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Úvod 
 

Město Příbram se problematice prevence kriminality věnuje systematicky od roku 2007, 

kdy byla, na základě metodiky MVČR a odborných konzultací s pracovníky Odboru prevence 

kriminality, poprvé ustanovena „Pracovní skupina prevence kriminality“ jako poradní orgán Rady 

města. V této době byl stav kriminality na území města Příbram velmi vážný - v roce 2007 byla 

Příbram na žebříčku kriminality hodnocena mezi městy s více než 25 tisíci obyvateli na prvním 

místě. Pracovní skupina prevence kriminality každoročně zpracovává Městský program prevence 

kriminality a víceleté Koncepce prevence kriminality města jako střednědobé strategické 

dokumenty ukazující erudovanost, systematičnost a provázanost v postupech při řešení tak 

důležité, avšak složité problematiky, jakou prevence kriminality bezpochyby je. 

     

Na základě návrhu Rady města, vycházejícího ze stanovisek odborníků aktivně působících 

v pracovní skupině prevence kriminality, pracovníků Odboru bezpečnostní politiky a prevence 

kriminality Ministerstva vnitra ČR, a aktuálních doporučení z vědeckých poznatků v rámci 

působnosti oboru prevence kriminality, schválilo Zastupitelstvo města dne 20. 2. 2012, 

usn.č.338/2012/ZM Koncepci prevence kriminality města Příbram na léta 2012 – 2015. 

Město Příbram se v tomto strategickém dokumentu zavázalo, že se za efektivního využití 

všech stávajících prostředků, a v případě potřeby investováním do nových, zaměří především na 

následující priority a realizaci opatření k dosažení daných cílů: 

 Snižování trestné činnosti, především majetkového charakteru a zároveň 

zvyšování subjektivního pocitu bezpeční u občanů města. Dále spolupráci Policie 

ČR a Města Příbram (Městskou policií Příbram) na principech Community Policing 

při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě. Jednotlivá opatření 

spočívají především ve vzájemné koordinované hlídkové činnosti Městské policie a 

Policie ČR, v zachování již osvědčené okrskové služby v rámci fungování Městské 

policie Příbram, či provozování a udržování (popř. dalšího rozšíření) městského 

kamerového dohlížecího systému včetně osvětlování rizikových lokalit města. 

 Dlouhodobá a komplexní práce s dětmi a mladistvými, kteří jsou ohrožení 

rizikovými jevy nebo pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, podpořená 

především opatřeními, jako zpřístupnění školních hřišť veřejnosti v průběhu 

letních prázdnin tak, aby měli žáci co nejširší možnosti smysluplného trávení 

volného času. Dále realizace letního sociálně rehabilitačního pobytu pro děti – 

klienty Střediska výchovné péče v Příbrami či podpora dalšího vzdělávání 

pedagogů v oblasti prevence kriminality a negativních sociálně patologických jevů. 
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Neméně důležitým opatřením je dlouhodobá a systematická podpora nestátních 

neziskových organizací a občanských sdružení, které dlouhodobě pracují s dětmi a 

mládeží ohroženými negativními sociálními jevy a osobami ohroženými závislostí 

na nelegálních návykových látkách, vč. spolupráce při realizaci projektů specifické 

primární prevence ve školách.   

 Prostřednictvím preventivně-informační činnosti aktivně zapojit veřejnost do 

ochrany svého majetku, dále poskytování základního poradenství osobám, které 

se ocitly v těžké životní situaci (oběti trestných činů a domácího násilí, zadlužené 

osoby, obyvatelé žijící v sociálně vyloučených lokalitách, atd.). Pro naplnění těchto 

priorit je stěžejní především podpora provozování Poradny města Příbram – 

bezplatného odborného sociálně právního poradenství a dluhového poradenství, 

vč. podpory dalších organizací (např. již vzniklého Intervenčního centra ProFem), 

které komplexně pracují s oběťmi trestných činů či domácího násilí.  

 

Výše uvedené aktivity bylo nutné konkretizovat, popř. různě modifikovat, a to především 

podle aktuální situace v dané oblasti v rámci každoročního Městského programu prevence 

kriminality města Příbram. Tento program je zpracováván na základě průběžného vyhodnocení 

situace na pravidelných setkáních pracovní skupiny prevence kriminality, která je poradním 

orgánem Rady města, a je složena z řad nezávislých odborníků na problematiku sociální prevence 

a prevence kriminality.  

 

Na základě výše uvedeného proto v prvních dvou kapitolách předkládáme informace o 

poskytnutých dotačních prostředcích za sledované období a souhrnný přehled o plnění 

jednotlivých aktivit stanovených v Koncepci prevence kriminality města na léta 2012 – 2015. 

Následuje bezpečnostní analýza vč. aktuální statistiky trestné činnosti na území města Příbram. 

Zde také porovnáme, jak se nám bezpečnostní situace v daném místě a v hodnoceném období 

proměnila, případně identifikujeme příčiny těchto ať už pozitivních či negativních změn. Ve čtvrté 

a páté kapitole se budeme věnovat sociálně demografické a institucionální analýze na daném 

území města Příbram v hodnoceném období let 2012 až 2014.      
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1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých do 

Městských programů prevence kriminality v období 2012 – 2015 
 

Souhrnná tabulka čerpání dotací z MVČR v letech 2012 – 2015 

Rok 2012 2013 2014 2015 Celkem 

dotace 691 000,- Kč 362 000,- Kč 397 000,- Kč 677 500,- Kč 2 127 500,- Kč 

 

Městský program prevence kriminality na rok 2012 

Poř. 
číslo 

název projektu rozpočet dotace město Příbram ostatní 
zdroje 

1. Osvětlení rizikových 
míst – komplexů 
garážových stání 

210 000,- 180 000,- 30 000,- - 

2. Odborný seminář k 
zabezpečení majetku 
pro veřejnost  

22 000,- 15 000,- 7 000,- - 

3. Projekt SDÍLENÍ 83 000,- 28 000,- 55 000,- - 

4. Kurzy finanční 
gramotnosti pro osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením 

64 000,- 56 000,- 8 000,- - 

5. Rizika virtuální 
komunikace 

12 000,- 9 000,- 3 000,- - 

6. Bezpečný život seniorů 34 000,- 26 000,- 8 000,- - 

7. Rozšíření MKDS města 440 000,- 350 000,- 90 000,- - 

celkem 865 000,- 691 000,- 174 000,- - 

 

Městský program prevence kriminality na rok 2013 

Poř. 
číslo 

název projektu rozpočet dotace město Příbram ostatní 
zdroje 

1. Osvětlení rizikového 
místa 

150 000,- Kč 120 000,- Kč 30 000,- Kč - 

2. „Zamknout dveře 
nestačí“ – projekt 
komplexního 
zabezpečení majetku 

113 000,- Kč 95 000,- Kč 18 000,- Kč - 

3. Projekt SDÍLENÍ 74 000,- Kč 54 000,- Kč 20 000,- Kč - 

4. Senioři v ohrožení 61 000,- Kč 41 000,- Kč 20 000,- Kč - 

5. Letní sociálně-
rehabilitační pobyt pro 
děti – klienty SVP 

92 000,- Kč 52 000,- Kč 40 000,- Kč - 

celkem 490 000,- Kč 362 000,- Kč 128 000,- Kč - 
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Městský program prevence kriminality na rok 2014 

Poř. 
číslo 

název projektu rozpočet dotace město Příbram ostatní 
zdroje 

1. Asistenti prevence 
kriminality 

337 200,- Kč  
 

299 000,- Kč  
 

38 200,- Kč  
 

- 

2. Odborná profesní 
příprava strážníků MP 
a policistů PČR 

65 000,- Kč  
 

44 000,- Kč  
 

21 000,- Kč  
 

- 

3. Projekt SDÍLENÍ 74 000,- Kč  
 

54 000,- Kč  
 

20 000,- Kč  
 

- 

celkem 476 200,- Kč 397 000,- Kč 79 200,- Kč - 

  

Městský program prevence kriminality na rok 2015 

Poř. 
číslo 

název projektu rozpočet dotace město Příbram ostatní 
zdroje 

1. Asistenti prevence 
kriminality 

486 000,- 421 000,- 65 000,- - 

2. Projekt SDÍLENÍ 74 000,- 54 000,- 20 000,- - 

3. Letní sociálně-
rehabilitační pobyt pro 
děti – klienty SVP 

81 500,- 54 000,- 27 500,- - 

4. Domovníci 36 000,- 29 000,- 7 000,- - 

celkem 677 500,- 558 000,- 119 500,- - 
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2. Přehled priorit, opatření a vyhodnocení plnění aktivit stanovených 

v Koncepci prevence kriminality města na léta 2012 - 2015  
 

Priorita 1. Snižování trestné činnosti (především majetkové) a zvyšování 
subjektivního pocitu bezpečí u občanů města 

Opatření 1.1 situační prevence 

Aktivity 1.1.1 rozšíření a provozování MKDS 
1.1.2 osvětlení rizikových lokalit 

Opatření 1.2 Ve spolupráci s ÚP vytvořit pracovní příležitosti pro osoby 
dlouhodobě nezaměstnané formou veřejné služby a VPP   

Aktivity 1.2.1 Asistenti prevence kriminality 
1.2.2 Domovník – preventiva 

Opatření 1.3 zkvalitnění činnosti PČR a MP Příbram - community policing 

aktivity 1.3.1 odborná profesní příprava strážníků MP 
1.3.2 Koordinační hlídková činnost MP a PČR 
1.3.3 Okrsková služba MP 

 

1.1.1 Rozšíření a provozování MKDS 

Popis projektu Na základě kriminality a prostorového uspořádání budou vytipována 
riziková místa, která lze monitorovat prostřednictvím MKDS, popřípadě 
webovými kamerami. V rizikových lokalitách je možné jednorázově 
využívat pro monitoring mobilní kameru. 

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt MP Příbram, PČR 

Předpokládané zdroje Rozpočet MP Příbram, dotace MVČR 

Časový harmonogram 2012  

Plnění aktivity V roce 2012 byl po konzultaci s PČR vybudován další pevný kamerový 
bod do stávajícího systému MKDS. Tento kamerový bod monitoruje 
veřejné prostranství, kde jsou vedle velkého pohybu osob i parkovací 
plochy, kde často docházelo ke krádežím věcí z vozidel, v Příbrami VI – 
Březové Hory, Náměstí J. A. Alise.  

 

1.1.2 Osvětlení rizikových lokalit 

Popis projektu Na základě analýzy kriminality a analýzy stávajícího osvětlení rizikových 
lokalit Město Příbram v rizikových lokalitách zajistí zintenzivnění 
osvětlení, popřípadě vybuduje osvětlení nové, protože krádeže a 
majetková trestná činnost se odehrává především ve večerních a 
nočních hodinách 

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt TS Města Příbram nebo soukromá společnost, PČR, MP Příbram 

Předpokládané zdroje Město Příbram, dotace MVČR, soukromý subjekt  

Časový harmonogram od 2012 průběžně 

Plnění aktivity V roce 2012 se město rozhodlo osvětlit dva nejrizikovější komplexy 
garážových stání, a to v Příbrami VII – ulice Pod Haldou – Březohorská, a 
v Příbrami VII – ulici Pod Čertovým pahorkem. 
V roce 2013 z pohledu aktuálního vyhodnocení nápadu trestné činnosti, 
počtu výjezdu hlídek MP Příbram a i dle subjektivního vnímání pocitu 
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bezpečí občanů, byla vyhodnocena za velmi rizikovou lokalitu oblast 
v okolí u dolu Marie, Příbram VI – Březové Hory. Tuto lokalitu město 
Příbram osvětlilo.   

 

1.2.1 Asistenti prevence kriminality 

Popis projektu Na základě zlepšení bezpečnostní situace v rizikových lokalitách města, 
kde žijí občané s riziky sociálního vyloučení, vytvoří město Příbram ve 
spolupráci s ÚP Příbram dvě místa pro asistenty prevence kriminality.  

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt PČR, MP Příbram, ÚP Příbram, OSVZ MěÚ Příbram 

Předpokládané zdroje Město Příbram, dotace MVČR, dotace MPSV 

Časový harmonogram Od 2014 průběžně 

Plnění aktivity V roce 2014 a následně i v roce 2015 město Příbram vytvořilo pod 
složkou MP Příbram dvě místa pro asistenty prevence kriminality, kteří 
se zaměřují především na monitoring bezpečnostní situace v rizikových 
lokalitách města, kde žijí občané s rizikem sociálního vyloučení. 
V součinnosti s PČR a MP Příbram se podílí na řešení vzniklých 
problémů s cílem zlepšit bezpečnostní situaci ve městě, předcházení 
problémům a zvýšení důvěry obyvatel města v činnost policie. 

 

1.2.2 Domovníci 

Popis projektu Na základě situační analýzy města Příbram byly v oblasti města 
označeny dvě sociálně vyloučené lokality, kde budou z řad obyvatel 
těchto lokalit vybráni dva domovníci, kteří budou dohlížet na pořádek 
v těchto objektech a ve spolupráci s PČR a MP Příbram budou řešit 
jednotlivé prohřešky přímo s dotčenými rodinami. 

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt MP Příbram, OSVZ MěÚ Příbram, MěRK Příbram 

Předpokládané zdroje Město Příbram, dotace MVČR 

Časový harmonogram Od 2015 průběžně 

Plnění aktivity V roce 2015 se město Příbram zařadilo mezi města, kde se vyskytují 
sociálně vyloučené lokality a soukromé ubytovny, kde žijí sociálně slabé 
domácnosti. Ve vlastnictví města jsou dva bytové objekty – Flusárna 
(Březnická ul. č. p. 151, 152, 157, 158) a Městská ubytovna Čs. armády 
č. p. 5, kde byli v rámci projektu Domovníci vybráni dva obyvatelé 
s cílem vytvoření dvou pracovních míst a zapojení místní komunity do 
řešení problémů dané lokality.    

 

1.3.1 Odborná profesní příprava strážníků MP a policistů PČR 

Popis projektu Vzhledem k dlouhodobému zatížení města velkou mírou kriminality 
rozhodlo v roce 2007 vedení města o navýšení počtu strážníků MP a 
zároveň zavedlo tzv. okrskovou službu. Na základě zvyšujících se 
požadavků na odbornost v rámci výkonu služby bude zajištěna 
komplexní odborná profesní příprava strážníků MP a policistů PČR.   

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt OPK MVČR, MP Příbram, Policie ČR 

Předpokládané zdroje Rozpočet města Příbram, dotace MVČR 

Časový harmonogram 2014 
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Plnění aktivity V roce 2014 se uskutečnil projekt odborné profesní přípravy strážníků a 
policistů se zaměřením na definování hrozeb a rizik cílové skupiny, 
metod a forem prevence kriminality ve vztahu k sociálně vyloučeným 
lokalitám a místům ohroženým sociálním vyloučením. Dále na praktický 
nácvik doporučených metod a forem primární a sekundární prevence a 
zvládnutí typových, nestandardních situací a minimalizace profesních 
selhání strážníků a policistů. 

 

1.3.2 Koordinační hlídková činnost MP a PČR 

Popis projektu V rizikových lokalitách, které budou každoročně vyhodnoceny na 
základě analýzy kriminality, se zintenzivní hlídková a pochůzková 
činnost policistů a strážníků, a to i ve společných hlídkách, především ve 
večerních a nočních hodinách 

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt MP Příbram, PČR 

Předpokládané zdroje Rozpočet MP Příbram, rozpočet PČR 

Časový harmonogram Od 2012 průběžně 

Plnění aktivity Aktivita byla průběžně plněna, a to i ve společných hlídkách. Byla 
uzavřena Koordinační dohoda upravující vzájemnou spolupráci Města 
Příbram (MP Příbram) a Policie ČR. 

 

1.3.3 Okrsková služba MP 

Popis projektu Vzhledem k dlouhodobému zatížení města velkou mírou kriminality 
rozhodlo v roce 2007 vedení města o navýšení počtu strážníků MP a 
zároveň zavedlo tzv. okrskovou službu. Město Příbram bude i nadále 
rozděleno do sedmi okrsků tak, aby výkon služby (okrsky)korespondoval 
s tzv. „územáky“ – kolegy z Policie ČR.  

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt MP Příbram, Územní odbor PČR 

Předpokládané zdroje Rozpočet města Příbram 

Časový harmonogram Od 2012 průběžně 

Plnění aktivity V roce 2007 byla vedením města zavedena tzv. okrsková služba 
strážníků MP. Tímto krokem byla nastartována úzká spolupráce mezi 
městem Příbram (MP Příbram) a Policií ČR – společná hlídková činnost, 
vzájemná informovanost a koordinace sil při bezpečnostních akcích. 
Aktivita byla průběžně plněna. 

 

 

Priorita 2. Dlouhodobá komplexní práce s dětmi a mladistvými 

Opatření 2.1 podpora vhodných volnočasových aktivit 

Aktivity 2.1.1 zpřístupnění školních hřišť pro veřejnost 
2.1.2 sportovně – kulturní akce zaměřené na prevenci sociálně 
patologických jevů 

Opatření 2.2 poradenství a vzdělávání 

Aktivity 2.2.1 besedy a semináře 
2.2.2 koordinace aktivit a další vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 
kriminality 
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Opatření 2.3 kvalitní a efektivní spolupráce subjektů při práci s problémovou 
mládeží 

aktivity 2.3.1 projekt Sdílení 
2.3.2 podpora činnosti NZDM  
2.3.3 pravidelné setkávání preventistů ZŠ s NNO 
2.3.4 realizace Letního sociálně – rehabilitačního pobytu pro děti – 
klienty SVP  

 

2.1.1 zpřístupnění školních hřišť pro veřejnost 

Popis projektu Umožnit přístup veřejnosti již vybudovaná a moderně vybavená školní 
hřiště po skončení vyučovací doby, o víkendech a letních prázdninách 
v rámci podpory smysluplného a kvalitního trávení volného času – 
dohled bude provádět pověřený zaměstnanec školy, či města Příbram 
jako zřizovatele. Hřiště lze také po tuto dobu, která volně přístupná 
veřejnosti, pronajmout NNO, která by poté dohled zajišťovala.   

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt MP Příbram, NNO 

Předpokládané zdroje Rozpočet města Příbram, rozpočet NNO, granty  

Časový harmonogram Od 2012 průběžně 

Plnění aktivity Aktivita byla plněna. Určená příbramská školní hřiště byla každoročně 
zpřístupněna pro veřejnost po dobu letních prázdnin, a to v době od 
10:00 do 18:00 hod. Jedná se o hřiště v areálu ZŠ Jiráskovy Sady Příbram 
I, ZŠ Březové Hory – Příbram IV, ZŠ v ulici Bratří Čapků - Příbram VII, a ZŠ 
Školní ulice -  Příbram VIII. 

 

2.1.2 sportovně – kulturní akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů 

Popis projektu Pořádání různých sportovně-kulturních akcí a soutěží doplněných o 
přednášky a besedy se zaměřením na prevenci sociálně-patologických 
jevů a zdravý způsob života. 

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt MP Příbram, PČR, Odbor školství, NNO 

Předpokládané zdroje Rozpočet města Příbram, Rozpočet PČR, NNO, dotace, granty 

Časový harmonogram Od 2012 průběžně 

Plnění aktivity Aktivita nebyla plněna v předpokládaném rozsahu. Jednotlivé subjekty 
provádějící prevenci negativních sociálně patologických jevů v Příbrami 
se soustředily na specifickou primární prevenci, která je na rozdíl od 
celoplošné primární prevence cílená a tím i efektivnější. Přesto město 
Příbram uspořádalo společně s Agenturou pro sociální začleňování ve 
spolupráci s NNO akci k zakončení školního roku 2014/2015 „Hurá, jsou 
tu prázdniny“, která baly zaměřena na smysluplné a kvalitní trávení 
volného času dětí a mládeže, nabídku možností jak o letních 
prázdninách smysluplně prožít volné dny a bezpečnostní rizika, která se 
v létě objevují. 

 

2.2.1 besedy a semináře 

Popis projektu Město Příbram bude ve spolupráci s PČR a NNO průběžně dle potřeb a 
aktuální situace organizovat akce zaměřené na předávání nejnovějších 
informací z oblasti zabezpečení vozidel a dalšího majetku před 
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odcizením nebo vykradením, dále na problematiku finanční 
gramotnosti, rizika virtuální komunikace a bezpečný život seniorů. 
V případě zájmu veřejnosti o dílčí problematiku město uspořádá 
jednodenní veřejně přístupný seminář. 

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt MP Příbram, PČR, Poradna města Příbram, Tilius o.s., Česká asociace 
pojišťoven, Asociace Gremium Alarm , SVP Příbram, ÚP Příbram, VŠERS 

Předpokládané zdroje Rozpočet města Příbram, dotace MVČR 

Časový harmonogram Od 2012 průběžně 

Plnění aktivity Aktivita byla plněna – v roce 2012 se uskutečnil odborný seminář 
k zabezpečení majetku pro veřejnost; Kurzy prevence předluženosti pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením určené pro osoby žijící v lokalitě 
ohrožené sociálním vyloučením, klientům PMS a osobám propuštěným 
z VTOS (součástí byla také tiskovina obsahující základní informace o 
rizicích zadlužování); odborné jednodenní semináře „Rizika virtuální 
komunikace“, kde hlavním tématem byla „kyberšikana“, apod., určené 
pro děti, mládež a příp. oběti této trestné činnosti; přednáškový cyklus 
pro seniory s tématy: bezpečný život, finanční bezpečnost, bezpečný 
pohyb v silničním provozu, zabezpečení majetku, zásady bezpečného 
chování – praktický nácvik sebeobrany, kde součástí byla tiskovina se 
shrnutím základních informací z kurzu, osobní alarm a informační leták 
„Bezpečný domov“. V roce 2013 byl ve spolupráci s o. s. Tilius 
uspořádán dlouhodobý výcvik seniorů speciálně přizpůsobený jejich 
možnostem (věku, zdravotnímu stavu, atp.). Na závěr účastníci obdrželi 
osvědčení o absolvování kurzu a pepřový sprej se svítilnou za účelem 
ochrany svého života, případně majetku.    

 

2.2.2 Koordinace aktivit a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti prevence kriminality 

Popis projektu Na základě potřeby větší koordinovanosti všech zainteresovaných 
subjektů (PČR, MP, NNO, PMS, OSPOD, oblast školství, atd.) a 
provázanosti jejich činností při prevenci prováděné ve školských 
zařízeních, předávání zkušeností a „dobré praxe“, vzájemná 
informovanost o jednotlivých aktivitách v rámci jednání pracovní 
skupiny prevence kriminality či při neformálních setkání, vzájemná 
spolupráce na pořádáních konkrétních preventivních akcí a vzdělávacích 
programů pro žáky a pedagogy z oblasti prevence kriminality tak, aby se 
jednotlivé aktivity nepřekrývaly a nedublovaly. 

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt Zástupci samosprávy, PČR, PMS, NNO, ZŠ 

Předpokládané zdroje Rozpočet města Příbram 

Časový harmonogram Od 2012 průběžně 

Plnění aktivity Aktivita je plněna. Vzájemná informovanost jednotlivých 
zainteresovaných subjektů probíhá na pravidelných jednáních pracovní 
skupiny prevence kriminality, nebo při individuálních jednáních se 
zástupci města a manažerem prevence kriminality, který je odpovědný 
za koordinovanost aktivit všech zúčastněných v oblasti prevence 
kriminality a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. 
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2.3.1 projekt Sdílení 

Popis projektu Na základě zkušeností odborníků OSVZ MěÚ Příbram a SVP Příbram 
bylo indikováno, že v rodinách s dětmi s rizikovým chováním nebo 
kriminálním chováním jsou určité charakteristiky, které významně 
snižuje jejich funkčnost a současně vytváří vysoce rizikové prostředí pro 
výchovu dětí. Město Příbram proto bude ve spolupráci se SVP Příbram 
realizovat projekt, jehož cílem bude přímá, dlouhodobá a komplexní 
práce s členy těchto vytipovaných rizikových rodin. Součástí projektu 
budou odborné semináře zaměřené na finanční gramotnost, rizika 
virtuální komunikace, zvládání výchovných problémů či z oblasti užívání 
návykových látek. Uskuteční se dvě celodenní setkání rodin a dva 
víkendové pobytové výjezdy celých rodin zaměřené na kultivaci 
vzájemných vztahů.  

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt SVP Příbram, OSVZ MěÚ Příbram, Ponton o. s., Magdaléna o.p.s., PMS 
Příbram, ÚP, AD města Příbram, DDM 

Předpokládané zdroje Rozpočet města, dotace MVČR 

Časový harmonogram Od 2012 každoročně 

Plnění aktivity Aktivita byla každoročně plněna. Projekt „Sdílení“ byl, za podpory 
dotací z MVČR, uskutečněn v roce 2012, 2013, 2014 a realizuje se i 
v roce 2015, jelikož se ve všech směrech osvědčil. Jeho cílem je 
především snížení výskytu delikventní činnosti a odstranění kriminálně 
rizikového chování ve vytipovaných rizikových rodinách prostřednictvím 
přímé, dlouhodobé a komplexní práce s jejími členy.   

 

2.3.2 podpora činnosti NZDM Bedna 

Popis projektu Město Příbram bude i nadále poskytovat vhodný prostor pro NZDM 
Bedna, který Pontonu o. s. k účelu zřízení a provozování NZDM 
pronajímá již od roku 2009. Dále jej bude podporovat z rozpočtu města 
tím, že bude každoročně hradit nájem a další náklady spojené 
s užíváním těchto prostorů. Z rozpočtu prevence kriminality bude 
každoročně podporovat určené dílčí aktivity a projekty NZDM Bedna. 

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt MP Příbram, Ponton o. s. 

Předpokládané zdroje Rozpočet města Příbram, dotace, granty 

Časový harmonogram Od 2012 průběžně 

Plnění aktivity Aktivita byla průběžně plněna, město Příbram dále pronajímalo 
Pontonu o.s. prostory určené pro provozování NZDM Bedna v ulici 
Budovatelů 116, Příbram VIII, a ze svého rozpočtu poskytuje dotaci na 
úhradu nájemného a všech dalších nezbytných nákladů spojených 
s užíváním těchto prostor. Dále se město Příbram finančně podílelo 
např. na projektu „Opékání buřtů na Nováku“ pro klienty NZDM Bedna.  

 

2.3.3 pravidelné setkávání preventistů ZŠ s NNO 

Popis projektu Pravidelné setkávání školních metodiků prevence a výchovných 
poradců jednotlivých školských zařízení, kteří jsou zodpovědní za 
zpracování a realizaci Minimálních preventivních školních programů 
sociálně patologických jevů s odborníky na prevenci kriminality dětí a 
mládeže, a případná participace odporníků ze samosprávy, PČR, MP a 



13 
 

NNO při realizaci Minimálních preventivních školních programů.  

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt Metodici prevence jednotlivých ZŠ, Odbor školství, PČR, PMS, SVP 
Příbram, PPP a NNO. 

Předpokládané zdroje Rozpočet města Příbram 

Časový harmonogram Od 2012 průběžně 

Plnění aktivity Setkání se pravidelně uskutečňují 2x do roka v PPP Příbram. Účastní se 
jich vedle metodiků prevence také manažer prevence kriminality města, 
zástupce PČR, MP, PMS, OSPOD, NNO zabývající se prevencí sociálně 
patologických jevů (Magdaléna o.p.s., Ponton o.s.) 

 

2.3.4 realizace Letního sociálně – rehabilitačního pobytu pro děti – klienty SVP 

Popis projektu Jednou z možností, jak v dlouhodobém horizontu snižovat a předcházet 
sociálně patologickým jevům, je cílená práce s rizikovými skupinami dětí 
a mládeže. Pobyt dětí – klientů SVP bude plynule navazovat na 
celoroční systematickou práci v rámci dětských růstových skupin 
zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a zmírnění poruch chování 
dětí. Vedle běžných táborových aktivit bude program pobytu obsahovat 
specificky zaměřené programy – psychosociální výcvik, expresivní 
terapie, apod. 

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt MP Příbram, OSPOD, SVP Příbram, PMS Příbram, Policie ČR, NZDM 
Bedna, Magdaléna o.p.s., ITYTAKY o. s., Provaz o. s. 

Předpokládané zdroje Rozpočet města, dotace MVČR 

Časový harmonogram Od 2013 každoročně 

Plnění aktivity Aktivita baly plněna – v roce 2013 se uskutečnil ve spolupráci 
s dobrovolníky z o. s. ITYTAKY první sociálně rehabilitační pobyt za 
podpory dotace z MVČR. Na základě kladného ohlasu všech 
zainteresovaných subjektů a potřeby komplexní, systematické a cílené 
práce s rizikovou mládeží, se v roce 2014 pobyt uskutečnil taktéž a to 
v prostředí LDT Na Hájovně „Dědek“ ve Vacíkově, tentokrát plně hrazen 
z rozpočtu města Příbram určeného na prevenci kriminality. Díky 
podpoře dotačního titulu z MVČR se tento pobyt uskuteční opětovně 
v roce 2015, a to ve spolupráci s o. s. Provaz Dobříš.   

 

 

Priorita 3. Preventivně – informační činnost a základní poradenství pro 
osoby v těžké životní situaci 

Opatření 3.1 Poradenství a preventivně – informační činnost 

Aktivity 3.1.1 tisk a distribuce tiskovin 
3.1.2 provozování Poradny města Příbram 
3.1.3 podpora organizací pracující s oběťmi TČ nebo domácího násilí 

 

3.1.1 tisk a distribuce tiskovin 

Popis projektu Průběžně budou občanům města poskytovány informace jak si 
zabezpečit své vozidlo proti odcizení a krádeži věcí z něho, dopravně – 
bezpečnostní informace a informace o možném poskytování sociálně 
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právního či dluhového poradenství osobám, které se ocitly v těžké 
životní situaci. Občané budou informováni prostřednictvím denního 
tisku (Příbramský deník), týdeníku Periskop a v měsíčním zpravodaji 
MěÚ Příbram „Kahan“ bude pravidelně vyhrazený sloupek určený 
prevenci kriminality. Dále budou informováni také prostřednictvím 
webových stránek města. Volně k dispozici budou preventivně 
informační materiály na služebnách MP Příbram, PČR, v prostorách 
všech odborů MěÚ Příbram a v Centru neziskových služeb Příbram. 

Realizátor Město Příbram, PČR 

Předpokládané zdroje Rozpočet města Příbram, rozpočet PČR 

Časový harmonogram Trvale od 2012 

Plnění aktivity Aktivita byla plněna, během období město Příbram vydalo mj. letáky 
s informacemi pro řidiče a pro rodiče s dětmi „Jak správně parkovat, 
vystupovat a přecházet nejen před školou“, dále informační leták o 
otevření a provozu dluhové Poradny města Příbram, atp. Základní 
preventivní informace (např. jak zabezpečit svůj majetek, vozidlo, atd.) 
a informace určené pro osoby v tíživé životní situaci, vč. odkazu na NNO 
jsou plošně dostupné na webových stránkách města Příbram.  

 

3.1.2 provozování Poradny města Příbram 

Popis projektu Město Příbram bude i nadále podporovat provoz bezplatného 
odborného sociálního poradenství v Poradně města Příbram, jejíž 
provoz byl (za finanční podpory dotací ze Středočeského kraje a MVČR) 
zahájen v roce 2010. Tato poradna se, na základě poptávky klientely, 
zaměřilo především na bezplatné poradenství a pomoc při řešení 
zadluženosti ve spolupráci se Sdružením pro probaci a mediaci v justici, 
o. s.  

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt Město Příbram, NNO 

Předpokládané zdroje Rozpočet města, dotace, granty 

Časový harmonogram Od 2012 průběžně 

Plnění aktivity Aktivita byla průběžně plněna. Každoročně při poskytování dotací města 
byl finančně podporován provoz bezplatného sociálního poradenství. 
V rámci dohod o provedení práce zde působil odborný personál 
(sociální pracovnice, psycholog, právník). Od roku 2014 je Poradna 
města Příbram zaregistrovaná jako sociální služba pod městem Příbram.   

 

3.1.3 podpora organizací pracující s oběťmi TČ nebo domácího násilí 

Popis projektu Podpora neziskových organizací, které pracují s (potencionálními) 
oběťmi trestné činnosti, a to i v rámci rodiny – týrání ponižování, 
nedostatečná péče, atd. (vzájemná spolupráce, finanční a metodická 
podpora, podpora vzdělávání). Nastavení koordinace vzájemných 
postupů v případě řešení jednotlivých kazuistik a případových studií.     

Realizátor Město Příbram 

Spolupracující subjekt Samospráva, NNO, PČR, MP, ProFem, Poradna města Příbram 

Předpokládané zdroje Rozpočet města Příbram, dotace, granty 

Časový harmonogram Od 2012 průběžně 

Plnění aktivity Aktivita byla splněna částečně. V roce 2012 se uskutečnily za finanční 
podpory města a dotací z MVČR semináře a kurzy zaměřené na seniory 
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jako (potencionální) oběti trestné činnosti či domácího násilí (viz. 
Projekt „Senioři v ohrožení“, či „Zamknout dveře nestačí“). V rámci 
pravidelných setkávání členů pracovní skupiny prevence kriminality a 
také projektu z roku 2014 „Odborná profesní příprava strážníků MP a 
policistů PČR“ byla nastavena vzájemná spolupráce a koordinace 
postupu v případě vyšetřování trestné činnosti a dalšího zacházení 
s obětí domácího násilí či se „zvlášť zranitelnou obětí“.  
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3. Bezpečnostní analýza 
 

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 31. 5. 2015 a přehled 

z oficiálních statistických výstupů Policie ČR v letech 2007 – 2015 (1. 1. – 31. 5.) zpracoval pro 

potřebu předběžného vyhodnocení Koncepce prevence kriminality města na léta 2012 – 2015 

vedoucí Obvodního oddělení Příbram Územního odboru Příbram Krajského ředitelství policie 

středočeského kraje npor. Bc. Michal Volf. Dále zprávu o kriminalitě na Příbramsku za sledované 

období 2012 – 2014 a vyhodnocení výzkumu veřejného mínění provedeného v rámci 

Středočeského kraje z roku 2013 za Policii ČR zpracovala por. Bc. Monika Schindlová, tisková 

mluvčí PIS OŘ PČR Příbram.   

 

3.1. Protiprávní analýza 

Celková kriminalita 

Počet evidovaných trestných činů v teritoriu Obvodního oddělení Příbram (OOP Příbram) 

činil v hodnoceném období roku 2015 celkem 511 případů. V období od roku 2007 se jedná 

jednoznačně o nejlepší období, z hlediska kriminality na území OOP Příbram a potvrzuje trend 

z roku 2014, kdy došlo k výraznému poklesu kriminality v našem teritoriu (viz. Graf č. 1). 

Objasněnost trestných činů činí 28,38 % a jde rovněž o nejlepší výsledek od roku 2007 (viz. Graf č. 

5, níže). 

 

Graf č. 1: Vývoj celkové kriminality 2007 - 2015 
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Násilné trestné činy 

Násilných trestných činů je v roce 2015 na území OOP Příbram zjištěno celkem 35. Lze 

konstatovat, že se jedná o ustálený stav na území OOP Příbram, který žádným alarmujícím 

způsobem nevybočuje ze standardu let minulých. V grafickém zobrazení (viz. Graf č. 2) je 

znázorněný vývoj páchané trestné činnosti za období 2007 – 2015.  

 

Graf č. 2: Násilné trestné činy (2007 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetková trestná činnost 

Majetková trestná činnost, jinými slovy „krádeže všeho druhu“ tvoří dlouhodobě největší 

část z celkové zjištěné kriminality zaevidované na území OOP Příbram. V roce 2015 to představuje 

304 případů, z celkové kriminality 511 případů. Což činí 59,49 % ze všech zjištěných případů. 

Jinými slovy a velmi zjednodušeně řečeno, více než polovinu z celkové kriminality představují 

krádeže. Škoda způsobená majetkovými trestnými činy činí celkem 8.710.000,- Kč. Tato škoda je 

nejmenší zjištěná od roku 2007 a to i s ohledem na vývoj cen zboží a služeb (viz. Graf č. 4). Od roku 

2007 lze rok 2015, z pohledu majetkové trestné činnosti, hodnotit jako nejlepší a jak již bylo 

zmíněno jak z hlediska počtu spáchaných trestných činů, tak z hlediska způsobené škody. 

 

 I když je meziročně opět zjištěn pokles majetkové trestné činnosti, mění se její struktura, 

resp. zájem pachatelů těchto skutků. Mírný nárůst byl v letošním roce zaznamenán u krádeží 

vloupáním do prodejen, dále u krádeží vloupáním do restaurací a hostinců. K nárůstu oproti roku 

2014 došlo u krádeží věcí z automobilů, ovšem nutno zmínit, že oproti letům minulým je zde stále 

patrný výrazný pokles v počtu zaznamenaných případů. U ostatních druhů majetkové trestné 
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činnosti zaznamenáváme její stagnaci nebo pokles. Z grafu č. 3, viz níže, je patrné porovnání 

páchání majetkové trestné činnosti od roku 2007 do roku 2015. 

 

Graf č. 3: Majetková trestná činnost – celkem (2007 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Škoda – majetkové trestné činy (2007 – 2015) 
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Objasněnost trestné činnosti 

 
Graf č. 5: Objasněnost trestných činů (2007 – 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z policejních statistik je zřejmý stav výrazného poklesu kriminality na území OOP Příbram, 

tedy na území města Příbrami. Grafické znázornění viz. Graf č. 5. V letošním roce nebylo řešeno 

hromadné narušení veřejného pořádku při shromážděních, sportovních a kulturních akcích ani 

jiné události, které by výrazným způsobem narušili veřejný pořádek. 

Bezproblémově pak funguje spolupráce mezi policií, státní správou vykonávanou 

v přenesené působnosti, a samosprávou. Spolupráce s Městskou policií Příbram probíhá naprosto 

bezproblémově, vyvstalá bezpečnostní rizika jsou řešena operativně, bez nadbytečných formalit. 

Jednoduše lze konstatovat, že Městská policie Příbram je vedle složek IZS pro Policii ČR nejbližším 

partnerem. 

Prvních pět měsíců roku 2015 lze, stejně jako rok minulý, hodnotit z mnoha pohledů jako 

velmi dobrý a úspěšný rok, z hlediska kriminality a bezpečnostní situace ve městě.  

 

 

 

 

 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 205 151 143 109 165 131 192 139 145 

tj. % 18,72 15,93 15,56 16,93 25,66 16,29 23,79 27,10 28,38 

Dodatečně 6 36 63 58 40 61 52 67 55 

Objasněnost tr. činů 



20 
 

3.2. Kriminalita na Příbramsku – porovnání za léta 2012 - 2014 

 

Při vyhodnocování kriminality za rok 2012 až 2014 na Územním odboru Příbram lze 

zaznamenat vyšší úspěšnost při objasňování trestné činnosti. I když došlo po několika letech, kdy 

se neustále dařilo snižovat počet trestných činů, k mírnému nárůstu kriminality - o 219 případů, tj. 

o necelých 6 % - podařilo se tento trend zastavit a dokonce snížit prudký nárůst kriminality. Na 

Příbramsku bylo v roce 2012 spácháno celkem 3884 trestných činů, z toho bylo objasněno 1255 

případů (což je 1/3), což je o téměř 3 % více než v roce předešlém. Průměrně tak každý den došlo 

k deseti trestným činům.  

Na Obvodním oddělení Příbram bylo v roce 2012 evidováno 1935 trestných činů, tj. téměř 

polovina z celkové trestné činnosti. V roce 2014 již došlo na Územním odboru Příbram k poklesu 

kriminality o 836 případů, tj. o téměř 24 % méně než v roce 2013. Na Příbramsku bylo v tomto 

roce spácháno celkem 2698 trestných činů. Z toho bylo objasněno 1076 případů - což je 40 % (o 5 

% více než v roce předchozím). Obvodní oddělení Příbram evidovalo v roce 2014 celkem 1184 

trestných činů, tj. 44 % z celkové trestné činnosti.   

 

U majetkové trestné činnosti byla v roce 2012 zaznamenána stoupající tendence. Bylo 

spácháno celkem 2767 činů, kdy jde o 250 případů více oproti předchozímu roku. Objasněnost se 

však podařilo zvýšit o 4 %. Nejčastější majetkovou trestnou činností byly v tomto roce krádeže věcí 

z vozidel (532 případů), ke 2/3 případů došlo přímo v Příbrami. Vykrádání vozidel tak zaujímalo 

téměř 14 % z celkového počtu trestné činnosti, objasněnost byla téměř o 2 % vyšší. V roce 2012 

zmizelo 105 automobilů (o 25 méně než v předchozím roce) a byla objasněna 1/5 případů. Krádeží 

vloupáním bylo evidováno 1080, a to zejména do chat (143 případů, objasněno 17 %), domů 

(129), obchodů (45) a restaurací (37, objasněno 32 %), je to o 182 činů více než v roce 2011, ale 

objasněnost se i zde zvýšila o více než 3 %.  

V roce 2014 se nejvíce na kriminalitě podílela opět majetková trestná činnost – 1662 činů 

(61 % z celkové kriminality), i tady však byla zaznamenána klesající tendence - jde o pokles oproti 

roku 2013 o 721 případů, tj. snížení o 30 %. Nejčastější majetkovou trestnou činností v roce 2014 

byly opět krádeže věcí z vozidel – 187 případů, bylo však nahlášeno o 198 činů méně než v roce 

2013 (pokles o 51 %). Ve městě Příbram bylo nahlášeno 77 případů vykradených aut. V roce 2014 

zmizelo 59 automobilů (o 28 méně než v předcházejícím roce) a 56 jízdních kol. Krádeží vloupáním 

bylo evidováno celkem 659 případů, a to zejména do chat (101 případů), domů (96), bytů (45) a 

obchodů (42). Oproti roku 2013 se jednalo o 352 činů méně (snížení o 35 %). 
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Násilná trestná činnost v roce 2012 vzrostla o 35 případů, ze 158 na 193. Její objasněnost 

se podařilo však zvýšit na 65 %. V tomto roce nedošlo k žádné vraždě, nejvíce bylo spácháno 

loupeží – 40 případů (objasněna byla polovina) a úmyslného ublížení na zdraví – 49 případů. Dále 

bylo oznámeno mimo jiné 34x nebezpečné vyhrožování, 2x nebezpečné pronásledování a 6x 

týrání osoby žijící ve společném obydlí.  

V roce 2014 již však násilná trestná činnost klesla (o 13 případů v porovnání s předchozím 

rokem). Podařilo se objasnit téměř 64 % případů. Došlo k jedné vraždě, která byla objasněna. 

Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno ve 48 případech, nebezpečné vyhrožování ve 33 

případech (objasněno bylo 88 %) a loupež ve 27 případech (objasněnost je téměř o 1/5 vyšší). Dále 

bylo v roce 2014 oznámeno mimo jiné 11x porušování domovní svobody, 11x vydírání, 7x 

nebezpečné pronásledování a 7x týrání osoby žijící ve společném obydlí. 

 

V roce 2012 klesl počet hospodářských trestných činů, oproti předchozímu roku, o 23 

případů – z 248 případů na 225. Objasněno bylo 45 %, tj. o 12,5 % více oproti roku 2011. V roce 

2014 již počet hospodářských trestných činů mírně poklesl, a to z 239 na 221 případů. 

Objasněnost v tomto roce činila 40 %. Nejčastějšími případy jsou různé podvody (např. 32x 

úvěrový podvod, 7x pojistný podvod). 

 

U mravnostní kriminality nedošlo v roce 2012 k výraznější změně. Bylo spácháno 22 činů, 

z toho devět případů znásilnění a sedm případů pohlavní zneužívání. Objasněnost se však zvýšila 

oproti roku 2011 na téměř 73 %. V roce 2014 došlo u mravnostní kriminality k mírnému nárůstu 

(z 15 na 17 činů oproti roku 2013). Z toho čtyři případy znásilnění a šest případů pohlavní 

zneužívání. Přes polovinu věcí bylo objasněno. 

 

Drogová trestná činnost, která patřila v hodnoceném období k prioritám celého 

Středočeského kraje, je vždy úzce spojena s majetkovou trestnou činností, a proto je nutno se jí ve 

zvýšené míře věnovat. Policistům se podařilo během roku 2012 odhalit 70 případů trestného činu 

nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů, zatímco v roce 2011 bylo zjištěno pouze 

24 případů. Objasněnost se pohybuje neustále velmi vysoko a dokonce se ji podařilo i zvýšit, 

přesahuje 80 %. Během roku 2014 se kriminalistům podařilo odhalit celkem 39 případů trestného 

činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů.  

 

Častými případy, které policisté museli v roce 2012 řešit, bylo poškození cizí věci – 234 

případů, 172 případů zanedbání povinné výživy, 126 případů maření výkonu úředního rozhodnutí, 

102 případů ohrožení pod vlivem návykové látky (díky intenzivnímu výkonu na silnicích), 30 



22 
 

případů výtržnictví a 15případů sprejerství. Avšak v roce 2014 patřilo mezi často řešené případy 

zanedbání povinné výživy (207 případů), dále poškození cizí věci (173 případů), maření výkonu 

úředního rozhodnutí (107 případů), ohrožení pod vlivem návykové látky (97případů), zpronevěra 

(33 případů), ve 20 případech výtržnictví a v 19 případech sprejerství.  

Tabulka č. 1: Kriminalita - přečiny i zločiny (město Příbram)  

Rok Celkem  Násilná  Mravnostní  Majetková 

2012 1935 72 5 1483 

2013 1718 80 5 1291 

2014 1184 72 10 748 

 

Graf č. 6: Kriminalita – přečiny i zločiny (město Příbram) 

 

 

Trestnou činnost na Příbramsku v roce 2012 spáchali recidivisté celkem v 253 případech, 

60x se dopustili krádeží vloupáním, velmi často opakovaně neplatili výživné a mařili výkon 

úředního rozhodnutí. Mladiství ve věku od 15 do 17 let se podíleli na 22 případech z celkové 

trestné činnosti. V roce 2014 recidivisté spáchali celkem 262 trestných činů. Nejčastěji se 

dopustili zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí, nedovolené výroby a 

držení psychotropních látek a jedů, vloupání do chat a domů. Mladiství ve věku od 15 do 17 let se 

podíleli na 23 případech. 

Tabulka č.2: Pachatelé trestné činnosti (město Příbram) 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let Recidivisté 

2012 2 22 253 

2013 1 8 314 

2014 1 23 262 
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Graf č. 7: Pachatelé trestné činnosti (město Příbram) 

 

 

Tabulka č. 3: Oběti trestné činnosti (celý okres Příbram) 

Rok Děti (0-17 let) Ženy Osoby starší 60ti let 

2012 27 129 34 

2013 23 118 40 

2014 31 101 33 

 

Graf č. 8: Oběti trestné činnosti (celý okres Příbram) 

 

 

Při závěrečném shrnutí lze říci, že kriminalita v roce 2014 klesla téměř o čtvrtinu. Ve všech 

oblastech, kromě mravnostních trestných činů, došlo k poklesu. Objasněnost se podařilo zvýšit. 
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Výrazně ubylo vloupání do objektů a vykradených aut. Zmizelo také méně automobilů. Recidivisté 

se podíleli na čtvrtině všech spáchaných trestných činů. 

 

3.3. Vyhodnocení výzkumu veřejného mínění z roku 2013 

 

V roce 2013 provedlo Krajské ředitelství Policie ČR na území Středočeského kraje výzkum 

veřejného mínění, při kterém bylo dotazováno kolem dvou tisíc respondentů různého věku, 

pohlaví a sociálních skupin. Na Příbramsku bylo osloveno 180 občanů. Cílem tohoto výzkumu bylo 

zmapovat spokojenost obyvatel. Jednotlivé otázky směřovaly do oblasti bezpečnosti v místě 

bydliště a hodnocení práce policie. 

Na základě výsledků výzkumu bylo konstatováno, že celková spokojenost s Policií ČR a její 

prací ve Středočeském kraji v roce 2013 byla na vysoké úrovni. Spokojených bylo 84,6 % 

dotázaných obyvatel (v roce 2012 to bylo 80,4 %). V Příbrami bylo dokonce spokojeno 90 % 

dotazovaných občanů (v roce 2012 to bylo 86,3 %).  55,9 % respondentů se domnívalo, že policisté 

ve Středočeském kraji dostatečně chrání bezpečnost osob a majetku. V roce 2013 se 82,2 % 

tázaných v místě svého bydliště cítilo bezpečně, což bylo více, než v roce předchozím (78,4 %). Na 

Příbramsku pak odpovědělo 78,9 % dotazovaných, že se cítí bezpečně. Dále 61,3 % respondentů 

se domnívalo, že policisté ve Středočeském kraji dostatečně chrání bezpečnost osob a majetku.  

V předchozím roce (2012) se v Příbrami obyvatelé nejvíce obávali vloupání do bytu (70,2 

%) a následně vandalství (69,6 %), v roce 2013 to bylo přesně naopak. I když u každého trestného 

činu byla při výzkumu zaznamenána menší míra obavy. Občané na Příbramsku se v roce 2013 tedy 

nejvíce obávali vloupání do bytu či domu – 60 %, následně vandalství a poškozování cizí věci – 

46,1 %, poté vloupání do vozidla – 43,9 %, krádeže vozidla – 32,8 %, kapesní krádeže – 27,2 %, 

fyzického napadení  - 24,4 % a nejméně se obávali krádeže jízdního kola. V roce 2013, ani v roce 

předchozím, nebyl na Příbramsku od dotazovaných zaznamenán žádný případ korupčního jednání.  

Co se týká oblasti informovanosti, v roce 2013 odpovědělo 66,8 % tázaných, že je policie v 

rámci Středočeského kraje dostatečně informuje o své činnosti a 62 %, že mají dostatek informací 

o bezpečnostní situaci. V Příbrami odpovědělo 23,1 % občanů, že policie rozhodně dostatečně 

informuje o své činnosti a 42,3 %, že „spíše ano“. 65 % obyvatel Příbrami si myslí, že policie 

dostatečně informuje o bezpečnostní situaci. Při výzkumu se také mimo jiné ukázalo, že 

sledovanost webových stránek www.policie.cz je nízká. Pouze 15,3 % respondentů odpovědělo, že 

stránky pravidelně sledují.  

V rámci hodnocení spokojenosti s vyřízením podání byla zjišťována spokojenost s rychlostí 

reakce na ohlášenou událost, spokojenost s ochotou policistů pomoci, spokojenost 

http://www.policie.cz/


25 
 

s profesionálním přístupem, a s množstvím informací o postupu Policie ČR.  V Příbrami bylo 92 % 

dotazovaných spokojeno s ochotou pomoci, s rychlostí reakce na ohlášenou událost 78 % 

respondentů, což je značné zlepšení. V předchozím roce (2012) to bylo pouze 56,5 %. Kladným 

hodnocením činnosti policistů jsou také děkovné dopisy, na Krajské ředitelství policie 

Středočeského kraje jich bylo v roce 2013 zasláno 302. Nejčastěji občané, starostové a 

pedagogové kladně hodnotili profesionální a vstřícný přístup, ochotu a dobrou práci. Dvacítka 

dopisů směřovala i na policisty z Příbrami. Šlo o poděkování za pomoc při pátrání po 

pohřešovaných osobách, pomoc při povodních, za vypátrání pachatelů, za přenášky a také za 

překažení přípravy loupežného přepadení. 

V roce 2013 se 89,4 % obyvatel na Příbramsku domnívalo, že pokud budou v místě 

bydliště potřebovat naléhavě pomoc od policie, že jim bude poskytnuta rychle a účinně. Dále 62,8 

% dotazovaných uvedlo, že policie dostatečně dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního 

provozu. 

 

3.4. Přehled činnosti Městské policie Příbram za 2012 – 2014  

 

Rok 2012 2013 2014 

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení 
7864 

9381 11293 

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

7151 8781 10167 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 
0 

0 448 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

4 
2 0 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 
136 

177 205 

z toho přestupků proti občanskému soužití 
48 

78 62 

z toho přestupků proti majetku 
199 

185 240 

z toho ostatních 
326 

158 171 

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. 
orgánům 

316 
279 706 

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

76 50 311 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 
0 

0 22 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

7 
2 5 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 
31 

22 230 
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z toho přestupků proti občanskému soužití 
14 

2 98 

z toho přestupků proti majetku 
72 

45 22 

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva 
0 

0 0 

z toho ostatních 
116 

158 18 

Celkový počet podezření ze spáchání jiných správních deliktů  
oznámených přísl. orgánům 

20 
24 21 

z toho jiné správní delikty podle zákona o obcích 
3 

0 0 

z toho jiné správní delikty podle zákona o živnostenském podnikání 
2 

2 2 

z toho jiné správní delikty podle tabákového zákona 
6 

19 11 

z toho jiné správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích 
4 

2 2 

z toho ostatních 
5 

1 6 

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu  
oznámených Policii ČR 

63 86 113 

Počet fyzických útoků na strážníky* 
1 

4 3 

Počet případů použití služební zbraně strážníkem 
0 

0 0 

z toho oprávněné 
0 

0 0 

z toho neoprávněné 
0 

0 0 

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky 
446 800,- 

125 400,- 786 000,- 

Finanční náklady na činnost obecní policie za kalendářní rok 

27 
028 000,- 

24 

807 055,- 

24 

086 951,- 

Nepovinné údaje:  
  

Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku: 
33157 

33030 33017 

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 
78 

158 115 

Počet osob převezených do záchytné stanice 
53 

58 65 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 
6 

4 7 

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 
3 

9 7 

Počet nalezených odcizených vozidel 
2 

4 2 

Počet odchycených zvířat 
186 

211 204 

Počet použití TPZOV podle § 17a zákona o obecní policii 
19 

118 62 

Počet použití TPZOV podle § 18a odst. 3 zákona o obecní policii 
0 

0 0 
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4. Sociálně demografická analýza 
 

Město Příbram zabírá plochu 33,45 km², na které žilo k 1. 1. 2015 celkem 33 160 

obyvatel1. Hustota obyvatelstva ve městě je více než 1 000 obyvatel na km². Administrativně patří 

Příbram do Středočeského kraje, je centrem správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále 

jen SO ORP) Příbram. Do SO ORP Příbram spadá celkem 75 obcí, tři z nich mají statut města 

(Příbram, Březnice, Rožmitál pod Třemšínem). Celý správní obvod ORP Příbram má rozlohu více 

než 925 km2 a je největším v rámci Středočeského kraje2. Správu nad městem vykonává 

příbramské městské zastupitelstvo. Je voleno v komunálních volbách na čtyři roky a má 25 členů. 

Zastupitelstvo ze svých řad volí radu města, která zahrnuje starostu, místostarosty a další radní. V 

roce 2006 byla zvolena sedmičlenná městská rada3.  

 

4.1. Obyvatelstvo 

Z města Příbram se v posledních 5 letech více obyvatel vystěhovalo, než se jich do města 

přistěhovalo, do většiny obcí ve SO ORP Příbram se naopak více obyvatel přistěhovalo. Projevuje 

se zde především vliv procesu suburbanizace, kdy se lidé stěhují z města do jeho zázemí, tedy do 

okolních obcí. Ze samotné Příbrami se v posledních pěti letech vlivem migrace každoročně 

odstěhovalo zhruba 200 obyvatel.  

 

Graf č.9: Vývoj počtu obyvatel a domů města Příbram 

 

 

                                                           
1
 Dostupné na https://cs.wikipedia.org/wiki/ 

2
 Strategický plán rozvoje města 2014 – 2020, Analytická část. Dostupné na www.pribram.eu 

3
 Dostupné na https://cs.wikipedia.org/wiki/ 
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Stejně jako v celé ČR dochází i v Příbrami v posledních letech k postupnému stárnutí 

obyvatelstva. Snižuje se podíl před produktivní složky obyvatelstva (obyvatelstvo ve věku 0 –4 let), 

a naopak se zvyšuje podíl složky poproduktivní (osoby starší 65 let). Pomocí dostupných dat a za 

použití moderních vědeckých postupů byla provedena prognóza počtu obyvatel a jeho rozložení v 

jednotlivých věkových kategoriích v roce 20304. Z provedené prognózy vyplývá, že bude 

pokračovat negativní trend stárnutí populace. Stále se bude zvyšovat počet obyvatel v 

poproduktivním věku, a to zejména na úkor produktivní složky obyvatelstva. Pokles podílu 

produktivního obyvatelstva (a to zejména osob do 40 let) s sebou do budoucna přinese mnoho 

negativních sociálních důsledků. Bude narůstat tlak na státní správu v sociální oblasti, zejména v 

oblasti vyplácení starobních důchodů. Do roku 2030 se vlivem neustále klesající porodnosti také 

sníží i počet dětí do 15 let (předproduktivní složka obyvatelstva). 

 

Graf č.10: Věková pyramida města Příbram pro roky 2010 a 2030 (prognóza) 

 

Zdroj: Strategický plán rozvoje města 2014 – 2020
5
  

 

4.2. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

V porovnání s celorepublikovým průměrem je tak ve městě výrazně vyšší podíl osob se 

středoškolským vzděláním s maturitou, vyšší je také podíl osob s nadstavbovým a vyšším 

odborným vzděláním. Menší je naopak podíl osob bez vzdělání, se základním vzděláním a 

středním vzděláním bez maturity. Na úrovni průměru ČR je podíl osob s vysokoškolským 

                                                           
4
 Strategický plán rozvoje města 2014 – 2020, Analytická část. Dostupné na www.pribram.eu 

5
 Dostupné na www.pribram.eu 
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vzděláním. Celkově je tak možno konstatovat, že vzdělanostní struktura ve městě Příbram je v 

porovnání s ČR nadprůměrná.  

V Příbrami je vzhledem k existenci dostatečného počtu středních škol i přítomností 

detašovaného pracoviště Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s. se sídlem v 

Českých Budějovicích, mírně nadprůměrná vzdělanostní úroveň obyvatel. Tomu však neodpovídá 

nabídka pracovních příležitostí ve městě. Nejvíce velkých zaměstnavatelů je totiž zaměřeno na 

výrobní činnost, a zaměstnává především osoby s vyučením, případně s maturitou. S tím souvisí 

problém nezaměstnaných absolventů ve městě, kteří mají větší šanci pracovního uplatnění hlavně 

v Praze a jejím nejbližším okolí.  

 

4.3. Nezaměstnanost  

Vlivem ekonomické recese v roce 2009 došlo v okrese Příbram k razantnímu nárůstu 

nezaměstnanosti. Po mírném poklesu v průběhu roku 2010 dosáhla nezaměstnanost na počátku 

roku 2011 svého maxima, kdy překročila hranici 12 %. Míra nezaměstnanosti ve městě i správním 

obvodu ORP se tak dlouhodobě drží nad krajským i celorepublikovým průměrem, přičemž v rámci 

kraje patří mezi vůbec nejvyšší. Ke konci roku 2013 se míra nezaměstnanosti ve městě Příbram 

pohybovala kolem hodnoty 9,5 %, zatímco ve Středočeském kraji to bylo 6, 9 % a v ČR 8,2 %. 

Situace v oblasti nezaměstnanosti zůstává ve městě nadále nepříznivá. Vysokou nezaměstnanost 

ve městě negativně nevnímají jen samotní uchazeči o práci, ale také většina obyvatel města.  

 

Graf č. 11: Podíl nezaměstnaných osob – celkem (v %) 
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Graf č. 12: Podíl nezaměstnaných osob – genderový pohled (v %) 

 

 

Ke konci roku 2014 evidoval úřad práce v Příbrami celkem 7 002 uchazečů o zaměstnání. 

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 se počet uchazečů snížil o 458 osob. Podíl 

nezaměstnaných na obyvatelstvu v okrese Příbram činil 9,0 %, zatím co ve Středočeském kraji 

podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu dosáhl výše 6,4 %, a v České republice ke stejnému datu 

podíl činil 7,5 %. V tomto období také úřad práce registroval 3 238 žen, což tvoří 46,2 % z 

celkového počtu nezaměstnaných a 827 občanů se zdravotním postižením, což odpovídá 11,8 % z 

celkového počtu nezaměstnaných. Dále bylo úřadem práce registrováno 345 absolventů škol 

všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je o 95 méně než ve stejném období roku 2013. 

 

Graf č. 13:  Vývoj nezaměstnanosti v okrese Příbram 
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Úřad práce evidoval k 31. 12. 2014 celkem 638 volných pracovních míst. Je to o 116 

volných pracovních míst více než v prosinci 2013. Na jedno volné pracovní místo tak v současné 

době připadá v průměru 11 uchazečů.  

S výše uvedenými skutečnostmi dále úzce souvisí také počet vyplacených sociálních dávek 

závislých na výši příjmu na území obce Příbram (dávky hmotné nouze, příspěvek na živobytí, 

doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, dávky státní sociální podpory, sociální 

příplatek, příspěvek na bydlení). 

 

Tabulka č. 4: Počet vyplacených dávek SSP a HN za 2012 - 2014 

Druh dávky 
počet dávek 
2012 

počet dávek 
2013 

počet dávek 
2014 

Státní sociální 
podpora 58 749 61 052 63 691 

Hmotná nouze 11 389 15 569 19 965 
Zdroj: data z ÚP ČR, Krajská pobočka Příbram 

 

Graf č. 14: Počet vyplacených dávek SSP a HN za 2012 - 2014 

 

 

Tabulka č. 5: Objem vyplacených dávek SSP a HN v Kč za období 2012 - 2014 

Druh dávky 
objem dávek 
2012 v Kč 

objem dávek 
2013 v Kč 

objem dávek 
2014 v Kč 

Státní sociální 
podpora 146 368 127 188 455 213 193 700 215 

Hmotná nouze 42 476 790 58 166 430 70 128 317 
Zdroj: data z ÚP ČR, Krajská pobočka Příbram 
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Graf č. 15: Objem vyplacených dávek SSP a HN v Kč za období 2012 - 2014 

 

 

4.4. Existence sociálně vyloučených lokalit 

 

Lokalitami s vyšší koncentrací sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených 

osob jsou v Příbrami především ubytovny, z velké části vlastněné soukromou firmou. Většina 

obyvatel těchto lokalit patří spíše k „nízkopříjmovým“, či nižší střední třídě, což je dáno především 

nedostatkem jiných příležitostí k bydlení ve městě, a také poměrně slušnou úrovní bydlení na 

některých ubytovnách, kde se byty prakticky neliší od standardního bydlení. Jedná se tedy spíše o 

lokality s určitým podílem osob sociálně vyloučených, nelze proto hovořit o klasické sociálně 

vyloučené lokalitě, protože zde najdeme i běžnou populaci (např. mladí lidé, kteří se chtějí 

osamostatnit a nenachází cenově přijatelné možnosti na trhu s byty, nebo lidé po rozvodu, 

apod.)6.  

V rámci snahy o zkvalitnění života v již existujících lokalitách probíhají jednání zástupců 

města a lokálních partnerů s vlastníky ubytoven, dále řeší problémy s hygienou a 

nekontrolovatelným prouděním lidí zvenčí, které obyvatele nejvíce trápí, a provádí sociální práci a 

sociální služby přímo s rodinami v lokalitách. Příbramské sociální lokality s větším počtem sociálně 

vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob rozhodně nelze ztotožňovat s lokalitami 

romskými. Celkově neromští obyvatelé lokalit představují většinu, a i v lokalitách s vyšším 

zastoupením Romů jsou vždy zastoupeni neromští obyvatelé. Některé lokality jsou pak prakticky 

neromské.  

 

                                                           
6
 Situační analýza města Příbram, Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, 2014, dostupné na 

www.socialni-zacleňovani.cz  
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Podle vyjádření vedení OO PČR Příbram tyto lokality nepředstavují z hlediska páchané 

trestné činnosti problém. Policie v souvislosti s pochody pravicových radikálů v roce 2011 sice 

zvýšila počet hlídek v blízkosti ubytoven (zejména v lokalitě Pod Čertovým pahorkem, které mají 

v Příbrami nejhorší pověst), nešlo však o reakci na vyšší míru zločinnosti, ale o signál k veřejnosti, 

že má policie situaci „pod kontrolou“. Ačkoliv sledované lokality nevykazují problémy s trestnou 

činností, s některými se pojí špatná pověst, která se pak odráží na nízkém subjektivním pocitu 

bezpečí jejich obyvatel a lidí bydlících v sousedství, a časté stížnosti na občanské soužití a drobné 

krádeže. 
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5. Institucionální analýza 
 

5.1. Městský úřad Příbram - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Příbrami tvoří oddělení sociálně-

právní ochrany dětí, oddělení sociální péče a zdravotnictví, a od dubna 2015 nově oddělení 

sociální prevence a kurately. V rámci OSPOD pracuje 10 sociálních pracovníků, kteří se zabývají 

sociálně-právní ochranou dětí v rámci celého území obce s rozšířenou působností a řeší také mimo 

jiné hůře fungující rodiny s dětmi. Jedna sociální pracovnice je určena přímo na práci s rodinami 

z příbramských ubytoven. Sociální šetření provádějí z rozhodnutí soudu (tzv. soudní dohled), 

obvykle podle podnětů, vlastních zjištění a jiné aktuální potřeby, zejména když dohlížejí na úroveň 

výchovy a péče, bydlení, pořádek v domácnosti, popř. plnění školní docházky. 

Oddělení sociální péče a zdravotnictví se v současné době věnuje téměř výhradně 

pečovatelskou službou, kterou zajišťuje město Příbram, koordinací sociálních služeb (pobytových a 

péče) a výkonem opatrovnictví. Je zde však patrná absence terénního sociálního pracovníka, který 

by v rámci každodenní přímé komunikace s cílovou skupinou předával informace např. ohledně 

legislativních změn, či postupech města (např. změny pravidel při přidělování sociálních bytů, 

apod.), a zároveň by získal přehled o aktuální situaci v lokalitách a mohl tak na jakékoliv změny 

pružně a adekvátně reagovat. 

Do nově vzniklého oddělení sociální prevence a kurately jsou zařazeni kurátoři pro děti a 

mládež, kteří plní úkoly orgánu sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na obtížně 

vychovatelné děti, děti s poruchami chování apod. Nově plní roli sociální kurátor pro dospělé. Ten 

se v rámci terénní práce věnuje osobám, které se ocitly shodou nepříznivých životních událostí 

v tíživé sociální situaci, jako je ztráta stabilního bydlení, popř. zaměstnání, či vůbec sociálního 

zázemí vlivem např. závislosti na návykových látkách, či propuštěním např. z výkonu trestu odnětí 

svobody či dlouhodobého ústavního léčení. Dále, ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních 

služeb města Příbram, příp. dalšími poskytovateli sociálních služeb nebo subjekty veřejné správy a 

zdravotnictví, provází klienty a poskytuje služby sociální prevence a poradenství, které pomáhají 

zabránit sociálnímu vyloučení osob v nepříznivé životní situaci. Vedoucí tohoto oddělení zároveň 

vykonává funkci manažera prevence kriminality pro město Příbram, je tajemníkem Pracovní 

skupiny prevence kriminality města Příbram a koordinuje aktivity jednotlivých lokálních partnerů 

v rámci sociální (primární) prevence. Oblast situační prevence zůstává v kompetenci Městské 

policie Příbram, která vyhodnocuje potřebu prvků situační prevence ve spolupráci s Policií ČR. 
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5.2. Školství  

 

Síť školských zařízení na území města dostatečně pokrývá jeho potřeby i potřeby širšího 

okolí na všech stupních vzdělání od mateřských škol, přes základní školy, střední školy až po školy 

vysoké. V Příbrami působí v současné době celkem 13 mateřských škol (z toho jedna alternativní), 

jejichž zřizovatelem je samotné město Příbram. Ve městě sídlí také jedna speciální mateřská škola 

(MŠ speciální, Příbram I, Hradební 67) určená pro děti s mentálním postižením, s vadami řeči, se 

smyslovými vadami, s tělesným postižením a autismem. Zřizovatelem této mateřské školy je 

Středočeský kraj. Celková kapacita všech mateřských škol ve městě je pro město i jeho blízké okolí 

dostačující. Na území města Příbram se nachází celkem 8 základních škol, přičemž zřizovatelem 

sedmi z nich je samotné město. Středočeský kraj v Příbrami zřizuje Základní školu praktickou a 

speciální, která je určena pro žáky s lehkým, středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením a 

je součástí Odborného učiliště, Praktické školy, Základní školy a Mateřské školy Příbram IV, 

příspěvková organizace. V Příbrami působí celkem 9 středních škol, Středočeský kraj je 

zřizovatelem osmi z nich. Waldorfskou školu Příbram - Gymnázium a Střední odborné učiliště 

Příbram zřizuje město a její součástí je také škola základní. Příbramská průmyslová škola, 

zdravotnická škola i obchodní akademie nabízí také vyšší odborné vzdělání. V současné době se v 

Příbrami nachází detašované pracoviště Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., se 

sídlem v Českých Budějovicích, které nabízí studium tří studijních oborů prezenční i 

kombinovanou formou. Dále ve městě působí detašované pracoviště Vysoká škola zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžběty, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram. 

 

Ostatní školské instituce  

Ve městě působí dvě Základní umělecké školy (dále jen ZUŠ), a to ZUŠ Antonína Dvořáka a 

ZUŠ Příbram. Zřizovatelem obou těchto škol je samotné město Příbram. Základní umělecké školy 

poskytují výuku v literárních, hudebních, tanečních nebo výtvarných oborech různého druhu.  

O volnočasové aktivity dětí a mládeže se stará Dům dětí a mládeže Příbram, jehož zřizovatelem je 

Středočeský kraj, a dále občanské sdružení Q-klub, které je členem Asociace pro mládež, vědu a 

techniku AMAVET se sídlem v Praze. Ve městě sídlí také Dětský domov „Pepa“ Příbram situovaný 

ve venkovské oblasti městské části Lazec. Současný systém poradenství ve školství je kromě škol (s 

výchovnými poradci a školskými metodiky prevence) tvořen specializovanými poradenskými 

zařízeními, kterými jsou pedagogicko-psychologické poradny. V Příbrami je jedno zařízení tohoto 

druhu. Pedagogicko - psychologická poradna Příbram, která patří do sítě pedagogicko - 

psychologických poraden Středočeského kraje.  
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5.3. Sociální služby 

 

V Příbrami lze v současnosti pozorovat proces stárnutí obyvatelstva. Poptávka po 

sociálních službách pro seniory se výrazně zvyšuje a tento trend v budoucnu poroste. Roste 

zejména počet žádostí o umístění do Domovů s pečovatelskou službou a Domovů se zvláštním 

režimem. V oblasti sociálních služeb město Příbram zřídilo dnem 1.7.2015 příspěvkovou organizaci 

– Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Toto centrum pod sebou sdružuje 

Pečovatelskou službu, jež na území města poskytuje sociální služby v pěti domech s pečovatelskou 

službou a v Domově pro seniory v Příbrami VI – Březové Hory. Dále Azylový dům pro matky s 

dětmi, který je určen pro těhotné ženy nebo matky s dětmi, či osaměle žijící ženy, Dětské skupiny 

a rehabilitační stacionář, sociální poradnu, která je ambulantní službou a nabízí odborné sociální 

poradenství zejména se zaměřením na řešení předluženosti, psychologické služby a právní 

poradenství.  

Nedílnou součástí centra jsou nově i Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které zahrnují 

širokou škálu podpůrných aktivit, jejichž smyslem je aktivně pomoci rodinám čelit problémům, 

které souvisejí s nepříznivou sociální situací a mohou ohrozit vývoj dětí. Cílovou skupinou tedy 

mohou být rodiny ve špatných bytových podmínkách, které nedokážou dětem zajistit prostor na 

učení, rodiny, kterým se nedaří zvládat výchovu dospívajících potomků, rodiny, které nedokážou 

dětem předat návyky potřebné pro zvládání běžných životních situací, apod. Ve městě chybí 

zařízení pro občany – bezdomovce, značné problémy jsou s umisťováním chronicky nemocných 

a ležících pacientů, pacientů s psychiatrickým onemocněním a pacientů s nevyléčitelnou 

nemocí. Tito občané jsou umisťováni ve zdravotnických zařízeních, kde je jim poskytována 

zdravotní péče, a le chybí aktivity a zdroje, které primárně zajišťují specializovaná zařízení 

sociálních služeb. 

 

5.4. Neziskové organizace  

 

Centrum Adiktologických Služeb Magdaléna 

Svou pobočku má v Příbrami obecně prospěšná společnost Magdaléna (dříve K-centrum), 

která od roku 1997 působí ve Středočeském kraji. Poskytuje ucelený systém zdravotních a 

sociálních služeb a pomoci v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí prostřednictvím 

Centra adiktologických služeb Magdaléna. Nabízejí služby terénního i ambulantního charakteru. 

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Toto centrum je mimo jiné zaměřeno na 
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práci s dětmi, kdy se v rámci Centra primární prevence věnuje tématům: školní šikana, xenofobie 

nebo užívání drog a na práci se závislými osobami.  

 

NZDM Bedna 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna provozuje se značnou podporou města 

nezisková organizace Ponton od roku 2010. Nachází se na příbramském sídlišti mezi tzv. „Křižáky“ 

a je určena dětem a mladým lidem od 11 do 20 let. Vytváří zde bezpečné prostředí, kde mohou 

smysluplně trávit svůj volný čas a vyhnout se tak rizikovým aktivitám. Denní návštěvnost je kolem 

30 dětí, celkový počet uživatelů přesahuje 200. V Bedně platí jasná pravidla, která mimo jiné 

zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí a vulgarit. Služba je bezplatná. 

 

Farní charita Příbram 

Těžiště aktivit Farní charity spočívá nejen v pomoci seniorům, zdravotně postiženým a 

částečně i osobám bez domova. Od loňského roku poskytuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi, a to terénní i ambulantní formou. Činnosti, které Farní charita v této aktivitě vyvíjí, 

zahrnují například nácvik rodičovských dovedností, sledování hospodaření rodin, doučování, 

doprovod klientů na jednání s institucemi, poskytování základního sociálního poradenství, apod. 

Mezi dobrovolné činnosti pak patří výlety a letní tábory. Ve spolupráci s Agenturou pro sociální 

začleňování, která od loňského roku v Příbrami působí, se charita společně s NZDM Bedna 

angažuje ve snaze zlepšit situaci na ubytovnách.   

 

Intervenční centrum ProFem 

Od roku 2010 v Příbrami působí poradna pro odborné sociálně právní poradenství, určené 

osobám ohroženým a postiženým domácím násilím a ženám postiženým jakoukoliv formou násilí. 

Cílovou skupinou jsou oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi a senioři. 

V červnu 2011 bylo otevřeno Intervenční centrum Příbram a začal zde působit interdisciplinární 

tým, jehož podstatou je spolupráce všech institucí, které mohou obětem domácího násilí pomoci. 

 

5.5. Další instituce 

 

Probační a mediační služba ČR, středisko Příbram 

Probační a mediační služba (dále jen „PMS“) se snaží v rámci své působnosti o vytváření 

podmínek pro efektivní (alternativní) postupy orgánů činných v trestním řízení, zajišťuje důstojný 
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výkon alternativních trestů a opatření, prosazuje principy restorativní justice. V rámci integrace 

pachatele PMS analyzuje příčiny a důsledky trestného jednání pachatele, usiluje o nápravu 

trestního řízení smírčími úkony (mediace), připravuje podmínky pro uložení a následnou kontrolu 

uložených trestů a opatření. V procesu trestního řízení však také podporuje poškozené (oběti), 

vytváří podmínky pro zapojení poškozeného do procesu nápravy nejen pachatele, ale i celého 

skutku. Při ochraně společnosti v rámci spolupráce s dalšími subjekty se PMS podílí na eliminaci 

recidivy trestné činnosti a v rámci meziresortní a multidisciplinární spolupráce a systémových 

doporučení usiluje o snižování příčin i důsledků kriminality.  

 

Věznice Příbram 

Ve správním obvodu Příbram také působí vězeňské zařízení. Věznice Příbram je 

organizační článek Vězeňské služby ČR pro výkon trestu odnětí svobody mužů. V rámci typu 

věznice s ostrahou jsou ve Věznici Příbram zřízena oddělení pro výkon trestu oddělení s 

dohledem, oddělení s dozorem, oddělení s ostrahou, oddělení specializované pro výkon trestu 

odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (ve 

věznici s ostrahou).  

Základním cílem oddělení výkonu trestu je jednat s odsouzenými takovým způsobem, aby se 

podporovaly postoje a dovednosti, které jim pomohou k návratu do společnosti a umožní vést po 

propuštění soběstačný život v souladu se zákonem.  Z důvodu efektivního naplňování tohoto cíle 

je uplatňován systém vnitřní diferenciace, kde jsou odsouzení zařazeni do jednotlivých 

prostupných skupin dle jejich osobního přístupu k výkonu trestu odnětí svobody. Ve věznici je 

z důvodu potřeby vzájemného oddělení rozdílných typů odsouzených dále realizováno 

diferencované zacházení, kde zohledňujícím kritériem je věk, osobnostní vlastnosti, způsob 

dosavadního života včetně možnosti jejich osobnostního ovlivnění. Na základě této potřeby je ve 

věznici zřízeno „Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování 

v důsledku zneužívání psychotropních látek“, „Oddělení mladých dospělých“, „Bezdrogové zóny“, 

„Substituční léčba“ a „Poradna drogové prevence“. Dále se pro jednotlivé kategorie odsouzených 

realizují střednědobé i dlouhodobé programy směřující do profesního vzdělávání (rekvalifikační a 

kvalifikační kurzy) a programy zaměřené na motivaci odsouzeného k prosociálnímu životu - „Již 

nechci krást, ale pracovat“, „Zastav se, zamysli se a změň se“7. 

 

Tabulka č. 6: Statistika vězněných osob ve Věznici Příbram za období 2012 - 2014 

 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

                                                           
7
 Dostupné na www.vscr.cz  

http://www.vscr.cz/
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Průměrný počet odsouzených 971,5 822,5 709,5 

Průměrný počet cizinců 39,83 45,58 42,21 

Počet odsouzených zařazených do práce 203 175 182 

Zdroj: Údaje ze statistické ročenky Vězeňské služby ČR poskytnuté Správním oddělením věznice 
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Závěr 
 

Příbram z minulosti získala (z hlediska bezpečnosti) špatnou pověst, ale aktuálně se jedná 

o ničím nepodložené stigma. Podle údajů Policie ČR a dalších dat se situace každým rokem rapidně 

zlepšuje. Lokality s vyšší koncentrací sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených 

osob nevycházejí z policejních statistik jako problematické, ačkoliv se na některých ubytovnách 

objevují problémy v soužití. Intenzivní sociální prací a komunikací s nájemníky nebo vlastníky 

nedochází k eskalaci problémů, a to i přes nárůst obyvatel přicházejících z regionů, kde již neměli 

„výhodné“ podmínky pro získání sociální dávky. Obyvatelé Příbrami přesto mají z některých těchto 

míst subjektivní obavy. Na tom má částečně svůj podíl i v ČR prezentovaný mediální obraz 

fenoménu ubytoven jako takových. Proti špatné pověsti těchto míst zatím zástupci města, lokální 

partneři a majitelé ubytoven „bojují“ pravidelným otevřeným jednáním, jejichž výsledkem je např. 

postupné zvelebování jednotlivých budov a jejich okolí, podpora terénní sociální práce 

neziskových a městských organizací, zajištění vrátných jako úřadem práce podporovaných míst 

v rámci aktivní politiky zaměstnanosti do nejproblémovějších ubytoven, ale také pozitivnější 

prezentací přijatých opatření v místních  médiích. 

Ve městě Příbram je velmi pozitivně vnímáno, že zde funguje několik preventivních 

programů pro mládež, a nově zde působí také asistenti prevence kriminality a domovníci 

v městských problémových lokalitách. Tato prevence se dlouhodobě jeví jako úspěšná a jsou 

všemi aktéry i obyvateli města velice oceňovány, proto je žádoucí tyto aktivity i nadále zachovat a 

podporovat. 

Ke snížení kriminality jistě přispěla také velmi dobrá a úzká spolupráce města Příbram, 

Městské policie Příbram a Policie ČR, a to ve všech ohledech, nejen v rámci společného postupu 

při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Jak je z vyhodnocení koncepce také 

patrné, město v oblasti prevence kriminality také spolupracuje s řadou dalších státních i 

nestátních institucí, neziskových organizací, které se velmi aktivně podílí a spolupracují při 

realizaci jednotlivých preventivních projektů, jejichž cílem je snížit počet trestných činů a 

negativních sociálních jevů ve městě a zároveň přispět ke zvýšení pocitu bezpečí občanů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se i nadále snižuje výdajová část rozpočtu nejen obcí, měst či 

krajů, ale i státu, a kriminalita na území města Příbram se za poslední roky drží na stále nižší 

úrovni, je nutné očekávat nižší objem finančních prostředků na podporu aktivit v oblasti prevence 

kriminality ze strany MV ČR. Přesto budeme usilovat v dalších letech minimálně o to, co se nám 

v předcházejících období dařilo a osvědčilo v boji proti vysoké kriminalitě. V rámci dobré praxe se 

jistě vyplatí především kontinuálně pokračovat v aktivitách, které nejsou tak finančně náročné, ale 

v rámci snižování trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí efektivní.  Nový prostor pro rozvoj 
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aktivit v oblasti sociální prevence a prevence kriminality spatřujeme v aktivním přístupu k oblasti 

primární prevence na školách, zejména se zaměřením na úzus návykových látek, kyberšikanu, 

násilí, šikanu, nebezpečné pronásledování a další rizikové jevy. Neméně důležitou oblastí je rozvoj 

prosociálních aktivit dětí a mládeže, odborná osvěta, ale i nové prvky situační prevence – kvalitní 

kamerové systémy, zabezpečovací (stavebně technické) systémy, osvětlení rizikových míst…     
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