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1. Úvod 

 
Městský program prevence kriminality na rok 2013 je z pracován v souladu s Vládou ČR 

schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2 012 až 2015 a Koncepcí prevence kriminality 
města na léta 2012 až 2015.  Při přípravě Městského programu prevence kriminality na rok 2013, 
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, 2009, 2010, 2011 a 2012, příkladů dobré praxe, výzkumů a šetření v oblasti 
prevence kriminality, a především odborných doporučení a rad získaných při konzultacích 
s pracovníky Odboru prevence kriminality MV ČR (dále jen OPK MV ČR), atd. 

Statistika kriminality za rok 2012 ukazuje, že po třech letech (2008 až 2010), kdy jsme 
zaznamenávali výrazné snížení počtu trestných činů spáchaných na území města, došlo k opačnému 
trendu. V roce 2011 k menšímu nárůstu kriminality (cca o 5 %), v roce 2012 se jedná o další nárůst 
v počtu 13,5 %. Město Příbram za posledních 5 let zrealizovalo více než tří desítky preventivních 
projektů. Chceme v této činnosti i nadále pokračovat, přestože některé kriminogenní faktory 
nemůžeme ovlivnit (nezaměstnanost ovlivněna celosvětovou hospodářskou krizí, sociální struktura 
obyvatel regionu s nezanedbatelnou částí občanů s velmi nízkými nebo žádnými příjmy, nedostatečná 
kontrola způsobů trávení volného času dětí ze strany rodičů atd.). Chceme být stále aktivní a 
pokračovat v realizaci již osvědčených projektů a zároveň vhodně reagovat na nová bezpečnostní 
rizika. Jsme si také vědomi, že snižování kriminality nelze dosáhnout dlouhodobě bez aktivní 
spolupráce s občany a komunitami. Pouze za předpokladu, že občané si budou sami v rámci svých 
možností řádně zabezpečovat svůj majetek a tím snižovat riziko toho, že se jejich majetek stane 
objektem trestné činnosti, lze naplnit naše společné cíle, tedy, aby Příbram byla bezpečným městem. 
Za tímto účelem chceme  občany získat pro proaktivní přístup k řešení bezpečnosti ve městě. 

Městský program prevence kriminality na rok 2013 obsa huje celkem 5 projekt ů z oblasti 
situa ční a sociální prevence, které navrhují komplexní p řístup k řešení aktuálních 
bezpečnostních problém ů a rizik, kterými jsou majetková trestná činnost (především krádeže 
vloupáním do ostatních objektů jako jsou garáže, sklepy atd., a do obchodů, restaurací a rodinných 
domů), nezanedbatelné množství rodin, u nichž je riziko vý skytu kriminálního chování u jejich 
členů, vysoký po čet ob ětí trestných činů pocházejících z řad senior ů atd. Dále chceme 
efektivn ě pracovat s krimináln ě rizikovými d ětmi v rámci ov ěřených postup ů a na základ ě 
předchozích zkušeností z práce s touto cílovou skupin ou. 

Jednotlivé projekty jsou zam ěřeny, na základ ě stanovených priorit v Koncepci prevence 
kriminality m ěsta na léta 2012 až 2015 a aktuální analýzy trestné  činnosti na snižování 
kriminality, na eliminaci krimináln ě rizikových jev ů, na omezování p říležitostí k páchání trestné 
činnosti a na informování ob čanů o legálních možnostech ochrany p řed trestnou činností.  
Cílem Městského programu prevence kriminality na rok 2013 j e především snížení majetkové 
trestné činnosti (s d ůrazem na krádeže vloupáním) a zvýšení subjektivního  pocitu bezpe čí 
občanů města. Chceme pokra čovat v dlouhodobé a cílené práci s rodinami, u nich ž je riziko 
výskytu kriminálního chování jejich členů. Součástí Městského programu prevence kriminality 
na rok 2013 je i projekt zam ěřený na ochranu p řed trestnou činností jedné z klí čových cílových 
skupin, a to jsou senio ři. Výše uvedené projekty jsou v souladu se Strategi í prevence 
kriminality vlády ČR na léta 2012 až 2015 a reagují na sou časnou bezpe čnostní situaci ve 
městě.  

Úvodní dva projekty mají za cíl snížení majetkové trestné činnosti, která v Příbrami stále tvoří 
více než 70 % spáchané trestné činnosti. Od roku 2011 jsme zaznamenali výrazný nárůst krádeží 
vloupáním do ostatních objektů, kam patří garáže, sklepy, zahradní domky, dílny apod. Nejčastějším 
cílem pachatelů jsou garáže a sklepy (sklepní kóje). Proto jsme se rozhodli provést osvětlení jedné 
z aktuálně rizikových lokalit u dolu Marie, Příbram VI - Březové Hory. V této lokalitě, kde se nachází 
mimo jiné i komplex garážových stání, chceme nově instalovat 4 kusy lamp veřejného osvětlení. Jsme 
si vědomi, že osvětlení lokality a častější hlídková činnost strážníků či policistů problém zcela 
nevyřeší. A protože nám od roku 2010 stoupá i počet vloupání do rodinných domů, bytů a 
víkendových chat, rozhodli jsme se zrealizovat projekt komplexního zabezpečení majetku „Zamknout 
dveře nestačí“. V rámci tohoto projektu si občané budou moci v rámci dotazníku, který bude 
distribuován do všech domácností zdarma, provést sami bezpečnostní audit zabezpečení svého 
majetku. Současně požádáme o vrácení vyplněných dotazníků, které budou následně vyhodnoceny a 
určeno, kde mají občané největší slabiny v zabezpečení majetku a jak je odstranit. Výsledky budou 
souhrnně zveřejněny v místních médiích a na základě těchto výsledků bude zpracován leták, který 
bude občany upozorňovat na co se při zabezpečení objektu nejvíce soustředit a jakým způsobem 



dosáhnout většího stupně ochrany. Následně se ještě uskuteční odborný seminář pro veřejnost, kde 
budou jednak prezentovány výsledky dotazníkového šetření a účastníci budou současně seznámeni 
s praktickými příklady, jak řešit zabezpečení svého majetku.  

 Cílem semináře bude předat účastníkům základní poznatky a příklady dobré praxe v rámci 
situační prevence k vytipovaným problémům tak, aby byli sami schopni ve spolupráci s městskou 
policií a Policií ČR snížit riziko vloupání na minimum. 

V rámci projektu „Sdílení“ chceme opět komplexně pracovat s rodinami, u nichž je riziko 
výskytu kriminálního chování u jejich členů. Do projektu bude po zkušenosti z roku 2012 zařazeno na 
základě výběru cca 10 rodin, s kterými se bude dlouhodobě pracovat. Cílem je odstranění kriminálně 
rizikového chování jejich členů (především dětí), a to tím, že podpoříme rozvoj osobnosti rodičů 
současně s posilováním jejich rodičovských kompetencí, s čímž by měla souviset změna jejich 
výchovného stylu vůči svým dětem. V průběhu realizace projektu se s dětmi z rodin zapojených do 
projektu bude kontinuálně pracovat v rámci dětských růstových skupin zaměřených na rozvoj 
sociálních dovedností a zmírnění poruch chování dětí. Realizace bude probíhat v rámci služeb 
Ambulantního oddělení Střediska výchovné péče (AO SVP). Pro rodiče je v rámci běžných služeb AO 
SVP připravena mimo jiné i konzultační či psychoterapeutická pomoc při řešení rodičovských 
kompetencí, vývojových či vztahových krizí v rodině atd. Součástí projektu budou dvě celodenní 
setkání rodin a dva víkendové pobytové výjezdy celých rodin zaměřené na kultivaci vzájemných 
vztahů a umění společně sdílet volný čas. V rámci těchto víkendových aktivit bude vytvářen prostor 
pro společné sdílení volného času dětí s rodiči. Víkendové akce budou obsahovat zážitkové aktivity, 
psychosociální hry zaměřené na rozvoj komunikace a spolupráce. 

V Příbrami již dlouhodobě považujeme za naši prioritu práci se seniory, kteří se velmi často a 
lehce stávají oběťmi trestné činnosti. V roce 2011 jsme vedle instalace 150 kusů bezpečnostních 
řetízků pro seniory zrealizovali i dlouhodobý kurz zaměřený na vzdělávání seniorů v oblasti prevence 
kriminality Bezpečný život seniorů. V roce 2012 jsme v tomto vzdělávání seniorů úspěšně pokračovali. 
Z realizace projektu vznikl požadavek seniorů na rozsáhlejší a intenzivnější nácvik sebeobrany. 
V rámci nového projektu „Senioři v ohrožení“ se zaměříme vedle praktického nácviku sebeobrany také 
na celou škálu aktivit, vycházejících z moderní kriminologie, mnohaletých zkušeností lektorů s výukou 
sebeobrany a bezpečného chování a také tvorby bezpečného prostředí. Obsah kurzu je navržen tak, 
že by měl pomoci jeho účastníkům adekvátně reagovat na racionální jednání pachatelů protiprávní 
činnosti. Účastníci kurzu by pomocí znalostí osvojených v kurzu měli svým postojem a chováním ztížit 
případnému pachateli konání protiprávního jednání, tak aby od záměru páchat trestnou činnost 
upustil. Zároveň, kromě teoretické přípravy (jak zabezpečit domov, jak se bezpečně chovat, jak 
komunikovat s pachatelem, atd.), poskytneme účastníkům i praktické znalosti sebeobrany a využití 
obranných prostředků. To bude nacvičováno pomocí tzv. modelových situací, tedy v takřka reálném 
prostředí a v konfrontaci s lektory, oblečenými do ochranných pomůcek (helmy, chrániče trupu a 
nohou, suspenzory, apod.). 
 Dále chceme již pátým rokem zrealizovat desetidenní letní sociálně-rehabilitační pobyt (tábor) 
pro 20 dětí-klientů AO SVP. Tábor bude plynule navazovat na celoroční systematickou odbornou práci 
v rámci dětských růstových skupin zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a zmírnění poruch 
chování dětí. Výběr dětí zařazených do pobytu probíhá přes AO SVP a je konzultován s  kurátory pro 
mládež. Podmínkou pro vybrání do pobytu je aktivní spolupráce dětí ve výše zmiňovaných růstových 
skupinách. Vedle běžných táborových aktivit bude program pobytu, na jehož sestavování se podílí i 
pracovníci AO SVP, obsahovat i specificky zaměřené programy (psychosociální výcvik, expresivní 
terapie apod.). Tyto programy budou bezprostředně navazovat na předchozí cílenou práci s těmito 
dětmi v SVP a budou zapadat do kontextu celotáborové etapové hry „Poklad na stříbrném jezeře“, 
která bude zaměřena na multikulturní soužití, toleranci, předcházení sociálně-patologickým jevům. 
Děti se seznámí s několika různými kulturami zemí, budou se zapojovat  do různých modelových 
situací, ve kterých si pomocí zážitkové pedagogiky vyzkouší různé role v určitých situacích.  

 
 
 
V Příbrami 4. února 2013 
 
 
       Ing. Pavel Pikrt 
            starosta města Příbram 
       a předseda pracovní skupiny prevence kriminality 
 
  



1. Aktuální bezpe čnostní analýza 
 

Podrobná analýza bezpečnostní situace ve městě a institucionální analýza jsou uvedeny v Koncepci 
prevence kriminality města na léta 2012 až 2015, která byla schválena Zastupitelstvem města dne 2. 
února 2012 (Usnesení č. 338/2012/ZM). Na základě výše uvedeného předkládáme pouze aktuální 
analýzu kriminality. 
 
 
Analýza kriminality   
 

Kriminalita na území m ěsta v letech 2007 – 2012  
 

 
Název 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Vraždy celkem 1 1 1 2 0  0 

Loupeže 32 46 35 15  14 27 

Násilné činy celkem 103 90 87 75  70 72 

Znásilnění 3 4 4 5  6  3 

Pohlavní zneužívání v závislosti 0 1 1  1  0  0 

Pohlavní zneužívání ostatní 0 4 2 2  3 1 

Mravnostní činy celkem 4 11 7 10 10  5 

Krádeže vloupáním do obchodu 67 64 27 16 31 25 

Krádeže vl. do restaurací a hostinců 31 14  15 8 14 20 

Krádeže vloupáním do bytů 25 14 9 26 21 30 

Krádeže vl. do víkendových chat 23 13 10 3  7 11 

Krádeže vloupáním do rod. domků 12 27 29 15 37 52 

Krádeže vl. do ostatních objektů  307 193 341 301 278 384 

Krádeže vloupáním celkem 496 350 442 370 391 535 

Krádeže kapesní 15 25 29 36 15 30 

Krádeže mot. voz. dvoustopých 98 103 46 43 46 36 

Krádeže mot. voz. jednostop. 1 1 7 0 1 0 

Krádeže věcí z automobilů 774 655 476 291 296 380 

Krádeže prosté celkem 1 197 1 055 765 574 654 782 

Majetkové činy celkem 1 882 1 627 1 428 1 084 1 206  1 483 

Sprejerství 15 14 11 4 10 7 

Ned. výroba a d. psych. l. a jedů pro J 4 5 11 27 16 50 

Ostatní krim. činy celkem 72 91 92 98 103 129 

Zanedbání povinné výživy 56 51 53 70 54 64 

Podpora a propagace hnutí 0 2 1 0 2 0 

Ostatní trestná činnost 95 64 80 14 18 9 

Zbývající kriminalita celkem 248 202 243 180 152 127 

Zpronevěra 12 13 4 10 12 8 

Podvod 22 18 21 19 32 28 

Neoprávněné držení plat. karty 20 7 36 5 29 25 

Úvěrový podvod 42 12 22 18 12 24 

Ostatní hosp. trestné činy 3 4 4 0 2 2 

Hospodářské činy celkem 155 108 110 77 133 119 

Obecná kriminalita celkem 2 061 1 819 1 614 1 267 1 389 1 689 

CELKOVÁ KRIMINALITA 2 464 2 129 1 967 1 524 1 674 1 935 
 



 
 
 
 

V roce 2012 bylo na území m ěsta spácháno o 261 trestných činů více než v roce 2011. 
Jedná se tedy o nár ůst v po čtu 13,5 %.  Jak je patrné, po trendu snižování trestné činnosti od roku 
2008 až do roku 2010, byl rok 2011 zlomový a v Příbrami opět dochází k nárůstu trestné činnosti. 
Přesto čísla z roku 2012 jsou oproti srovnání s rokem 2007, kdy bylo v Příbrami spácháno 2 464 
trestných činů nízké (v roce 2012 bylo spácháno o 529 trestných činů méně, což znamená snížení o 
22 % oproti roku 2007).  

 
Nárůst kriminality v posledních dvou letech lze přisuzovat především třem faktorům. Jedním 

z nich je ekonomická krize projevující se ve vysoké nezaměstnanosti (v Příbrami 10 %) a dále 
jednoznačně se zhoršující sociální situace obyvatel ČR (stále přibývá lidí žijících na hranicí chudoby) 
a restriktivní opatření ve výdajích na činnost Policie ČR projevující se v Příbrami mimo jiné i nižším 
počtem hlídek v terénu oproti rokům 2008 až 2010. Město svoje preventivní aktivity, které nastartovalo 
v roce 2008, nadále rozvíjí a snaží se různými preventivními opatřeními reagovat na vzniklé 
bezpečnostní problémy (a to za finanční podpory státu, bez níž by jejich rozsah nemohl být zdaleka 
tolik široký), ale přesto jsou statistiky kriminality za poslední dva roky neuspokojivé. Město má na 
prevenci kriminality v rámci svého rozpočtu vyčleněny samostatné finanční prostředky a 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k ochraně a bezpečnosti osob přispívá 
Zastupitelstvem města zřízená Městská policie Příbram, která má 49 strážníků.  

 
 

• V roce 2012 a ani 2011 nebyla na území města spáchána žádná vražda na rozdíl od roku 
2010, kdy jsme zaznamenali 3 vraždy. 

• V roce 2012 jsme zaznamenali velký nár ůst loupeží , oproti roku 2010 a 2011, kdy jsme 
zaznamenali 15, respektive 14 loupeží. V roce 2012 to bylo 27 případů, což je nárůst o 92 %.  

• Příbram stále nejvíce trápí majetkové trestné činy, které tvoří více než 70 % z celkového počtu 
trestných činů spáchaných na území města. U majetkových trestných činů dochází od roku 
2010 k  nárůstu (rok 2010 1084 skutků, rok 2011 1206 skutků, rok 2012 1483 skutků). 
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• U majetkových trestných činů jsme zaznamenali nejv ětší procentuální nár ůst v roce 
2012 oproti roku 2011, u krádeží vloupáním do byt ů o 47 % (v roce 2011 21 skutků, v roce 
2012 30 skutků) a krádeží vloupáním do rodinných domk ů o 40 % (v roce 2011 37 skutků, 
v roce 2012 52 skutků) 

• V absolutních číslech jsou to krádeže v ěcí z vozidel, a to nár ůst o 84 skutk ů, což je 22%  
(v roce 2011 evidováno 296 skutků, v roce 2012 evidováno 380 skutků) a krádeže vloupáním 
do ostatních objekt ů (sklepy, garáže, dílny, kolny atd.), a to nárůst o 80 skutků, což je 24 % 
(v roce 2011 evidováno 247 skutků, v roce 2012 evidováno 327 skutků) 

• Naopak proti předcházejícím rokům bylo v roce 2012 zaznamenáno méně krádeží motorových 
vozidel dvoustopých, a to o 27 % (v roce 2011 46 vozidel, v roce 2012 36 vozidel) a krádeží 
vloupáním do obchodů, a to o 24 % (v roce 2011 31 skutků, v roce 2012 25 skutků) 

• Dále jsme v roce 2012 zaznamenali nár ůst  úvěrových podvod ů (o 50 %) a především 
případů trestného činu Nedovolené výroby a distribuce psychotropních l átek a jed ů (v 
roce 2011 16 p řípadů, v roce 2012 50 p řípadů) 

 

Objasn ěnost trestných činů 

Rok Počet tj. % Dodate čně 

2007 563 22,85 7 

2008 386 18,13 65 

2009 443 22,52 82 

2010 379 24,87 85 

2011 411 24,55 61 

2012 486 25,12 74 

 
 

Objasněnost trestných činů je v absolutních číslech v roce 2012 vyšší než v roce 2011 o 18%,  
a procentuálně je kvůli vyššímu počtu trestných činů zaznamenaných v roce 2012 ve srovnání 
s rokem 2011 vyšší jen o 2,3 %. 
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Skutky páchané recidivisty, nezletilými a mladistvými  
 
 

Rok Recidivisté  Nezletilí (1 – 14 let)  Mladiství (15 - 17 let)  

2007 166 7 21 

2008 106 6 33 

2009 171 2 21 

2010 107 0 9 

2011 129 2 7 

2012 242 2 3 

 
 
Z pohledu pachatelů je velice pozitivní, že trend nastartovaný v roce 2009, kdy jsme v Příbrami 
zaznamenali výrazně méně pachatelů z řad mladistvých a dětí než v roce 2008, nadále pokračuje. 
V roce 2012 byly pouze 3 skutky spáchány mladistvým i, což je ve srovnání s p ředchozími roky 
skv ělé číslo (2008 – 33 skutk ů, 2009 – 21 skutk ů, 2010 – 9 skutk ů, 2011 – 7 skutk ů). Je patrné, 
že dlouhodobá a komplexní práce s rizikovými d ětmi a mládeží (v lo ňském roce zahrnující i 
práci s celými rizikovými rodinami), která zapo čala v roce 2009, se vyplácí.  
 
 
 
 
 
Informace o vybraných druzích přestupků 
 
 
 

 
 
 
 

 počet obyvatel   přestupky – abs. po čet     index na 10 tis. obyv.   
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- 12,6 % 



 
 
 
3.1. Osvětlení rizikového místa   
 

 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 

Město Příbram dlouhodobě trápí především majetková trestná činnost, která tvoří více než 70 
% z celkové kriminality zjištěné v Příbrami. Od roku 2007 zaznamenáváme velký počet krádeží 
vloupáním do ostatních objektů, kterými jsou především garáže, zahradní domky, sklepy, dílny atd. 
((2007 – 307 skutků, 2008 – 193 skutků, 2009 – 341 skutků, 2010 – 301 skutků, 2011 – 278 skutků, 
2012 – 384 skutků). 

Nejčastějším cílem pachatelů jsou garáže. V roce 2008 bylo vedeno Policií ČR v Příbrami 
v souvislosti s krádeží vloupáním do garáží 39 spis ů (v jednom spisu m ůže být i n ěkolik 
napadených garáží sou časně). V roce 2009 to bylo 45 spis ů, v roce 2010 38 spis ů, v roce 2011 
již 93 spis ů. Po osv ětlení dvou rizikových lokalit v roce 2012 jsme zazn amenali v roce 2012 
pokles na 56 p řípadů. Jen pro doplnění, škoda vzniklá v roce 2009 z této trestné činnosti činila 
necelých 450 tisíc korun, v roce 2011 to bylo více než 930 tisíc korun a v roce 2012 již 1 mil. 370 tisíc 
korun. 
Za velmi rizikovou lokalitu lze z pohledu nápadu trestné činnosti, dle subjektivních pocitů občanů a 
stanoviska PČR, v současné době považovat lokalitu u dolu Marie, Příbram VI - Březové Hory, kde se 
mimo jiné nachází komplex garážových stání, který je velmi často objektem trestné činnosti, případně 
vandalismu.  Vedoucí Obvodního oddělení PČR Příbram npor. Bc. Michal Volf k dané lokalitě poskytl 
toto stanovisko: 
Vzhledem k absenci "oficiálního" ozna čení garážové kolonie na bývalém dole Marie nelze, d le 
místa spáchání, skutky dohledat, resp. nelze vytvo řit ucelený soubor relevantních dat, zejména 
pak p řesný po čet skutk ů zaevidovaných v p ředmětné lokalit ě. Všechny níže uvedené skutky jsou 
místně evidovány na Nádvoří msgr Korejse, což je přední část bývalého dolu Marie: 
2010 - 7 majetkových tr. činů (4x vloupání do motorového vozidla, 2x vloupání do garáže, 1x krádež 
okapových svodů) 
2011 - 2 majetkové tr. činy (vloupání do objektu spolku Prokop a do objektu pečovatelské služby) 4 
majetkové přestupky (2x okapové svody - poškození, odcizení a 2x poškození garáže) 
2012 - 2 majetkové tr. činy (vloupání do objektu dobrovolných hasičů a do garáže) 1 majetkový 
přestupek (poškození garáže) a 1 přestupek proti občanskému soužití 
Ovšem lze kvalifikovan ě odhadnout, že minimáln ě jednou m ěsíčně dochází k napadení 
některého z objekt ů v areálu bývalého dolu Marie.  
Rovněž nezanedbatelným faktorem je skutečnost, že se zde nacházejí dva objekty s pečovatelskou 
službou, kdy neosvětlenost prostorů působí velmi negativně na psychiku a zejména na pocit bezpečí 
seniorů. Rovněž případné pátrání po "seniorovi na procházce" po setmění, je neosvětlením prostorů 
bývalého dolu Marie velmi ztíženo. 

 
Hlavní cíl projektu: 
Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpe čí občanů 
 
Dílčí cíle projektu 

• Snížení kriminality a škod na majetku o 5 % v lokalitě u dolu Marie, Příbram VI - Březové Hory 
• Zvýšení pocitu bezpečí občanů, kteří se ve večerních a nočních hodinách pohybují ve výše 

uvedené lokalitě  
• Odrazení potencionálního pachatele od protiprávního jednání 
• Zamezení projevů vandalismu 

 
Cílová skupina: 
Oběti trestných činů a občané, kte ří se v  rizikové lokalit ě necítí bezpe čně 
Aktivity projektu: 

V souladu s Koncepcí prevence kriminality města na léta 2012 až 2015 byly v lednu 2013, na 
základě analýzy trestné činnosti, zkušenosti policistů a městských strážníků při pochůzkové činnosti, a 
podnětů občanů podaných starostovi města jako předsedovi pracovní skupiny prevence kriminality a 
informací získaných od obyvatel města prostřednictvím elektronické rubriky „Otázky a odpovědi 
s městskou policií“, určeny rizikové lokality.  

Z pohledu nápadu trestné činnosti, po čtu výjezd ů hlídek MP P říbram a i dle 



subjektivního vnímání pocitu bezpe čí občanů je za velmi rizikovou lokalitu považována oblast 
v okolí garáží na Marii, v P říbrami VI – B řezové Hory. V rámci výsledk ů sociologického šet ření 
zaměřeného na pocit bezpe čí občanů v Příbrami, který se uskute čnil v lednu 2012, bylo 
zjišt ěno, že lidé P říbram VI – B řezové Hory považují za druhou nejmén ě bezpečnou část 
Příbrami, a to po P říbrami I . V této lokalitě se mimo jiné nachází komplex garážových stání, který je 
velmi často objektem trestné činnosti, případně vandalismu. Přes tuto lokalitu si občané často zkracují 
cestu, přestože není v současné době dostatečně osvětlena. Jsou mezi nimi i obyvatelé v blízkosti se 
nacházejícího Domy s pečovatelskou službou (DPS). V případě, že by v této lokalitě ve večerních 
nebo nočních hodinách právě někdo z obyvatel DPS zabloudil, bylo by snazší ho zde při rozšíření 
stávajícího veřejného osvětlení nalézt.  

Z důvodu zvýšení bezpečnosti v této lokalitě a snížení kriminality považujeme za nutné zde 
rozšířit veřejné osvětlení o 4 kusy lamp. Technické řešení a předběžný kvalifikovaný odhad nákladů 
na realizaci projektu provedl pracovník Technických služeb Města Příbram (vedoucí veřejného 
osvětlení), které spravují veřejné osvětlení v Příbrami.  

V rizikové lokalitě bude i nadále probíhat intenzivnější hlídková činnost MP Příbram a Policie 
ČR, a to i ve společných hlídkách. Strážníci–okrskáři z MP Příbram a tzv. „územáři“ z OO Policie ČR 
Příbram budou při každodenním kontaktu s občany v této lokalitě osoby upozorňovat na případné 
nedostatky v zabezpečení jejich garáží a zároveň jim poskytnou vhodná doporučení k odstranění 
těchto rizik. 

 
                           
Zdroje 
 
Město Příbram                                      30 000,- Kč (tj. 20 %) 
Dotace OPK MV ČR                           120 000,- Kč 
Celkem                            150 000,- Kč 
 
 
  



3.2. „Zamknout dve ře nestačí“ – projekt komplexního zabezpe čení majetku  
 

Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 
Město P říbram dlouhodob ě trápí p ředevším majetková trestná činnost , která tvoří více 

než 70 % celkové kriminality. Od roku 2007 se jednalo především o krádeže věcí z vozidel (2007 – 
774 skutků, 2008 – 655 skutků, 2009 – 476 skutků, 2010 – 291 skutků, 2011 – 296 skutků a 2012 - 
380 skutků). Město Příbram od roku 2008 realizovalo řadu preventivních opatření, která prvotně 
přispěla k výraznému snížení této trestné činnosti. Bohužel se objevil nový fenomén, a to krádeže 
vloupáním do ostatních objekt ů, kterými jsou p ředevším garáže, zahradní domky, sklepy, dílny  
atd. (2007 – 307 skutků, 2008 – 193 skutků, 2009 – 341 skutků, 2010 – 301 skutků, 2011 – 278 
skutků, 2012 – 384 skutků).  

Aktuálně zaznamenáváme nárůst krádeží vloupáním do rodinných domk ů (2010 – 15 
skutků, 2011 – 37 skutků, 2012 – 52 skutků), do víkendových chat  (2010 – 3 skutky, 2011 – 7 
skutků, 2012 – 11 skutků) a bytů (2010 – 26 skutků, 2011 – 21 skutků, 2012 – 30 skutků). 
 
Jednou z možností, jak snížit po čet těchto trestných činů, je vedle intenzivn ější hlídkové 
činnosti  MP Příbram a Policie ČR (a to i hlídkami společnými v rámci Koordinační dohody uzavřené 
mezi městem Příbram a Policií ČR v říjnu roku 2009), důkladné zabezpe čení svého majetku ze 
strany vlastník ů výše uvedených objekt ů a dodržování základních bezpe čnostních zásad.  
 
Cíl projektu 

• Snížení majetkové kriminality  (např. krádeží vloupáním do garáží, sklepů, dílen, zahradních 
chatek, do obchodů, restaurací a rodinných domků apod.)  

• Získat komunity  (obyvatele panelových a bytových domů atd.) pro proaktivní p řístup 
k řešení zabezpe čení majetku  

• Odrazení potenciálního pachatele od protiprávního j ednání vhodným zabezpe čením 
objektu 

 

Cílová skupina 
• Oběti trestných činů 
• Komunity  (obyvatelé panelových a bytových domů, osoby mající chatky v zahrádkářských 

koloniích, majitelé garáží v komplexech garážových stání atd.) 
 

Aktivity projektu: 
V rámci projektu bude prostřednictvím měsíčníku Městského úřadu Kahan distribuován do všech 
příbramských domácností dotazník obsahující otázky ohledně zabezpečení nemovitosti (domu, bytu) 
včetně přilehlých prostor jako jsou garáže, dílny, sklepy, sklepní kóje apod. Občané si prostřednictvím 
tohoto tzv. „checklistu“ sami provedou bezpečnostní audit. Součástí dotazníku bude i bodové 
ohodnocení stupně zabezpečení jejich majetku. Současně budou požádáni o vrácení anonymně 
vyplněných dotazníků, které budou ještě následně vyhodnoceny. Motivací pro odevzdání těchto 
dotazníků realizátorovi projektu budou odměny pro vylosované osoby, které vyplněný dotazník 
přinesou na předem určená místa. Dotazníky budou hodnotit experti z oblasti zabezpečení majetku a 
z odpovědí shrnou největší nedostatky zabezpečení majetku občanů žijících v Příbrami. Na základě 
těchto informací bude vytištěn leták obsahující konkrétní rady na odstranění těchto rizik. Tento leták 
bude opětovně distribuován mezi občany a souhrnné informace budou zveřejněny prostřednictvím 
místních médií a měsíčníku Městského úřadu Kahan. Následně se ještě uskuteční odborný seminář 
pro veřejnost, kde budou jednak prezentovány výsledky dotazníkového šetření a účastníci budou 
současně seznámeni s možnostmi, jak řešit zabezpečení svého majetku.  
 
 Cílem semináře bude předat účastníkům základní poznatky a příklady dobré praxe v rámci situační 
prevence k vytipovaným problémům tak, aby byli sami schopni ve spolupráci s městskou policií a 
Policií ČR snížit riziko vloupání na minimum. V průběhu semináře budou jeho účastníci podrobně 
seznámeni, jakým způsobem dochází nejčastěji k vloupání do domů, restaurací, obchodů a ostatních 
objektů, jako jsou garáže, sklepy, zahradní chatky, dílny apod. a s možnostmi, jak tyto objekty vhodně 
zabezpečit (mechanickými, elektronickým prvky apod.), aby se riziko vloupání snížilo na minimum. 
Součástí semináře bude informace o základních zásadách zabezpečení objektu, o celorepublikovém 
projektu „Bezpečná země“, o certifikaci bezpečnostních zařízení a jeho třídách. Účastníci se také 
dozvědí o zcela nové metodě označování předmětů proti krádeži, a to prostřednictvím forenzního 
značení. Účastníci také obdrží základní informace o možnostech pojištění objektu, slevách při 



sjednání v případě, že objekt je zabezpečen certifikovanými zabezpečovacími systémy atd. Součástí 
semináře budou i ukázky zabezpečovací techniky současně s poradenstvím, jaký typ zabezpečení 
zvolit. Informace k vhodnému typu zabezpečení budou také průběžně v roce 2013 zveřejňovány 
prostřednictvím místního tisku a dalších médií (kabelová televize, internetové servery, webové stránky 
města atd.).  

Seminář v rozsahu 8 hodin bude pro veřejnost zcela zdarma a 10 vylosovaných účastníků 
obdrží darem od města Příbram poukázky v hodnotě 500,- Kč. Losování dárců proběhne po skončení 
semináře. Do losování budou zařazeni všichni účastníci, kteří odevzdají vyplněný evaluační dotazník. 

Projekt bude realizovat Městská policie Příbram společně s organizací, která má dlouhodobé 
zkušenosti s realizací seminářů, vzdělávacích aktivit a poradenství z oblasti prevence kriminality 
včetně zabezpečení majetku. 

Veřejnost bude o semináři informována prostřednictvím místního tisku, kabelové televize, 
webových stránek města a místních informačních serverů.  

V rámci komplexního řešení bude nov ě osv ětlena jedna z rizikových lokalit, a to u dolu 
Marie (Příbram VI - B řezové Hory), kde se mimo jiné nachází komplex garáž ových stání. Tato 
lokalita bude osv ětlena dalšími 4 kusy osv ětlení v rámci projektu prevence kriminality 
Osvětlení rizikových míst. V rizikových lokalitách vyti povaných v rámci bezpe čnostní analýzy 
bude i nadále probíhat intenzivn ější hlídková činnost MP P říbram a Policie ČR, a to i ve 
spole čných hlídkách. Strážníci–okrská ři z MP Příbram a tzv. „územá ři“ z OO Policie ČR Příbram 
budou p ři každodenním kontaktu s ob čany v ulicích m ěsta tyto osoby upozor ňovat na p řípadné 
nedostatky v zabezpe čení jejich majetku a zárove ň jim poskytnou vhodná doporu čení 
k odstran ění těchto rizik. 
 
Zdroje 
 
Město Příbram                                                                         18 000,- Kč (tj. 15,93 %)  
Dotace OPK MV ČR 95 000,- Kč 
Celkem  113 000,- Kč 
 
 
  



3.3. Projekt SDÍLENÍ, který je zam ěřený na komplexní práci s rodinami, u nichž je rizik o výskytu 
kriminálního chování u jejich členů 

 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 
 
Zkušenosti odborných pracovníků SVP a OSVaZ ukazují, že v rodinách s dětmi s rizikovým chováním 
nebo již s kriminálním chováním, jsou určité obecné charakteristiky, které významně snižují jejich 
funkčnost a současně vytvářejí vysoce rizikové prostředí pro výchovu dětí. Rizikovými faktory jsou 
zejména nízká socioekonomická úroveň rodin, hmotná nouze, vysoká nezaměstnanost, neúplnost 
rodiny, osobnostní problémy rodičů. Také nízká sociokulturní úroveň rodiny spojená s nevhodným 
výchovným stylem, který často vede až k zanedbávání základních potřeb dítěte. Nízké rodičovské 
kompetence jsou často dědictvím z primárních rodin současných rodičů, kteří neumějí „rodičovat“. 
Rodiny jsou v začarovaném kruhu selhávání, neschopny se z něj vymanit bez vnějšího vedení a 
podpory. Proto se v Příbrami v roce 2012 začal realizovat projekt s názvem „SDÍLENÍ“, jehož cílem 
bylo snížení výskytu delikventní činnosti a odstranění kriminálně rizikového chování ve vytipovaných 
rizikových rodinách prostřednictvím přímé, dlouhodobé a komplexní práce s jejími členy. Jelikož se 
tento projekt osvědčil (viz Příloha č. 1 – Závěrečná zpráva z projektu, Zpráva z víkendového pobytu, 
stanoviska kurátorů pro mládež a škol atd.), rozhodlo se v jeho realizaci město Příbram pokračovat 
v mírně upravené podobě (na základě zkušeností z roku 2012) i letošním roce. 
  
Hlavní cíl projektu:  
Snížení výskytu delikventní činnosti a odstran ění krimináln ě rizikového chování ve 
vytipovaných rizikových rodinách prostřednictvím přímé, dlouhodobé a komplexní práce s jejími 
členy 
 
Dílčí cíle: 

1.   Podpora rozvoje osobnosti rodičů, posilování jejich rodičovských kompetencí, změna 
výchovného stylu v rodině.  
2.    Vytváření příležitostí pro rozvoj osobnosti dětí a prevenci rizikového chování dětí (nabídka 
vhodných a dostupných volnočasových aktivit, doučování, dětské růstové skupiny), které jsou 
aktivně zařazeny do dětských terapeutických skupin v rámci AO SVP a jejichž rodiče se 
střediskem aktivně spolupracují při řešení výchovných problémů.  
3.   Rozvoj schopností a dovedností dospělých členů rodin v oblasti funkční gramotnosti 
(hospodaření s příjmy, placení závazků, získání a udržení zaměstnání, udržení stávajícího 
bydlení, jednání s úřady, administrativní úkony apod.). 
4. Celodenní program pro rodiny zařazené do projektu s cílem zlepšit mimo jiné i vzájemné 
rodinné vztahy (2x). 
5.   Pobytové výjezdy celých rodin zaměřené na kultivaci vzájemných vztahů a umění 

společně sdílet čas (2x).  
 

 Cílová skupina: 
Rodiny, v nichž je dít ě s rizikovým chováním nebo již páchající kriminální  činy 

 
 
Aktivity projektu: 

Pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram ve spolupráci s pracovníky 
AO SVP a PMS vytipují vhodné rodiny pro zařazení do projektu v jejich přirozeném, ale i uměle 
vytvořeném prostředí (např. Azylový dům Příbram). 

Bude se jednat především o rodiny, kde jsou sociální problémy vyplývající  z páchání trestné 
činnosti jejich členů, ze zneužívání alkoholu, neorganizovaného způsobu života dětí a mládeže, 
z ohrožení ztrátou bydlení, z nízkých příjmů a nekompetence hospodařit s finančními prostředky nebo 
jejich ekvivalentem, ze ztráty zaměstnání a dlouhodobé nezaměstnanosti apod. 

Do projektu budou tedy za řazeny p ředevším rodiny, na které se dle zákona zam ěřuje 
sociáln ě-právní ochrana d ětí. Předpokládá se ú čast 8 až 12 rodin , které projdou před zařazením 
do projektu motivačním pohovorem, kde jim budou sděleny informace ohledně rozsahu případné 
spolupráce. 

Součástí projektu bude prvotní posouzení životní situace rodiny s následným individuálním 
plánováním cílů a kroků, které by měly vést k pozitivní změně ve fungování rodiny. S důrazem na 
rodiče tak, aby plnili důsledně své rodičovské povinnosti a podíleli se ve spolupráci s odborníky na 



odstranění nedostatků ve výchově svých dětí. Projekt je zaměřen na pomoc rodičům nebo dětem 
získávat kompetence, které jim umožní uvědomovat si svá práva (a povinnosti) a na posílení 
schopnosti samostatně ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky vlastního života, a to 
prostřednictvím nácviku zvládání potřebných sociálních a praktických dovedností, včetně pozitivního 
způsobu řešení vzájemných rodinných konfliktů. Rodiny v rámci projektu obdrží informace o platných 
zákonech, povinnostech a důsledcích jejich chování, jednání a rozhodování (tzv. zvyšování právního 
vědomí). Součástí projektu budou také odborné semináře zaměřené na finanční gramotnost, rizika 
virtuální komunikace, zvládání výchovných problémů ve vývojových meznících dítěte (období vzdoru, 
puberta, odchod od rodiny) či z oblasti prevence užívání návykových látek (legálních i nelegálních). 
Rodiny zařazené do projektu budou informovány o vhodných sociálních službách v regionu, které jim 
mohou také nabídnout potřebnou pomoc. Jedná se např. o Poradnu Města Příbram (poskytuje 
bezplatné poradenství v oblasti dluhů, pro oběti trestných činů a domácího násilí a v oblastech 
bydlení, pracovního a přestupkového práva apod.), Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy atd.. Zároveň jejich dětem bude umožněno smysluplně trávit svůj volný čas, a to v rámci aktivit  
NZDM Bedna, či v prostorách DDM nebo Q Klubu. Pro osoby zařazené do projektu bude zajištěna i 
pomoc při vyřizování osobních dokladů, pomoc při vyřizování nárokových dávek a v případě potřeby 
doprovod do návazných služeb. 

V průběhu realizace projektu se s d ětmi z rodin zapojených do projektu bude 
kontinuáln ě pracovat v rámci d ětských r ůstových skupin zam ěřených na rozvoj sociálních 
dovedností a zmírn ění poruch chování d ětí. Realizace probíhá v rámci služeb AO SVP (setkávání 
cca 1x týdně). Pro rodi če je v rámci b ěžných služeb AO SVP p řipravena mimo jiné i konzulta ční 
či psychoterapeutická pomoc p ři řešení rodi čovských kompetencí, vývojových či vztahových 
krizí v rodin ě atd..  
 
 Součástí projektu budou dv ě celodenní setkání rodin a dva víkendové pobytové v ýjezdy 
celých rodin zam ěřené na kultivaci vzájemných vztah ů a umění spole čně sdílet volný čas. 
V rámci těchto víkendových aktivit bude vytvářen prostor pro společné sdílení volného času dětí 
s rodiči. Víkendové akce budou obsahovat zážitkové aktivity, psychosociální hry zaměřené na rozvoj 
komunikace a spolupráce. Zároveň bude příležitost k reflexi vztahů a výchovných stylů v jednotlivých 
rodinách, k získání korektivních zkušeností, k usměrnění výchovných zásahů a podpoře potenciálu 
rodin. Při pobytu bude využito výtvarných pomůcek.  Vedení zajistí odborný tým pracovníků AO SVP, 
který má dostatek zkušeností z prací s touto cílovou skupinou a velmi dobře zná její mentalitu, což 
bude přínos především v oblasti motivování účastníků projektu k intenzivní spolupráci. Víkendových 
aktivit se budou účastnit i sociální kurátoři. Část programu zajistí externí lektoři. Náklady na pobyt 
budou částečně hrazeny z rozpočtu města a částečně z dotace. 
 

Jedná se o projekt sekundární prevence zaměřený na rizikové skupiny osob, u nichž je 
zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na prevenci sociálně 
patologických jevů u těchto osob (např. vandalismus, šikana, záškoláctví, povalečství, rasové konflikty 
apod.) a na odstranění kriminogenních situací (dlouhodobá nezaměstnanost, sociální chudoba apod.). 
Projekt je postaven na t řech vzájemn ě propojených pilí řích, a to na podpo ře vlastních zdroj ů 
rizikových rodin a jejich aktivizaci, na p říležitostech sdílení spole čných rodinných aktivit a na 
poskytování pot řebných informací pro odstran ění krimináln ě rizikového chování členů těchto 
rodin. 
 
 
 
 
 
Zdroje 
 
Město Příbram                                                                20 000,- Kč (tj. 27,03 %) 
Dotace OPK MV ČR 54 000,- Kč 
Celkem 74 000,- Kč 
 
  



3.4. Senio ři v ohrožení  
 
 
Zdůvodn ění pot řebnosti projektu 

V posledních letech jsme v České republice zaznamenali celou řadu případů majetkové 
trestné činnosti páchané na seniorech formou podvodných krádeží a loupeží za použití násilí. 
Pachatelé využívají často nejen jejich horší fyzické kondice, ale také jejich důvěřivosti. Podvodníci 
jsou schopni se pod různými záminkami vetřít až do bytu, a pak využít vhodného okamžiku a okrást je 
i o celoživotní úspory. Navíc vystupují často velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že často 
lehce získají důvěru staršího člověka (především těch, kteří žijí osamoceně a chybí jim sociální 
kontakt). Např. v Příbrami se v roce 2010 stali ob ětí trestných činů 3 senio ři, v roce 2011 1 
senior a v roce 2012 3 senio ři.  

Městská policie Příbram ve spolupráci s Policií ČR se seniorům v oblasti prevence kriminality 
věnuje dlouhodobě. Každoročně je pro seniory uspořádáno několik besed a setkání, jejichž hlavním 
tématem je bezpečnost ve městě a především přednášky zaměřené na zásady bezpečného chování, 
které mají za úkol snížit riziko stát se obětí trestné činnosti. V rámci těchto setkání byli také účastníci 
seznámeni s tím, jak postupovat, když se již stanou obětí (případně svědkem) trestné činnosti. 
 V rámci těchto setkání jsme byli požádáni ze stran seniorů o dlouhodobější vzdělávání v oblasti 
prevence kriminality. Z mnoha konkrétních případů je zjištěno, že senioři, kteří se stávají obětí trestné 
činnosti na základě své přehnané důvěřivosti či nedostatečné opatrnosti, již byli předtím o těchto 
rizicích informováni. Proto je potřebné tyto informace stále různou formou opakovat, rozšiřovat a 
doplňovat, a to v souvislosti s informacemi o nových formách páchání trestné činnosti na seniorech.  

Město Příbram na základě výše uvedeného zrealizovalo na podzim roku 2011 pilotní projekt 
vzdělávání seniorů v oblasti prevence kriminality „Bezpečný život seniorů“. V rámci projektu, který se 
skládal z pěti přednáškových cyklů, byli senioři poučeni o pravidlech bezpečnosti, a to v oblasti 
ochrany života (prevence přepadení a okradení) a majetku (finanční gramotnost, zabezpečení 
domácnosti), byli poučeni o bezpečnosti pohybu v silničním provozu, a seznámeni se základy 
legislativy a s postupy oznamování trestného činu. Projektu se zúčastnilo celkem 50 seniorů, kteří byli 
rozděleni do dvou skupin. Po ukončení kurzu byl účastníkům předložen evaluační dotazník, z něhož 
vyplynul mimo jiné požadavek, aby se v příštím  kurzu věnovala také pozornost ukázkám praktické 
sebeobrany včetně jejího nácviku, samozřejmě v přiměřeném rozsahu dle zdravotního stavu a 
možností účastníků. Projekt „Bezpečný život seniorů“ jsme zrealizovali v roce 2012 v rozšířené 
podobě, kdy právě 2 ze 7 seminářů byly věnovány ukázkám sebeobrany a praktickému nácviku. 
Projektu se účastnilo 35 seniorů. Z evaluačních dotazníků vyplynulo, že 100 % účastníků se v této 
oblasti chce dále vzdělávat a má zájem o rozsáhlejší a intenzivnější nácvik sebeobrany. 
 
Hlavní cíl projektu: 
Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšovaní pocitu bezpečí seniorů 
 
Dílčí cíle: 

• informovat účastníky uceleného kurzu o možnostech jak při dodržování konkrétních zásad 
bezpečného chování mohou předcházet možnosti stát se obětí trestné činnosti 

• poskytnout seniorům, jakožto jedné z nejrizikovějších a nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, 
teoretickou a praktickou průpravu pro bezpečné stáří skrze kurz sebeobrany 

• připravit účastníky kurzu na konfrontaci s rizikovými situacemi souvisejícími s pácháním 
trestné činnosti a seznámit s možnostmi jejich řešení prostřednictvím praktického nácviku 
sebeobrany 

 
Cílová skupina: 
Oběti trestných činů (občané starší 60-ti let žijící v Příbrami a blízkém okolí, kteří jsou ohroženi 
trestnou činností či jiným protiprávním jednáním). 
 
Aktivity projektu: 

V rámci tohoto projektu se zaměříme vedle praktického nácviku sebeobrany také na celou 
škálu aktivit, vycházejících z moderní kriminologie, mnohaletých zkušeností lektorů s výukou 
sebeobrany a bezpečného chování a také tvorby bezpečného prostředí. Obsah kurzu je navržen tak, 
že by měl pomoci jeho účastníkům adekvátně reagovat na racionální jednání pachatelů protiprávní 
činnosti. Účastníci kurzu by pomocí znalostí osvojených v kurzu měli svým postojem a chováním ztížit 



případnému pachateli konání protiprávního jednání, tak aby od záměru páchat trestnou činnost 
upustil. Zároveň, kromě teoretické přípravy (jak zabezpečit domov, jak se bezpečně chovat, jak 
komunikovat s pachatelem, atd.), poskytneme i praktické znalosti sebeobrany a využití obranných 
prostředků. Ty budou nacvičovány pomocí tzv. modelových situací, tedy v takřka reálném prostředí a 
v konfrontaci s lektory, oblečenými do ochranných pomůcek (helmy, chrániče trupu a nohou, 
suspenzory, apod.). 

Kurz navazuje na předešlé aktivity a výcvik z projektu Bezpečný život seniorů, který proběhl 
v roce 2012. V tomto kurzu byly 2 ze 7 seminářů věnovány ukázkám sebeobrany a praktickému 
nácviku. Na základě těchto zkušeností a zkušeností s realizací řady kurzů sebeobrany pro různé 
cílové skupiny (ženy, poštovní doručovatelky, oběti domácího násilí, studenti středních škol apod.) byl 
týmem občanského sdružení TILIUS připraven dlouhodobý výcvik seniorů uzpůsobený možnostem 
seniorů (jejich věku, zdravotnímu stavu atd.). Lektorský tým z TILIUS, o.s. je složen z držitelů 
certifikátů  z různých asociací a bojových stylů a lektoři v tomto oboru působí více než 8 let.   

 V rámci kurzu bude kladen důraz na co nejvíce reálnou praktickou výuku sebeobrany. Naše 
zkušenosti jednoznačně potvrzují, že čím více se nácvik sebeobrany přibližuje skutečnému prožívání 
krizových situací v souvislosti s napadením útočníkem, tím je výcvik účinnější. Výuka se bude 
provádět co nejreálněji a lektoři se pokusí navodit situaci co nejblíže potenciálnímu skutečnému 
konfliktu. Při tomto způsobu výuky často dochází k celé řadě zranění a pohmožděnin v řadách 
instruktorů. A proto je nutné pro realizaci zakoupit některé ochranné pomůcky pro lektory. Bude se 
jednat především o chrániče rukou a ochranné přilby s pěnovými tlumiči úderů, abychom předcházeli 
zranění – a to jak v řadách instruktorů, aby nedocházelo k tak výrazným otřesům hlavy, tak i mezi 
absolventy kurzu, kteří si nezraní úderové plochy o helmu. Navíc tyto výcvikové pomůcky budou 
využitelné i pro další projekty, realizované spolu s městem Příbram, jako například kurzy sebeobrany 
pro ženy, přednášky pro školy s názvem „Zásady bezpečného chování s ukázkami sebeobrany“, 
adaptační kurzy, případně výcvik strážníků MP Příbram. Pro nácvik jednotlivých modelových situací 
budou zakoupeny i tréninkové spreje. 

Jednotlivé výcvikové jednotky budou v rozsahu 120 minut. Kurzu se zúčastní 25 seniorů, 
jejichž výcvik budou zajišťovat 4 lektoři. Pro osobní a profesionální přístup k účastníkům kurzu je 
navrhován počet instruktorů vůči účastníkům 1/6, což zaručí požadovanou kvalitu výcviku. 

Účastníci obdrží na závěr kurzu osvědčení o absolvování kurzu a jako dar od města Příbram 
pepřový sprej se svítilnou za účelem ochrany svého zdraví, života, případně majetku. Na klasické 
nádobce pepřového spreje je hlavice osazená supersvítivou LED diodou. Krycí víčko, zabraňující 
nechtěnému výstřiku náplně, funguje zároveň jako spínač světla. Tuto „sprejovou svítilnu“ lze používat 
jako běžnou svítilnu, kdykoli se senioři ocitnou ve tmě. V případě hrozícího nebezpečí se mohou 
pouhým stiskem prstu začít bránit. Ostrý paprsek světla osvítí tvář útočníka a zároveň jej oslní. Výstřik 
pepřové náplně má charakter PAPRSKU a proto je méně náchylný na rozptýlení při případném 
mírném větru. Dostřik je cca 4 m.  

Dále účastníci dostanou osobní alarm Bodyguard3 a preventivně–informační leták s názvem 
Bezpečný domov SENIOŘI, který vedle kontaktů na tísňové linky obsahuje základní zásady 
bezpečného chování. 

Seniorům zařazeným v kurzu bude také nabídnuta možnost zúčastnit se dalších preventivně–
informačních seminářů, které pořádá město Příbram a MP Příbram, a to buď samo, případně 
s partnerskými organizacemi. Jedná se např. o seminář na téma Finanční bezpečnost aneb jak se 
vyhnout podvodům (seznámení se s jednotlivými zásadami správného zacházení s platebními 
prostředky, riziko „výhodných“ úvěrů, nákupů na splátky, ochrana osobních dat, bezpečnost 
internetového bankovnictví atd.), který zlektoruje některý z pracovníků městem provozované dluhové 
poradny, dále na téma Bezpečný pohyb v silničním provozu (správné definování pravidel provozu, 
rámcové seznámení s povinnostmi účastníků silničního provozu, problematické aspekty absolutní 
přednosti chodců) nebo Bezpečný domov aneb jak zabezpečit svůj majetek (seznámení s možnostmi 
preventivních opatření; spolupráce s orgány městské policie, místně a věcně příslušnými základními 
útvary Policie ČR, orgány samosprávy ve světle teritoriálních souvislostí; taktické zásady, mechanické 
a elektronické bezpečnostní prvky). 
 
Zdroje 
 
Město Příbram                                                                20 000,- Kč (tj. 32,79 %) 
Dotace OPK MV ČR 41 000,- Kč 
Celkem 61 000,- Kč 
 
 



3.5. Letní sociáln ě-rehabilita ční pobyt pro d ěti – klienty SVP  
 

 
 
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 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.  
 Potíže některých dětí 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 
problémů apod.) mohou ohroženému dítěti, vedle odborné psychoterapeutické péče, významně 
pomoci i sociálně-rehabilitační pobyty zaměřené mimo jiné na zážitkovou pedagogiku. 
Město Příbram proto již od roku 2009 pravidelně každý rok realizuje letní sociálně-rehabilitační pobyt 
(tábor) pro 20 dětí-klientů AO SVP. V prvních dvou letech to bylo v rámci projektu Provázení - 
programu 5P (tj. pomoc, přátelství, podpora, péče, prevence). Projekt zrealizovalo město Příbram ve 
spolupráci s AO SVP a dobrovolníky z občanského sdružení ITYTAKY. Projekt zahrnoval preventivně-
výchovný program pro děti z méně podnětného sociálního prostředí, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením a kriminalitou a jsou klienty ambulantního oddělení Střediska výchovné péče Příbram 
(SVP Příbram). Dobrovolníci z ITYTAKY (studenti středních škol) se zapojili do provázení těchto dětí 
pod metodickým vedením odborných pracovníků SVP (garantů). Hlavním cílem dobrovolníků bylo 
zapojit děti do „bezpečných“ a smysluplných volnočasových aktivit a letní pobyt byl vyvrcholením 
celoroční systematické práce. Bohužel pro nedostatek finančních prostředků byla v roce 2011 činnost 
ITYTAKY v Příbrami přerušena, přesto se letní pobyty pro klienty SVP realizovaly. 
 

Cílová skupina  

Sekundární prevence 
Děti ve věku 8 -13 let z Příbrami a blízkého okolí, které jsou klienty SVP a jsou ohroženy nebo oběťmi 
sociálně-patologických jevů (problémy s přijetím v kolektivu, rizikové chování, šikana, zanedbávání 
péče, různé formy násilí apod.) a případně pocházejí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. 
 
Aktivity projektu 
  
 Desetidenní letní sociálně-rehabilitační pobyt (tábor) pro 20 dětí-klientů AO SVP bude plynule 
navazovat na celoroční systematickou odbornou práci v rámci dětských růstových skupin zaměřených 
na rozvoj sociálních dovedností a zmírnění poruch chování dětí. Výběr dětí zařazených do pobytu 
probíhá přes AO SVP a je konzultován s  kurátory pro mládež. Podmínkou pro vybrání do pobytu je 
aktivní spolupráce děti ve výše zmiňovaných růstových skupinách.  
 Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro uzavřenou skupinu 20ti dětí bude realizován v Jablonné 
 nedaleko Příbrami ve stanech  s podsadou. Pobyt je plánován na období letních prázdnin (červenec), 
aby nebyla narušena školní docházka. Tábor bude veden pětičlenným týmem osob, který tábor pro 
tuto obdobnou skupinu dětí realizuje každoročně již od roku 2009. Tým vedený hlavní vedoucí Mgr. 
Apeltauerovou (výchovná poradkyně Střední průmyslové školy dopravní, Praha 5) má dlouhodobé 
zkušenosti ve vedení dětských pobytových táborů. Vedle běžných táborových aktivit bude program 
pobytu, na jehož sestavování se podílí i pracovníci AO SVP, obsahovat i specificky zaměřené 
programy (psychosociální výcvik, expresivní terapie apod.). Tyto programy budou bezprostředně 
navazovat na předchozí cílenou práci s těmito dětmi v SVP a budou zapadat do kontextu celotáborové 
etapové hry „Poklad na stříbrném jezeře“ (pokladem bude SLON Z PORCELÁNU), která bude 
zaměřena na multikulturní soužití, toleranci, předcházení sociálně-patologickým jevům. Děti se 
seznámí s několika různými kulturami zemí, budou se zapojovat  do různých modelových situací, ve 
kterých si pomocí zážitkové pedagogiky vyzkouší různé role v určitých situacích. Formou hry se 
zároveň děti zdokonalí ve vzájemné komunikaci, naučí se jak respektovat jeden druhého a mohou se 
také dozvědět, jak reagovat na konflikt a jak ho případně řešit. Jedním z cílů táborové hry je naučit děti 



adekvátně jednat v krizových situacích a vytvořit u nich pocit sounáležitosti s ostatními jedinci, tak aby 
se nechovaly lhostejně k problémům druhých. 
 Letnímu sociálně-rehabilitačnímu pobytu bude v červnu předcházet jednodenní společná akce 
vybraných dětí společně s týmem vedoucích, zaměřená na seznamovací hry, rozvoj kreativity a 
vytváření imaginárních postav. Cílem je lepší vzájemné poznání všech a pro vedoucí tábora ještě 
možnost přizpůsobit plán aktivit tábora dle zde zjištěných poznatků. 
  
 
 
Cíl projektu: 
Efektivní práce s krimináln ě rizikovými d ětmi v rámci ov ěřených postup ů za účelem snížení 
dětské delikvence a výskytu sociálně-patologických jevů včetně podpory osvojení a udržení 
prosociálních vzorců chování 
 
Specifické cíle letního sociáln ě-rehabilita čního pobytu (tábora) 

• 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.) 
 
 
Zdroje 
 
Město Příbram                                                             40 000,- Kč (tj. 43,48 %) 
Dotace OPK MV ČR 52 000,- Kč 
Celkem 92 000,- Kč 
 
 


