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Úvod  
     

    Oblast prevence kriminality zahrnuje všechny aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními  

i soukromoprávními subjekty, které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek  

a na potenciální, faktické pachatele i oběti trestné činnosti. Kromě zmenšování rozsahu  

a závažnosti kriminality je cílem preventivních opatření také zvyšování pocitu bezpečí občanů. 1 

    Základem systému prevence kriminality jsou preventivní programy organizované na místní 

úrovni. V těchto programech se prolínají aktivity všech subjektů prevence. V centru jejich zájmů 

jsou bezpečnostní potřeby občanů a lokálních komunit. Preventivní programy měst zahrnují 

sociální i situační aspekty, na praktické úrovni se zabývají rizikovými jedinci, sociálními skupinami 

včetně rodin, lokálními komunitami, oběťmi trestných činů, kriminogenními situacemi  

a opatřeními proti jednotlivým druhům trestné činnosti. 

     Městský program prevence kriminality 2021 byl vypracován na základě Koncepce prevence 

kriminality města Příbram na léta 2019 – 2021, která odráží Strategii prevence kriminality v České 

republice na léta 2016 – 2020.  

     V Koncepci prevence kriminality města Příbram na léta 2019 – 2021 byly definovány hlavní 

priority v oblasti prevence kriminality rozvedené do konkrétních cílů a opatření. Pro město Příbram 

z této Koncepce vychází úkol realizovat v rámci svého území preventivní politiku, koordinovat  

a zabezpečovat prevenci kriminality a zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci prevence 

kriminality. 

 

Priority Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta  2019 - 2021: 
 

 Prioritní oblast 1 – Snižování rozsahu a závažnosti trestných činů na území města 
 

 Prioritní oblast 2 – Zvyšování bezpečí občanů města na veřejných prostranstvích 
 

 Prioritní oblast 3 – Pokračovat a dál rozvíjet spolupráci Policie ČR a Městské policie Příbram 
na základě zásad Community policing a zvýšit efektivitu vzájemné spolupráce 

  

 Prioritní oblast 4 – Podpora dlouhodobé a komplexní práce s dětmi a mladistvými a jejich 
rodinami, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy nebo pochází ze sociálně znevýhodněného 
prostředí 

                                                 
1  Ministerstvo vnitra [online]. 2019 [cit. 5. 12. 2019]. Dostupný z WWW: 

<https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx> 
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 Prioritní oblast 5 – Zvyšování subjektivního pocitu bezpečí u občanů a návštěvníků města 
Příbram 

 

 Prioritní oblast 6 – Preventivně informační činnosti s cílem zapojit veřejnost do realizace 
preventivních opatření v oblasti zabezpečení vlastního majetku a bezpečného chování 
v rizikových situacích 

 

 Prioritní oblast 7 – Zaměření preventivních aktivit a opatření pro zvláště zranitelné oběti 
 

 Prioritní oblast 8 – Ochrana měkkých cílů 
 

Dalšími koncepčními a strategickými materiály města Příbram, které se dotýkají prevence 

kriminality, jsou následující dokumenty: 

 

 Strategický plán sociálního začleňování města Příbram pro období 2018-2021 

 

Společně s městem Příbram se na aktivitách v roce 2019 budou podílet zejména tyto organizace: 

 Městská policie Příbram 

 Územní odbor PČR Příbram 

 Ambulantní oddělení Střediska výchovné péče Příbram 

 Neziskové organizace působící na území města Příbram (Magdaléna o.p.s.,  

NZDM Bedna, atd.) 

 Odbory MěÚ Příbram  

 Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 

 Mateřské, základní a střední školy na území města Příbram 
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1 Bezpečnostní analýza 
 

   Tato bezpečnostní analýza byla zpracována na základě statistik Obvodního oddělení Příbram 

Policie ČR (dále jen “OO PČR Příbram“). Analýza porovnává vždy stejné období od 1.1. do 30.11. Za 

11 kalendářních měsíců v roce 2020 jsme zaznamenali 731 trestných činů. Oproti stejnému období 

minulého roku se jedná o pokles o 62 případů. Od roku 2007 je minulý rok 2020 rokem 

s nejmenším počtem zaevidovaných trestných činů.  

    Z celkového počtu všech trestných činů v roce 2020 bylo prozatím objasněno 358 případů,  

což znamená 48,97% objasněnosti, a to je téměř stejný výsledek jako v loňském roce. Tato vysoká 

objasněnost se daří udržet již od roku 2017. 

 

Graf č.1 : Celková kriminalita na území města Příbram 

 

Graf č.2: Objasněnost trestných činů na území města Příbram v % 

Celková kriminalita

2308

1970 1854

1434 1507
1794

1604

1101 1042
853 855 740 793 731

TČ 2308 1970 1854 1434 1507 1794 1604 1101 1042 853 855 740 793 731

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Objasněnost v %

21,97
18,02

22,33 24,83 25,28 25,64
28,93 31,97

37,72 39,62

49,94 48,24 48,93 48,97

v % 21,97 18,02 22,33 24,83 25,28 25,64 28,93 31,97 37,72 39,62 49,94 48,24 48,93 48,97

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



6 

Graf č.3: Násilné trestné činy na území města Příbram 

 

     V oblasti násilných trestných činů jsme v roce 2020, tedy od začátku roku do konce měsíce 

listopadu, zaevidovali 43 skutků, což znamená meziroční nárůst o 4 případy oproti loňskému roku. 

Je to dokonce, po loňském roce, druhý nejlepší výsledek od roku 2007. Po uplynulých předchozích 

letech, kdy jsme zaznamenávali nárůst násilné trestné činnosti, došlo v roce 2019 k opravdu 

významnému poklesu v této sledované oblasti a nárůst v roce 2020 nelze označit za nikterak 

dramatický.  

 

Graf č.4: Majetková trestná činnost na území města Příbram 

 

    V oblasti majetkových trestných činů bylo ve sledovaném období roku 2020 zaevidováno celkem 

329 případů, což představuje ve srovnání s rokem 2019 pokles o významných 91 případů. 
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Majetková kriminalita představuje téměř polovinu všech evidovaných trestných činů, přesně 45%. 

Celkový počet vloupání v celkovém součtu meziročně vystoupal z 89 na 102 případů. Z jednotlivých 

sledovaných skupin majetkové trestné činnosti lze vysledovat zvýšený počet vloupání do ostatních 

objektů, jako jsou garáže, sklepy a další objekty. Rovněž přetrvává zájem pachatelů o věci 

ponechané v motorových vozidlech, v představených statistických údajích jde  

o skupinu krádeží věcí z automobilů.  

 

Graf č.5: Krádeže vloupáním celkem na území města Příbram 

 

 

Graf č.6: Krádeže věcí z automobilů na území města Příbram 
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Tabulka č.1: Pachatelé trestné činnosti ve městě Příbram 
 

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

2016 0 4 722 179 

2017 1 7 717 233 

2018 1 2 690 140 

2019 0 3 606 153 

2020 7 4 323 124 
Zdroj: OO PČR Příbram 

 
 
Tabulka č. 2: Oběti trestných činů ve městě Příbram 
 

Rok Děti (0-18 let) Ženy 65 a více let 

2016 43 268 81 

2017 46 270 63 

2018 40 211 60 

2019 40 219 61 

2020 34 259 85 
Zdroj: OO PČR Příbram 

 
 
    V tabulkách č. 1 a č. 2 jsou porovnávána data o pachatelích a obětích trestných činů od roku 

2016. V roce 2020 jsme zaznamenali znepokojivý nárůst pachatelů ve věku do 14 let. Od roku  

2016 se jednalo maximálně o 1 pachatele mladšího 15 let, v roce 2020 už zaznamenáváme celkem 

7 pachatelů. Počet pachatelů mezi 15 až 17 lety se oproti roku 2019 zvýšil o 1 pachatele na celkové 

4. V roce 2020 bylo celkem 124 recidivistů pachateli trestné činnosti, což znamená pokles  

o 29 pachatelů. 
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2 Projekty prevence kriminality  
 
 
    Záměrem města Příbram je koordinovat a zabezpečovat oblast prevence kriminality na svém 

území a realizovat preventivní politiku prostřednictvím zajišťování a vyčleňování finanční podpory 

potřebným preventivním aktivitám. Při tom má zájem spolupracovat se všemi relevantními 

partnery a subjekty. Při vytváření Programu prevence kriminality města Příbram na rok 2021 jsme 

vycházeli z obecných principů prevence kriminality. Mezi tyto principy patří snaha eliminovat 

trestnou činnost ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním, dále pak snížení 

výskytu kriminálních jevů, a hlavně dopadů na život občanů Příbrami.  Při zpracování Městského 

programu prevence kriminality města Příbram na rok 2021 byly využity příklady dobré praxe 

získané v průběhu realizace preventivních programů na území města Příbram. Městský program 

prevence kriminality města Příbram na rok 2020 navazuje na předchozí léta v mnoha aktivitách, 

neboť se osvědčily a jedná se zejména o ty aktivity, které mají preventivní přínos pro děti i širokou 

veřejnost.  

 

2.1 Motivační přednášky pro adolescenty  

 

    V rámci tohoto programu budou zrealizovány minimálně 2 přednášky pod vedením lidí, kteří jsou 

věkově blíže k cílové skupině a dosáhli úspěchu v určitém oboru. Cílem je motivovat žáky k životu 

bez drog a jít si za svým snem a být v něčem úspěšný. V průběhu ledna až března budou vytipovány 

a osloveny vhodné osobnosti z řad sportovců a podnikatelů. Tato aktivita bude hrazena z rozpočtu 

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Prevence kriminality) a rozpočtu Městského kulturního 

centra. 

 

2.2 Preventivní programy pro mateřské školy 

 

    Jedním z cílů preventivní politiky města Příbram je snižování věkové hranice,  

na které preventivně působí a zároveň informovat i rodiče těchto dětí a to zejména v oblasti online 

bezpečí. V roce 2021 se uskuteční přednášky dle potřeb a zájmu jednotlivých mateřských škol  

na území města, které budou zaměřeny zejména na první užívání mobilu, nastavení pravidel užívání 

apod.  Přednášky pro mateřské školy budou hrazeny z rozpočtu Odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví (Prevence kriminality). 
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2.3 Přednášky pro seniory 

 

    V roce 2021 bude město Příbram pokračovat v preventivních přednáškách pro seniory  

ve spolupráci se Senior Pointem Příbram. V tomto roce se přednášky zaměří především na online 

bezpečí a jak rozeznat tzv. fake news apod. Veškeré finanční náklady spojené s realizací budou 

hrazeny z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Prevence kriminality). 

 

2.4 Plocha pro legální graffiti – Train Gallery 

 

    Ve spolupráci s Policií ČR a HZS Středočeského kraje vznikne ve městě plocha, kde mohou 

zejména mladí lidé legálně tvořit graffiti. Tato plocha nabídne nejen možnost legálně malovat  

na velkém formátu, čímž by měla zabránit realizaci graffiti na městské či soukromé zástavbě  

ale zároveň bude podporovat a rozvíjet uměleckou činnosti mládeže. Finanční náklady spojené 

s realizací budou hrazeny Policií ČR a z rozpočtu Městského kulturního centra. 

 

2.5 Promítání filmu V síti: Za školou 

      

    V roce 2021 navážeme na předchozí rok a budeme pokračovat v promítání preventivního filmu 

V síti: Za školou, což je verze, která je určená pro děti od 12 let. V letošním roce obohatíme 

promítání filmu i následnou besedou s tvůrci a odborníky a zúčastní se ho žáci příbramských 

základních škol, kteří se nezúčastnili promítání v předešlém roce a věkově spadají do problematiky 

filmu. Veškeré finanční náklady, spojené s realizací promítání filmu, budou hrazeny z rozpočtu 

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Prevence kriminality).     

 

2.6 Bezpečný pes 

 

    Ve spolupráci s kynology a odborníky na výchovu psů, bude v roce 2021 uspořádán seminář  

pro majitele psů různých plemen, který bude zaměřen na správnou výchovu psů ve smyslu hesla 

„Vychovaný pes je bezpečný pes“. Každému účastníkovi bude vyhrazeno 30min, aby byl prostor  

pro řešení konkrétních situací. Zároveň budou připomenuty vyhlášky města, které se týkají pravidel 

pro pohyb psů na veřejném prostranství či poplatku ze psů. Seminář bude pro účastníky realizován 

zdarma. Veškeré finanční náklady spojené s realizací projektu budou hrazeny z rozpočtu Odboru 
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sociálních věcí a zdravotnictví (Prevence kriminality). 

 

2.7 Cestou Sdílení 

 

    Projekt „Cestou Sdílení“ je v pozměněné podobě ve městě Příbram realizován od roku 2008  

a jeho hlavním cílem je odstranění kriminálně rizikového chování ve vytipovaných rodinách 

prostřednictvím přímé, dlouhodobé a komplexní práce s jejími členy. 

    Pracovníci Ambulantního oddělení Střediska výchovné péče Příbram (dále jen AO SVP)  

ve spolupráci s pracovníky OSPOD a metodiky prevence na základních školách vytipují vhodné 

rodiny, v nichž je dítě, které vykazuje rizikové chování nebo je již pachatelem kriminálního činu.  

Do projektu budou zařazeny především rodiny, na které se dle zákona zaměřuje sociálně-právní 

ochrana dětí. Předpokládá se účast 10 rodin. 

    Projekt obsahuje 4 víkendové výjezdy (pátek až sobota). 3 víkendové výjezdy jsou určeny  

pro celou rodinu a 1 víkendový výjezd je určen pouze pro rodiče. Tyto výjezdy budou obsahovat 

expresivní terapie, psychosociální hry zaměřené na rozvoj komunikace a spolupráci v rodině, 

zážitkové aktivity, při kterých se upevňují a rozvíjejí vztahy v rodině, semináře zaměřené na rizika 

virtuální komunikace a dále budou rodičům představeny metody pozitivní komunikace s dítětem. 

Zároveň bude příležitost k reflexi vztahů a výchovných stylů v jednotlivých rodinách, k získání 

kolektivních zkušeností, k usměrnění výchovných zásahů a podpoře potenciálu rodin. 

    Tato aktivita bude hrazena z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a zároveň bude 

požádáno o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 poskytované 

Ministerstvem vnitra. 

     

Tabulka č. 3: Rozpočet projektu „Cestou Sdílení“ 

 Celkem 

Pobytové náklady  90.000 Kč 

Odborné semináře 15.000 Kč 

Mzdy ( DPP 3 lektoři + koordinátor) 66.500 Kč 

Materiál 3.500 Kč 

Pojištění  7.000 Kč 

Celkem 182.000 Kč 

 



12 

2.8 Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním 

 

 

    Hlavním cílem terapeutického pobytu je efektivní práce s rizikovými dětmi za účelem snížení 

výskytu sociálně-patologických jevů včetně podpory osvojení a udržení pro-sociálních vzorů 

chování. Cílovou skupinou terapeutického pobytu jsou děti od 7 – 14 let, které jsou klienty AO SVP 

v Příbrami, Azylového domu v Příbrami nebo jsou do projektu zapojeny na základě doporučení 

metodiků prevence základních škol, protože vykazují známky rizikového chování.   

    Vedle běžných táborových aktivit bude pobyt obsahovat i specificky zaměřené programy  

jako například psychosociální výcvik, expresivní terapie, nácvik komunikace a zdravého sociálního 

fungování, zaměření na osobnostní rozvoj či podchycení zájmů pod vedením psychologů a dalších 

odborníků. Tyto programy budou bezprostředně navazovat na předchozí cílenou práci s těmito 

dětmi v AO SVP. 

    Dílčím cílem tohoto pobytu je nabídka kvalitního využití volného času dětem ze sociálně 

nepodnětného prostředí, umožnění prožít alespoň část prázdnin v bezpečném a obohacujícím 

prostředí a začlenit tyto děti do kolektivu.  

    Tato aktivita bude hrazena z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a zároveň bude 

požádáno o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 poskytované 

Ministerstvem vnitra. 

 

Tabulka č.4: Předpokládaný rozpočet Terapeutického pobytu pro děti s rizikovým chováním 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.9 Sociálně – rehabilitační program 

 

 

    Cílovou skupinou tohoto programu budou děti ve věku od 7-14 let, které jsou ohrožené sociálně 

patologickými jevy (zanedbávání ze strany rodičů, zkušenosti s různými formami násilí v rodině,  

se závislostním chováním v rodině atd.) a u kterých se projevilo rizikové chování. Výběr těchto dětí 

Pobytové náklady (7 dní, 25 osob) 80.000 Kč 

Mzdy (psychologové, speciální pedagogové, 
zdravotník) 

47.400 Kč 

Spotřební materiál 5.000 Kč 

Pojištění akce  3.000 Kč 

Celkem 135.400 Kč 



13 

bude probíhat na základě doporučení kurátorů pro děti a mládež, pracovníků AO SVP Příbram  

a metodiků prevence na základních školách. Kapacita programu je 20 dětí. 

         Program bude obsahovat blok dopoledních a odpoledních aktivit. Dopolední aktivity budou 

zaměřené na rozvoj komunikace a nácviku sociálních dovedností, získávání důvěry a sebedůvěry  

ve skupině, vzájemnou spolupráci, překonávání překážek a řešení problémových situací. Odpolední 

část bude zaměřena na psychosociální výcvik, expresivní terapii a další odborné aktivity  

pod vedením psychologů z AO SVP Příbram.  

       Do programu budou zařazeny i volnočasové aktivity, s cílem nabídnout cílové skupině 

dostupné alternativy pro bezpečné a podnětné trávení volného času. Součástí programu bude 

zároveň preventivní přednáška zaměřená na bezpečné chování v kyberprostoru pod vedením 

Policie ČR. Sbor dobrovolných hasičů představí preventivní program Hasík.  

    Tato aktivita bude hrazena z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a zároveň bude 

požádáno o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 poskytované 

Ministerstvem vnitra. 

 

Tabulka č.5: Předpokládaný rozpočet Sociálně-rehabilitačního programu 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.10 Program zaměřený na děti staršího školního věku a adolescenty 

 
     Cílovou skupinou tohoto pilotního projektu budou děti ve věku od 12 do 15 let a adolescenti  

od 15 do 18 let. Kapacita víkendového pobytu bude maximálně 10 dětí. Cílem výjezdového setkání 

bude zejména podpora zdravého vývoje osobnosti, omezování nežádoucích jevů v projevech 

dítěte, podpora morálního vývoje a také pomoc ve formě emočního odreagování, obzvláště 

s využitím bezpečného prostoru k ventilaci negativních emocí.  

    Využívat se budou zejména techniky, které jsou často prezentovány formou her, soutěží, scének, 

které v sobě nesou terapeutický potenciál a podporují spolupráci, kamarádství, budují důvěru, 

posilují empatii a pocit skupinové soudržnosti. Dále budou využívány expresivní techniky  

Mzdy (4x vedoucí programu) 43.000 Kč 

Zajištění stravy pro cílovou skupinu 20.000 Kč 

Spotřební materiál + náklady na 
volnočasové aktivity 

5.000 Kč 

Pojištění akce 3.000 Kč 

Celkem 71.000 Kč 
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a zátěžové aktivity, které vedou k překonávání sebe sama a zejména k posilování psychické i fyzické 

odolnosti. 

    Celá skupina dětí bude vedena formou komunity a veškeré aktivity budou společně reflektovány 

v rámci kruhového mluvení. Během těchto reflexí by se děti postupně učily otevírat různá témata  

a vzájemně si poskytnout zpětnou vazbu či pohled na jiné způsoby řešení různých životních situací 

a momentů. Součástí projektu by byla také edukativní okénka navazující na témata rizikového 

chování, jako je virtuální komunikace či zneužívaní návykových látek. Tato aktivita bude hrazena 

z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

Tabulka č.6: Předpokládaný rozpočet Program zaměřený na děti staršího školního věku a 

adolescenty 

 

Mzdy (3 lektoři + koordinátor) 16 400 Kč 

Pobytové náklady (14 osob/1 den) 20 000 Kč 

Materiál 2 500 Kč 

Pojištění 3 000 Kč 

Celkem 41 900 Kč 

 

2.11 Podpora škol v oblasti primární prevence 

 

   V roce 2021 bude všem příbramským základním školám poskytnut finanční příspěvek ve výši 

30 000Kč na podporu aktivit v rámci primární prevence. Financování této aktivity proběhne 

z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Prevence kriminality), kde je pro tyto účely 

vyčleněna částka 210.000 Kč pro sedm základních škol (ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ 28.října, ZŠ Bratří 

Čapků, ZŠ Březové Hory, ZŠ pod Svatou Horou, ZŠ Školní, ZŠ Waldorfská)., 

     

2.12 Forenzní značení majetku pomocí syntetické DNA 

 

 

    Forenzní značení majetku, především kol, v Příbrami funguje od roku 2018. Cílem projektu je 

chránit majetek občanů, předcházet a zároveň snižovat majetkovou trestnou činnost,  

a tím zvyšovat pocit bezpečí. Forenzní značení umožňuje za pomoci unikátní technologie 

mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA, doplněné výstražnými prvky a ve spojení 



15 

s rozsáhlou mezinárodní databází chráněných předmětů, silný nástroj při ochraně majetku ale i při 

jeho jednoznačné identifikaci. Předmět bude označen syntetickou DNA, zároveň bude označen 

samolepkou s informací, že předmět je označen touto tekutinou a následně zapsán  

do mezinárodního registru REFIZ. 

    V roce 2021 z realizace tohoto projektu neplynou žádné finanční náklady, protože všechny 

potřebné pomůcky, které mají dlouholetou trvanlivost, byly zakoupeny v průběhu realizace 2018 

až 2020. 

 

2.13 Městský kamerový dohlížecí systém 
 

    První kamerový bod byl ve městě Příbram instalován v roce 1999. Od tohoto roku docházelo 

k postupnému rozšiřování lokalit, kde byly kamerové body zbudovány a k prosinci 2020 jich má městský 

kamerový dohlížecí systém celkem 37. Seznam těchto bodů je uveden na adrese  

https://pribram.eu/pribram-zive.html .  

    Městská policie Příbram se snaží při výběru nových kamerových bodů zaplnit takzvaná “hluchá“ místa  

a zároveň navázat na již fungující kamerové body. V roce 2021 bude nadále docházet k rozšiřování 

městského kamerového dohlížecího systému. Zřízení nových kamerových bodů bude financováno 

z rozpočtu Městské policie Příbram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pribram.eu/pribram-zive.html
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3 Závěr 
 

    Úplná realizace tohoto programu prevence kriminality je závislá zejména na aktuální 

epidemiologické situaci v ČR. Naplánované projekty pro minulý rok 2020, se kvůli vládním 

nařízením nemohly zrealizovat vůbec (Den Bezpečné Příbrami, Program zaměřený na děti staršího 

školního věku a adolescenty, přednášky pro seniory, besedy pro základní školy s tvůrci filmu v Síti) 

nebo byly do značné míry omezeny (projekt Cestou Sdílení, projekt určení pro základní školy „Kam 

chceš dojít“ ve spolupráci s OOP PČR a Vězeňskou službou ČR). Při plánování letošního městského 

programu, který je v pořadí již dvanáctým programem prevence kriminality města Příbram,  

se vycházelo z předpokladu, že se epidemiologická situace uklidní, “otevřou“ se školy a dojde  

ke  zrušení dalších vládních nařízení, které v uplynulém roce ovlivňovaly setkávání lidí. 

    Tento program je zpracován v souladu s vládní Strategii prevence kriminality a s Koncepcí 

prevence kriminality města Příbram. 

    V první části tohoto programu je zpracována bezpečnostní analýza, která ukazuje, že až na malé 

odchylky dochází od roku 2007 k soustavnému snižování celkových trestných činů. V roce 2020 

jsme zaznamenali celkem 731 trestných činů, což je oproti roku 2019 snížení o 62 trestných činů  

a zároveň se jedná o nejlepší výsledek od roku 2007. V oblasti majetkové trestné činnosti došlo 

ke snížení o 91 případů oproti roku 2019, ale z jednotlivých sledovaných skupin majetkové trestné 

činnosti lze vysledovat zvýšený počet vloupání do ostatních objektů, jako jsou garáže či sklepy. 

    Druhá část tohoto programu je věnována konkrétním projektům, které budou zrealizovány 

v roce 2021. V letošním roce má v plánu město Příbram realizovat několik nových projektů,  

jako například motivační přednášky pro adolescenty, preventivní programy pro mateřské školy  

či semináře pro laické kynology na téma bezpečný pes a v neposlední řadě se počítá se vznikem 

legální plochy pro graffiti, která ve městě chybí. 

    V rámci dobré praxe má v plánu město pokračovat v realizaci osvědčených projektech, jako jsou 

projekty Cestou Sdílení, Sociálně-rehabilitační program, Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým 

chováním, Forenzní značení majetku a dále bude finančně podporovat primární prevenci  

na základních školách a pořádat přednášky pro seniory. 

    Na závěr je nutno vyzdvihnout velmi dobrou a úzkou spolupráci mezi městem Příbram a stáními 

i nestátními institucemi či neziskovými organizacemi, které se aktivně podílí a spolupracují  

při realizaci jednotlivých preventivních projektů v našem městě. 
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