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1. 

 

Sociálně demografická analýza 
 

Městská část Praha 20 je jednou z 57 městských částí hlavního města, do roku 2001 používala 

název Městská část Praha – Horní Počernice. Správní obvod městské části leží ve východní 

části Prahy na území, které zahrnuje původní historické obce Chvaly, Svépravice, Horní 

Počernice a Čertousy.  

Městská část Praha 20 sousedí s MČ Praha 14, MČ Praha 19, MČ Praha 21. 

Svou rozlohou 16,93 km² patří mezi největší pražské městské části. 

 

 

Poloha městské části Praha 20 v rámci HMP: 
 

  
 

 

Počet obyvatel: 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet 

obyvatel 

13297 13383 13682 13946 14276 14571 15016 15071 15028 15061 
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Počet nezaměstnaných: 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Počet 

nezaměstnaných 

418 475 387 402 

 

   / zdroj: www.csú.cr / 

 

 

 

Počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi: 

 Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení  Mimořádná okamžitá pomoc 

2010 236 38 104 

2011 269 100 97 

2012 411 123 46 
                                                                                                          

                                                                                                                                                   / zdroj: MPSV/ 

Počet obyvatel Městské části Praha 20 vykazuje v posledních letech trvalý nárůst a po dalších 

etapách obytné výstavby lze brzy očekávat další výrazný růst.  Vzhledem k blízkému umístění 

velkých nákupních, sportovních a kulturních center na území MČ Praha 14 a částečně i MČ 

Praha 20 a sídlištní zástavbě se MČ Praha 20 potýká zejména s nápadem trestné činnosti 

v oblasti majetkových deliktů (zejména krádeže a vykrádání vozidel) a vandalismem. 

 

2. 

Institucionální analýza 

 
Na území Městské části Praha 20 spolupracují v rámci prevence kriminality následující 

instituce: 

 

Městská policie 

Městská policie hl. m. Prahy, OŘ Praha 14, okrsek Horní Počernice, zvyšuje pocit bezpečí 

občanů již svou přítomností na ulicích. Kontroluje dodržování rychlosti na místních 

komunikacích a v neposlední řadě zabraňuje vandalismu a znečišťování veřejných 

prostranství. V rámci prevence kriminality se účastní besed a přednášek o této problematice 

na místních školách. V rámci spolupráce městské policie s městskou částí a o.s. Neposeda byl 

v prosinci 2012 organizován první ročník fotbalového turnaje mezi klienty o.s. Neposeda, 

zástupci městské policie a zastupiteli městské části. 

 

 

 

http://www.csú.cr/


 

4 

 

 

Policie ČR 

Zástupce MO Policie ČR je členem bezpečnostní rady MČ Praha 20. Dále jsou zástupci MO 

PČR pravidelnými hosty komise obecního pořádku.  V rámci prevence kriminality se realizují 

přednášky a besedy o této problematice na místních školách.  MO Policie ČR také poskytuje 

analytická data týkající se trestné činnosti a pro potřeby programu prevence kriminality MČ 

Praha 20 vyhotovuje analýzu trestné činnosti.  

 

 

MČ Praha 20 - Odbor sociální věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství úzce spolupracuje s MO PČR a městskou policií. Pracovnice 

OSVŠ jsou členy komisí, které mají v náplni činnosti aktivity pro prevenci kriminality, a to 

Pracovní skupina III, která sdružuje kurátory pro mládež, soudce, zástupce PČR, státní 

zástupce na území Prahy 9, dále komise sociálně zdravotní  a protidrogová Rady m.č. Praha 

20. Na OSVŠ je zaměstnána psycholožka, která ve spolupráci s OSPOD a kurátorkou pro 

mládež pracuje s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Na OSVŠ pracuje rovněž 

protidrogový koordinátor MČ Praha 20, který se účastní pracovních schůzek koordinátorů na 

území hl. m. Prahy a manažer prevence kriminality, který se účastní pracovních schůzek 

preventistů kriminality na území hl. m. Prahy. V rámci komunitního plánování sociálních 

služeb se koordinátor KPSS rovněž zaměřuje na zjišťování pocitu bezpečí občanů. Vedoucí 

OSVŠ je členem Komise pro strategické plánování. V rámci OSVŠ je oddělení pečovatelské 

služby, které je registrovaným poskytovatelem sociální služby. Při své činnosti zajišťuje m.j. 

rychlé informování seniorů o bezpečnostních problémech v městské části, např. při výskytu 

nepoctivých domácích prodejců, přepadáváních seniorů, apod.   

 

 

Školy na území městské části  

V rámci prevence kriminality jsou partnery městské části všechny stupně škol. Zástupci 

jednotlivých škol jsou členy komise školství Rady m. č. Praha 20, která se m.j. věnuje 

problematice prevence kriminality na úrovni škol.  Všechny školy na území městské části 

úzce spolupracují v rámci prevence sociálně patologických jevů jak s manažerem prevence 

kriminality, protidrogovým koordinátorem, tak i s kurátorem pro mládež, psycholožkou a 

orgánem pro sociálně právní ochranu dětí. 

 

 

DDM  

Na poli prevence kriminality působí také Dům dětí a mládeže. Jeho činnost je zaměřená na 

volnočasovou aktivitu dětí a je velmi široká. DDM je pořadatelem řady akcí, z nichž některé 

jsou pravidelné již několik let, např. letní příměstské tábory. 
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Neposeda, občanské sdružení 

Cílem o.s. Neposeda je podporovat zdravý rozvoj dětí a dospívajících, kteří se ocitají nebo 

mohou ocitnout v obtížné životní situaci. Nabízí možnost poradit se, aktivně a podnětně trávit 

čas s vrstevníky v bezpečném prostředí, a předcházet tak rizikovému chování. Dle potřeb 

klienta a závažnosti řešeného problému poskytují služby v souladu s platnou legislativou a 

v nezbytných případech spolupracují s psycholožkou městské části a orgánem sociálně právní 

ochrany dětí s cílem minimalizovat riziko, že se mladistvý stane obětí či pachatelem 

kriminality.  

 

 

MUM, rodinné centrum 

Občanské sdružení MUM je nezisková organizace, která vznikla v roce 2000. Cílem je 

vytvářet prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou navazovat nová přátelství a setkávat 

se, vyměňovat si zkušenosti, vzdělávat se a rozvíjet, zapojit se do společnosti spolu se svými 

dětmi. Aktivity jsou směřovány napříč generacemi tak, aby se zabránilo sociálnímu vyloučení 

některých skupin obyvatelstva. 

 

 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 

Poskytuje sociální služby osobám z celé republiky, a to zejména osobám pečujícím o dítě, 

které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, rodiny s dětmi v 

obtížných sociálních situacích, rodiny s dětmi, které byly uživateli některé z pobytových 

sociálních služeb a získaly základní znalosti a dovednosti potřebné pro samostatné bydlení, 

osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Středisko se aktivně účastní komunitního života, je účastníkem komunitního plánování 

sociálních služeb a jeho představitelé jsou zapojeni do komisí, které se zabývají m.j. 

problematikou prevence kriminality a protidrogovou prevencí. 

 

 

MO Svazu tělesně postižených 

Svaz sdružuje osoby zejména seniorského věku s tělesným postižením. Členové svazu se 

účastní komunitního života městské části, jsou členy komunitního plánování sociálních 

služeb. Na úrovni prevence kriminality jsou nositeli bezpečnostních informací pro své 

méně aktivní členy, kterým přinášejí informace získané v rámci komunitního plánování a 

přednášek týkající se prevence kriminality. 
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Svaz postižených civilizačními chorobami 

Svaz sdružuje osoby s civilizačními chorobami, zejména seniorského věku. Členové svazu se 

účastní komunitního života městské části, jsou členy komunitního plánování sociálních 

služeb. Na úrovni prevence kriminality jsou nositeli bezpečnostních informací pro své 

méně aktivní členy, kterým přinášejí informace získané v rámci komunitního plánování a 

přednášek týkající se prevence kriminality. 

   

Klub seniorů 

Klub seniorů se účastní komunitního života městské části, jsou členy komunitního plánování 

sociálních služeb. Na úrovni prevence kriminality jsou nositeli bezpečnostních informací 

pro své méně aktivní členy, kterým přinášejí informace získané v rámci komunitního 

plánování a přednášek týkající se prevence kriminality. 

 

 

 

Přes spolupráci shora uvedených organizací a subjektů je hlavním nástrojem kontroly a 

omezování kriminality bezpečnostní politika státu. Její součástí je politika prevence 

kriminality, která se zabývá příčinami trestné činnosti i dalších sociálně patologických 

jevů a omezování příležitostí a motivů k jejich rozvoji zejména nerepresivními prostředky. 

Zahrnuje všechny aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními 

subjekty, které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek,  na potencionální 

pachatele a na potencionální i faktické oběti trestné činnosti. Cílem preventivní politiky je 

snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů.  

 

 

 

3. 

 

Bezpečnostní analýza 
 

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Bezpečnostní situace na území Městské části Praha 20  v roce 2011 

 

V trestné činnosti nejvíce převažují majetkové trestné činy, kdy se jedná o krádeže prosté 

a krádeže vloupání. 

 

Skladba trestných činů: 

 Vraždy celkem             0 

 Násilné činy celkem       27 

z toho např. loupeže                           13 
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           nebezpečné vyhrožování      4 

                       omezování osobní svobody                                         1   

   úmyslné ublížení na zdraví      2 

   vydírání          1 

   porušování domovní svobody                6 

 Mravnostní činy celkem          3 

 Krádeže vloupáním       81 

z toho např. krádeže vloupáním do obchodu     1 

  krádeže vloupáním do restaurací     2 

  krádeže vloupáním chat soukromých osob    0 

  krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů  23 

  krádeže vloupáním do ostatních objektů   55 

 Krádeže prosté celkem                311 

z toho např.     krádeže kapesní + na osobách     12 

  krádeže motorových vozidel       60 

  krádeže věcí z vozidel     123 

  krádeže součástek vozidel       43 

  krádeže jízdních kol          3 

  krádeže v jiných objektech        39 

  krádeže ostatní        31 

 Ostatní kriminální činnost                      38 

z toho např. výtržnictví        3 

  nedovolená výroba psychotropních látek    9 

                                   maření výkonu úředního rozhodnutí             26              

 Zbývající kriminalita      30 

z toho např. ohrožení pod vlivem návykových látek  17 

  zanedbání povinné výživy    13 

 / zdroj: MO PČR / 

 

 

Přehled předaných oznámení o přestupku, nebo jiných správních deliktů příslušným správním 

orgánům MO Policie ČR v roce 2011: 

 16 dopravních oznámení + 1 bloková pokuta 

 34 oznámení proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití 

 8 oznámení proti majetku + 47 blokových pokut 

 11 oznámení ostatní a správní delikty + 230 blokových pokut 

 

                                                                                                                        / zdroj: MO PČR / 
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Bezpečnostní situace na území Městské části Praha 20  v roce 2012 

 

Skladba trestných činů: 

 Vraždy celkem             0 

 Násilné činy celkem       12 

z toho např. loupeže        5 

                       násilí proti úřední osobě                                              1 

                       týrání svěřené osoby                                                    2   

   úmyslné ublížení na zdraví      4 

   vydírání          0 

   porušování domovní svobody       0 

 Mravnostní činy celkem          0 

 Krádeže vloupáním                112 

z toho např. krádeže vloupáním do obchodu     4 

  krádeže vloupáním do restaurací     6 

  krádeže vloupáním chat soukromých osob    3 

  krádeže vloupáním do rodinných domů + bytů 16 

  krádeže vloupáním do ostatních objektů  83 

 Krádeže prosté celkem               312 

z toho např.     krádeže kapesní + na osobách   20 

  krádeže motorových vozidel     51 

  krádeže věcí z vozidel             126 

  krádeže součástek vozidel    42 

  krádeže jízdních kol                12 

  krádeže v jiných objektech                31 

  krádeže ostatní     30 

 Ostatní kriminální činnost      29 

z toho např. výtržnictví        2 

  nedovolená výroba psychotropních látek    1 

  maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 26 

 Zbývající kriminalita      31 

z toho např. ohrožení pod vlivem návykových látek  14 

  zanedbání povinné výživy    17 

                                                                                                            / zdroj: MO PČR / 
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Přehled předaných oznámení o přestupku, nebo jiných správních deliktů příslušným správním 

orgánům MO Policie ČR v roce 2012: 

 8 dopravních oznámení + 1 bloková pokuta 

 70 oznámení proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití + 8 blokových pokut 

 26 oznámení proti majetku + 55 blokových pokut 

 20 oznámení ostatní a správní delikty + 318 blokových pokut 

 

                                                                                                                         / zdroj: MO PČR / 

 

 

 

Ze statistiky Obvodního ředitelství PČR Praha III vyplývá, že Městská část Praha 20 se podílí 

na celkovém nápadu trestné činnosti 5,2 %, (u MČ Praha 14 - 10,8 %, MČ Praha 3 - 21,4 %, 

MČ Praha 9 - 15,7 %. Srovnatelně, okolo 5 % se pohybují MČ Praha 18, 19 a 21. Faktorů, 

které se na této situaci podílejí, je řada. Úkolem preventivních opatření je doplňovat působení 

represivních složek tak, aby tyto faktory byly analyzovány a co nejvíce potlačeny. Cílem je 

aby se Městská část Praha 20 stala místem nevhodným pro páchání kriminality.  

 

 

 

MĚSTSKÁ POLICIE hl. m. PRAHY 
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Blokové pokuty mladistvým: 

celkem  -  10 

Blokové pokuty mladistvým za tabákový zákon      -  1 případy 

Blokové pokuty mladistvým za veřejný pořádek    -  3 případy 

Blokové pokuty mladistvým za dopravní přestupek    -  6 případů 

 

Počet oznámených mladistvých nebo nezletilých příslušným správním orgánům nebo PČR: 

celkem - 15 

Dopravní oznámení    - 1 případ  oznámeno na MHMP 

Přestupky proti veřejnému pořádku  - 3 případy  ozn. OŽOSA MČ Praha 20 

Neoprávněné užívání vozidla   - 1 případ  oznámeno PČR 

Silně podnapilý – nezletilý   - 1 případ  odvezen RZS, oznámeno 

PČR a OSPOD 

 

4. 

 

Cíle preventivní politiky Městské části Praha 20 

 
 snižování rozsahu a závažnosti kriminality, 

 minimalizace podmínek umožňujících páchání kriminality, 

 zvyšování odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům, 

 zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků městské části, 

 začleňování prevence kriminality do priorit dalších oblastí řízení a organizace 

městské části, 

 posilování právního vědomí občanů městské části. 

 

 

Prioritou městské části je komplexní řešení prevence kriminality na svém území, a to tvorbou 

specificky zaměřených a vnitřně provázaných programů, projektů vedoucích k informačnímu 

propojení a integraci sociálních a krizových služeb. Plnění úkolů prevence kriminality je 

zaměřeno na zvyšování bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků městské části.  

 

Předkládaný program obsahuje: 

 

 priority MČ Praha 20 v oblasti prevence kriminality, 

 hlavní problémy a cíle,  

 návrhy řešení.   

 

 

Program prevence kriminality je zaměřen na koncepční řešení bezpečnostní situace a místních 

problémů spojených s přestupky a trestnou činností. Hlavním cílem prevence je snižování 

rozsahu a závažnosti kriminality, ale také zvyšování pocitu bezpečí a jistoty občanů 
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prostřednictvím opatření, kterými můžeme bezpečnostním rizikům předcházet. Tento cíl by 

měl být naplněn prostřednictvím podpory vhodných preventivních aktivit a opatření 

a zapojením občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti. 

  

Preventivní aktivity lze vymezit podle charakteru převládající činnosti na oblast situační 

prevence (specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují 

pravděpodobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti), sociální 

prevence (vytváření aktivit zaměřených na změnu nepříznivých společenských 

a ekonomických podmínek prostředí, které produkuje pachatele trestné činnosti) 

a informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností 

(prostřednictvím Hornopočernického zpravodaje, webových stránek městské části – 

www.pocernice.cz, místního rozhlasu, přednášek, besed, letáků a poradenských služeb). 

Situační a sociální přístupy se dále vzájemně doplňují v jednotlivých úrovních realizovaných 

aktivit, v primární, sekundární a terciární prevenci. Primární prevence se zaměřuje na všechny 

občany městské části. Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a 

poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Upozorňuje na možnosti ochrany 

před trestnou činností. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a 

mládeže (budování vhodných sociálních vazeb, využívání volného času, možnosti 

sportovního vyžití). Sekundární prevence se orientuje na konkrétní rizikové jedince a skupiny 

osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné 

činnosti. Předmětem jejího zájmu jsou sociálně patologické jevy (závislosti, záškoláctví, 

gamblerství, bezdomovectví, vandalismus, dlouhodobá nezaměstnanost). Usiluje o odvrácení 

od kriminálního jednání a aktivní podporu společensky akceptovatelného jednání. Terciární 

prevence představuje soubor resocializačních a reintegračních opatření směřovaných k již 

kriminálně narušeným jedincům a k nefunkčnímu sociálnímu prostředí ve kterém žijí. Jejich 

cílem je rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Dále se věnuje obětem trestných činů, 

zejména formou zdravotního, psychologického a právního poradenství, tréninku a propagaci 

technických možností ochrany před trestnou činností. 

 

 

 

http://www.pocernice.cz/


 

12 

 

 

 

 

 

Struktura prevence kriminality:  

 

o Sociální prevence - představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální 

integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických 

podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.    

o Situační prevence -  staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují 

v určité době, na určitých místech a za určitých okolností.  Prostřednictvím opatření 

organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní 

podmínky minimalizovat. Její důležitou součástí je informování veřejnosti                   

o možnostech ochrany před  trestnou  činností.  

o Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů – je založena na konceptech 

bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a 

psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální 

zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a 

propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody 

sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i 

terciární úrovni. 
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Tři úrovně preventivních opatření: 

 

 Primární prevence – zaměřuje se na kořeny delikvence, na hlubší příčiny kriminálního 

jednání.  Zahrnuje celou populaci, dospělé i děti. 

 

 Sekundární prevence – se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je 

zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti 

(specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a 

alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické 

konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. 

 

 Terciární prevence – spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní 

uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání 

bydlení). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a 

rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. 
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5. 

 

Plán projektů v rámci programu prevence kriminality 
 

Co se podařilo 

 

K prevenci kriminality přistupuje Městská část Praha 20 aktivně již řadu let. V důsledku 

nárůstu trestné činnosti v sídlištích, vloupání do motorových vozidel, zde byly v roce 2002 

instalovány na popud manažera prevence kriminality informační tabule „Vaše vozidlo není 

trezor“. Tyto informační tabule se osvědčily, z tohoto důvodu byly další informační tabule 

nainstalovány na vytipovaných lokalitách na sídlištích a na parkovištích supermarketů a 

parkovišti Hornbachu a firmy Makro.  

Od roku 2008 bylo MP hl. m. Prahy ve spolupráci s DI PČR zahájena akce „Kontrolní měření 

rychlosti motorových vozidel“ v centru městské části. Na příjezdových komunikacích do 

městské části jsou nainstalovány informační radary rychlosti pro řidiče motorových vozidel. 

V roce 2011 manažer prevence kriminality uspořádal ve spolupráci s preventivních oddělením 

PČR sérii přednášek pro seniory, zaměřenou na informování seniorů jak předcházet napadení 

a jak se chovat při ataku útočníka. Součástí přednášek bylo i rozdávání osobních alarmů 

seniorům. Tyto přednášky se budou v roce 2013 až 2015 opakovat. Seniorům a dětem je 

věnována zvláštní pozornost při plánování preventivních aktivit s cílem zvýšit informovanost 

a posílit bezpečné chování těchto nejohroženějších skupin obyvatelstva. Pro zvýšení 

bezpečnosti obyvatel v Domě s pečovatelskou službou byl v září 2011 vybudován byt 

správce, který se stará o bezpečnost objektu a jejich obyvatel. Seniorům žijícím v Domě 

s pečovatelskou službou Městská část Praha 20 zajistila v prosinci 2011 bezpečnostní službu 

Jablotron, kdy senior má při sobě bezpečnostní náramek, který při náhlé zdravotní indispozici 

nebo při ohrožení své bezpečnosti aktivuje a přivolá správce DPS, případně sociální 

pracovnici. Při instalaci byly seniorům předány letáky s informacemi o bezpečnosti. 

     

Městská část je napojena na pražský kamerový systém a usiluje o jeho rozšíření. V rámci 

komise obecního pořádku vytipovala vhodná místa pro instalaci dalších kamer městského 

kamerového systému. K vytipování rizikových lokalit byla vyzvána i veřejnost, která byla 

prostřednictvím Hornopočernického zpravodaje vyzvána ke spolupráci. Ke stávajícím 

kamerám na území městské části je navrženo po dohodě s veřejností a zástupci MO PČR a 

zástupci MP 12 dalších lokalit pro instalaci kamer. V současnosti je na území městské části 
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vybudováno 20 kamerových míst, s 24 hodinovým monitorováním civilními pracovníky MP 

hl.m. Prahy, s následným digitálním záznamem.  

 

Plán projektů 

 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Horní Počernice 

Posláním klubu je zvyšovat kvalitu života dospívajících, kteří žijí nebo tráví svůj volný čas v 

lokalitě Praha 20 a ocitají v obtížné životní situaci. Projekt nabízí dospívajícím podporu a 

pomoc v obtížných životních situacích. Podporuje a pomáhá při začleňování klientů do 

skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění v místní komunitě. Usilují o 

zapojení komunity do dění v klubu v rámci aktivizace klientů. Cílem je předcházet 

rizikovému chování a sociálnímu vyloučení u cílové skupiny a vést dospívající k 

odpovědnému chování, ke schopnosti domluvit se, slušně komunikovat, obstarat si své 

záležitosti. Zřízení nízkoprahového klubu pro děti a mládež bylo dlouhodobým záměrem 

městské části, který vyplynul již v roce 2006 z analýzy potřeb sociálních služeb na území 

městské části. Dlouhá léta městská část usilovala o jeho zřízení, což se podařilo po dvou 

letech usilovné přípravy v roce 2012. Záměrem městské části je pokračovat a projekt rozvíjet. 

 

Prázdninové pobyty pro děti z nízkoprahového klubu 

Městská část Praha 20 ve spolupráci s občanským sdružením Neposeda plánuje uspořádání 

prázdninových příměstských pobytů pro děti z nízkoprahového klubu. Hlavním cílem 

uspořádání prázdninových pobytů je ukázat dětem ze sociálně slabého nebo méně podnětného 

rodinného prostředí různé možnosti jak smysluplně trávit volný čas v podnětném a 

smysluplném prostředí. Cílem projektu je všestranný rozvoj těchto dětí pomocí 

volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální práce.  Cílovou skupinou 

jsou děti a mládež ve věku od 6 do 16 let navštěvující nízkoprahový klub pro děti a mládež 

Horní Počernice.  

 

Příměstské tábory 

DDM, jehož zřizovatelem je městská část, pořádá oblíbené příměstské tábory. Cílem 

uspořádání příměstských táborů je nabídnout neorganizovaným dětem a mládeži možnost 

trávit smysluplně a pravidelně svůj volný čas. Realizací projektu dojde k cílenému snížení 

počtu dětí, které se volně toulají po ulicích. Cílovou skupinou jsou děti a mládež. 

 

Rozšíření kamerového systému 

Vzhledem k narůstajícímu počtu přestupků plánuje Městská část Praha 20 rozšíření 

stávajícího městského kamerového systému.  Bylo vytipováno patnáct lokalit:  

 Běluňská, Lipí, Ratibořická – zdůvodnění: kamera u ZŠ Ratibořická nemonitoruje 

přilehlý park. Navržené řešení: posun stávající kamery a přidání další kamery 

 Mezilesí, Lhotská – zdůvodnění: nezletilí zde konzumují alkohol. Navržené řešení: 

přidání jedné kamery na zdravotní středisko nebo panelový dům 
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 Třebešovská, Tlustého – zdůvodnění: kriminalita souvisí s lokálními provozovnami, 

delikventi ujíždí ulicí Tlustého. Navržené řešení: přidání jedné kamery 

 Ve Žlíbku, Třebešovská (směr Křovinovo náměstí) – zdůvodnění: kriminalita souvisí 

s lokálními provozovnami, delikventi ujíždí ulicí Tlustého. Navržené opatření: přidání 

jedné kamery 

 Areál Fakultní základní školy Chodovická – zdůvodnění: monitoring areálu FZŠ a 

především prostoru před FZŠ a Gymnáziem Chodovická. Navržené řešení: přidání 

jedné kamery 

 Jizbická – zdůvodnění: kriminalita páchaná na zaparkovaných vozidlech. Navržené 

řešení: umístění kamery na jeden z panelových domů 

 Areál VGP parku – zdůvodnění: kriminalita páchaná na zaparkovaných vozech. 

Navržené řešení: umístění kamer v areálech jednotlivých hal VGP parku 

 

 

 

Přednášky pro seniory 

Hlavním cílem projektu je zlepšení informovanosti seniorů v oblasti bezpečnosti, vedení 

k větší zodpovědnosti za ochranu svého života, zdraví a majetku. Přednášky budou 

uspořádány ve spolupráci útvarem prevence MP hl. m. Prahy, PČR a OSVŠ. Cílovou 

skupinou jsou senioři bydlící nejen v domě s pečovatelskou službou, členové Klubu 

důchodců, Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami, ale i 

senioři neorganizovaní, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou seniorů. 

 

Přednášky pro žáky mateřských, základních a středních škol 

Hlavním cílem projektu je zlepšení informovanosti žáků škol v oblasti bezpečnosti a drogové 

problematiky. Přednášky budou uspořádány ve spolupráci s Policií ČR, útvarem prevence MP 

hl.m. Prahy a o.s. Odyssea, organizací FILIA. Cílovou skupinou jsou žáci mateřských, 

základních a středních škol.   

 

 

Cílem projektů je zvýšení bezpečnosti občanů a majetku, kontrola rizikových míst, ztížení 

podmínek pro páchání drobné pouliční kriminality a zvýšení možnosti odhalení pachatelů. 

Cílovou skupinou jsou jak obyvatelé městské části a návštěvníci, kterým vadí narůstající 

kriminalita, tak i pachatelé protiprávního jednání.  
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6. 

 

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až  2015 
 

Vláda usnesením č. 1150 ze dne 15.října 2007 schválila Strategii prevence kriminality na léta  

2008  až  2011, ze které vyplynul systém prevence kriminality pro toto období. 

  

Systém prevence kriminality v České republice je založen na třech úrovních: 

 

 národní 

 krajské  

 městské  

 

 

 

    1. Národní úroveň 

 

Cílem je zajistit jednotný výkon státní politiky v oblasti prevence kriminality na celém území 

České republiky, možnost analyzovat a řešit problémy, které přesahují kompetence 

jednotlivých resortů státní správy i orgánů územní veřejné správy a realizovat systémový 

přístup k řešení problémů.  

 

Obsahem jsou následující aktivity: 

 

 vzdělávání odborníků pracujících v oblasti prevence kriminality, prevence sociálně 

patologických jevů a v bezpečnostní problematice; 

 celorepublikové preventivní projekty, 

 výzkumy, studie a hodnocení; 

 mediální kampaně a informování občanů. 

 

     2.  Krajská úroveň  

 

 

Cílem je zvýšit odpovědnost krajů za bezpečnost občanů a posílit jejich roli v této oblasti. 

Nástrojem jsou Krajské programy prevence kriminality (dále jen „Krajský program“), které 

mohou být realizovány na území celého kraje, jeho části nebo na území obce (městské části). 

Kraj v samostatné působnosti rozhoduje o realizaci konkrétních preventivních opatření na 

svém území. Do rozpočtu obdrží kraj od státu účelově vázané finanční prostředky na realizaci 

Krajského programu.  

 

    3. Městská úroveň 

 

 

Cílem je snížení trestné činnosti, zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městech, vytvoření 

stabilního systému prevence kriminality na místní úrovni zapojením 47 měst v České 

republice s počtem obyvatel nad 25 tis. Netýká se hlavního města Prahy a jejích městských 

částí, kde součástí Krajského programu jsou též programy prevence kriminality městských 

částí Praha 1 až 22. 
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7.  

 

Program prevence kriminality MČ Praha 20 na léta 2013 až 2016 
 

Program prevence kriminality MČ Praha 20 na léta 2013 až 2016 navazuje na Koncepci 

prevence kriminality na území hl. m. Prahy schválenou usnesením ZHMP č. 20/17 ze dne 

30.10.2008 a klade si za cíl zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru závažnosti 

trestné činnosti.  
 

 

Program prevence kriminality MČ Praha 20 na léta  2013 až 2016 slouží především k: 

 

 stanovení základních principů a cílů MČ Praha 20 v oblasti prevence kriminality a 

stanovení priorit, 

 vymezení institucionálního a organizačního rámce prevence kriminality a stanovení 

odpovědnosti a kompetencí v rámci systému prevence kriminality MČ Praha 20, 

 iniciování a propojování aktivit veřejné správy, státních organizací, NNO, 

dobrovolnických organizací, soukromých subjektů a občanských iniciativ při realizaci 

politiky v oblasti prevence kriminality. 

  

 

 

 

Definování priorit Programu prevence kriminality MČ Praha 20  na léta 

2013 až 2016 

 

Priority spočívají ve snižování majetkové a násilné kriminality, v eliminaci kriminálně 

rizikových sociálně patologických jevů, v omezování příležitosti k páchání trestné činnosti, ve 

zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a v informování občanů o legálních 

možnostech ochrany před trestnou činností.  Priority jsou stanoveny s ohledem na výstupy 

z Informace o bezpečnostní situaci OŘ PCŘ Praha III.  

 

Cílovými skupinami, jimž bude věnována zvýšená pozornost, je mládež ohrožená sociálně 

patologickými jevy nebo již s kriminální zkušeností, prvopachatelé trestných činů, recidivisté 

a další osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dalšími neméně důležitými cílovými 

skupinami jsou oběti trestných činů, senioři a tělesně a zdravotně postižení spoluobčané i 

návštěvníci městské části, kterým bude věnována též zvýšená pozornost a podpora zejména 

v oblasti primární prevence.  

 

Důraz bude kladen na snižování trestné činnosti mládeže; zvyšování informovanosti obyvatel 

a návštěvníků městské části o možnostech ochrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům 

kriminality; podporu prevence zejména majetkové a násilné kriminality ve vytipovaných 

lokalitách; na zvyšování právního vědomí dětí a mládeže; na preventivní aktivity směřující na 

seniory a tělesně a zdravotně postižené spoluobčany. 
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Nedílnou součástí bude pravidelné vyhodnocování a hodnocení efektivity realizovaných 

projektů, s cílem zaměřit se nejen na efektivní využívání finančních prostředků, ale důrazněji 

i na obsah a formu preventivních aktivit. 

 

 

 

Primární prevence 

 

 

Práce s mládeží 

Jedná se o kontaktní sociální práci jako základní formu vztahu s dětmi a dospívající mládeží, 

preventivní působení proti sociálnímu vyloučení, pomoc zvládat konfliktní situace, řešení 

obtížné životní situace, aktivní překonávání omezujících životních podmínek, preventivní 

působení proti sociálně patologickým jevům, zejména proti šikaně a užívání návykových 

látek. Některé nízkoprahové kluby jsou zároveň registrovány jako poskytovatelé sociálních 

služeb.  

 

Realizátor: hl.m. Praha, MČ Praha 20, Městská policie hl. m. Prahy, NNO  

Termín: průběžně  

 

 

Informování občanů 

Zahrnuje informování veřejnosti o nejčastějších typech trestné činnosti, o způsobech jejich 

páchání a o místech a časech jejich výskytu; zaměření zejména na kapesní krádeže, vykrádání 

a kradení aut; bezpečnost v MHD; cíleně zaměřené přednášky – poskytování rad, návodů a 

doporučení ke zvýšení bezpečí majetku a osob; informační kampaně, informační materiály. 

 

Realizátor: hl.m. Praha, MČ Praha 20, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR, další 

orgány státní správy, NNO  

Termín: průběžně  

 

 

Vzdělávání  

Cílem je zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících  

s mládeží; zprostředkování informací o sociálně patologických jevech a rizikovém chování,   

o prevenci školního násilí; vzdělávací programy Městské policie hl. m. Prahy  zaměřené na 

vybrané cílové skupiny. 

 

Realizátor: hl.m. Praha, MČ Praha 20, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR 

Termín: průběžně 

 

 

Sekundární a terciární prevence (resocializace, sanace) 

 

Jedná se o probační programy pro mládež a dospělé; sociální a resocializační programy 

na začleňování prvopachatelů i recidivistů po návratu z výkonu trestu zaměřené na změnu 

životního stylu; služby pro pomoc osobám ohroženým domácím násilí; programy podpory a 

ochrany obětí delikventního jednání.    
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Realizátor: hl.m. Praha, MČ Praha 20, Probační a mediační služba, subjekty poskytující 

pomoc obětem trestné činnosti, NNO  

Termín: průběžně  

 

 

 

Situační prevence 

 

 

Jedná se o budování MKS a rozšiřování již stávajících systémů; opatření znesnadňující 

páchání trestné činnosti; osvětlení a oplocení rizikových lokalit; vytváření bezpečných zón a 

lokalit; komplexní zabezpečování parkovišť proti krádežím vozidel a věcí z vozidel; opatření 

proti majetkové trestné činnosti a režimová opatření proti násilné kriminalitě (např. změna 

urbanistického vzhledu), rozšiřování PMS, podpora napojení na pult centrální ochrany včetně 

aktualizace softwarového vybavení.   

 

 

Budování MKS je jednou z priorit hlavního města Prahy v oblasti situační prevence, kterou 

MČ Praha 20 všemožně podporuje. Dopad jeho existence na zajištění veřejného pořádku a 

snížení, resp. Objasnění kriminality je pravidelně hodnocen Policí ČR - Správou hl. m. Prahy. 

Na základě tohoto hodnocení lze konstatovat, že: 

 

- významným přínosem MKS je zejména v oblasti prevence kriminality již pouhá instalace 

kamer, která se odráží ve snížení nápadu trestné činnosti ve sledovaných lokalitách; 

- v oblasti represe umožňuje MKS obsáhnout velké území a operativně informovat příslušné 

složky Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy, které mohou bezprostředně reagovat; 

- nezastupitelnou roli má jeho využití pro sledování míst s výskytem drogových překupníků a 

tak se s jeho přispěním daří distributory omamných a psychotropních látek vytlačovat 

z problémových míst.  

 

Rozšiřování poplachového monitorovacího systému MP hl. m. Prahy (dále jen „PMS“). 

PMS slouží k preventivnímu zabezpečení objektů a jejich majetku před pachateli trestné 

činnosti. Zaznamenáním signálu o narušení objektu na operačním středisku Městské policie 

hl. m. Prahy a vzhledem ke krátkému dojezdovému času hlídky Městské policie hl. m. Prahy 

dává dobrou šanci na dopadení pachatele. PMS byl uveden do provozu 1. září 2000. Cílem je 

další rozšiřování systému, tj. zvyšování počtu napojených objektů na pult centrální ochrany. 

 

 

    

Zajištění financování 

 

Aktivity na úrovní městské části budou financovány částečně z prostředků rozpočtu hlavního 

města Prahy na programy prevence kriminality, dále ze státní účelové dotace na Krajský 

program prevence kriminality hlavního města Prahy. Povinná spoluúčast na projektech 

městské části financovaných ze státní účelové dotace je ve výši 10 % z celkových nákladů na 

projekt. 

 

Programy zaměřené na sociálně patologické jevy v oblasti školství, týkající se prevence 

kriminality, jsou přednostně financovány z rozpočtu  Ministerstva školství, mládeže a 



 

21 

 

tělovýchovy. Prostředky na tyto programy jsou v současné době rozdělovány prostřednictvím  

oddělení protidrogové prevence hl.m. Prahy. 

 

K zajištění úkolů prevence kriminality vyčleňuje městská část ve svém rozpočtu finanční 

prostředky dle požadavků příslušných vedoucích odborů zodpovědných za realizaci 

preventivních opatření (OSVŠ, OHSaI, OMH, OKÚ).  

 

Prevence kriminality na MČ Praha 20 je podporována i vlastní finanční podporou realizace 

jednotlivých preventivních programů a aktivit. Každoročně je z rozpočtu městské části 

uvolněna částka na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci, která slouží zejména 

k dofinancovávání projektů škol v této oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

  Hlavní problémy, cíle a návrhy řešení 
 

    Obecné problémy 

 

 majetková trestná činnost (např. krádeže vloupáním do bytů, rodinných domů 

a ostatních objektů; krádeže prosté – věcí z aut, auta a jejich součástky; kapesní 

krádeže, podvod; neoprávněné držení platební karty), 

 násilná trestná činnost (loupeže; násilná trestná činnost páchaná na ulici, na veřejném 

prostranství a spáchaná pod vlivem alkoholu a nealkoholových drog; šikana), 

 trestná činnost směřující proti dětem, rodině a lidské důstojnosti (týrání svěřené osoby, 

obchodování dětmi, ohrožování mravní výchovy mládeže, znásilnění, pohlavní 

zneužívání); 

 další: korupce; vandalismus; protiprávní jednání páchané v okolí restaurací, heren, 

klubů, diskoték a protiprávní jednání v lokalitách, kde se soustřeďují sociálně 

vyloučení občané; přestupky v oblasti občanského soužití a přestupky proti majetku. 

 

 

 

 

Dílčí problémy 

 

Ze statistiky Policie ČR – OŘ Praha III vyplývá největší nápad trestných činů na úsecích: 

 

 Krádeže věcí z motorových vozidel  

 Krádeže motorových vozidel  

 

 Opatření: 

- organizování lokálních bezpečnostních, dopravně bezpečnostních akcí; 

- činnost oddělení hlídkové služby PČR a MP 
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- budování MKS zejména v místech s větším nápadem trestné činnosti, 

- kontinuální osvětová činnost o ochraně majetku, 

- návrhy na opatření, která povedou ke ztížení podmínek pro páchání této trestné činnosti. 

 

 

 
 

 Vandalismus 

Problematika vandalismu zejména na sídlištích je velmi společensky monitorována. Skupiny 

mladistvých, kteří jsou ohroženi kriminalitou, případně jejími pachateli, se pohybují 

v lokalitách sídlišť. 

 

 Opatření: 

- otevření nízkoprahového klubu pro děti a mládež 

- budování MKS zejména v místech s větším nápadem této trestné činnosti, 

- hlídková činnosti Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, 

- návrhy na opatření ke snížení nápadu trestných činů spojených se závislostmi, 

- návrhy na opatření, která povedou ke ztížení podmínek pro páchání této trestné činnosti;  

- media a partneři – jejich prostřednictvím a s jejich pomocí je nutné zabezpečovat pravidelné 

podávání informací o této trestné činnosti a o prevenci vůči ní.  

 

Trestná činnost zjištěná PČR – OŘ Praha III za období od 1.1. 2011 do 31.12. 2012 

Podklady pro program prevence kriminality od MP – OŘ Praha 14 - viz příloha č. 2. 
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Cíle 

 

 podpořit tvorbu žádoucích sociálních vztahů v lokalitě, 

 zvýšit povědomí veřejnosti o ochraně zdraví a osobního majetku, 

 oslovit cíleně rizikové skupiny, 

 pořádat semináře o preventivních aktivitách pro jednotlivé cílové skupiny obyvatel. 

 

 Způsob vyhodnocení (indikátory úspěšnosti stanovených cílů a priorit) 

 

 statistické údaje o trestné činnosti a přestupcích – krádeže, vloupání, krádeže věcí 

z motorových vozidel, vandalismus; 

 statistické údaje o kriminalitě dětí a mladistvých, 

 výstupy z MKS, 

 průzkumy veřejného mínění, 

 počet oslovených cílových skupin, 

 výsledky realizovaných opatření. 

 

Každoročně budou předkládány hodnotící zprávy o naplňování programu  a o realizovaných 

preventivních opatřeních  Radě m.č. Praha 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

Zapojení partnerů do systému prevence kriminality na území Městské 

části Praha 20 

        (Nástroje prevence kriminality) 

 

    Komise obecního pořádku Rady městské části Praha 20 : 

 poradní orgán RMČ, 

 připravuje a doporučuje materiály v oblasti obecního pořádku a prevence kriminality 

pro jednání RMČ  

      a ZMČ, 

 předkládá RMČ návrhy realizace opatření v oblasti obecního pořádku a prevence 

kriminality podle aktuální situace. 

 

    Manažer prevence kriminality MČ Praha 20: 

 na základě analýz zpracovává návrh Programu prevence kriminality MČ Praha 20, 

navrhuje priority; 

 zajišťuje propojení preventivního programu městské části s Krajským programem 

hl.m. Prahy; 

 spolupracuje s orgány hl.m. Prahy při realizaci Krajského programu prevence 

kriminality hl.m. Prahy; 
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 připravuje informace a podklady pro Komisi obecního pořádku RMČ Praha 20 

k jednáním o prevenci kriminality na území městské části; 

 zpracovává koncepční materiály a programy prevence kriminality městské části, 

 spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, Městskou policií hl. 

m. Prahy, kurátory městské části a s dalšími subjekty na území městské části, které 

působí v oblasti prevence kriminality a poskytuje jim odborné konzultace; 

 zajišťuje činnost při posuzování projektů prevence kriminality v rámci programu 

prevence kriminality pro subjekty působící na území MČ Praha 20, 

 zajišťuje medializaci preventivních aktivit.  

 

    Partneři  

 

 koordinátor prevence kriminality hl.m. Prahy, koordinátoři prevence kriminality 

městských částí,  

 Městská policie hl.m. Prahy, OŘ MP Praha 14, 

 Policie ČR – OŘ Praha III , 

 NNO  a církevní právnické osoby, 

 komerční sektor, 

 občané. 

 

 

Městská policie   

Na úrovni hlavního města Prahy je spolupráce směřována na řešení problémů a potřeb 

celoměstského charakteru. Zaměřuje se na vzájemnou komunikaci se všemi kategoriemi 

občanů, pro které je důležitá dostupnost informací o možnostech a způsobech ochrany  před 

nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality a sociálně patologických jevů. Jde především o 

preventivní aktivity v oblasti sociální i situační prevence na úrovni primární a sekundární 

prevence. Stěžejní náplní je přednášková činnost ve školských zařízeních. Zástupce OŘ MP 

Praha 14 je pravidelným hostem Komise obecního pořádku RMČ. 

 

Policie ČR – OŘ Praha III 

Je hlavním partnerem při zpracování analýz trestné činnosti a při formulování návrhů řešení 

identifikovaných problémů. Podílí se na tvorbě programu prevence kriminality včetně 

stanovení priorit, jimiž je třeba se na místní úrovni zabývat. Zástupce PČR je pravidelným 

hostem Komise obecního pořádku RMČ. 

 

NNO  a církevní právnické osoby 

Role NNO je významná zejména v oblasti sociální prevence. Ve spolupráci s orgány veřejné 

správy se podílejí na plánování a realizaci opatření, na jejich vyhodnocování a na zvyšování 

kvality a efektivity jimi provozovaných služeb, které jsou finančně zajišťovány z veřejných 

zdrojů.     

 

Komerční sektor 

Zejména se podílí na konzultaci i přímé pomoci občanům při zabezpečování obytných domů, 

bytů, informování veřejnosti nebo realizaci konkrétních aktivit. Komerční sektor se může 

podílet na přípravě i realizaci preventivních programů, na vzdělávání pracovníků 

v preventivní oblasti, na výzkumné i evaluační činnosti. Význam komerčního sektoru by měl 

být posílen i při financování (sponzorování) projektů z oblasti situační i sociální prevence.  
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Občané 

Občané jsou důležitým partnerem v oblasti prevence kriminality, poskytují informace              

o úspěšnosti realizovaných preventivních opatřeních, nakolik se cítí bezpečně  a jak   se 

snížily či zvýšily jejich obavy z kriminality. Občané vyjadřují své názory na metody 

předcházení trestné činnosti a na opatření, která by měla být přijímána k potírání sociálně 

patologických jevů a kriminality. Role občanů je nezastupitelná při ochraně osobního majetku 

a zdraví a při jejich participaci na preventivních aktivitách. 

 

 

 

10. 

 

Další vývoj prevence kriminality na území Městské části Praha 20 

 
Koncepce prevence kriminality Městské části Praha 20 vychází z dlouholetého úsilí a 

spolupráce mezi samosprávou i úředníky MČ Praha 20, MP a PČR. Od roku 2001 je na 

Městské části Praha 20 zřízena pozice manažera prevence kriminality a pozice protidrogového 

koordinátora, kteří jsou součástí oddělení prevence na odboru sociálních věcí a školství. Oba 

manažeři jsou v kontaktu nejen se svými kolegy na ostatních městských částech a krajskými 

koordinátory, ale i s represivními i preventivními složkami Policie ČR a Městské policie. 

V rámci své činnosti podporují rozvoj preventivních programů ve školských zařízeních 

zřízených nejen městskou částí, ale i zřizovaných hl.m. Prahou, které působí na našem území. 

S uspokojením lze konstatovat, že většina projektů podpořených a realizovaných 

v uplynulých letech v rámci prevence kriminality je udržitelná a přináší nejen pozitivní 

výsledky, např. přednášky pro seniory a širokou veřejnost, terénní program, zřízení 

nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Důraz bude nadále kladen na koordinované a 

komplexní řešení problémů s ohledem na priority a cíle stanovené ve Strategii prevence 

kriminality ČR s ohledem na místní situaci. Plánovány jsou projekty sociální i situační 

prevence, informování občanů a vzdělávání.   
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11. 

  

Závěr 
 

Prevence kriminality se stala součástí politiky městské části bez ohledu na politickou 

příslušnost jeho vedení. Vedení městské části chápe prevenci kriminality jako nástroj 

k posílení pocitu bezpečí občanů. Není to jen pojem, ale souhrn funkčních opatření 

s efektivními výsledky, které se v posledních letech projevily v poklesu celkového 

nápadu trestné činnosti, převážně pak majetkové. To, jak se bude stav kriminality 

vyvíjet v následujících letech, však ovlivňuje celá řada faktorů, především 

ekonomických a sociálních, které v současnosti příliš příznivé nejsou. V návaznosti na 

trvající ekonomickou krizi a stoupající nezaměstnanost se dá očekávat následný nárůst 

kriminality a s tím spojené další úkoly pro prevenci. Je nutno prohlubovat  komplexní 

přístup k preventivním aktivitám, které zasahují do oblasti školství, sociální, drogové, 

zdravotní, kulturní, sportovní i např. při výstavbě nových sportovních či obytných 

areálů. Je žádoucí více zainteresovat veřejnost do preventivních aktivit a zároveň 

veřejnost seznamovat s úspěšnými preventivními aktivitami směřujícími ke zvýšení 

bezpečnosti a pocitu bezpečí. Je nezbytné aktualizovat informace o vývoji bezpečnostní 

situace na území Městské části Praha 20 a sledovat trendy vývoje nových přístupů 

směřujících ke zvyšování bezpečnosti a pocitu bezpečí v hlavním městě Praze. 
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