taneční kurzy, koncerty, výstavy, besedy a přednášky. Z rozpočtu města je na rok 2017 KaSS 

poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši cca 5.094.000 Kč. 

 
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou 
 
Pořádá 6–8 tematických výstav ročně, koncerty klasické hudby, přednášky, besedy a 

vydává Vlastivědný sborník Kralupska. Z rozpočtu města je na rok 2017 Městskému Muzeu 

poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši cca 4.062.000 Kč. 

 

Městská knihovna 

 

Městská knihovna nabízí návštěvníkům a obyvatelům města a okolí: beletrii, naučnou 

literaturu, cizojazyčnou literaturu, regionální literaturu, školní četbu, encyklopedie, slovníky, 

mapy, časopisy, denní tisk, materiály o Evropské unii, Sbírky zákonů ČR, zvukové knihy pro 

slabozraké a nevidomé, regionální zpravodajství, zpravodajství na DVD, internet pro veřejnost 

a on-line katalog knihovny. Z rozpočtu města je na rok 2017 Městské knihovně poskytnut 

neinvestiční příspěvek na provoz ve výši cca 3.706.000 Kč. 
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Oblasti a problémy, na které je třeba v daném období zaměřit pozornost a zacílit opatření, jsou 

definovány ve dvou rovinách:  

 v rovině pocitu bezpečí 

 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*. 

 

 

 

 

V ORP Kralupy nad Vltavou žilo k 31. 12. 2016 30.254 občanů (z toho 17.446 občanů přímo 

v Kralupech nad Vltavou). 

 

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 prohloubení spolupráce Policie ČR, Městské 

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. 

3. Definice bezpečnostních problémů 

3.1. Zhodnocení současného stavu 
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Pocit bezpečí je 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. 

 

 

 

Z analýzy protiprávních činů vyplývá, že v ORP Kralupy nad Vltavou je na špici kriminality 

majetková trestná činnost (podvody a krádeže). Přestože zaznamenáváme za sedm 

monitorovaných let pokles o více než 38 %, stále je tento problém, především veřejností, 

vnímán jako hlavní. Též objasněnost majetkové trestné činnosti je v porovnání s násilnou, 

mravnostní či hospodářskou nejnižší a to 20,8 %.  

Jak vyplývá ze zprávy Městské policie v Kralupech nad Vltavou, tvoří více než 80 % její práce 

řešení přestupků týkající se dopravy, ať už jde o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

dopravy, či přestupky překročení nejvyšší povolené rychlosti. Práce MP je spíše represivní než 

preventivní.  

Plánované projekty na rok 2017 (rozšíření MKDS a Forenzní značení) by měly velkou měrou 

přispět jak k většímu pocitu bezpečí obyvatel, tak ke snížení celkové kriminality ve městě. 

3.2. Pocit bezpečí obyvatel  

 

3.3. Reálná kriminalita  
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 nárůst nezletilých v péči kurátora pro děti a mládež 

 mládež ve věku 15-26 let ohrožená sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením  

 dobré především vlakové spojení s Prahou a Ústeckým krajem – snadná dostupnost 
pro kohokoliv 

 hazardní průmysl – non-stop herny 

 drogová trestná činnost 

 osoby s nízkou kvalifikací nebo jinak znevýhodněné na trhu práce (např. podle pohlaví, 
postavení na trhu práce, věku, znevýhodnění, dosaženého vzdělání):   

 osoby ohrožené dluhy, exekucemi a finanční negramotnost 

 rodiny s dětmi dlouhodobě ohrožené krizovou sociální situací (nezaměstnanost, 
závislost na dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá sociální mobilita a obtíže při 
kontaktu s institucemi), kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde 
existují další rizika ohrožení vývoje dítěte 

 osoby ohrožené ztrátou bydlení (žadatelé o dávky pomoci v hmotné nouzi, osoby 
propuštěné z výkonu trestu, osoby opouštějící azylový dům, osoby bydlící v 
přelidněném bytě, osoby ohrožené odebráním dítěte do ústavní výchovy z důvodu 
nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu jeho ztráty, osoby ohrožené domácím násilím) 

 

 

     Rozšíření městského kamerového dohledového systému (MKDS) 

 

Město Kralupy nad Vltavou od roku 1997 buduje MKDS, který v současné době disponuje 11 

kamerami, jež dohlížejí na pořádek především v centru města. Plánem města je tento počet 

kamerových bodů rozšířit o 3 další kamery, které významně pomohou prevenci kriminality a 

řešení trestné činnosti. Pokud se podaří získat dotaci z Programu prevence kriminality MV ČR 

pro rok 2017, bude mít město možnost zmonitorovat jednu z nejvýznamnějších, oficiálně 

evidovaných sociálně vyloučených lokalit ve městě - ulice Šafaříkova. Kamera by monitorovala 

tuto ulici s přesahem až do ulice Čechova. Druhým plánovaným bodem MKDS je území 

3.4. Hlavní bezpečnostní rizika města  

 

3.5. Projekty 2017, na které město podává žádost o dotaci MV ČR 

  

 



 Str. 32 

Lidového náměstí, které není dosud nijak monitorováno a kde dochází k mnoha přestupkům 

v dopravě atd. Třetím zamýšleným bodem MKDS je Smetanova ulice. V této lokalitě se nachází 

Dům dětí a mládeže, Penny market, stezka pro pěší a cyklisty, Zákolanský potok (hrozba při 

povodních), část Palackého náměstí a hlavní komunikace, která je hlavním průtahem města.  

 

Cílem projektu je zlepšení zajištění ochrany osob a s tím spojená prevence v páchání 

majetkové trestné činnosti a celkové zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města. 

Základem je tedy preventivní funkce spočívající ve vytváření tzv. bezpečných zón 

v exponovaných místech. 

 

Efektivita projektu bude měřena po dobu dvou let. Následovat budou klasická statistická 

hlášení pro vedení města a bezpečnostní radu. 

 

Projekt Rozšíření městského kamerového dohledového systému 

Termín realizace srpen 2017 

Gestor Městská policie Kralupy nad Vltavou 

Náklady na realizaci                                                                        cca 400.000,- Kč 

Zdroj financování 

 Dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu 

prevence kriminality na místní úrovni 2017. 

 Spoluúčast města Kralupy nad Vltavou. 

 

 

Pokračování projektu PAPRSEK 

 

V roce 2016 jsme obnovili projekt PAPRSEK. Uskutečnilo se několik schůzek a čtyřdenní 

víkendový pobyt se zhruba desetičlennou skupinkou dětí ve věku 7-15 let, kterou na základě 

doporučení psychologů a metodiků prevence škol vybral kurátor pro děti a mládež Odboru 

sociálních věcí, školství a kultury městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. V roce 2017 

bychom rádi projekt rozšířili o pravidelné měsíční schůzky s touto skupinkou dětí a rádi 

bychom skupinu rozšířili o další děti především ze sociálně vyloučených lokalit. V plánu máme 

i pro tento rok čtyřdenní víkendový sociálně-rekreační pobyt v rekreačním středisku 

Mokrosuky u Sušice. 
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Cílem projektu 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 2017 budeme pracovat s jednou skupinou o počtu deseti až patnácti dětí ve věku 7 – 

15 let a program na podzim zakončíme víkendovým pobytem, na kterém dojde k hlubšímu 

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

 

Projekt realizovaný v minulosti ukázal, že zvolená forma splnila zadání. Děti se zúčastňovaly 

rády a i školy potvrdily určité změny v chování.  

 

Projekt bude sestaven z deseti dvouhodinových setkání a jedním víkendovým pobytem. Každé 

setkání obnáší sebezkušenostní techniky (děti si vyzkouší různé způsoby komunikace, budou 

samostatně i skupinově řešit praktické úlohy). 

 

Témata: 

- Sebevědomí, sebehodnocení 

- Zvládání stresu, afektu 

- Konflikty a jejich zvládání 

- Diskriminace, sprejerství 

- První pomoc 

- Drogy a drogová prevence 

- Představení sportovních a zájmových oddílů a klubů Kralupska 

- Workshopy ve spolupráci s DDM a Farní charitou Kralupy n. Vl. 

- Závěrečné hodnocení  

Místo konání: Dům s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou 

 

Efektivita: Pro úspěšné zvládnutí programu je nutná minimálně 70% účast dítěte na 

celoročním projektu. Jistou motivací pro děti zařazené do tohoto programu je i fakt, že při nižší 

účasti by se dítě nemohlo zúčastnit víkendového pobytu v rekreačním středisku DDM 

Mokrosuky. 
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Projekt PAPRSEK 2017 

Termín realizace leden - prosinec 2017 

Gestor 

 Odbor sociálních věcí, školství a kultury městského 

úřadu Kralupy nad Vltavou,  

 PČR Kralupy nad Vltavou, 

 Městská policie Kralupy nad Vltavou. 

Náklady na realizaci                                                                        cca 63.000,- Kč 

Zdroj financování 

 Dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu 

prevence kriminality na místní úrovni 2017. 

 Minimálně 30% spoluúčast města Kralupy nad Vltavou. 

 

 

Forenzní značení 

 

Město Kralupy nad Vltavou se chce připojit k situační prevenci, a to novým systémem ochrany 

movitých předmětů pomocí forenzního identifikačního značení. Vedení města si je vědomo, 

že čím více měst a obcí se do tohoto projektu zapojí a zajistí co největší počet předmětů, tím 

smysluplnější celý projekt bude. Značení předmětů a vedení registru se ujme Městská policie 

Kralupy nad Vltavou. 

 

Efektivita: 

 Ponížení krádeží označených předmětů 

 Jednoznačná identifikace odcizené věci 

 Zvýšení šance a zároveň zkrácení doby na navrácení odcizené věci 

 

Efektivita projektu bude měřena po dobu dvou let. Následovat budou klasická statistická 

hlášení pro vedení města a bezpečnostní radu. 

 

Cílem projektu je označit forenzním značením co nejvíce předmětů a zaevidovat je do registru. 

Díky registru by tak mohlo dojít ke snazší identifikaci majitele odcizeného, nalezeného či 
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zabaveného předmětu. Dále označený předmět samolepkou DNA může odradit potencionální 

pachatele. 

 

Projekt Forenzní značení 

Termín realizace duben - září 2017 

Gestor Městská policie Kralupy nad Vltavou 

Náklady na realizaci                                                                        cca 40.000,- Kč 

Zdroj financování 

 Dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu 

prevence kriminality na místní úrovni 2017. 

 Minimálně 10% spoluúčast města Kralupy nad Vltavou. 

 

 

  

  

 

 Asistent prevence kriminality 

 Modernizace městského kamerového dohledového systému 

 Paprsek 2018 

 Bezpečnostní dobrovolník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Projekty pro rok 2018 
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Podkladem pro zpracování tohoto Strategického plánu prevence kriminality města Kralupy nad 

Vltavou pro roky 2017-2018  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. 

 Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb vydaný Centrem pro komunitní 

práci v roce 2015. 

 Strategický plán sociálního začleňování 2015-2018 města Kralupy nad Vltavou 

 Strategický plán prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na rok 2016  

 

 

 

 

Opioidy: drogy z této skupiny jsou odvozeny od látek, které jsou v mozku schopny navázat se 

na opioidní receptory. V medicíně bývají takové látky užívány k tlumení bolesti, třeba při 

anestezii. Jde o látky získávané ze surového opia – šťávy z nezralých makovic. V opiu jsou 

obsaženy alkaloidy morfin a kodein, zodpovědné za proti bolestivé a psychotropní účinky. 

 

Adiktologické služby: služby pro osoby ohrožené závislostmi. 

 

4. Závěr 

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

kteří se dostali do obtížné životní situace, 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 

 

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. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů - § 62 

 

Nízkoprahové denní centrum - zařízení pro osoby bez přístřeší: upraveno zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - § 61 

 

Zjevné bezdomovectví: lidé žijící na ulici 

 

Skryté bezdomovectví: lidé žijící v neadekvátním ubytování (ubytovny, noclehárny) 

 

 

 

 

 

SVL  sociálně vyloučená lokalita 

MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 

OSPOD  orgán sociálně-právní ochrany dětí 

ORP  obec s rozšířenou působností 

MěBP  městský bytový podnik 

 Použité zkratky 
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MěÚ  městský úřad 

ÚP  úřad práce 

OSVŠK  odbor sociálních věcí, školství a kultury 

PČR  Policie České republiky 

MP  městská policie 

MKDS  městský kamerový dohledový systém 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Stanislava Valterová, koordinátor prevence kriminality MěÚ v Kralupech n. Vl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kralupech nad Vltavou dne: 

 

 

 

 

         Petr Holeček  

              starosta města Kralupy nad Vltavou 


