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I. Úvod
Cílem strategie je vytvořit z Kralup nad Vltavou bezpečnější město jak pro obyvatele, tak i pro
jeho návštěvníky.

Projevy kriminality postihují téměř neustále veškeré oblasti běžného života. Denně jsme
nuceni řešit rizika spojená s výskytem trestné činnosti a společensky nežádoucích jevů.
Prevence kriminality reaguje 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.
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II. Celostátní, krajská a městská strategie PK

Systém prevence kriminality je členěn do tří základních úrovní – republikové, krajské
a městské.

II.1. Strategie prevence kriminality v České republice na léta
2016 až 2020 a její specifické cíle stanovené pro obce:
Obce na základě doporučení této Strategie vytvářejí podmínky pro rozvoj prevence
kriminality na svém území, zejména:

 Aktivně se prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR podílejí na činnosti Republikového
výboru pro prevenci kriminality
 Zpracování obecní koncepce či plány prevence kriminality a bezpečnostní analýzy na
lokální úrovni
 Zajišťují činnost manažera prevence kriminality obce a poskytují mu potřebné zázemí
a specializované vzdělávání, vytváří Pracovní skupiny prevence kriminality a zajišťují a
koordinují jejich činnost (se zvláštním zaměřením na spolupráci, výměnu dat a
informací a příkladů dobré praxe s Policií ČR na svém území)
 Zřizují obecní policii
 Zpracovávají a realizují vlastní preventivní aktivity a programy či projekty v rámci
Programu prevence kriminality
 Podporují preventivní aktivity a projekty na svém území rovněž z vlastních zdrojů
 Vyhodnocují plnění přijatých preventivních koncepcí a realizovaných preventivních
projektů a opatření
„Je prokázáno, že dobře naplánované strategie prevence kriminality nejenže předcházejí
trestné činnosti a viktimizaci⁴, ale podporují bezpečnost společnosti a přispívají
k udržitelnému rozvoji států. Zlepšují kvalitu života a přinášejí dlouhodobé výhody ve smyslu
snižování nákladů spojených se systémem trestní justice i dalších společenských nákladů
vyplývajících z trestné činnosti.“
(Směrnice pro prevenci kriminality, rezoluce Hospodářské a sociální rady OSN, č. 2002/13)

⁴ Viktimologie – viz str. 6
Str. 3

II.2. Koncepce prevence kriminality
Středočeského kraje na léta 2018 - 2021
Priority Středočeského kraje v oblasti prevence kriminality na léta 2018 – 2019:
 Snižování trestné činnosti, především majetkové
 Při snižování kriminality zavádět principy tzv. bezpečných měst do celého
Středočeského kraje a sdílení „Dobré praxe“ a jednotné metodiky
 Zvýšit efektivitu vzájemné spolupráce Policie ČR, měst a obcí, probační a mediační
služby, orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), vězeňské služby,
neziskového sektoru atd.
 Snižování míry recidivy
 Podpora rozšíření sociálních služeb pro ohrožené děti v sociopatologickém prostředí
rodiny a zavedení resocializačních programů pro děti a mládež z vyloučených lokalit,
ubytoven a z nepodnětného rodinného prostředí (trestná činnost v rodině)
 Podpora služeb v oblasti terciální prevence
 Ochrana měkkých cílů²
 Prevence kybernetické kriminality
 Podpora dlouhodobé a komplexní práce na úrovni obcí s dětmi a mladistvými a jejich
rodinami, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy nebo pochází ze sociálně
znevýhodněného prostředí
 Efektivní využívání finančních prostředků z dotačních řízení
 Metodická podpora kraje obcím při přípravě a realizaci preventivních aktivit
 Prostřednictvím preventivně-informačních činností aktivně zapojit komunity a
veřejnost do realizace preventivních opatření
 Podpora aktivit a opatření pro zvláště zranitelné oběti a prevence pro zástupce
skupin, které se mohou potenciálně stát zvláště zranitelnými obětmi (případně
podpora dovybavení speciálních výslechových místností)
Středočeský kraj chce kromě jiného podporovat metodicky města, obce a další subjekty,
zabývající se prevencí kriminality v kraji při realizaci konkrétních projektů prevence kriminality
na místní úrovni. Těžiště preventivních aktivit ke snížení trestné činnosti by mělo být
především na městech a obcích, které nejlépe znají své konkrétní bezpečnostní problémy.
Města a obce by měly přijímat v úzké spolupráci s příslušnými územními odbory Policie ČR
konkrétní opatření ke snižování kriminality ve svém regionu.
² Měkký cíl (anglicky soft target) není přesně definován. Obecně však jde o místa s vysokou koncentrací osob a
nízkou mírou zabezpečení proti násilnému útoku (například teroristů či duševně narušených jedinců). Na takových
místech je vyšší pravděpodobnost napadení s možnými velkými škodami na životech a zdraví lidí. Může jít o různé
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kulturní, společenské nebo sportovní akce, ale i jiná místa, kde se schází velké množství lidí, například nádraží,
obchodní centra a podobně. (zdroj Wikipedie)

II.3. Strategický plán prevence kriminality města
Kralupy nad Vltavou na léta 2019 – 2020
Strategický plán prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na roky 2019 - 2020
(dále jen Strategický plán) je zpracován v souladu se schválenou Strategií prevence
kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dokument vlády ČR) a Koncepcí
prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018 - 2021.

III. Cíle strategie PK města

 Sledování, mapování a následné reagovaní na nově vzniklé hrozby v celém ORP³
 Navázání užší spolupráce mezi jednotlivými obcemi ORP v Programu prevence
kriminality
 Posílení důvěry obyvatel města v jednotlivé složky Integrovaného záchranného
systému, především v bezpečnostní složky
 Zvyšování pocitu bezpečí občanů ve městě a jejich aktivní účast na omezování příčin
kriminality
 Zvyšování bezpečnosti seniorů
 Prevence rizik v prostředí internetu
 Navázat na projekty z předchozích let a pokračovat v nich

³ ORP = obec s rozšířenou působností – jejich obecní úřady jsou mezičlánkem přenesené působnosti státní správy
mezi krajskými úřady a ostatními obecními úřady. (zdroj Wikipedie)

IV. Hlavní bezpečnostní rizika města

 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
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 osoby s nízkou kvalifikací nebo jinak znevýhodněné na trhu práce (např. podle pohlaví,
postavení na trhu práce, věku, znevýhodnění, dosaženého vzdělání)
 občané ohrožení dluhy, exekucemi a finanční negramotnost
 lidé, kteří nemají pevné vazby ve městě (přistěhovalí za prací, ubytovny pro cizince)
 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, osoby
ohrožené domácím násilím)

V. Cílové skupiny
V.1. Primární prevence - aktivity primární prevence jsou adresovány všem obyvatelům
města.
V.2. Sekundární prevence - aktivity, které jsou směrované na potenciální pachatele, na
potenciální oběti, na příčiny kriminogenních situací i na sociálně nežádoucí jevy. Cílovou
skupinou jsou především děti a mladiství, senioři.
V.3. Terciální prevence – aktivity zaměřené na předcházení kriminální recidivy u pachatele a
viktimologické⁴ recidivy u oběti. Jde především o oběti trestných činů, recidivisty a
prvopachatele.
⁴ Viktimologie - (z angl. victim = pasivní, nedobrovolná oběť; lat. logos = slovo, řeč, věda) je odvětví kriminologie
zabývající se oběťmi trestných činů, jejich typologií a předpoklady stát se obětí trestného činu (viktimností).

VI. Priority strategie v jednotlivých oblastech PK

VI.1. Informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností
 Město Kralupy nad Vltavou se v roce 2016 zapojilo do projektu „Bezpečné město“, jehož
iniciátorem je Krajské ředitelství Policie České republiky. Hlavními partnery projektu jsou
vedení města, Policie ČR a Městská policie. Dalšími nepostradatelnými partnery jsou Odbor
sociálních věcí školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou, úřad práce, probační a mediační
služba a další subjekty působící v oblasti prevence. Cílem projektu „Bezpečné město“ je
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zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho návštěvníků a tím zvýšení a zlepšení kvality života.
Tento projekt vznikl na základě mnohaletých zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším
formám závadového jednání, z nichž vyplývá, že na jejich potírání se musejí podílet a
spolupracovat všechny zainteresované subjekty.
 V návaznosti na tento projekt vznikla na městě Pracovní skupina Bezpečné Kralupy, která ve
spolupráci s Městskou policií v Kralupech nad Vltavou a Policií ČR na webu „Bezpečné Kralupy
nad Vltavou“ http://www.bezpecnekralupy.cz/ prezentuje některé případy trestné činnosti.
Začala vytvářet instruktážní videa a zveřejňuje aktuální články týkající se prevence a rady jak
předejít páchání trestné činnosti. Hlavním cílem skupiny je zvýšení informovanosti veřejnosti
a zlepšování komunikace s veřejností.

VI.2. Sociální prevence
 Organizování preventivních pobytových programů pro děti a mládež
 Spolupráce s organizacemi, které připravují a realizují volnočasové aktivity pro
neorganizované a rizikové skupiny dětí a mládeže a sociálně handicapované občany (služby
Farní charity Kralupy nad Vltavou)
 Dluhové poradenství
 Přednášky pro seniory
 Organizování vzdělávacích akce pro jednotlivé aktéry zabývající se prevencí

VI.3. Situační prevence


modernizace a rozšiřování kamerového dohlížecího systému



evidence a označování jízdních kol



bezpečnostní akce policistů

VII. Naplňování strategie
VII.1. Program prevence kriminality
Strategický plán je každoročně doplněn o aktuální Program prevence kriminality na
jeden kalendářní rok. Program je vypracován ve shodě s platným Strategickým plánem
města a předkládá se ke schválení radě města. V programu jsou detailně popsány
všechny plánované aktivity prevence kriminality na daný rok, jejich finanční i personální
zajištění, cílové skupiny, kterým jsou jednotlivé aktivity a akce určeny, popřípadě s
jakými dotačními tituly je pro jejich realizaci počítáno. Ke konci daného roku je radě
města předložena Závěrečná zpráva o naplnění a realizaci celého ročního Programu
prevence kriminality.
VII.2. Organizační a personální zabezpečení
a) Komise rady města zabývající se PK
V Kralupech nad Vltavou fungovala do roku 2010 samostatná komise prevence
kriminality. Následně byla změněna na komisi sociální, zdravotní a prevence kriminality
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a pod názvem komise školská a prevence kriminality fungovala od ledna roku 2015 do
října 2018. V době vzniku tohoto dokumentu nebyly po komunálních volbách na podzim
roku 2018 prozatím jmenovány nové komise rady města. Přesto se předpokládá, že
komise zabývající se prevencí kriminality opět bude jmenována a její členové, ve
spolupráci s dalšími aktéry zabývajícími se prevencí kriminality, se budou zabývat
aktuální problematikou prevence kriminality ve městě.
b) Koordinátor PK
Koordinátor prevence kriminality při Městském úřadě Kralupy nad Vltavou je zároveň i
protidrogovým a romským koordinátorem. Na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou
pracuje na pozici referenta odboru sociálních věcí, školství a kultury. Úzce spolupracuje
s Městskou policií – především s manažerkou prevence kriminality MP, Policií ČR, všemi
příspěvkovými organizacemi města, Sportovní komisí Rady města Kralupy nad Vltavou,
komisemi rady města zabývajícími se prevencí kriminality a organizacemi, které působí
ve městě v oblasti sociální prevence se zaměřením na problémové a rizikové cílové
skupiny. Každoročně realizuje projekt pro veřejnost „Bezpečný den“, který je součástí
městských slavností Dny Kralup.
c) Pracovní skupina PK
Skupina, ve které mají zastoupení zástupci vedení města odpovědní za bezpečnost a
prevenci, koordinátor prevence kriminality města, zástupci odboru sociálních věcí,
skolství a kultury, romský poradce, manažer prevence kriminality městské policie,
zástupce PČR a zástupci neziskových organizací a další odborníci pracující v této
problematice.
d) Manažer PK Městské policie
Městská policie Kralupy nad Vltavou má zřízenou funkci manažera prevence kriminality.
V rámci prevence kriminality manažer přednáší v MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou. Dále
pořádá semináře pro seniory a veřejnost zaměřené na prevenci kriminality.
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 Městské policie je zároveň členem
pracovní skupiny prevence kriminality.
e) Participující subjekty
Hlavními aktéry na poli prevence kriminality jsou Městská policie Kralupy nad Vltavou,
Obvodní oddělení Policie ČR Kralupy nad Vltavou, zástupci jednotlivých školských a
zájmových organizací, nestátní neziskové organizace a jiné subjekty. Spolupráce všech
zainteresovaných subjektů je v Kralupech nad Vltavou velmi dobrá. Většina subjektů má
zastoupení v komisích a pracovních skupinách prevence kriminality a pracují společně
na nových projektech prevence kriminality města.
f) Dokumenty PK
 Strategický plán prevence kriminality města Kralupy n. Vl. na léta 2019-2020
 Bezpečnostní analýza na daný rok
 Program prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou na daný rok
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 Zápisy z jednání pracovní skupiny prevence kriminality a komisí rady města
 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality na daný rok

VIII. Schválení strategie PK

Tento dokument byl schválen:
Zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou, pod číslem usnesení XXXXXXXX, dne: DD.MM.RRRR

V Kralupech nad Vltavou dne:

Ing. Marek Czechmann
starosta města Kralupy nad Vltavou
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