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Úvod 
 
Městský program prevence kriminality na rok 2009 je zpracován v souladu s Vládou ČR 
schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a Koncepcí prevence 
kriminality města na léta 2009 až 2011. Při přípravě Městského programu prevence 
kriminality na rok 2009, který zpracoval manažer prevence kriminality ve spolupráci s 
členy pracovní skupiny prevence kriminality, jsme využili zkušenosti ze zpracování 
a realizace Městského programu prevence kriminality na rok 2008, odborných rad 
získaných při konzultacích s pracovníky Odboru prevence kriminality MV ČR, příkladů 
dobré praxe atd. 
Městský program prevence kriminality na rok 2009 obsahuje 7 projektů, které navrhují 
komplexní přístup k řešení bezpečnostních problémů, a zahrnuje projekty z oblasti 
situační a sociální prevence a projekty zaměřené na informování občanů o možnostech 
ochrany před trestnou činností. 
Jednotlivé projekty jsou zaměřeny, na základě stanovených priorit v Koncepci prevence 
kriminality města na léta 2009 až 2011 a aktuální analýze trestné činnosti na území 
města, na snížení majetkové trestné činnosti (především krádeží věcí z motorových 
vozidel), ke zvýšení bezpečnosti ve městě (především v nočních a večerních hodinách), 
na práci s dětmi a mladistvými (pachateli protiprávního jednání nebo jako 
potencionálními pachateli trestné činnosti) a poradenství v oblasti bezpečného chování 
a zabezpečení majetku proti krádeži. 
Na základě posledních analýz kriminality je největším bezpečnostním problémem ve 
městě majetková trestná činnost (především krádeže věcí z vozidel). Právě na tuto 
problematiku jsou zaměřeny první 3 projekty, které by měly zároveň výrazně přispět ke 
zvýšení bezpečnosti ve městě. Prvním projektem je rozšíření Městského kamerového 
dohlížecího systému o 3 kamerové body. Nové kamerové body budou umístěny 
v lokalitách, kde je velký počet menších parkovacích ploch, kde často dochází ke 
krádežím věcí z vozidel. Dále jsou v blízkosti navrhovaných kamerových bodů 
restaurační zařízení a herny, čímž dochází často k výtržnictví, rušení nočního klidu a 
v určitých případech i k přepadávání osob. 
Dalším projektem v oblasti situační prevence je projekt osvětlení rizikových míst, která 
byla vytipována na základě analýzy trestné činnosti, zkušenosti strážníků a policistů při 
hlídkové činnosti a výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na pocit bezpečí 
prováděného v roce 2008 mezi občany Příbrami. V rámci tohoto projektu bude 
vybudováno nové osvětlení v místech, kde budou umístěny dva ze tří nových 
kamerových bodů (osvětlení parkovací plochy a osvětlení chodníku pro pěší, který 
spojuje sídliště v ulici Brodská s ostatními částmi města). Zde nově vybudovaný chodník 
je velmi často využíván i ve večerních hodinách, a to i obyvateli Domu s pečovatelskou 
službou. Dále budou dva podchody ve Školní ulici osvětleny světly s nerozbitnými kryty 
v provedení antivandal. Právě podchody ve Školní ulici, které jsou velmi využívány i ve 
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večerních a nočních hodinách a byly občany nejčastěji označeny za nebezpečné místo 
v Příbrami, a to především z důvodu nedostatečného osvětlení.  
Vedle výše uvedených projektů by ke snížení především krádeží věcí z motorových 
vozidel měl přispět projekt informování občanů “Chraňte svůj majetek“. V rámci projektu 
město Příbram vydá 20 000 kusů preventivně-informačního letáku „Chraňte svůj 
majetek“, který bude upozorňovat občany jakým způsobem zabezpečit své vozidlo před 
krádeží věcí z vozidla. Tyto letáky budou distribuovány prostřednictvím měsíčníku MěÚ 
Příbram Kahan, na jednotlivých besedách s občany, při jednorázových akcích 
upozorňujících na tuto problematiku (např. u obchodních center a supermarketů) Dále 
budou občanům k dispozici na služebně MP Příbram, na Policii ČR, v informačních 
centrech, na MěÚ Příbram, v recepcích hotelů a ubytovacích zařízeních atd. V průběhu 
roku 2009 se uskuteční veřejná beseda zaměřená na problematiku krádeží věcí 
z vozidel a možnosti, jak této trestné činnosti předcházet. Této besedy se zúčastní vedle 
zástupců Městské policie Příbram a Policie ČR i odborníci z Grémia Alarm, Odboru 
prevence kriminality MV ČR a popřípadě i z firem, které se zabývají prodejem a instalací 
zabezpečovacích prvků. Městská policie Příbram ve spolupráci s Policií ČR dále 
uskuteční několik preventivně – informačních akcí na místech s velkým pohybem osob 
(např. u obchodních center a supermarketů, na náměstí atd.) s cílem informovat občany 
o této problematice, předat jim leták „Chraňte svůj majetek“, sdělit odbornou radu a 
popřípadě občanům předat kontakt na odborné firmy řešící zabezpečení vozidel. 
V Městském program prevence kriminality na rok 2009 jsou také projekty zaměřené na 
cílovou skupinu děti a mládež. Jedním z nich je pilotní projekt 5P, jehož náplní je 
celoroční práce s rizikovou skupinou dětí – klientů Střediska výchovné péče, která 
vyvrcholí desetidenním letním sociálně rehabilitačním pobytem. Do práce s těmito dětmi 
se zapojí i studenti-dobrovolníci, kteří se budou pravidelně pod supervizí pracovníků 
Střediska výchovné péče scházet s vybranými dětmi a trávit s nimi jejich volný čas, 
s cílem děti naučit využívat svůj volný čas smysluplně. Studenti-dobrovolníci budou na 
začátku projektu procházet přísným výběrem a absolvují náročný psychosociální výcvik. 
Při realizaci tohoto projektu budeme úzce spolupracovat s odborníky z jiných měst, kde 
již tento projekt dlouhodobě funguje. 
Další dva projekty se týkají areálu extrémních sportů.  V rámci jednoho projektu bude 
v  areálu extremních sportů zřízena půjčovna základního vybavení pro provozování zde 
možných aktivit (skateboard, in-line). Půjčovna bude především určena pro návštěvníky 
areálu extremních sportů, kteří pocházející ze sociálně slabých rodin (děti a mladiství ve 
věku 6-18 let) a na nákup tohoto vybavení nemají dostatek financí, případně pro děti, 
které si tyto sporty chtějí vyzkoušet. Především děti ze sociálně slabších rodin, které 
jsou nejvíce ohroženy sociálně-patologickými jevy, nemají dostatek financí na to, aby si 
mohly potřebné vybavení pro sportování v areálu zakoupit (skateboardová prkna, in-line 
brusle, chrániče, přilby atd.). Tato skutečnost je velmi handicapuje a je často příčinou, 
proč se děti do takto nabízených aktivit, i přes svůj zájem o ně, nezapojí. Vedle půjčovny 
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zde také bude fungovat škola pro začátečníky, v které se děti budou moci pod vedením 
zkušeného instruktora blíže seznámit s jednotlivými sporty, se zásadami bezpečnosti při 
jejich provozování atd. Obě služby budou bezplatné. 
V dalším projektu, který se týká areálu extrémních sportů, se předpokládá vybudování 
(instalace) cca 13 nových překážek. Na jaře letošního roku zde také bude dokončena 
Dirtová dráha pro kola. Cílem obou projektů je vybudovat areál, který se stane velmi 
atraktivním místem pro volnočasové aktivity dětí a mládeže z Příbrami, a zpřístupnit jej 
všem sociálním skupinám bez rozdílu. 
Poslední projekt reaguje na aktuální bezpečnostní situace ve městě, a to na nárůst 
počtu přepadení žen ve městě.  V rámci projektu zaměřeného na bezpečné chování a 
sebeobranu pro rizikovou skupinu žen, se ženy naučí předcházet krizovým a 
nebezpečným situacím, tak, aby se nestaly obětí trestné činnosti, a pro případ, že již 
tyto situace nastanou, zvládat techniky, jak tyto konfliktní situace řešit, tak aby byly 
schopny ochránit si svůj život a zdraví, popřípadě majetek. Cílovou skupinou projektu 
jsou ženy, které pracují např. jako poštovní doručovatelky, v restauračních zařízeních a 
pohostinství, ženy pracující ve vícesměnných provozech vracející se v noci ze 
zaměstnání atd. V průběhu kurzu budou jeho účastnice také seznámeny s bezpečnostní 
situací ve městě, s problematikou domácího násilí a možnostmi jeho řešení, s odborným 
výkladem pojmů nutná obrana apod. 
 

V Příbrami 26. ledna 2009 

 

 

           MVDr. JOSEF ŘIHÁK 
      starosta města Příbram  
    a předseda pracovní skupiny prevence kriminality 
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Aktuální bezpe čnostní analýza  
Podrobné analýzy (kriminality, sociodemografická a institucionální) byly provedeny 
v Koncepci prevence kriminality města na léta 2009 až 2011, která byla schválena 
Zastupitelstvem města 15. září 2008. Na základě výše uvedeného předkládáme pouze 
aktuální analýzu kriminality. 
 
Analýza kriminality 
 
Vývoj bezpečnostní situace na území města Příbrami z pohledu Policie ČR 

V rámci vyhodnocení nápadu trestné činnosti za rok 2008 na území města 
Příbrami lze konstatovat, že ve většině oblastí byl zaznamenán pokles nápadu trestné 
činnosti . Do listopadu roku 2008 bylo ve městě Příbrami spácháno celkem 1 970 
trestných činů, tj. oproti loňskému roku pokles o 338 trestných činů. 

Z hlediska sledované trestné činnosti je trvalým problémem majetková trestná 
činnost,  zejména krádeže vozidel dvoustopých (těch bylo 91) a především vloupání do 
nich (622). Celkem bylo spácháno 1 505 případů majetkové trestné činnosti, jde však o 
pokles oproti roku 2007 o 248 trestných činů.  

Krádeží vloupáním  bylo zaznamenáno v letošním roce 320, a to zejména do 
obchodů, domů a bytů. Výrazným způsobem ovlivňuje oblast majetkové kriminality 
nápad krádeží prostých , kterých bylo letos zaznamenáno celkem 986. Je to ale o 134 
případů méně než v loňském roce.  

U násilné trestné činnosti  byl v roce 2008 zaznamenán mírný pokles, a to z 97 
případů na 82. Evidována a  objasněna byla 1 vražda. Nejvíce byly zastoupeny 
loupeže , 42 případů. U loupeží došlo k nárůstu o 9 případů a u ublížení na zdraví došlo 
k poklesu o 24 případů. 

Počet zaevidovaných hospodá řských trestných činů se v roce 2008 snížil o 55 
případů (z 151 na 96). Nejčastějšími případy jsou úvěrový podvod a podvod.  

Mravnostní kriminalita  se zvýšila , letos bylo evidováno 10 případů a loňský rok 
pouze 4 případy.  U případu znásilnění byly evidovány 4 případy, což je o 1 případ více 
než předchozí rok. 

Trestnou činnost na území města Příbrami páchali recidivisté celkem v 99 
případech, nezletilí ve věku do 14 let spáchali 6 případů a mladiství  ve věku od 15 do 
17 let se podíleli na 28 případech. Počet mladistvých, kteří se dopustili trestného 
jednání, se mírně zvýšil. Počet recidivistů klesl. Stíháno nebo vyšetřováno bylo celkem 
40 žen. 

V teritoriu Obvodního oddělení Příbram bylo evidováno do konce listopadu 2008 
celkem 1375 přestupků (včetně blokových pokut). 
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Kriminalita na území města – srovnání roku 2007 a 2008  
(období leden – listopad) 

  

Název 

Zjištěno Rozdíl  Objasněno Rozdíl  Recidivisté Mladiství 

2007 2008   2007 2008   2007 2008 2007 2008 

Vraždy celkem  1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

Úmyslné ublížení na zdraví 41 17 -24 20 7 -13 5 1 2 0 

Loupeže 33 42 9 6 9 3 1 0 1 5 

Násilné činy celkem  97 82 -15 40 23 -17 8 3 4 5 

Znásilnění 3 4 1 0 2 2 1 1 0 0 

Mravnostní činy celkem  4 10 6 0 6 6 0 1 0 0 

Krádeže vloupáním do obchodu 63 61 -2 6 3 -3 3 0 0 1 

Krádeže vl. do restaurací 30 13 -17 0 1 1 0 2 0 0 

Krádeže vl. do víkendových chat 22 12 -10 0 0 0 0 0 0 0 

Krádeže vloupáním do rod. domků 10 24 14 2 2 0 2 2 0 0 

Krádeže vloupáním celkem  467 320 -147 14 10 -4 7 6 1 1 

Krádeže kapesní 13 24 11 0 0 0 0 0 0 0 

Krádeže mot. voz. dvoustopých 97 91 -6 2 4 2 4 2 0 1 

Krádeže věcí z automobilů 724 622 -102 45 9 -36 4 5 1 0 

Krádeže prosté celkem  1120 986 -134 104 35 -69 50 16 8 13 

Poškozování cizí věci 112 160 48 6 10 4 0 2 0 2 

Majetkové činy celkem  1753 1505 -248 137 67 -70 59 26 9 16 

Sprejerství 15 14 -1 2 1 -1 0 0 0 0 

Ned. výroba a d. psych. jedů pro J 3 4 1 2 1 -1 1 1 1 0 

Maření výkonu úředního rozhodnutí 25 42 17 21 41 20 14 21 0 0 

Ohrožení pod vlivem návykové lát. 42 55 13 39 50 11 11 6 0 0 

Zpronevěra 11 11 0 5 6 1 1 0 0 0 

Podvod 22 18 -4 12 5 -7 7 1 0 0 
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Neoprávněné držení plat. karty 19 6 -13 7 2 -5 3 0 1 0 

Úvěrový podvod 42 11 -31 32 7 -25 8 3 0 0 

Hospodá řské činy celkem  151 96 -55 73 36 -37 20 6 1 1 

Obecná kriminalita celkem  1921 1681 -240 215 196 -19 83 54 17 22 

CELKOVÁ KRIMINALITA  2308 1970 -338 507 355 -152 166 99 21 28 

 

 
Shrnutí 

� V roce 2007 spácháno od ledna do konce listopadu 2308 trestných činů (TČ), 
v roce 2008 pouze 1970 trestných činů, což je o 338 méně (je to pokles o 15%) 

� V Příbrami je největším problémem stále majetková trestná činnost (tvoří 76% 
celkové kriminality), přestože bylo v roce 2008 spácháno na území města o 248 
majetkových trestných činů méně než v roce 2007 (je to pokles o 15%) 

� V roce 2008 došlo ke snížení počtu  krádeží věcí z vozidel o 15% (v roce 2007 - 
724 případů, v roce 2008 - 622 případů) 

� Pokles v krádežích vloupání celkem o 147 případů 

� Násilná trestná činnost celkově o 15 skutků méně (14%), v roce 2007 spácháno - 
97 TČ, v roce 2008 - 82 TČ 

� V roce 2008 došlo ke snížení počtu  trestných činů úmyslného ublížení na zdraví 
o 58% (v roce 2007 – 41 případů, v roce 2008 - 17 případů) 

� V roce 2008 došlo ke zvýšení počtu loupeží o 27% (v roce 2007 - 33 případů, v 
roce 2008 - 42 případů) 

� V roce 2008 došlo ke zvýšení počtu  kapesních krádeží o 45% (v roce 2007 – 13 
případů, v roce 2008 - 24 případů) a ke zvýšení počtu trestných činů poškozovaní 
cizí věci o 42% (v roce 2007 – 112 případů, v roce 2008 - 160 případů) 

� V roce 2008 byla méně úspěšná Policie ČR při objasňování trestné činnosti, loni 
objasnili policisté 507 trestných činů z celkového počtu 2308 (22%), v roce 2008 
bylo objasněno pouze 355 z 1970 skutků (18%) 

� V roce 2008 se snížil o 41% podíl recidivistů na trestné činnosti spáchané na 
území města (v roce 2007 spáchali recidivisté 166 TČ, v roce 2008 spáchali 
recidivisté 99 TČ) 

� Naopak se zvýšil podíl mladistvých na trestné činnosti spáchané na území města 
(v roce 2007 spáchali 21 TČ, v roce 2008 spáchali 28 TČ), a to 25%. V 5 
případech byli mladiství pachateli trestného činu loupeže (v roce 2007 pouze 1 
případ). 



9 

 

3. Projekty prevence kriminality 
 

3. 1. Rozšíření MKDS m ěsta Příbram - 3. etapa 
 
Gestor:  
Město Příbram 
 
Realizátor: 
Městská policie Příbram 
 
Partne ři: 
Policie ČR – územní odbor vnější služby Příbram  
Obvodní oddělení Policie ČR 
 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 
 Město Příbram vybudovalo Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) 
v roce 1999. Bylo zprovozněno šest kamerových bodů, které byly vybrány na základě 
statistických údajů P ČR o počtu spáchaných trestných činů (místa s největší tzv. 
pouliční kriminalitou). Dalším kritériem při výběru byl počet osob a vozidel pohybujících 
se v daném místě. Po třech letech provozu MKDS se podařilo v místech s dosahem 
kamer snížit nápad drobné kriminality a zvýšil se pocit vnímání bezpečí občanů žijících a 
pohybujících se v těchto lokalitách. 
 V roce 2003 byl rozšířen  MKDS o další kamerové body.  Na základě porovnání 
počtu trestných činů a přestupků spáchaných v lokalitách, které jsou monitorovány a 
míst bez monitoringu a vzhledem k vysokému indexu kriminality na území města 
Příbrami, město Příbram rozšířilo v roce 2008 MKDS o další 2 kamerové body a zajistilo 
výstup z kamer nejen na stálou službu MP, ale i na Obvodní oddělení PČR. (na obou 
pracovištích je MKDS nepřetržitě 24 hodin denně monitorován). V rámci projektu, který 
byl z velké části zrealizován z poskytnuté státní dotace, bylo nahrazeno již zastaralé 
záznamové zařízení novým digitálním zařízením, které má kapacitu pro nahrávání 
záznamu z 16 až 24 kamer a vysokou kvalitu archivního záznamu. V rámci projektu bylo 
nakoupeno 10 ks LCD monitorů (9 ks pro MP a 1 ks pro PČR) a bylo doplněno řídící 
pracoviště MP o digitální záznamový a přenosový systém Omnicast s integrovaným 
nadstavbovým SW firmy Genetec Information Systems. Výhoda tohoto systému je v 
tom, že Městská policie Příbram má možnost připojit ke svému systému i další kamery 
(až 24 kamer) bez ztráty kvality pořizovaného záznamu. Velmi důležité bylo vybavení 
podružného pracoviště PČR plnohodnotným klient-serverem, což přineslo okamžité 
zefektivnění celého systému. Významnou předností nového systému je tzv. vzdálený 
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přístup do systému. Ten mimo jiné umožňuje optimalizovat nastavení některých 
parametrů systému přímo ze sídla servisní firmy, dále například i sledování stavu 
systému a detekování, lokalizování či upřesnění potenciálních závad. Vstup do systému 
přes heslo umožňuje získat informace, kdo s kterou kamerou pracoval a jak (návaznost 
na ochranu osobních údajů).  
 Na základě porovnání počtu trestných činů a přestupků, spáchaných v lokalitách, 
které jsou monitorovány a míst bez monitoringu a vzhledem k vysokému indexu 
kriminality na území města Příbrami se Město Příbram rozhodlo rozšířit MKDS o další 3 
kamerové body.  Důležitost MKDS a jeho postupné rozšiřování na další monitorované 
území pro bezpečnost ve městě Příbram získává na významu především ve chvíli, kdy 
je ve městě velký nedostatek policistů, kteří by měli provádět pochůzkovou činnost 
v ulicích města a tím preventivně působit na potencionální pachatele trestné činnosti. 
Jednotlivé kamerové body jsou navrženy na základě statistiky trestné činnosti, výsledků 
sociologického šetření zaměřeného na pocit bezpečí občanů v Příbrami (červenec 2008) 
a doporučení Policie ČR. Protože město Příbram trápí nejvíce majetková trestná činnost 
(krádeže věcí z vozidel), jsou v nově navržených monitorovaných lokalitách zahrnuty 
parkovací plochy, kde často dochází k této trestné činnosti. Dále jsou v blízkosti 
navrhovaných kamerových bodů restaurační zařízení a herny, čímž dochází často 
k výtržnictví, rušení nočního klidu a v určitých případech i k přepadávání osob.  

Rozšiřování MKDS podporují podle výsledků ankety zaměřené na MKDS (leden 
2009) i občané města, kteří souhlasí s tím, že MKDS přispívá k větší bezpečnosti ve 
městě a cítí se na monitorovaných prostranstvích bezpečněji než na nemonitorovaných.    
 Předpokládáme, že rozšíření MKDS o další 3 kamerové body sníží majetkovou a 
pouliční kriminalitu, vandalismus, výtržnictví, agresivní projevy part mladistvých a obavu 
občanů o svou bezpečnost. 
 Stávající kamerové body: 

• Příbram II, Václavské náměstí 104                          
• Příbram I, Náměstí T. G. M. 145                             
• Příbram I, Náměstí T. G M. 1 
• Příbram II, Generála Tesaříka 117                             
• Příbram VII, Náměstí 17. listopadu 288                             
• Příbram VII, Legionářů 400                             
• Příbram I, Generála Tesaříka 114                             
• Příbram II, Dlouhá 106 
• Příbram VII, Náměstí 17. listopadu 305 
• Příbram VIII, Čechovská 111                             

 
Nové kamerové body: 

• Příbram III, Ryneček 148 
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• Příbram VIII, Brodská 106 
• Příbram VII, Žežická 487  

                        
Celkové řešení problému 
Komplexní cíle – vize 

• Snížení kriminality v monitorovaných oblastech  
• Zvýšení pocitu bezpečí občanů v dané lokalitě 
• Zamezení projevů vandalismu, výtržností, agresivních projevů part dětí a 

mladistvých 
Cílová skupina 
Ochrana všech obyvatel a návštěvníků města před trestnou činností a ostatním 
protiprávním jednáním 
 
Výstupy a výsledky projektu 
Výstupy 

• Zavedení dalších 3 kamerových bodů  
• Nepřetržitý monitoring sledovaných lokalit 

Výsledky 
• Zvýšení pocitu bezpečí občanů 
• Snížení kriminality 
• Využití zálohovaných dat kamerového systému pro vytěžování poznatků partnery 

projektu 
• Snížení finančních nákladů při odstraňování škod na majetku 

 
Aktivity projektu 
Zavedení dalších 3 kamerových bodů na určená riziková místa, kde je velký nápad 
trestné činnosti a velký pohyb osob. Tyto kamery budou pomocí ultrazvukových přenosů 
dat propojeny se stálou službou MP a stálou službou OO P ČR, kde budou nepřetržitě 
monitorovány. Záznam z kamer bude stejně jako v současnosti zálohován po dobu 1 
měsíce (především pro potřeby Police ČR) 
V rizikových lokalitách se budou paralelně pohybovat i pěší a motorizované hlídky MP a 
P ČR.  
 
Zapojení cílové skupiny 
Informovanost cílové skupiny o rozšíření kamerového systému, zveřejnění 3 míst, na 
kterých budou umístěny kamery (místní tisk, webové stránky města, úřední deska, 
upozornění na monitoring města) a možnost vyjádřit se k MKDS pomocí dotazníkového 
šetření. 
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Realizační tým a řízení projektu 
Zadavatel projektu:  Město Příbram  
Realizační tým :  
starosta Města Příbrami 
velitel MP 
manažer prevence kriminality Města Příbrami 
vedoucí územního odboru vnější služby Policie ČR – Příbram  
vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR 
Řízení projektu : velitel MP  
Harmonogram projektu 
Leden 2009: analýza kriminality, vyhodnocení účinnosti MKDS v roce 2008, anketa 
k MKDS, projektový záměr a jeho schválení RM, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s 
majiteli nemovitostí, na kterých budou umístěny kamerové body 
Únor 2009: předložení projektu prevence kriminality s žádostí o dotaci na OPK MV ČR 
Červenec 2009: vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektu 
Srpen 2009: vyhodnocení výběrového řízení a vyhlášení vítěze na dodavatele 
Září 2009: uzavření smlouvy s dodavatelem, uzavření smlouvy s majiteli dotčených 
nemovitostí 
Říjen - listopad 2009: vybudování kamerových bodů, instalace kamer,  
Prosinec 2009 - leden 2010: zkušební provoz a zaškolení obsluhy  
Únor 2010: vyhodnocení zkušebního provozu, odstranění zjištěných nedostatků, běžný 
provoz 
Leden 2011: po roce provozu opětovná bezpečnostní analýza a vyhodnocení přínosů 
kamerového systému 
 
 Rozpočet projektu    
Kamerové body  Cena  Dotace  
KB č. 11 Příbram III, Ryneček 148 
 

380 000,- Kč 300 000,- Kč 

KB č. 12 Příbram VIII, Brodská 106 350 000,- Kč 150 000,- Kč 
 

KB č. 13 Příbram VII, Žežická 487 350 000,- Kč 250 000,- Kč 
 

Celkem  
 

1 080 000,- Kč 700 000,- Kč 

                                     
Zdroje 
Město Příbram                                 380 000 Kč 
Dotace OPK MV ČR 700 000 Kč 
Celkem  1 080 000 Kč 
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Rizika projektu a jejich řízení 
- Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace) 
- Neuzavření smluv s majiteli nemovitostí 
- Zrušení MP Příbram 
- Změny v realizačním týmu 
- Nedodržení časového harmonogramu 
- Přestěhování kriminality do jiných lokalit 
- Nenaplnění stanovených cílů  
 
Udržitelnost a návaznost na další projekty 
Rozšíření stávajícího kamerového systému o 3 kamerové body je jedním z dílčích 
projektů v oblasti prevence kriminality. Na tento situační projekt navazuje osvětlení 
rizikových míst, informační kampaň pro majitele vozidel, upozorňující je na nebezpečí 
krádeže věcí z vozidel, kurz bezpečného chování a sebeobrany pro rizikovou skupinu 
žen atd. V souvislosti s vývojem kriminality ve městě a dle finančních prostředků města 
se uvažuje v následujícím období o dalším rozšíření počtu kamerových bodů. 
 
Hodnocení projektu 
Srovnání analýzy nápadu trestné činnosti a počtu přestupků v monitorovaných lokalitách 
před a po vybudování kamerových bodů. 
Průzkum vnímání pocitu bezpečí občanů – srovnávací analýza předchozích průzkumů, 
průzkumu provedeného v červenci roku 2008 s průzkumem, který je plánován v roce 
2011. Anketa se zaměřením na MKDS (srovnání výsledků leden 2009 – leden 2010). 
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3.2. Osvětlení rizikových míst 
 
Gestor:  
město Příbram 
 
Realizátor: 
město Příbram 
 
 
Partne ři: 
Technické služby města Příbram 
Městská policie Příbram 
Policie ČR 
 
 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 
 Město Příbram patří v současnosti mezi města, která jsou velmi zatížena 
kriminalitou. Dlouhodobě je největším problémem majetková trestná činnost, a to 
především krádeže věcí z vozidel. V roce 2008 se objevil další závažný problém, a to 
nárůst počtu loupeží, a to více než o 27% (v roce 2007 – 33 případů, v roce 2008 - 42 
případů). Mírně v letošním roce stoupl i počet znásilnění, v roce 2007 byly zaznamenány 
3 případy, v roce 2008 4 případy. Velká část výše zmiňované trestné činnosti se 
odehrává především ve večerních a nočních hodinách. Jednou z možných příčin, že 
jsou výše uvedené trestné činy páchány, může být vedle neopatrnosti obětí trestné 
činnosti i nedostatečné osvětlení parkovacích míst a dalších rizikových míst, kde se 
pohybují občané města ve večerních a nočních hodinách při návratu domů z práce, 
kulturních a společenských akcí. Město Příbram ve spolupráci s Policií ČR určilo na 
základě analýzy trestné činnosti, výsledků sociologického šetření prováděného mezi 
občany v roce 2008 a zkušenosti policistů a městských strážníků, rizikové lokality, které 
nejsou v současnosti dostatečně osvětleny, nebo zde umístěné osvětlení je často 
útokem protiprávního jednání (vandalismu, poškozování cizí věci) poškozeno a 
vyřazeno z provozu. Jen pro informaci, Technické služby Příbram v roce 2008 vynaložily 
na odstranění škod způsobených vandalismem částku ve výši cca 300 000,- Kč. 
                         
Celkové řešení problému 
Komplexní cíle – vize 

• Snížení kriminality v daných lokalitách 
• Odrazení potencionálního pachatele od protiprávního jednání 
• Zvýšení pocitu bezpečí občanů v dané lokalitě 
• Zamezení projevů vandalismu 



15 

 

• Snížení škod na majetku města v souvislosti s poškozováním osvětlení 
 
Cílová skupina 

Ochrana všech obyvatel a návštěvníků města před trestnou činností a ostatním 
protiprávním jednáním, které je pácháno v lokalitách zařazených do projektu. 
 
Výstupy a výsledky projektu 
Výstupy 

• Vybudování čtyř nových lamp veřejného osvětlení 
• Osvětlení rizikového podchodu pro chodce 

Výsledky 
• Snížení kriminality v daných lokalitách 
• Odrazení potencionálního pachatele od protiprávního jednání 
• Zvýšení pocitu bezpečí občanů v dané lokalitě 
• Zamezení projevů vandalismu 
• Snížení finančních nákladů při odstraňování škod na majetku (na majetku města 

v souvislosti s poškozováním osvětlení a majetku občanů, kteří jsou obětí 
protiprávního jednání) 

• Snížení škod na majetku města v souvislosti s poškozováním osvětlení 
 
Aktivity projektu 
V souladu s Koncepcí prevence kriminality města na léta 2009 až 2011 byla v lednu 
2009 na základě analýzy trestné činnosti, výsledků sociologického šetření a zkušenosti 
policistů a městských strážníků  navržena místa, v kterých by mělo být v rámci tohoto 
projektu vybudováno nové osvětlení, zajištěno jeho zintenzivnění, popřípadě instalována 
ochrana proti poškozování. 
Na základě výše uvedeného bude v rámci projektu vybudován jeden nový bod 
veřejného osvětlení s tzv. dvojvýložníkem (dvě světla) v lokalitě Ryneček, který bude 
osazen nerozbitnými kryty v provedení antivandal. V tomto místě (velký počet 
parkovacích míst, hřiště, kde se schází nepřizpůsobivá mládež, blízkost baru, heren a 
pohostinství, místo, kterým prochází občané mezi starou částí města a sídlištěm) je 
velký počet trestných činů krádeže věcí z vozidel, je zde často páchána násilná trestná 
činnost (přepadávání), ale i výtržnictví, vandalismus atd. Kvalitnější osvětlení je zde 
potřebné  také proto, že v rámci projektu „Rozšíření MKDS“ zde bude vybudován nový 
kamerový bod a pro kvalitu sledovaného (a archivovaného) obrazu ve večerních a 
nočních hodinách, je zkvalitnění osvětlení potřebné. 
Další lokalitou, která je zařazena do projektu, je velmi využívaná cesta spojující 
rekreační zónu Nový rybník (skatepark, horolezecká stěna), letní kino a oblíbený 
alternativní Junior klub s jednou z nejvíce obydlených částí města, Příbramí VII a VIII 
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(viz přiložená mapka). Zde budou dva podchody ve Školní ulici spojující výše uvedená 
místa osvětleny světly s nerozbitnými kryty v provedení antivandal. Právě tato cesta, 
která je určena pouze pro pěší, je velmi využívána i ve večerních a nočních hodinách a 
byla občany nejčastěji označena za nebezpečné místo v Příbrami, a to především 
z důvodu nedostatečného osvětlení v těchto dvou podchodech. 
Dále se předpokládá v rámci tohoto projektu osvětlení chodníku pro pěší, který spojuje 
sídliště v ulici Brodská s ostatními částmi města. Zde nově vybudovaný chodník je velmi 
často využíván i ve večerních hodinách, a to i obyvateli Domu s pečovatelskou službou, 
který sídlí v ulici Brodská. Osvětlení tohoto místa je velmi důležité, protože v Brodské 
ulici bude vybudován nový kamerový bod. 
 
Zapojení cílové skupiny 
Občané města se k problémovým a nebezpečným místům již vyjádřili v roce 2008, kdy 
proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na vnímání pocitu bezpečí občanů. Lokality, 
které jsou zahrnuty v projektu, byly občany označeny za rizikové. 
Cílová skupina bude informována o výsledcích projektu prostřednictvím místního tisku, 
webových stránek města atd.  
 
Realizační tým a řízení projektu 
Zadavatel projektu:  Město Příbram  
Realizační tým :  
starosta Města Příbrami 
ředitel technických služeb města Příbram 
manažer prevence kriminality města Příbram 
vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR 
velitel MP 
 
Řízení projektu : ředitel Technických služeb města Příbram 
 
Harmonogram projektu 
Leden 2009: na základě analýzy trestné činnosti, výsledků sociologického šetření a 
zkušenosti policistů a městských strážníků byl zpracován projektový záměr  
Únor 2009: předložení projektu prevence kriminality s žádostí o dotaci na OPK MV ČR 
Červenec 2009: vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektu 
Srpen 2009: vyhodnocení výběrového řízení a vyhlášení vítěze na dodavatele 
Září 2009: uzavření smlouvy s dodavatelem 
Říjen 2009: realizace projektu  
Listopad 2009: zkušební provoz  
Prosinec 2009: vyhodnocení zkušebního provozu, odstranění zjištěných nedostatků, 
běžný provoz 
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Leden 2010: vyhodnocení projektu 
 
 Rozpočet projektu    
 
 Cena  Dotace  
Osvětlení parkoviště v lokalitě Ryneček (1 kus – 
dvojvýložník) 

50 000,- Kč 40 000 Kč 

Osvětlení dvou podchodů ve Školní ulici (4 ks 
světel   v provedení antivandal) 

60 000 Kč 48 000 Kč 
 

Osvětlení spojovacího chodníku v Příbrami VIII (3 
ks osvětlení) 

50 000 Kč 40 000 Kč 
 

Celkem  160 000 Kč 128 000 Kč 
                                     
Zdroje 
 
Město Příbram                                 32 000 Kč 
Dotace OPK MV ČR 128 000 Kč 
Celkem  160 000 Kč 
 
Rizika projektu a jejich řízení 
- Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace) 
- Změny v realizačním týmu 
- Nedodržení časového harmonogramu 
- Přestěhování kriminality do jiných lokalit 
- Nenaplnění stanovených cílů  
 
Udržitelnost a návaznost na další projekty 
Město Příbram na tuto situaci ve spolupráci s Policií ČR zajistí nadále hlídkovou činnost 
strážníků Městské policie Příbram a policistů v těchto lokalitách. Rozšíření stávajícího 
kamerového systému o 3 kamerové body je jedním z dílčích projektů v oblasti prevence 
kriminality. Na tento situační projekt navazuje projekt rozšíření městského kamerového 
dohlížecího systému (v lokalitě Ryneček bude vybudován nový kamerový bod a 
zkvalitněno osvětlení), informační kampaň pro majitele vozidel, upozorňující je na 
nebezpečí krádeže věcí z vozidel, kurz bezpečného chování a sebeobrany pro rizikovou 
skupinu žen atd.  
 
Hodnocení projektu 
Srovnání analýzy nápadu trestné činnosti a počtu přestupků v monitorovaných lokalitách 
před a po vybudování kamerových bodů. 
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Průzkum vnímání pocitu bezpečí občanů – srovnávací analýza předchozích průzkumů, 
průzkumu provedeného v červenci roku 2008 s průzkumem, který je plánován v roce 
2011. Anketa se zaměřením na MKDS (srovnání výsledků leden 2009 – leden 2010). 
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3.3. Projekt informování ob čanů „Chra ňte svůj majetek“ 
 
Gestor:  
Město Příbram 
 
Realizátor: 
Městská policie Příbram 
 
Partne ři: 
Policie ČR – územní odbor vnější služby Příbram  
Obvodní oddělení Policie ČR 
OPK MV ČR 
Grémium Alarm 
Místní firmy zabývající se zabezpečovací technikou vozidel 
 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 

Město Příbram bylo na základě statistik trestné činnosti v  roce 2007 nejvíce 
zatíženo kriminalitou ze všech měst, která jsou zařazena do městské úrovně prevence 
kriminality na období 2008 – 2011. Dlouhodobě je v Příbrami největším problémem 
majetková trestná činnost, a to především krádeže věcí z vozidel. V roce 2006 tvořily 
krádeže věcí z vozidel 38% z celkové trestné činnosti, v roce 2007 32% (774 případů) a 
v roce 2008 (za prvních11 měsíců) 32 % ze všech trestných činů (622 případů). 

Město Příbram (Městská policie Příbram) v roce 2007 zrealizovalo ve spolupráci 
s Policií ČR řadu opatření, s cílem snížit tuto trestnou činnost ve městě. Došlo k 
rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému (nově jsou monitorovány i lokality 
s řadou menších parkovacích ploch), strážníci městské policie a policisté v rizikových 
lokalitách prováděli častěji hlídkovou činnost, na největších parkovacích plochách ve 
městě (např. u obchodních domů a supermarketů atd.) byla instalováno 10 kusů tabule 
„Auto není trezor“, občané si mohli na veřejně přístupných místech vzít letáky „Auto není 
trezor“ a „Zabezpečte svá vozidla“ (tyto preventivně informační tiskoviny byly 
distribuovány i při jednorázových akcích) atd. O možnosti, jak předcházet krádežím věcí 
z vozidel byli občané informováni prostřednictvím místního tisku a rady, jak zabezpečit 
své vozidlo, jsou občanům k dispozici na webových stránkách města v sekci prevence 
kriminality. Výše uvedená opatření přinesla částečný úspěch. Pokud srovnáme počet 
krádeží věcí z vozidel za období leden – listopad v roce 2007 a 2008, došlo v roce 2008 
ke snížení počtu krádeží věcí z vozidel o 15% (v roce 2007 724 skutků, v roce 2008 622 
skutků). Jak je však vidět z jednotlivých případů krádeží věcí z vozidel, velmi často k nim 
dochází za přispění majitelů vozidel, kteří často nechávají cenné věci viditelně 
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v zaparkovaném vozidle. Jak je však z výše uvedeného patrno, i přes řadu opatření a 
aktivit, jsou krádeže věcí z vozidel největším bezpečnostním problémem v rámci 
majetkové trestné činnosti. Město Příbram v souladu s Koncepcí prevence kriminality na 
léta 2009 až 2011 považuje za jednu ze svých priorit snížení počtu krádeží věcí 
z vozidel. Dva další projekty zařazené do Městského programu na rok 2009 se na tuto 
problematiku zaměřují (rozšíření MKDS, osvětlení rizikových míst včetně parkovacích 
ploch). Je však nutná i spolupráce s občany, respektive dodržování základných pravidel 
při zabezpečení vozidla jejich majiteli. Právě z tohoto důvodu chce město Příbram v roce 
2009 vydat jednoduchý preventivně informační leták „Chraňte svůj majetek“ a 
zrealizovat masivní kampaň s cílem zapůsobit na občany, aby svým nezodpovědným 
chováním neusnadňovali pachatelům trestných činů jejich jednání. 

                        
Celkové řešení problému 
Komplexní cíle – vize 

• Snížení kriminality  
• Zvýšení pocitu bezpečí občanů  
• Zvýšení právního vědomí občanů 
• Snížení škod na majetku 

Cílová skupina 
Majitelé motorových vozidel 
Výstupy a výsledky projektu 
Výstupy 

• Distribuce preventivně informačního letáku „Chraňte svůj majetek“, a to 
prostřednictvím měsíčníku MěÚ Příbram Kahan, na jednotlivých besedách s 
občany, při jednorázových akcích (např. u obchodních center a supermarketů) 
upozorňujících na tuto problematiku, dále budou občanům k dispozici na 
služebně MP Příbram, na Policii ČR, v informačních centrech, na MěÚ Příbram, 
v recepcích hotelů a ubytovacích zařízeních atd. 

• poskytování informací občanům o rizikových parkovacích místech a způsobech, 
jak vhodně zabezpečit své vozidlo prostřednictvím místního tisku, webových 
stránek, kabelové televize atd.  

• Realizace besed na téma zabezpečení vozidla před jeho krádeží nebo krádeží 
věcí z něj za účasti odborníků na tuto problematiku včetně ukázek možných 
technických zabezpečovacích zařízení 

Výsledky 
• Zvýšení pocitu bezpečí občanů 
• Zvýšení právního vědomí občanů 
• Snížení kriminality 
• Snížení škod na majetku 
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Aktivity projektu 
Město Příbram vydá 20 000 kusů preventivně informačního letáku „Chraňte svůj 
majetek“, který bude upozorňovat občany jakým způsobem zabezpečit své vozidlo před 
krádeží věcí z vozidla (viz níže). Tyto letáky budou distribuovány prostřednictvím 
měsíčníku MěÚ Příbram Kahan, na jednotlivých besedách s občany, při jednorázových 
akcích (např. u obchodních center a supermarketů) upozorňujících na tuto problematiku, 
dále budou občanům k dispozici na služebně MP Příbram, na Policii ČR, v informačních 
centrech, na MěÚ Příbram, v recepcích hotelů a ubytovacích zařízeních atd. Na základě 
zkušeností, že občané jsou ochotni si přečíst spíše stručný text s velkým písmem na 
jednoduchém formátu a tyto jednoduché a výstižné informace si lépe pomatují, byl 
zvolen formát letáku A5 s následujícím textem: 

 

Chraňte si sv ůj majetek 
 
Krádeže věcí z vozidel jsou častým trestným činem. Také vy můžete svým 
odpovědným chováním a dodržováním několika zásad zmírnit riziko 
krádeže věcí z vašeho vozidla a chránit tak svůj majetek. 

 
Prosím: 
• Parkujte především na hlídaných parkovištích, na dobře osvětlených 

a přehledných místech apod. 
• Nenechávejte ve vozidle žádné cenné předměty včetně osobních 

dokladů 
• Při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření všech dveří a oken 

vozidla 
• Přenosná vestavěná autorádia vždy odnášejte 
• Ani v zavazadlovém prostoru není vhodné ponechat cenné věci, 

pachatel mohl vidět, jak si je tam ukládáte  
• Do vozidla si nechte nainstalovat prostorové čidlo nebo nalepit 

bezpečnostní fólie do oken vozu, která zabrání jejich rozbití 
• V případě, že uvidíte na parkovišti se pohybovat podez řelou 

osobu, která nap ř. nahlíží do zaparkovaných vozidel nebo bere 
za kliku dve ří od vozidel, ihned volejte níže uvedené tís ňové linky 
 

V případě potřeby pomoci volejte bezplatné tísňové linky: 
156 Městská policie Příbram 
158 Policie ČR 
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V průběhu roku 2009 se dále uskuteční veřejná beseda zaměřená na problematiku 
krádeží věcí z vozidel a možnosti, jak této trestné činnosti předcházet. Této besedy se 
zúčastní vedle zástupců Městské policie Příbram a Policie ČR i odborníci z Grémia 
Alarm, Odboru prevence kriminality MV ČR a popřípadě i firem, které se zabývají 
prodejem a instalací zabezpečovacích prvků. 
Městská policie Příbram ve spolupráci s Policií ČR uskuteční několik preventivně – 
informační akcí na místech s velkým pohybem osob (např. u obchodních center a 
supermarketů, na náměstí atd.) s cílem informovat občany o této problematice, předat 
jim leták „Chraňte svůj majetek“, sdělit odbornou radu a popřípadě občanům předat 
kontakt na odborné firmy řešící zabezpečení vozidel. 
 
Zapojení cílové skupiny 
Občané si prostřednictvím informací obdržených z preventivně-informačního letáku 
„Chraňte svůj majetek“, získaných z  besedy na téma problematika zabezpečení vozidla 
a sdělených v článcích v místním tisku, uvědomí svoji odpovědnost za svůj majetek a 
přijmou opatření přispívající ke snížení rizika odcizení věcí z vozidel a vozidel 
samotných 
 
Realizační tým a řízení projektu 
Zadavatel projektu:  Město Příbram  
Realizační tým :  
starosta Města Příbrami 
velitel MP 
manažer prevence kriminality Města Příbrami 
vedoucí územního odboru vnější služby Policie ČR – Příbram  
vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR 
 
Řízení projektu : manažer prevence kriminality města Příbram 
 
Harmonogram projektu 
Leden 2009: zpracování projektu 
Únor 2009: předložení projektu prevence kriminality s žádostí o dotaci na OPK MV ČR 
Březen – Prosinec 2009: poskytování informací občanům o rizikových parkovacích 
místech a způsobech, jak vhodně zabezpečit své vozidlo prostřednictvím místního tisku, 
webových stránek, kabelové televize atd. 
Červen 2009: obdržení státní dotace 
Srpen 2009: tisk preventivně informačního letáku „Chraňte svůj majetek“ a jeho 
distribuce v měsíčníku MěÚ Příbram Kahan 
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Září - Prosinec 2009: veřejná besedy zaměřená na problematiku krádeží věcí z vozidel a 
realizace preventivně – informačních akcí na místech s velkým pohybem osob (např. u 
obchodních center a supermarketů, na náměstí atd.) s cílem informovat občany o této 
problematice, předat jim leták „Chraňte svůj majetek“ 
 
 Rozpočet projektu                              
 
 Cena Dotace  
Tisk 20 000 ks letáků 10 000,- Kč 10 000,- Kč 
Lektorné pro přednášející 
odborníky  

4000,- Kč - 

Pronájem prostor pro 
přednášky 

1 000,- Kč - 

Celkem  15 000,- Kč 10 000,- Kč 
   
Zdroje 
 
Město Příbram                                 5 000 Kč 
Dotace OPK MV ČR 10 000 Kč 
Celkem  18 000 Kč 
 
Rizika projektu a jejich řízení 
- Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace) 
- Zrušení MP Příbram 
- Změny v realizačním týmu 
- Nedodržení časového harmonogramu 
- Nezájem občanů o aktivity uvedené v projektu 
- Nenaplnění stanovených cílů  
 
Udržitelnost a návaznost na další projekty 
Tento projekt zaměření na informování občanů a poradenství je součástí celé řady 
projektů. Mezi ně patří rozšíření stávajícího kamerového systému o 3 kamerové body, a 
osvětlení rizikových míst 
 
Hodnocení projektu 
Srovnání počtu trestných činů krádeží věcí z vozidel před začátkem tohoto projektu a 
cca 1 rok po jeho skončení. 
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3.4.  P r o j e k t   P r o v á z e n í  -  p i l o t n í  p r o g r a m  5 P  
pomoc, p řátelství, podpora, pé če, prevence  

 
 

Celoroční preventivně-výchovný program pro děti z méně podnětného sociálního 

prostředí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a kriminalitou a pro studenty 

středních škol, u kterých je možno využít jejich pozitivní osobnostní a sociální potenciál 

k pomoci těmto dětem. 

 

Gestor:  

Město Příbram 

 

Realizátor: 

Ambulantní oddělení Střediska výchovné péče Příbram – odloučené pracoviště 

Diagnostického ústavu, Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 (dále SVP) 

Město Příbram 

 

Partne ři: 

Městský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí (dále OSPOD) 

Město Příbram – romský koordinátor 

Probační a mediační služba ČR (dále PMS) 

Městská policie Příbram 

Policie ČR 

K – centrum Magdalena Příbram 

studenti středních škol Příbram 

 

Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 

Město Příbram patří k mikroregionům s nejvyšším počtem trestných činů na 10 tisíc 

obyvatel. Jednou z možností, jak v dlouhodobém horizontu snižovat a předcházet 
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těmto patologickým jevům je cílená práce s rizikovými skupinami dětí a mládeže. 

Mnohé děti netráví svůj volný čas pozitivní (prosociální) formou a jsou naopak 

přitahovány závadovou partou.  Jedincům v ohrožených skupinách hrozí inklinování 

k  závadovým osobám, tím přebírání negativních vzorců chování a nepříznivých 

návyků, které často gradují k protiprávní činnosti.  

Ve městě dostatečně funguje spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které se podílí 

na řešení problematiky dětí ohrožených sociálně patologickými jevy, z  nichž některé již 

jsou nebo byly pachateli protiprávních činů. Účelem tohoto projektu je vzájemnou 

spolupráci více zintenzivnit a zefektivnit.   

 SVP poskytuje pomoc dětem ohroženým sociálně patologickými jevy v rámci 

poradenství, diagnostiky a terapie. Etiologie příčin poruchového chování je velmi široká 

a zahrnuje faktory biologické, psychické i sociální (rodina, škola, kamarádi…).  

Potíže dětských klientů vyplývají mimo jiné i z toho, že žijí v rodinách, které příliš 

nefungují. Děti bývají osamělé, neumějí se uplatnit ve své vrstevnické skupině, nemají 

volnočasovou náplň, neumějí si najít vhodné kamarády. V případech, kdy se v určitém 

vývojovém období dítěte zvyšuje pravděpodobnost sociálního selhání (signalizovaná 

záškoláctvím, inklinováním k již zmiňované rizikové skupině vrstevníků, konfliktními 

situacemi v rodinném prostředí, hromaděním osobních problému apod.) může 

ohroženému dítěti, vedle odborné psychoterapeutické péče, významně pomoci i osobní 

zájem kamaráda, jeho přátelská podpora a déletrvající provázení. Takovou podporu 

může ohroženému dítěti poskytnout i dobře připravený, sociálně zdatný starší kamarád.  

 Děti zařazené do programu pochází také ze sociálně slabých rodin, které 

dlouhodobě nemohou nebo ani neumějí zajistit svým dětem optimální formy trávení 

volného času. Děti dosud nebyly s rodiči na rekreaci ani dětském táboře, nedostaly 

příležitost ve změněném prostředí rozvíjet sociální dovednosti žádoucím směrem. Letní 

tábor se sociálně-rehabilitačním programem je pro ně příležitostí právě takovou pozitivní 

aktivitu zažít. 
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Cílové skupiny 

Sekundární prevence 

Děti ve věku 9 -14let z Příbrami a blízkého okolí, které pocházejí ze znevýhodněného 

sociokulturního prostředí, jsou ohroženy nebo obětmi sociálně-patologických jevů  

(problémy s přijetím v kolektivu, rizikové chování, šikana, zanedbávání péče, různé 

formy násilí apod.). Děti jsou klienty SVP. 

Primární prevence 

Studenti středních škol, kteří prošli výcvikem a u kterých je možno využít jejich pozitivní 

osobnostní a sociální potenciál k pomoci těmto dětem - koučové.  

 

Aktivity projektu 

 Projekt Provázení je celoroční volnočasový preventivní program využívající 

přátelského vztahu proškoleného studenta-kouče a ohroženého dítěte. Vztah s koučem 

je pro dítě příležitostí poznat něčí pravidelný zájem, sdílet volný čas a něco společně 

zažívat.  

 Výběr děti zařazených do programu probíhá přes SVP na doporučení OSPOD, 

PMS, škol nebo přímo rodičů. Děti zařazené do programu jsou nebo se stanou klienty 

SVP, mají svého garanta - odborného pracovníka střediska, který s dítětem a jeho 

rodinou pracuje.  V zapojování dítěte do volnočasových aktivit garant využívá pomoci 

studenta - kouče. 

 Student projde dvacetihodinovým úvodním výcvikem, zaměřeným na 

sebepoznání a motivaci pro práci v programu.  Výcvik je veden psychology a 

speciálními pedagogy střediska v prostorách SVP. Cílem výcviku je jednak 

sebepoznání, rozvoj osobnosti a zejména sociálních dovedností studentů a také jejich 

seznámení s obsahem a formami práce v projektu. Studenti se seznamují s metodikou 

programu, osvojují si vlastní roli, učí se zachovávat hranice, jsou vedeni ke zvážení své 

motivace a reálných možností a schopností pro aktivní účast v projektu. Součástí 

výcviku je i psychologický screening a individuální pohovor s psychologem.  
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 Po ukončení výcviku mají obě strany možnost vzájemnou spolupráci přerušit. 

Student, který je  zároveň vybrán i motivován pro pokračování v programu,  se stává 

studentem-koučem. Poté jsou garanty  navrženy dvojice kouč–dítě  a je společně 

připravován  harmonogram pravidelných setkávání. Každá dvojice se jednou týdně 

odpoledne schází po dobu alespoň 10 měsíců. Náplní společných schůzek je to, co 

kouče i dítě baví, zajímá (sport, kultura, vycházky, výtvarné činnosti apod.). Cílem je 

zapojit dítě do vhodné volnočasové aktivity, uvést je do zájmového kroužku a zájem 

dítěte udržet.     

 Po celou dobu projektu probíhají pravidelná supervizní (jedenkrát za měsíc, tři 

hodiny) setkání koučů s garanty dětí. Cílem supervize je průběžná podpora a vedení 

studentů, kteří se mohou ocitnout se svým klientem v obtížných situacích.  

 Garant je k dispozici koučům, dětem a jejich rodičům po celou dobu jejich účasti v 

projektu. Zprostředkovává komunikaci mezi rodinou dítěte a koučem, je garantem 

metodiky programu, nese zodpovědnost za to, že dvojice fungují v rámci pravidel, na 

kterých se účastnické strany předem dohodly.   

SVP   poskytuje  dvojici i servis a materiální zázemí (klubovnu, občasný kolektivní 

program, výtvarné pomůcky, hry).   

 Jednou z velmi důležitých aktivit projektu je desetidenní letní 

sociálně-rehabilitační pobyt pro uzavřenou skupinu, maximálně 20ti dětí, který bude 

realizován v rekreačním zařízení Hrachov. Pobyt je plánován na období letních 

prázdnin, aby nebyla narušena školní docházka. Tábor bude veden pětičlenným týmem 

osob, které mají dlouhodobé zkušenosti ve vedení skautských nebo obdobných 

dětských pobytových táborů. Vedle běžných táborových aktivit bude program obsahovat 

i specificky zaměřené programy (psychosociální výcvik, expresivní terapie apod.). Tyto 

programy budou bezprostředně navazovat na předchozí cílenou práci s těmito dětmi 

v SVP. 

 Letnímu táboru tedy předchází, zároveň po něm i následuje, dlouhodobá 

systematická práce garanta se skupinou ohrožených dětí a se skupinou spolupracujících 

studentů-koučů. 

 

Komplexní cíle – vize 
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• snížení dětské delikvence a výskytu sociálně patologických jevů ve městě 

Příbram  

• konkrétní a jasně cílená pomoc dětem, kterým hrozí sociální selhání nebo 

vyloučení 

            (dlouhodobý vztah dítěte s koučem vytvoří prostor pro růst sociálních 

dovedností,   

            pro posilování sebedůvěry a navazování přirozených vrstevnických vztahů) 

• formace studentů středních škol ke schopnosti vést a podporovat ohrožené děti 

ve zdravém způsobu života – vytvoření sítě těchto dobrovolníků 

• zmapování nabídky volnočasových aktivit na území města Příbram a jeho okolí 

• nabídnutí těchto aktivit sociálně ohroženým dětem prostřednictvím 

studentů-koučů 

• následná péče a podpora osvojení a udržení prosociálních vzorců chování a 

dovednosti smysluplně trávit volný čas 

 

Specifické cíle letního sociáln ě-rehabilita čního programu 

• nabídka kvalitního využití volného času dětem ze sociálně nepodnětného 

prostředí 

• umožnit dětem prožít alespoň část prázdnin v podnětném a bezpečném a 

obohacujícím prostředí  

• začlenění těchto dětí do kolektivu, nácvik komunikace a zdravého sociálního 

fungování 

• osobnostní rozvoj ohrožených dětí 

• podchycení zájmů a talentu a nasměrování k vhodnému využívání volného času 

dětí 

• nabídnutí podpory a pomoci ve složité životní situaci 

• vzdělávání a vedení v oblastech možného životního selhání (návykové látky, 

partnerské vztahy, juvenilní delikvence, šikana apod…) 

Předpokládané výsledky 

• Snížení dopadu sociálně-patologických jevů na ohrožené děti 
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• Snížení predelikvence a delikvence dětí  

• Vytvoření databáze volnočasových aktivit 

• Zapojení sociálně slabých rodin do sítě volnočasových aktivit 

• Vytvoření sítě studentů-dobrovolníků, kteří se budou moci aktivně podílet na 

primárně preventivních aktivitách  

 

Postupné kroky realizace projektu 

• Oslovení studentů příbramských středních škol 

• Úvodní informační setkání se studenty 

• Realizace psychosociálního výcviku studentů dobrovolníků   

• Výběr vhodných koučů na základě tohoto výcviku 

• Vytipování dětských klientů ve spolupráci OSPOD a PMS 

• Informování rodičů o programu Provázení a zajištění jejich spolupráce 

• Zahájení spolupráce dítěte, jeho rodičů, koučů a garanta 

• Pravidelná supervize setkání nejméně 1x měsíčně a dále dle potřeb 

• Realizace letního sociálně rehabilitačního tábora 

• Zhodnocení a evaluace projektu 

 

Realizační tým a řízení projektu 

Realizační tým: 

• zástupci Střediska výchovné péče Příbram 

• zástupce oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Příbram 

• zástupce Městské policie Příbram 

• manažer prevence kriminality Města Příbram 

• zástupce Probační a mediační služby ČR, středisko Příbram 

• poradkyně starosty Města Příbram pro prevenci kriminality a záležitosti romské 

komunity 

 

Řízení projektu:  

1. psychoterapeutická péče, výcvik studentů - dobrovolníků 
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• koordinátor - PaedDr. Jana Ptáčková, vedoucí AO SVP Příbram, lektor skupinové 

terapie systému SUR 

• vedoucí supervize – PhDr. Vladimír Zikmund, lektor skupinové terapie systému 

SUR 

2. letní tábor 

• vedoucí tábora – Jana Hejkrlíková, poradkyně starosty Města Příbram pro 

prevenci kriminality a záležitosti romské komunity 

 

Harmonogram projektu 
 

leden 2009  
Zpracování projektu a jeho zařazení do Městského projektu 
prevence kriminality na rok 2009 

únor 2009 
Seznámení s podmínkami projektu a zapojení vybraných dětí a 
studentů do daného projektu 

březen 2009 Zahájení projektu, psychosociální výcvik studentů - dobrovolníků 

březen – červen 
2009 

I. část odborné psychoterapeutické péče a aktivit Provázení 

červenec 2009  letní tábor 

září 2009 II. část odborné psychoterapeutické péče a aktivit  Provázení 

březen 2010 Vyhodnocení projektu 

 
Rozpočet projektu 
 

Název položky 
Cena  
(v Kč) 

Příspěvek 
Města 

Dotace  
MV ČR 

Vlastní 
zdroje, 
sponzoři 

1. Pobyt – 20 dětí na 10 dní    
(230,- Kč za osobu na den) 

46 000 20 000 20 000 6 000 

2. 
Odměna pro 5 vedoucích  
(5 x 100 hod. za 100,- Kč/hod.) 

50 000 25 000 25 000 0 

3. 
Externí lektoři 
(20 hodin, 500,- Kč/hod.) 

10 000 5 000  5 000  0  

4. 
Nákup pomůcek pro terapeutické 
aktivity 

10 000 10 000 0 0 

5. 
Proškolení dobrovolníků  
(2 osoby 20 x 250,- Kč/hod.) 

10 000 0 10 000 0 
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6. 
Supervize 
(28 hodin x 250,- Kč/hod.) 

7 000 0  7 000 0 

7. 
Kapesné, cestovné    
(20 dvojic, 1 dvojice 2.000,- 
Kč/rok) 

40 000 20 000 20 000 0 

 C e l k e m 173 000 80 000  87 000 6 000 

 
Zdroje 
 
Dotace MV ČR  87 000,- Kč 

Město Příbram  80 000,- Kč 

Děti za pobyt    6 000,- Kč 
Celkem 173 000,- Kč 

 

Rizika projektu a jejich řízení 

- Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace) 

- Nezájem dětí a studentů 

- Nedostatečné personální obsazení (nezájem lektorů-vedoucích a externích lektorů) 

- Změny v realizačním týmu 

- Nedodržení časového harmonogramu 

- Nezískání vhodných prostor pro 10-ti denní výchovný pobyt  

- Nenaplnění stanovených cílů 

 

Udržitelnost a návaznost na další projekty 

Předpokládá se, že na tento pilotní projekt bude po jeho vyhodnocení (silné a slabé 

stránky) navazovat každoročně obdobný projekt. V případě zájmu rodin rizikových dětí, 

zájmu studentů, dostatečné kapacity odborných pracovníků (garantů) a zkušených 

vedoucích letních táborů a v případě dostatečného finančního zabezpečení lze 

v projektu pokračovat. 

 

Hodnocení projektu 

Hodnocení spokojenosti všech zainteresovaných subjektů s projektem a formou 

evaluačních listů. 
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3.5. Projekt prevence kriminality „P ůjčovna vybavení“ (pro sociálně slabší 

návštěvníky areálu extremních sportů) 

 
Gestor projektu:  
Město Příbram 
 
Realizátor:  
Toadstool Club, o. s. 
 
Partne ři: 
Městská policie Příbram 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 
V roce 1998 město Příbram začalo budovat areál skateparku v rekreační zóně Nový 
Rybník. Přestože navržený projekt nebyl v plném rozsahu dokončen, nainstalované 
překážky umožnili zájemcům o extrémní sporty provozovat svůj koníček a areál se stal 
oblíbeným místem pro trávení volného času dětí a mládeže. Během následujících let 
nemělo město dostatek finančních prostředků na dostavbu areálu (nebyli především 
prostředky na nákup nových překážek) a to vedlo k poklesu počtu dětí a mládeže, která 
dříve tento areál navštěvovala a trávila zde svůj volný čas. Areál se pro děti a mládež 
stal vzhledem k progresivnímu vývoji extrémních sportů nezajímavým a nudným. 
V roce 2006 město areál pronajalo na 10 let občanskému sdružení Toadstool Club o.s., 
jehož hlavní posláním je propagace extrémních sportů a vytváření podmínek pro tyto 
sporty.  
V roce 2008 na podzim se začala v areálu extrémních sportů za finanční podpory města 
Příbram budovat Dirtová dráha pro kola, jejíž dokončení se předpokládá na jaře roku 
2009. Dirtová dráha pro kola bude sloužit především dětem a mládeži ve věku 6-25 let 
(vstup do areálu je v otevírací dobu zdarma) pro jízdu na BMX a horských kolech. 
V letošním roce se předpokládá vybudování (instalace) 12 nových moderních překážek 
v rámci investičního projektu „Areál extrémních sportů“, který je zařazen do Městského 
programu prevence kriminality na rok 2009. 
Město Příbram je dlouhodobě statisticky velmi zatíženo, ve srovnání s ostatními městy 
ČR, trestnou činností. Jednou z možností, jak tento trend zvrátit, je práce s dětmi a 
mládeží, což je také jednou z priorit uvedených v Koncepci prevence kriminality města 
na léta 2009 až 2011. Ze zkušeností Policie ČR a městské policie při hlídkové činnosti a 
především výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na vnímání pocitu bezpečí 
v městě vyplývá, že za jeden z velkých bezpečnostních problémů ve městě lze 
považovat bezprizorně se potulující a poflakující skupinky dětí a mladistvých v ulicích 
města. Tyto skupinky náctiletých často obtěžují občany města pokřikováním, neslušným 
chováním a lze se domnívat, že z jejich středu pocházejí i pachatelé některých 
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protiprávních jednání (vandalismus, sprejerství, drobná pouliční kriminalita) Předpokládá 
se, že areál extrémních sportů se stane po svém dokončení velmi atraktivním místem 
pro volnočasové aktivity dětí a mládeže z Příbrami a blízkého okolí. Problém je však 
v tom, že především děti ze sociálně slabších rodin, které jsou nejvíce ohroženy 
sociálně patologickými jevy, nemají dostatek financí, na to, aby si mohly potřebné 
vybavení pro sportování v areálu zakoupit (skeatboardová prkna, in-line brusle, 
chrániče, přilby atd.). Tato skutečnost je velmi handicapuje a je často příčinou, proč se 
děti do takto nabízených aktivit, i přes svůj zájem o ně, nezapojí. 
Na základě výše uvedeného je jednou z možností, jak těmto dětem umožnit aktivně 
sportovat v areálu extrémních sportů, zřídit půjčovnu potřebného vybavení přímo 
v areálu. Vedle půjčovny zde také bude fungovat škola pro začátečníky, v které se děti 
budou moci pod vedením zkušeného instruktora blíže seznámit s jednotlivými sporty, se 
zásadami bezpečnosti při jejich provozování atd. Děti a mladiství (především ze sociálně 
slabších rodin) si tak budou moci nabízené aktivity přímo vyzkoušet bez nutnosti 
vysokých vstupních investic za nákup potřebných pomůcek, a očekává se, že se mohou 
v případě zájmu stát pravidelnými návštěvníky areálu (popřípadě si pořídit své vlastní 
vybavení).  
 
Hlavní cíl projektu:  

• snížení výskytu sociálně patologických jevů a kriminality  
• zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě 

 
Další cíle projektu: 

• nabídka smysluplného trávení volného času dětem a mládeži ze sociálně 
slabších rodin v atraktivním prostředí 

• zvýšit zájem mezi dětmi a mládeží o nové a atraktivní sporty 
• možnost provozovat bez jakýchkoliv finančních nákladů adrenalinové sporty pod 

vedením zkušených instruktorů 
 
Cílová skupina 
Děti a mladiství ve věku 6-18 let, kteří pocházejí ze sociálně slabých rodin a mají zájem 
o extrémní sporty a nemají dostatek financí na nákup potřebného vybavení pro jejich 
provozování  
 
Aktivity projektu 
V areálu extremních sportů bude zřízena půjčovna základního vybavení pro provozování 
zde možných aktivit (skateboard, in-line). Půjčovna bude především určena pro 
návštěvníky areálu extremních sportů, kteří pocházejí ze sociálně slabých rodin (děti a 
mladiství ve věku 6-18 let) a na nákup tohoto vybavení nemají dostatek financí, 
případně pro děti, které si tyto sporty chtějí vyzkoušet. V půjčovně budou návštěvníkům 
k dispozici skateboardy, in-line brusle a ochranné pomůcky (chrániče kolen a loktů, 
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přilby). Pokud se půjčovna osvědčí, je možné rozšířit její vybavení o kola BMX. Všechny 
věci si budou moci zájemci půjčit zdarma. Půjčování vybavení se bude řídit „Půjčovacím 
řádem“. Člen občanského sdružení Toadstool Club, který bude mít na starost provoz 
půjčovny, bude zároveň dbát o dodržování návštěvního řádu areálu, včetně potřebných 
bezpečnostních pravidel. V čase, kdy bude otevřena půjčovna, bude v areálu probíhat 
pod vedením zkušeného instruktora škola pro začátečníky z řad dětí a mladistvých, kteří 
se budou moci pod dohledem odborníka naučit základům jednotlivých sportů. 
Zapojení cílové skupiny 
Děti a mladiství ve věku 6-15 let, kteří pocházejí ze sociálně slabých rodin a mají zájem 
o extrémní sporty a nemají dostatek financí na nákup potřebného vybavení pro jejich 
provozování, začnou svůj volný čas trávit smysluplnou činností v areálu extrémních 
sportů. Postupně se mohou stát pravidelnými návštěvníky a případně i členy Toadstool 
Club o. s., která se o celý areál stará a svépomocí jej rozvíjí. 

 
 

Rozpočet projektu 
 Cena Dotace MV ČR město  

Půjčovna vybavení 50 000,- Kč 40 000,- Kč 10 000,- Kč 
Celkem 50 000,- K č 40 000,- Kč 10 000,- Kč 

 
Zdroje 
 

Dotace MV ČR 40 000,-Kč 
město 10 000,- Kč 

Celkem  50 000,- Kč 
 
Harmonogram projektu 
Leden 2009 – zpracování projektu 
Únor 2009 – zařazení projektu do městského programu prevence kriminality na rok 
2009, podání žádosti o dotaci na MV ČR 
Duben 2009 – oznámení o přidělení (nepřidělení) dotace 
Květen 2009 – nákup potřebného vybavení do půjčovny 
Červen – července 2009 – zahájení zkušebního provozu půjčovny 
Srpen 2009 – případné úpravy otevírací doby půjčovny a „Půjčovacího řádu“ 
Prosinec 2009 – vyhodnocení projektu 
 
Rizika projektu a jejich řízení 
- Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace) 
- Zrušení (rozpuštění) Toadstool Club, o. s. 
- Nedodržení časového harmonogramu 
- Nezájem dětí o nabídku umožňující zdarma využít služeb půjčovny  
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- Nenaplnění stanovených cílů  
 
Udržitelnost a návaznost na další projekty 
Tento projekt je součástí řady dílčích projektů, které mají zatraktivnit areál extrémních 
sportů, tak aby se stal oblíbeným místem volnočasových aktivit dětí a mládeže 
v Příbrami. Již v roce 2008 byla zahájena realizace projektu Dirtová dráha pro kola 
(projekt bude dokončen na jaře 2009) a v roce 2009 se předpokládá vybudování 
(instalace) 12 nových moderních překážek v areálu v rámci investičního projektu „Areál 
extrémních sportů“, který je zařazen do Městského programu prevence kriminality na rok 
2009. Na základě zájmu mezi veřejností o areál a v případě dostatku finančních 
prostředků se uvažuje i o zastřešení celého areálu, tak aby mohl být využíván 
celoročně.   
 
Hodnocení projektu 
Na základě záznamů v knize výpůjček a počtu dětí a mladistvých účastnících se školy 
pro začátečníky lze zjistit, zda došlo k nárůstu návštěvníků areálů. V průběhu roku 2010 
se předpokládá dotazníkové šetření s cílem zjistit spokojenost návštěvníků se službami 
půjčovny a vybavením areálu. 
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3.6. Projekt prevence kriminality „Areál extrémních spor tů„ 
 

Gestor projektu 
město Příbram 
 
Realizátor projektu: 
Toadstool Club, o.s. 

- správa  areálu 
- pořadatel promo akcí Toadstool skateshot ( 2003 – 2008) a Day for Fun 
- spolupráce s Výchovným ústavem Obořiště (výpomoc při údržbě areálu, výuka 

extrémních sportů chovanců) 
- spolupráce s probační a mediační službou ( umožnění vykonávat obecně 

prospěšné práce jako součást údržby areálu) 
- spolupráce s K- centrem (osvětová problematika drogové problematiky) 
 

Spolupracující subjekty: 
město Příbram 
manažer prevence kriminality 
MěÚ Příbram, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Příbram, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
 
Výchozí stav projektu:  
V roce 1998 město Příbram začalo budovat stávající areál skateparku v rekreační zóně 
Nový Rybník. Přestože projekt nebyl celkově dokončen, nainstalované překážky 
umožnili zájemcům o extrémní sporty provozovat svůj koníček, a areál se stal oblíbeným 
místem mládeže. 
Během následujících let nebyly však prostředky k dostavbě překážek. To vedlo 
k poklesu počtu sportovců, pro které se stal areál nudným vzhledem k progresivnímu 
vývoji extrémních sportů. 
Jako odezva na tento impulz vzniká v roce 2006 sdružení občanů Toadstool Club, jehož 
hlavním posláním je propagace extrémních sportů a vytváření podmínek pro tyto sporty. 
Toadstool Club je nájemcem areálu do roku 2016. 
Toadstool Club v rámci svých možností dovybavuje areál novými překážkami a každý 
rok pořádá propagační akce, které mají za hlavní cíl přilákat mládež k provozování 
těchto sportů. 
 
Záměr projektu: 
Lidé provozující extrémní sporty jsou specifická skupina neorganizovaných sportovců, 
kteří nechtějí být svazováni hranicemi klasických sportů. Vybudování atraktivního areálu 
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extrémních sportů na přehledném veřejně přístupném místě je ideální z hlediska veřejné 
kontroly.  
Kvalitní areál podpoří rozvoj aktivních i nových sportovců a umožní provozovat 
volnočasové aktivity problémové skupině mládeže a mladým dospělým. Plochy 
překážek budou využity jako prostor pro legální grafity. 
Půjčovna vybavení a ochranných pomůcek (zdarma) bude umožňovat provozování 
těchto sportů i sociálně slabším jedincům, což bude mít pozitivní vliv na negativistické 
myšlení těchto jedinců. 
 
Hlavní cíl projektu: 
Hlavním cílem projektu je vybudování atraktivního veřejně přístupného sportoviště 
orientovaného na extrémní sporty (skateboard, in-line, bmx, případně v zimním období 
snowboard). 
Toto sportoviště bude navíc využíváno k pořádání exhibičních závodů pro profesionály i 
amatéry. Tyto závody obohatí kulturní aktivity v našem regionu a součastně budou 
propagovat sportovní aktivity. 
V areálu sportoviště bude zdarma půjčovna sportovního vybavení a ochranných 
pomůcek, aby si kdokoli mohl tyto sporty vyzkoušet. To povede ke zvýšení zájmu o tyto 
sportovní aktivity především u mládeže. 
 
Další cíle projektu: 

- Nabídnout mládeži smysluplné využití volného času a zvýšení zájmu o dění 
v jejich okolí 

- Prostřednictvím sportu vést mládež k občanské zodpovědnosti a k vlastnímu 
uvědomění 

- Aktivací tvůrčího potenciálu mládeže zvyšovat jejich životní příležitosti 
- Vybudováním ploch pro graffiti a umožnit sprejerům prezentovat svá díla, aniž by 

docházelo k ničení fasád objektů, stěna bude navíc sloužit jako protihluková 
bariéra 

- Předcházet a omezovat sociálně-patologické jevy, které se v rámci cílové skupiny 
vyskytují 

- Rozšíření spolupráce s výchovnými ústavy 
- Pokračování spolupráce s probační a mediační službou ČR 
- Zajistit pravidelné návštěvy terénních sociálních pracovníků, kteří budou 

intenzivně pracovat s rizikovou skupinou 
 
Cílová skupina: 
Cílovou skupinu tvoří převážně neorganizované děti a mládež od věku 6 až 25 let. Tato 
skupina tráví většinou svůj čas na ulici mimo domov, kde se vytvářejí party přitahující 
konfliktní situace a páchající delikventní činnost. 
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Tato skupina je náchylná k užívání návykových látek, což vede ke vzniku trestné 
činnosti.  
 
Popis prací: 
Asfaltová plocha 
Asfaltová plocha stávajícího areálu je v poměrně dobrém stavu. Malými lokálními 
opravami bude dosažena provozuschopnost na několik let. 
 
Překážky na asfaltové ploše 
Převážná část překážek bude mobilní (za pomoci manipulační techniky). Nosná 
konstrukce bude svařena z ocelových profilů, pojezdové a boční stěny budou 
z voduvzdorné překližky a plechu. U rohových překážek lze použít i železobetonovou 
konstrukci. 
 
Časový harmonogram: 
Leden 2009 – zpracování projektu 
Únor 2009 – zařazení projektu do městského programu prevence kriminality a zaslání 
na MV ČR s žádostí o dotaci 
Březen 2009 – dokončení projektu Dráha pro kola na sportovní aktivity 
Duben 2009 – oznámení o přidělení (nepřidělení) dotace 
Květen 2009 – vyhotovení projektové dokumentace 
Červenec 2009- říjen 2009 – výstavba nových překážek 
Listopad 2009 – zkušební provoz 
Prosince 2009 – vyhodnocení projektu 
 
Rozpočet na nové p řekážky v areálu extrémních sport ů 
 

Číslo  Název Cena  město Dotace MV ČR 
Vlastní zdroje, 

sponzo ři 
1 Central 22 000 5 000 17 000 0 
2 Bang 148 000 30 000 118 000 0 
3 Corner 162 000 33 000 129 000 0 
4 Schody 83 000 17 000 66 000 0 
5 Transfer 90 000 18 000 72 000 0 
6 Bedna 1 28 000 6 000 22 000 0 
7 Bedna 2 28 000 6 000 22 000 0 
8 Spina 36 000 7 000 29 000 0 
9 Radius 81 000 0 0 81 000 
10 Bang 76 000 0 0 76 000 
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11 Pyro 1 77 000 0 0 77 000 
12 Pyro 2 74 000 0 0 74 000 

  Celkem 905 000  122 000 475 000 308 000 
 
 

 
 
 
Předpokládané zdroje:  
Dotace MV ČR 475 000,- Kč 
město 122 000,- Kč 
Toadstool, o.s. , sponzoři 308 000,- Kč 
Celkem 905 000,- Kč 
 
 
Rizika projektu a jejich řízení 
- Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí dotace) 
- Zrušení (rozpuštění) Toadstool Club, o. s. 
- Nedodržení časového harmonogramu 
- Nezájem dětí a mladistvých o aktivity, které lze provozovat v areálu extrémních 

sportů  
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- Nenaplnění stanovených cílů  
 
Udržitelnost a návaznost na další projekty 
Tento projekt je součástí řady dílčích projektů, které mají zatraktivnit areál extrémních 
sportů, tak aby se stal oblíbeným místem volnočasových aktivit dětí a mládeže 
v Příbrami. Již v roce 2008 byla zahájena realizace projektu Dirtová dráha pro kola 
(projekt bude dokončen na jaře 2009) a v roce 2009 bude otevřena půjčovna základního 
vybavení pro provozování zde možných aktivit (skateboard, in-line). Půjčovna bude 
především určena pro návštěvníky areálu extremních sportů, kteří pocházejí ze sociálně 
slabých rodin (děti a mladiství ve věku 6-18 let) a na nákup tohoto vybavení nemají 
dostatek financí, případně pro děti, které si tyto sporty chtějí vyzkoušet. Na základě 
zájmu mezi veřejností o areál a v případě dostatku finančních prostředků se uvažuje i o 
zastřešení celého areálu, tak aby mohl být využíván celoročně.   
 
Hodnocení projektu 
V průběhu roku 2010 se předpokládá provedení dotazníkového šetření s cílem zjistit 
spokojenost návštěvníků s vybavením areálu a celkovou nabídkou služeb. 
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3.7. Kurz bezpe čného chování a sebeobrany pro rizikovou skupinu žen  
 
Gestor:  
Město Příbram 
 
Realizátor: 
TILIUS o.s. 
 
Partne ři: 
Městská policie Příbram 
Policie České republiky 
 
Sponzo ři: 
ESP 
HAYASHI 
PIRAN SPORT 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 

Město Příbram patří v současnosti mezi města s největším počtem trestných činů 
na 10 tisíc obyvatel. Největším problémem je stále majetková trestná činnost, ale v roce 
2008 došlo k nárůstu počtu loupeží, a to více než o 27% (v roce 2007 – 33 případů, 
v roce 2008 - 42 případů) Mírně v letošním roce stoupl i počet znásilnění, v roce 2007 
byly zaznamenány 3 případy, v roce 2008 4 případy. Nezanedbatelnou část obětí této 
trestné činnosti, která se odehrává především ve večerních a nočních hodinách, tvoří 
ženy. Město Příbram na tuto situaci ve spolupráci s Policií ČR reagovalo zvýšením 
hlídkové činnosti strážníků Městské police Příbram a policistů v rizikových lokalitách. 
V rámci pracovní skupiny prevence kriminality byla tato problematika několikrát 
projednávána a jako jedna z možností, jak riziko přepadávání žen snížit, bylo navrženo 
uspořádat kurz bezpečného chování a sebeobrany pro ženy, a to ve spolupráci s TILIUS 
o.s., s kterým již město na obdobných projektech spolupracovalo. Většinou jsou ženy 
pro svojí menší fyzickou sílu vybírány z pohledu pachatele za oběť pro očekávání 
menšího odporu při páchání trestné činnosti. Z kriminologických a sociologických 
výzkumu vyplývá, že ženy se cítí více zranitelné z pohledu oběti trestné činu než muži. 
Pokud se ženy v kurzu naučí předcházet krizovým a nebezpečným situacím, tak aby se 
nestaly obětí trestné činnosti, a pro případ, že již tyto situace nastanou, zvládnou 
techniky, jak tyto konfliktní situace řešit, budou lépe schopny ochránit si svůj život a 
zdraví, popřípadě majetek, a především se zvýší jejich subjektivní pocit bezpečí. Dále je 
předpoklad, že se napadeným ženám v kurzu bezpečného chování a sebeobrany zvýší 
psychická odolnost a tím dojde i ke snížení případného posttraumatického šoku. 
Informace o tom, že ženy jsou na případný útok pachatele připraveny a zvládají techniky 
sebeobrany, může společně s jinými aktivitami (rozšířením Městského kamerového 
dohlížecího systému, osvětlením rizikových míst, informovaností o zásadách 
bezpečného chování) přispět ke zvýšení bezpečnosti ve městě, protože tyto informace 
mohou řadu potencionálních pachatelů odradit. 
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Celkové zam ěření na řešení problému 
Komplexní cíle – vize  

� zvýšení psychické odolnosti účastnic kurzu  
� seznámení s bezpečnostními riziky 
� zvládnutí základních sebeobranných technik 
� zvýšení důvěry v bezpečnostní sbory 
� seznámení s bezpečnostní situací v Příbrami 

  
Cílová skupina jsou ženy z P říbrami a blízkého okolí, zejména pracující jako: 

� poštovní doručovatelky 
� ženy pracující ve vícesměnných provozech a vracející se ze zaměstnání ve 

večerních a nočních hodinách,  
� ženy pracující ve směnárnách  
� barech, hernách, pohostinství apod. 

 
Výstupy a výsledky projektu (cíle projektu) 
Výstupy 

� seznámení se zásadami bezpečného chování  
� zvládnutí sebeobranných technik při napadení 
� informace o institucích, na které se mohou ženy v případě krize obrátit 
� informace o rizikových místech ve městě Příbram 
� zvýšení důvěry v bezpečnostní složky státu 

 
Výsledky 

� zvýšení pocitu bezpečí 
� zvýšení právního vědomí  
� zvýšení psychické odolnosti v krizové situaci 
� zvládnutí sebeobranných technik 
� zvládnutí a řešení krizové situace z hlediska oběti trestného činu 

  
Aktivity projektu 

Maximální naplnění kurzu je 30 účastnic, v čemž jsou zahrnuty kapacity 
výcvikového prostoru, počty pomůcek, omezení počtu lektorů. Potencionální účastnice 
budou o kurzu informovány prostřednictvím médií (tisk, televize, letáky). V případě 
maximálního naplnění kurzu je optimální počet instruktorů v poměru 1/6. V tomto 
poměru je garantován osobní a profesionální přístup k účastnicím kurzu. Ženám budou 
prezentovány obranné zbraně a prostředky dále pak improvizované zbraně. Ženy si 
mohou v kurzu vyzkoušet použití obranných prostředků v modelových situacích. Pro 
potřeby Kurzu bude zakoupen plnokontaktní protiúderový oblek, při jehož používání by 
ženám byla navozena co nejrealističtější krizová situace. Zmiňovaný oblek bude nadále 
využíván v obdobných kurzech, které jsou již nyní připravovány a byl by k dispozici i pro 
výcvikové kurzy Městské policie Příbram, popřípadě i Policie ČR.  

Délka kurzu je stanovena na 12 lekcí po 120 minutách. V době lekce je zahrnut i 
prostor pro odborné přednášky. Instruktoři, kteří povedou kurz sebeobrany, mají bohaté 
zkušenosti s vedením obdobných kurzů a výcviků (Kurzy bezpečného chování pro IZS, 
Přednášky s bezpečnostní tématikou pro střední školy a základní školy, Kurz pro ženy 
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09, specializované semináře pro ozbrojené složky atd.). Lektoři v tomto oboru působí 
více než 4 roky jako školitelé a jsou držitelé instruktorských certifikátů z různých asociací 
a bojových stylů. Výše uvedený kurz je pro účastnice zdarma.  

V průběhu kurzu budou jeho účastnice také seznámeny s bezpečnostní situací ve 
městě, s problematikou domácího násilí a možnostmi jeho řešení, s odborným výkladem 
pojmů nutná obrana, s činností policie (státní i městské), s kontakty na tísňové linky a 
poradenská centra, s informacemi, jak postupovat při hlášení, že byly obětí nebo 
svědkem protiprávního jednání atd. Přednášky na výše uvedené téma zajistí Městská 
policie Příbram a Policie České republiky. 
 
Zapojení cílové skupiny 
Ženy pracující v rizikových sektorech anebo, které jsou potencionálními oběťmi trestné 
činnosti. 
 
Realizační tým a řízení projektu 
Realizační tým : 

• zástupci TILIUS o.s. 
• zástupce Městské policie Příbram, P ČR 
• manažer prevence kriminality města Příbram 
  

Řízení projektu : zástupce TILIUS o.s. a manažer prevence kriminality Města Příbram 
 
Harmonogram projektu 
Leden 2009 – Zpracování projektu a jeho zařazení do Městského projektu  
prevence kriminality na rok 2009 
Duben 2009 – Zahájení projektu, vytipování účastnic kurzu 
Květen 2009 – Seznámení vytipovaných žen s cílem a náplní kurzu 
Červenec – Srpen 2009 – Závazné přihlášky na kurz 
Září - Listopad 2009 – realizace dvanácti dvouhodinových lekcí 
Prosinec 2009 – vyhodnocení projektu 
 
 
Souhrnný rozpočet 

Položky Rozpo čet 
 

Žádost o dotaci 

Pronájem prostor 6 000,-Kč 0,- Kč 
Lektorné pro instruktory kurzu (4-5 
osob) 
Tzn. 120 hodin – 250,- Kč za 1 hod 

30 000,- Kč 0,- Kč 

Nákup pomůcek po slevách od 
sponzorů 

40 000,- Kč 30 000,- Kč 

Celkem  76 000,- Kč 30 000,- Kč 
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Zdroje  
 
 
 
Dotace MV ČR  30 000,- Kč 

Město Příbram  36 000,- Kč 

Tilius o.s.    10 000,- Kč 

Celkem 76 000,- Kč 
 

 
Forma sponzoringu: 
ESP – dodá vzorky obranných prostředků (paralyzérů, pepřových sprejů, teleskopických 
obušků atd.) a cvičných pepřových sprejů nutných pro výcvik. Obranný plnohodnotný 
sprej od firmy ESP dostanou účastnice kurzu po úspěšném absolvování zdarma. 
HAYASHI  - přislíbila slevy na zakoupení pomůcek potřebných pro kurz 
PIRAN SPORT – přislíbila slevy na zakoupení pomůcek potřebných pro kurz 
 
 
Rizika projektu a jejich řízení 

� Nedostatek finančních prostředků (vlastní zdroje, neposkytnutí 
dotace) 

� Nezájem žen o kurz 
� Změny v realizačním týmu 
� Nedodržení časového harmonogramu 
� Nenaplnění stanovených cílů 

 
 
Udržitelnost a návaznost na další projekty 

Na základě zájmu o kurz mezi cílovou skupinou je možné uspořádat kurz pro 
zájemkyně, které se nemohly kurzu z kapacitních důvodů zúčastnit, popřípadě návazný 
kurz pro účastnice kurzu, se zaměřením na zdokonalování jednotlivých obranných 
technik a rozšiřování znalostí v bezpečnostní problematice. 
 
Hodnocení projektu 

Na závěr projektu bude mezi účastnicemi kurzu provedeno dotazníkové šetření 
k jejich spokojenosti s obsahem kurzu, samotnou realizací kurzu, úrovní instruktorů a 
přednášejících atd. 
 


