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1. Úvod 

Trestná činnost postihuje téměř každou oblast běžného života, denně jsme nuceni řešit 

rizika spojená s výskytem krádeží, vandalismu, výtržnictví nebo násilí. Opatření zaměřená na 

kontrolu kriminality reagují na tuto každodennost a soustředí se na omezování příležitostí  

k jejímu páchání, odrazení potenciálních pachatelů od rizikové činnosti a ochranu obětí před 

nimi. 

Hlavním nástrojem kontroly a omezování kriminality je bezpečnostní politika státu 

uskutečňovaná ve dvou vzájemně se doplňujících oblastech. První oblastí, která soustředí svou 

pozornost především na důsledné prosazování práva a postih kriminálního chování, využívá 

bezpečnostních složek pro zajištění veřejného pořádku. Druhá oblast – prevence kriminality 

– patří k významnému nástroji pro předcházení páchání kriminality, omezování 

kriminogenních příležitostí a minimalizování následků spojených s trestnou činností.  Prevence 

kriminality se zabývá příčinami trestné činnosti i dalších sociálně patologických jevů a 

omezováním 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.  

Zvyšování bezpečí občanů je dlouhodobě v popředí Městské části Praha 5, která postupně 

vytvořila systém preventivních opatření postavený na spolupráci věcně příslušných odborů 

ÚMČ, příspěvkových organizací ÚMČ, MP, Policie ČR, NNO a dalších subjektů. Cílem je 

komplexní přístup k řešení problémů. ÚMČ realizuje opatření v oblasti sociální prevence, 

situační prevence a oblasti informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. 

Velký důraz je kladen na pomoc obětem trestných činů1. 

                                                           
1 Struktura prevence kriminality 

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. 

Sociální prevence je orientována na potenciálního či skutečného pachatele nebo na oběť trestných činů.  

Situační prevence - staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých 

okolností. Cílem situační prevence je znesnadnění spáchání trestného činu, zvýšení rizika pro pachatele, že bude dopaden a 

potrestán, a minimalizace zisků z trestné činnosti. Opatření situační prevence jsou využívána především v případech kriminality 

páchané na veřejných prostranstvích (krádeže, loupeže), při páchání majetkové kriminality (vloupání do objektů, krádeže aut 

a věcí z aut) a při vytváření bezpečných zón a bezpečného bydlení. Situační prevence používá organizační a technická opatření 

ve všech variantách – klasické (zejména využití mechanických zábranných prostředků – zámků, mříží, folií, oplocení, trezorů 

atd.), technické (např. označování předmětů, systémy kontroly vstupů a vjezdů do objektů, elektrické zabezpečovací systémy, 

požární signalizace, městské kamerové dohlížecí systémy, pulty centralizované ochrany), fyzické (hlídkující policista, vrátný, 

ostraha objektu) a režimové ochrany (stanovení přístupových pravidel  

k informacím, klíčům a jejich dodržování). K dalším opatřením patří aplikace norem prevence kriminality při výstavbě budov 

(např. osvětlení prostoru, odstranění nepřehledných zákoutí, organizace hlídkové činnosti policie, zabezpečení objektů, použití 

individuálních technických prostředků apod.). 

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  

iindividuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických 
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2. Koncepce prevence kriminality MČ Praha 5 na léta 2017 až 2021 (dále jen 

„Koncepce“) je základním dokumentem MČ Praha 5, který aktualizuje předchozí koncepci 

(Plán prevence kriminality MČ Praha 5 na léta 2012 -2015) v souladu se současným stavem 

poznání Koncepce prevence kriminality MČ Prahy 5 na léta 2017 – 2021 o fenoménu 

kriminality, o jeho důsledcích a o účinných řešeních s ním souvisejících problémů. Současně 

Koncepce vychází ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020  

a především z Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021. Dále vychází 

z bezpečnostní analýzy, vyhodnocení Plánu prevence kriminality MČ Prahy 5 na léta 2012-

2015, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb souvisejících v MČ Praha 5  

a dalších koncepčních materiálů ÚMČ. 

Její hlavní funkce jsou: 

 stanovení priorit a cílů preventivní politiky MČ Praha 5, 

 definování cílových skupin, na které se preventivní aktivity mají zaměřovat, 

 

 definování účinných preventivních opatření, která je ve vztahu k cílovým 

skupinám a cílovým okruhům doporučené používat, 

 

 iniciování a propojování aktivit všech subjektů (samosprávy, státní, nestátní 

dobrovolnické i svépomocné organizace) zapojených do systému prevence 

            kriminality. 

 

Při tvorbě Koncepce prevence kriminality MČ Praha 5 a formulování východisek  

a cílů koncepce rozvoje prevence kriminality byly respektovány klíčové principy účinné 

prevence kriminality. Koncepce vychází z doporučení vzniklých na základě dlouholetých 

místních i zahraničních zkušeností. Poskytuje přehled dlouhodobých cílů, nabízí prostředky 

vedoucí k jejich naplnění a využívá místní znalosti. Otevírá prostor pro rozvoj metod otevřené 

koordinace, přesunu příkladů dobré praxe a integrovaného přístupu. 

                                                           
možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, 

sekundární i terciární úrovni. 

Informování občanů a jejich aktivizace - zprostředkování informací o bezpečnostní situaci, o účinných formách obrany před 

trestnou činností. Cílem je zapojování občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí. 

Úrovně preventivních opatření 

Primární prevence – zaměřuje se na kořeny delikvence, na hlubší příčiny kriminálního jednání. Zahrnuje celou populaci, 

dospělé i děti. 

Sekundární prevence – zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou 

pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), zaměřuje se na sociálně patologické jevy, jako závislosti 

na návykových látkách, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, etnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a 

na odstraňování příčin kriminogenních situací (dlouhodobá nezaměstnanost, sociální chudoba apod. 

Terciární prevence – se soustřeďuje na kriminálně narušené jedince (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné 

poradenství, pomoc při získávání bydlení ad.) a na prokriminální sociální prostředí. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky 

předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. 
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2.1 Priority 

 snížení míry a závažnosti trestné činnosti a omezování příležitostí pro páchání trestné 

činnosti 

 snižování výskytu delikventní činnosti u cílových skupin – riziková mládež a mladí 

dospělí, recidivisté a osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a snižování 

počtu a závažnosti trestných činů páchaných marginální skupinou obyvatel (osoby 

závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší, gambleři, cizinci ad.) 

 pomoc obětem trestných činů, zvýšení ochrany potenciálních obětí trestných činů, 

zejména seniorů, a ochrany jejich majetku 

 komplexní řešení prevence kriminality, tvorba specifických programů a projektů 

vedoucích k informačnímu propojení a integraci sociálních a krizových služeb 

 

 

2.2 Cíle 

  zvyšovat pocit bezpečí občanů a jejich informovanost o možnostech ochrany před 

 napadením a ochrany majetku, 

 snižovat míru a závažnost trestné činnosti a omezovat příležitosti pro páchání trestné 

činnosti, 

 snižovat rizika a výskyt protiprávních činností, včetně oslabování rizikových faktorů, 

které přispívají k výskytu protiprávního jednání, 

 podporovat ochranu občanů před násilnou trestnou činnost, zejména trestnou činnost 

páchanou pod vlivem alkoholu a drog, 

 podporovat aktivity směřující k dlouhodobé a systematické práci s pachateli  

a potenciálními pachateli trestných činů, 

 podporovat aktivity směřující k pomoci obětem TČ, 

 zvyšovat povědomí občanů, zejména dětí a mládeže a jejich rodičů o nebezpečí 

spojeném s využívání informačních a komunikačních technologií, 

 zvyšovat informovanost občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. 

   

 

2.3 Cílové skupiny 

 občané MČ P5, zejména děti a mladiství, senioři, 
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 lidé ohrožení sociálně rizikovými jevy a lidé s nějakým typem kriminální zkušeností 

 (pachatelé protiprávního a kriminálního jednání nebo rizikoví jedinci – osoby ohrožené 

sociálně rizikovými jevy) 

 oběti trestných činů (se zvláštním zřetelem na dětské oběti a seniory, zejména žijící 

osaměle, s omezenými sociálními kontakty2) 

2.4  Doporučená preventivní opatření 

 

a) v oblasti majetkové kriminality: 

 

Omezování příležitosti páchání kapesních krádeží 

- rozšíření MKS v centrální části Smíchova a rizikových místech vytipovaných policií 

ČR, event. přesun stávajících kamerových bodů na rizikovější místa, 

- efektivnější vyhodnocování záznamů MKS, 

- posílení pěších hlídek MP a Policie ČR v rizikových místech, při jednorázových akcích 

zapojení hlídek bezpečnostních agentur, 

- informační kampaň Policie ČR a MP (doporučení směrem k MHMP a připojení se 

k celopražské kampani;  jedná se nejen o riziková místa s vysokou kumulací lidí, ale 

také prostředky MHD), využít TV P5, 

- informování občanů o rizikových místech a upozorňováním, jak nedávat příležitost 

„kapsářům“ a chránit se. Pravidelně informovat v časopise Pětka pro vás, na www 

stránky radnice vytvořit záložku „Prevence kriminality“ a tuto pravidelně aktualizovat 

 

Omezování příležitostí krádeží věcí z automobilů, samotných aut, motorek a kol: 

- na základě pravidelného vyhodnocování měsíčních (čtvrtletních) statistik Policie ČR  

a MP plánovat opatření typu: osvětlování, případně hlídání míst (parkovišť), kde 

nejčastěji dochází ke krádežím věcí z aut, aut a kol, 

- posílení pěších hlídek MP a Policie ČR v rizikových místech, 

- informační kampaň Policie ČR, MP – k ochraně a zabezpečení aut proti krádežím  

a nedávání pachatelům příležitost k vykrádání aut (1x ročně v spolupráci s MHMP), 

                                                           
2 Senioři patří dlouhodobě z pohledu viktimizace za jednu z nejvíce ohrožených skupin osob. Pro svoji velkou 

důvěřivost, nižší fyzickou zdatnost, v některých případech malou znalost právních norem nebo sociální izolací apod. 

se mohou senioři stát velice snadno obětí trestné činnosti. MČ bude prostřednictvím realizace projektů MHMP, 

informační kampaně, MP (Senior akademie: vzdělávání, poradenství pro seniory, technická opatření apod.) a 

vlastních aktivit usilovat o snížení počtu obětí trestných činů z řad seniorů a zvyšování jejich subjektivního pocitu 

bezpečí. 
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- pravidelné informování občanů o rizikových místech (www stránky radnice – záložka 

„Prevence kriminality“) 

 

Omezování příležitostí páchání krádeží vloupáním do bytů, prostor domů a rodinných 

domů: 

- poskytovat občanům informace o možnostech ochrany majetku, informační kampaň 

(např. sídliště Barrandov k vloupání do bytů), osvětové pořady TV P5, prostřednictvím 

médií, (www stránky radnice – záložka „Prevence kriminality“,  

a zintenzivnit poradenskou činnost k zabezpečení majetku, 

- ve spolupráci s MP a NNO  se zaměřit na pomoc při ochraně majetku seniorů, zejména 

osaměle žijících, 

Omezování příležitostí páchání krádeží vloupáním do budov Úřadu MČ P 5 (škol, knihoven 

apod.) 

- na základě vyhodnocení statistik Policie ČR a MP pokračovat v plánovaném 

zabezpečování budov ve vlastnictví MČ. 

Omezování trestné činnosti páchané prostřednictvím informačních a komunikačních 

technologií (ICT): 

 

- podporovat vzdělávací a osvětové aktivity NNO zaměřené na prevenci kriminality  

      páchané prostřednictvím ICT, 

- informovat občany o možné ochraně před touto trestnou činnosti (časopis Pětka pro vás; 

www stránky radnice – záložka „Prevence kriminality“), 

- na školách realizovat přednášky a besedy pro děti i rodiče o TČ páchané ICT, 

- podporovat projekty neziskových organizací, zaměřené na ochranu dětí a mládeže před 

pohlavním zneužíváním, před únosy a před nebezpečím, které hrozí 

v souvislosti s internetovou mravnostní kriminalitou (viz bod b). 

 

b) v oblasti násilné a mravnostní kriminality 

Omezování příležitostí pro páchání trestných činů spojených s násilným přepadením, 

loupežemi a loupežnými přepadeními  

- podporovat opatření k vyváření bezpečných přehledných míst (osvětlení, monitorování 

rizikových míst, úprava parků a městské zeleně), 

- informovat o způsobech ochrany a prevence, poskytovat občanům informace o tom, jak 

postupovat v případě, že se stanou obětí násilných a loupežných přepadení, 

- informovat o dopadech spáchání tohoto trestného činu a informovat oběti a potenciální 

oběti o možnostech ochrany před napadením a uplatňování nároků vůči pachatelům, 
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Omezování negativních dopadů přítomnosti sociálně nepřizpůsobivých a drogově závislých 

osob 

- snižovat koncentraci obtěžujících osob na veřejných prostranstvích zvýšením počtu 

hlídek MP, ve spolupráci s NNO, 

- zvyšovat zabezpečení opuštěných a nevyužívaných objektů ze strany jejich majitelů, 

- vyžadovat na majitelích úpravu neudržovaných pozemků, 

- pokračovat v údržbě veřejných prostranství, 

 

c) v oblasti omezování kriminogenních faktorů 

    Omezování kriminality páchané pod vlivem alkoholu a návykových látek 

- podporovat opatření (projekty) zaměřené na pomoc občanům (zejména nezletilým 

a mladistvým) ohroženým nadměrným požíváním alkoholu a návykových látek, 

- podporovat činnost MP v oblasti kontroly dodržování ustanovení zákona č. 379/2005 

Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a návykovými látkami 

- spolupracovat s majiteli restaurací, obchodů apod. v oblasti důsledného dodržování 

ustanovení zákona č. 379/2005 Sb., o zákazu podávání alkoholu nezletilým, mladistvým 

a podnapilým osobám, 

 

d) v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 

           Eliminace působení negativních vlivů na děti a dospívající mládež 

- podporovat aktivity škol, které zvyšují informovanost dětí o právním vědomí, 

upozorňují na rizika závislostí a vedou děti ke zdravému životnímu stylu (besedy, 

přednášky, soutěže apod.), 

- podporovat zařízení, která zajišťují volnočasové aktivity dětí, a podporovat další 

zapojování dětí do volnočasových aktivit, 

- vytvoření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (neorganizované děti), 

 

 

e) v oblasti práce s pachateli a potenciálními pachateli trestných činů 

Podpora a koordinace aktivit v práci s cílovými skupinami občanů, které se 

rozhodujícím způsobem podílí na přestupcích proti veřejnému pořádku a trestné činnosti 

na MČ P 5. Jedná se především o: 

- rizikovou skupinou nezletilých a mladistvých, mladých dospělých,  
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- problémové dospělé osoby (osoby závislé na drogách, pachatelé pod vlivem 

alkoholu, gambleři, recidivisté a osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, 

osoby bez přístřeší, ad.) 

  

- monitorovat a hodnotit stav v oblasti výskytu sociálně rizikových jevů, 

- podporovat terénní služby, 

- podporovat budování a činnost nízkoprahových zařízení a dle potřeby rozšiřovat 

nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež, 

- podporovat aktivity NNO zaměřené na práci s cílovými skupinami obyvatel  

s rozhodujícím podílem na páchání přestupků a trestné činnosti,  

- usilovat o zvyšování finanční gramotnosti občanů (zejména sociálně slabých), kteří 

se stávají nejčastěji obětí zadlužování (finančních pastí), podporovat projekty NNO 

zaměřené na prevenci zadlužování, informovat na www stránkách radnice  

a varovat osoby náchylné k řešení nepříznivé finanční situace domácností 

prostřednictvím zadlužování o nebezpečí spojeném se zadlužováním. 

 

f) v oblasti pomoci obětem trestných činů 

Podpora opatření a projektů NNO a dalších organizací na pomoc obětem trestné činnosti 

 

- podpora opatření (projektů) zaměřených na práci s potenciálními oběťmi trestné 

činnosti zejména z řad nezletilých, mladistvých a seniorů, 

- pomoc a podpora obětem majetkové kriminality, 

- pomoc a podpora obětem domácího násilí, práce s dětmi jako svědky domácího 

násilí, 

- zvyšovat informovanost veřejnosti o domácím násilí (články v časopisu Pětka pro vás, 

www str. radnice „Prevence kriminality“), 

- zvyšovat odborné znalosti pracovníků odboru sociální problematiky a CSOP, škol, MP 

a policie ČR o problematice domácího násilí, 

-  rozšiřovat služby sociální prevence na pomoc obětem trestných činů. 

 

h) zvyšování informovanost občanů o možnostech ochrany před trestnou činností 

- ve spolupráci s Policií ČR, MP,  NNO a organizacemi působícími v oblasti prevence 

kriminality organizovat a podporovat akce na zvýšení informovanosti občanů  

o možnostech ochrany soukromého majetku a vlastní osoby, 
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- na www stránkách MČ P 5 vytvořit záložku „Prevence kriminality“, kde budou uvedeny 

základní rady k „bezpečnému chování“, instituce věnující se prevenci kriminality, rady 

občanům, informace o preventivních akcích a stránky průběžně aktualizovat  

 

i) vytvoření efektivního a koordinovaného systému prevence kriminality MČ P5 

 K zajištění priority „komplexní řešení prevence kriminality a tvorbě specifických 

programů a projektů vedoucích k informačnímu propojení a integraci sociálních  

a krizových služeb byl v roce 2015 zřízen Odbor bezpečnostní a prevence kriminality.  

V odboru je vymezena práce koordinátora prevence kriminality. Odpovídá za koordinaci  

a realizaci projektů a aktivit v oblasti prevence kriminality, propojení preventivních 

opatření sociální prevence, situační prevence a informování občanů, vyhodnocování 

vývojových trendů trestné činnosti a předávání informací odborům radnice, jejichž činnost 

s prevencí souvisí (především se jedná o odbor sociální problematiky). Odpovídá také za 

prezentaci a intenzivní medializaci prevence kriminality, informování občanů, plánování 

preventivních opatření, uskutečňování koordinace potenciálních partnerů a soustavné 

hledání možností pro smysluplnou prevenci kriminality.  

Je tajemníkem Pracovní skupiny pro prevenci kriminality a protidrogovou prevenci, kde 

jsou zastoupení pracovníci věcně příslušných odborů radnice Policie ČR, MP a dvou NNO          

(Progressive a Sananim). Úzce spolupracuje s koordinátorkou prevence kriminality   

MHMP (navrhuje aktivity MČ a podílí se na jejich realizaci), a je kontaktní osobou při 

podávání žádostí o dotaci na Program prevence kriminality na MV ČR.  

       

 

Při zajišťování realizace Koncepce spolupracují odpovědní pracovníci vedle orgánů 

samosprávy, státní správy, policie a nestátních neziskových organizací také se zástupci 

podnikatelského sektoru a občany.  Z oblasti neziskového sektoru se realizace plánu opírá 

       vedle již uvedených organizací také o NNO uvedené v institucionální analýze (str.15). 

 

Finanční zajištění Koncepce  

Aktivity v oblasti prevence kriminality financuje především MČ Praha 5. 

K získání dalších finančních prostředků na podporu realizace opatření k posílení prevence 

kriminality MČ Praha 5 využívá žádosti o dotace u Magistrátu hl. m. Prahy z dotační kapitoly 

určené pro prevenci kriminality, a dalších grantových programů příslušných odborů MHMP 
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(např. projekty sociální prevence, primární prevence s volnočasové aktivity, protidrogová 

prevence). 

Dalším dotačním zdrojem je Program prevence kriminality vyhlašovaný každoročně 

Ministerstvem vnitra ČR (pokud se týká obcí, které nemají sociálně vyloučené lokality, mělo 

by být především žádáno o poskytnutí dotace na projekty z oblasti situační prevence, 

informační aktivity). 

 

  

Příloha 

 

I. Bezpečnostní analýza 

Městská část Praha 5 patří svou rozlohou 27,5 km2 a počtem obyvatel 82 6303  k pěti 

největším v Praze. Tvoří ji několik původně samostatných obcí - Smíchov, Košíře, Motol, 

Hlubočepy, Radlice, Jinonice, Slivenec. Charakter zástavby na území Prahy 5 odpovídá jejímu 

historickému vývoji. Zahrnuje jak klasickou městskou zástavbu činžovními domy, tak rozsáhlá 

území s individuální výstavbou a sídliště Barrandov. Centrum Smíchova (Anděl) je rušným 

obchodním centrem a patří k  jedné z nejnavštěvovanějších nákupních zón v hlavním městě. 

Smíchov sousedí s historickým jádrem Prahy, má velmi dobrou dopravní dostupnost,  

a to jak v rámci městské hromadné dopravy (Na Knížecí, Anděl), tak také železniční 

(Smíchovské nádraží a dálkové autobusové dopady (Na Knížecí).  Současně je Praha 5 

obvodem s velmi rozsáhlou plochou městské zeleně, což s sebou nese zvýšená bezpečnostní 

rizika.  Na území Smíchova je také rozsáhlé panelové sídliště Barrandov s nedostatečnými 

kapacitami pro trávení volného času pro děti a mladistvé a řídkou sítí sociálních služeb 

poskytovaných NNO. 

O vývoji trestné činnosti v letech 2012 - 2015 informují následující statistiky Policie ČR. 

Kriminalita (přečiny i zločiny) 

Rok 2012 2013 2014 2015 Index na 10.000 

obyvatel 

Celkem 6223 6693 6197 5300  

Z toho:      

násilná 192 141 153 121  

mravnostní  27 44 43 41  

majetková 4631 5036 4420 3587  

 

 

                                                           
3 ČSÚ  -  k 31. 12. 2015 
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Majetková trestná činnost 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Celkem 4631 5036 4420 3587 

Z toho:     

Krádeže 

vloupáním 

639 1008 878 528 

Krádeže prosté 3474 3559 3049 2574 

ostatní 518 469 493 493 

 

Krádeže vloupáním 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Celkem 639 1008 878 528 

Z toho:     

Do obchodů 20 47 43 21 

Do restaurací  

a hostinců 

14 46 43 21 

Do bytů 109 143 127 86 

Do rodinných 

domů 

23 88 84 52 

 

Krádeže prosté 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Celkem 3474 3559 3049 2574 

Z toho:     

Kapesní 692 724 570 569 

Krádež na 

osobách 

433 542 435 375 

Motorová vozidla 

dvoustopá 

301 256 178 222 

Věci z aut 768 871 683 585 

Součástky z aut 549 348 372 192 

Jízdní kola 115 162 199 103 
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Krádeže v bytech 60 53 69 60 

V jiných 

objektech 

431 460 431 354 

 

TČ Výtržnictví a sprejerství 

Rok 2012 2013 2014 2015 

celkem 81 90 86 98 

Z toho:     

Výtržnictví 32 36 41 29 

Sprejerství 49 54 45 69 

 

Struktura pachatelů 

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

2012 10 16 1257 642 

2103 6 19 1247 702 

2014 13 19 1232 687 

2015  10 16 1029 600 

 

 

Data o vybraných druzích přestupků Policie ČR  

rok 2012 2013 2014 2015 

Druh 

Přestupky – abs. počet 

 

6581 

 

6121 

 

6171 

 

6535 

 

Proti veřejnému pořádku 

 

260 

 

258 

 

235 

 

212 

 

Proti občanskému soužití 

 

616 

 

569 

 

646 

 

599 

 

Proti majetku 

 

1661 

 

1718 

 

1626 

 

1310 
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Na úseku ochrany před 

alkoholismem  

a jinými toxikomaniemi 

 

193 

 

212 

 

283 

 

275 

 

Nejvýraznějším problémem je uliční kriminalita (krádeže MV, vloupání do MV, krádeže 

součástek z MV a kapesní krádeže). Nejvyšší nápad kapesních krádeží samozřejmě úzce souvisí 

s městskou hromadnou dopravou a nákupními centry. Takže tato kriminalita je nejvyšší 

v oblasti Anděla. Napadání motorových vozidel je v podstatě rozloženo po celém území a úzce 

souvisí s drogovou problematikou, zejména vloupání do MV. 

Na území MČ Prahy 5 je instalováno celkem 35 kamer MKS. Za poslední roky nedošlo 

k jejich navýšení a v současné době kvalita těchto kamer je již nedostatečná. I přesto je MKS 

velmi efektivní pro práci policie. Nicméně nelze-li navyšovat počet kamer MKS, což je 

problematické zejména z ekonomických důvodů, bylo by vhodné alespoň v rámci 

efektivnějšího využití stávajícího počtu kamer některé kamery přemístit do jiných lokalit. 

Od roku 2012 do současné doby nedošlo ke zvýšení policejních hlídek, ale naopak k jejich 

snížení, neboť v rámci změny systemizace na základních útvarech policie byly sníženy počty 

tabulkových míst pro hlídkovou službu. 

V letech 2012 až 2015 došlo k poklesu nápadu trestné činnosti, zejména majetkové. Nárůst 

zaznamenaly krádeže motorových vozidel. Pokles sice zaznamenala vloupání do bytů, při 

místní analýze ale sídliště Barrandov zaznamenalo nárůst. 

 

Data o vybraných druzích přestupků  - Městská policie 

Rok 2012  2013 2014  2015 

Celkem 24006 19022 22284 14673 

Z toho:     

Proti veřejnému pořádku 21293 17331 20075 13122 

Proti občanskému soužití 14 8 16 4 

Proti majetku 396 196 197 170 

Na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 

2303 1487 1996 1377 

 

Z hlediska nápadu trestné činnosti a přestupků je nejvýraznějším problémem Městské části 

Praha 5 uliční kriminalita (vloupání do motorových vozidel, krádeže součástek z motorových 

vozidel a kapesní krádeže). Nejvyšší nápad kapesních krádeží samozřejmě úzce souvisí 
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s městskou hromadnou dopravou a nákupními centry (oblast Anděl). Krádeže motorových 

vozidel a věcí z nich jsou rozloženy po celém území městské části. Vloupání a krádeže věcí 

z motorových vozidel úzce souvisí s drogovou problematikou. Na území MČ Prahy 5 sice 

nejsou lokality, které by naplňovaly charakteristiky pro sociálně vyloučené, na druhé straně je 

Praha 5 na druhém místě v počtu osob bez přístřeší a počtu uživatelů návykových látek na 

otevřené scéně, což s sebou přináší vekou zátěž a bezpečnostní rizika.  

 

 

 

Analýza sociální situace na území MČ Praha 5 z hlediska prevence 

kriminality  

 

 
Dle ČSÚ žilo k 31. prosinci 2015 na území MČ Praha 5 celkem 82 630 obyvatel. Z toho 42 233 

žen a 40 397 mužů. Věkové složení uvádí, že na Praze 5 bylo celkem 18 530 seniorů starších 

60 let.  Dětí a mladých dospělých (do 19 let) bylo 15 477. Z následujících tabulek vyplývá, že 

na MČ se snižoval počet nezaměstnaných (v roce 2015 oproti roku 2014 se snížil počet 

nezaměstnaných o 500 osob). 

 

  

2013 

 

2014 

 

2015 

Počet 

nezaměstnaných 

6632 6 600      6 100 

 

 

 

Počet dávek  

r.  

2013 

Počet dávek  

r.  

      2014 

Počet dávek  

r.  

      2015 

Příspěvek          

na živobytí 

8070 8 250 8 600 

Doplatek           

na bydlení 

3 453 3 500 3 180 

Mim. okamžitá 

pomoc 

226 225 1870 

Sociální 

příplatek 

16 22 3 
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Příspěvek           

na bydlení 

23 120 23 530 22 780 

Celkem 34 885 35 527 36 33 

 

 

II. Institucionální analýza 

 

 

Přehled subjektů, které působí preventivně a ovlivňují úroveň veřejného pořádku  

a bezpečnosti na území MČ Praha 5: 

 Úřad Městské části Praha 5 

 Na úrovni Úřadu Městské části Praha 5 jsou zřízeny odbory, které zajišťují činnosti, 

které přímo či nepřímo souvisí s aktivitami v oblasti prevence kriminality a sociálně rizikových 

jevů. Jedná se zejména o níže uvedené odbory a jejich působnost: 

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence 

Pracovní skupina je koordinačním, konzultativním a iniciativním orgánem pro oblast prevence 

kriminality a protidrogovou prevenci.  Slouží k dosahování co největší efektivity preventivních 

opatření, tzn. k zajištění informovanosti, návaznosti a souběžnosti aktivit. Jejím úkolem je 

soustřeďovat informace a analytické podklady pro vyhodnocení aktuálního stavu  

a vývojových trendů souvisejících s kriminalitou, drogovou scénou a dalšími sociálně 

rizikovými jevy na území MČ, zajišťovat vzájemnou informovanost a spolupráci na úseku, 

podílet se na zpracování koncepci prevence kriminality na dobu 4 let, schvalovat plán prevence 

kriminality a plán protidrogové prevence na kalendářní rok, sledovat realizaci dílčích projektů 

programu a vyhodnocovat jejich úspěšnost. 

Odbor bezpečnostní a prevence kriminality - vytváří a zajišťuje realizaci koncepcí  

a preventivních programů, jejichž cílem je omezení negativních jevů a asociálních 

společenských projevů promítajících se do života občanů MČ (včetně návštěvníků či turistů). 

OBK vyhodnocuje a zabezpečuje ochranu objektů a občanské vybavenosti, se kterými má MČ 

právo hospodařit. 

Oddělení krizového řízení, prevence kriminality a protidrogové prevence 

Na základě analytické činnosti zpracovává koncepce, programy prevence kriminality  

a protidrogové prevence, akční plány a projekty týkající se prevence kriminality  

a protidrogové prevence na území městské části. 

Vykonává samostatnou působnost MČ podle zákona č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (plní 

funkci protidrogového koordinátora). 

Soustřeďuje a pravidelně vyhodnocuje informace o vývoji kriminality a drogové scény, trestné 

činnosti a přestupků. 

Zajišťuje realizaci programů/projektů v oblasti primární, sekundární a terciární prevence 

kriminality a protidrogové prevence. Soustřeďuje a pravidelně vyhodnocuje informace  
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o vývoji drogové situace a kriminality na území MČ, zpracovává koncepci prevence kriminality 

a protidrogovou koncepci, kterou předkládá k posouzení, projednání a schválení. 

Zpracovává do podkladů riziková místa MČ z pohledu drogové situace, kriminality, potřeb  

a doporučení občanů, tyto pravidelně aktualizuje (www stránky), a zajišťuje informování 

občanů o možnostech ochrany před trestnou činností a informovanost o preventivních 

aktivitách. Zajišťuje oblast situační prevence oblast (stav zabezpečení objektů MČ, hodnotí 

jednotlivá rizika a navrhuje příslušná opatření). 

 

Zajišťuje činnost Pracovní skupiny pro prevenci kriminality a protidrogovou prevenci, 

koordinuje spolupráci Policie ČR MP s příspěvkovými organizacemi města a dalšími 

organizacemi participujícími v oblasti prevence kriminality a protidrogové politiky. 

 

Odbor sociální problematiky - zabezpečuje činnost v oblasti sociálních věcí v rozsahu 

stanoveným příslušnými zákony. Zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na 

úseku sociální péče a prevence.  Provádí sociálně-právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje 

poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací a sociální prevenci.  

Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb – zajišťuje sociální poradenství, provádí 

depistážní činnosti zaměřené na cílené a včasné vyhledávání jednotlivců a skupin, zabezpečuje 

opatrovnictví u osob omezených na svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu, zajišťuje agendu 

zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění i vypravení pohřbů u zcela osamělých 

občanů. 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí - zabezpečuje sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 

Napomáhá při veškerých sociálních záležitostech, které se týkají nezletilých dětí a mládeže, na 

děti týrané a zneužívané.  

Kurátoři pro děti a mládež se zaměřují na nezletilé děti do 15 let, které se dopustily činu jinak 

trestného, na oběti trestné činnosti, na dospívající (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní 

stíhání nebo kteří se dopustili přestupku, na děti s poruchami chování závažného rázu 

(záškoláctví, útěky z domova, agresivita, užívání návykových látek, prostituce aj. Řeší 

problematiku dětí cizince bez rodičů.  

Spolupracuje se soudy, notáři, policií, se školami, s lékaři, vykovává funkci kolizního 

opatrovníka při soudním jednání, kdy se jedná o děti nezletilé, navrhuje výchovná opatření. 

Oddělení sociálních kurátorů a terénních pracovníků 

Poskytuje odborné sociální poradenství osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, 

jsou ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a po jejich propuštění a osobám bez 

přístřeší.  Déle se věnuje terénní sociální práci na území MČ Praha 5. 

 

Odbor školství   - zjišťuje funkci zřizovatele předškolních zařízení, škol a školských zařízení 

a kulturního střediska MČ. Odpovídá za koncepci školství MČ a spolupracuje s kulturními 

institucemi na území MČ. 

Odbor správy veřejného prostranství -  zajišťuje výkon samosprávy na úseku veřejné zeleně, 

čistoty a pořádku, spravuje městskou zeleň, dětská hřiště a sportoviště, zajišťuje koordinaci 

s TSK, Městskou a státní policií (čistota, porušování veřejného pořádku). 

Centrum sociální a ošetřovatelské služby  

ÚMČ Praha 5 je zřizovatelem Centra sociální a ošetřovatelské služby (CSOP). Tato 
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příspěvková organizace poskytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, dále veřejně prospěšnou činnost bezplatné sociálně právní poradny  

a zabezpečuje činnost Komunitního centra Prádelna, Nízkoprahového zařízení pro děti  

a mládež-Královské louka a umožňuje internet pro seniory. 
 

Městská policie hl. m. Prahy – Obvodní ředitelství Praha 5 

Obvodní ředitelství Městské policie Praha 5 v rámci své působnosti zabezpečuje místní 

záležitosti veřejného pořádku. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na 

dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek  

a nařízení obce, podílí se na prevenci kriminality v obci. 

Ve spolupráci s Městskou částí a Oddělením prevence kriminality Městské policie hl. m. Prahy 

pořádá v rámci primární prevence akce pro obyvatele městské části, jako jsou: dětské dny 

s Městskou policií, ukázky práce městské policie ve školách a předškolních zařízeních, besedy 

se seniory, osvětová, informační a poradenská činnost ve školských a ostatních zařízeních, 

zaměřená především na sociální prevenci, poradenská činnost se zaměřením na situační 

prevenci kriminality a sociálně negativního jednání páchaného na seniorech, zdravotně a tělesně 

postižených občanech, dopravní výchova, volnočasové aktivity dětí  

a mládeže. 

Policie ČR 

Policie ČR plní zejména tyto úkoly: chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při 

zajišťování veřejného pořádku, odhaluje trestné činy a přestupky a realizuje opatření při 

předcházení trestné činnosti, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

Úkoly Policie ČR v rámci prevence plní nepřímo hlavně tím, že na základě analýz signalizuje 

určité problémy, identifikuje riziková místa, pachatele či oběti TČ. Těžiště policejní práce je 

směřováno do prevence situační – orientované na omezování kriminogenních situaci a na 

zvýšení pravděpodobnosti odhalení. Úzce cílená opatření ke zhoršení podmínek pro páchání 

konkrétních druhů kriminality, příp. ve vymezených teritoriích a zvýšení míry objasněnosti 

trestných činů. Podílí se na zvyšování informovanosti o možnosti obrany proti nejčastěji se 

vyskytujícím druhům kriminality a o správném chování občanů v případě výskytu trestného 

činu či podezření z něj.  

 

Nestátní neziskové organizace 

Přehled služeb poskytovaných neziskovými organizacemi v oblasti prevence kriminality na 

území MČ Praha 5: 

AZYLOVÉ DOMY 

Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi  

Arcidiecézní charita Praha  

 

Dům Gloria - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

Diakonie ČCE - Středisko 

křesťanské pomoci v Praze  

 

Azylový dům pro matky s dětmi 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326278948953_2&706f=50c539ba0e666d69
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326281674240_17&706f=3701f51de8c55938
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326281674240_17&706f=3701f51de8c55938
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Český helsinský výbor  

 

Poradenské centrum  

Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy, imigranti a 

azylanti, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby s 

jiným zdravotním postižením, pachatelé trestné činnosti, 

rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny 

proFem o.p.s. konzultační 

středisko pro ženské projekty  

 

AdvoCats for Women  

Pro oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby 

v krizi, seniory  

Bílý kruh bezpečí, o.s.  

 

Cílová skupina: oběti domácího násilí, oběti obchodu 

s lidmi, oběti trestné činnosti  

Cestou necestou, o.s. 

 

Centrum pro podporu rodiny pro rodiny s dítětem/dětmi 

v krizi nebo sociální tísni 

TERÉNNÍ PROGRAMY  

Člověk v tísni, o.p.s.  

 

Programy sociální integrace pro osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách 

Naděje o.s. Terénní služby pro osoby bez přístřeší 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI 

Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace – Mateřský klub, Klub 

Zastávka – pro romské etnikum 

Armáda spásy v ČR 

 

Komunitní centrum -  pro osamělé seniory, terénní 

program pro osoby bez přístřeší a rodiny ohrožené 

sociálním vyloučením 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE, VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ 

AKTIVITY 

Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež – Královská louka 

Viz Centrum sociální a ošetřovatelské péče 

Kulturní a mateřské centrum 

BARRANDOV, o.s. 

Programy pro rodiny s dětmi ve věku 0-7 let, volnočasové 

aktivity, odborné kurzy, semináře 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326280454701_7&706f=2c8265016b1ddad7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326280758251_3&706f=f77d0c1a3f99261c
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326280758251_3&706f=f77d0c1a3f99261c
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326280910460_13&706f=45f45d62e65bdf63
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326280758251_3&706f=f77d0c1a3f99261c
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326281014162_4&706f=660daa520cc7511f
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326281014162_4&706f=660daa520cc7511f
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326280602870_9&706f=7ceb5841455f3f1f
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Dům dětí a mládeže Praha 5 Volnočasové aktivity (zájmové kroužky, akce, tábory pro 

děti a mládež). 

Junák – středisko Hiawatha 

Praha 

Dětská a mládežnická organizace 

PREVENCE A LÉČBA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  

PROGRESSIVE o.s.  

 

Poradna pro rodiče, kontaktní centrum pro uživatele 

nealkoholových drog, terénní programy 

SANANIM o.s. Edukační centrum  

Středisko prevence a léčby 

drogových závislostí DROP IN 

o.p.s.  

Centrum následné péče Drop In 

 

Zájmová a sportovní činnost základních škol 

Na všech základních školách zřizovaných MČ Praha 5 probíhají kroužky zájmové a sportovní 

činnosti, např. míčové hry, sportovní gymnastika, šachy, jóga, florbal, práce na PC, hudební 

kroužky, výtvarný atd.  

Při dvou fakultních základních školách (Drtinova, V Remízku) pracují školní kluby, které 

vytvářejí nabídku trávení volného času pro starší žáky. Cílem pro další období je otevřít tyto 

kluby všem žákům základní školy. Na ZŠ Santoška a Kořenského také pracují zájmové kluby. 

 

 

 

 

III. Plnění priorit Plánu prevence kriminality MČ Praha 5 léta 2012 až 2015 

 

Priority spočívaly zejména ve snižování majetkové a násilné kriminality, v eliminaci 

kriminálně rizikových sociálně rizikových jevů, v omezování příležitostí k páchání trestné 

činnosti, ve zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a v informování občanů  

o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Zvýšená pozornost byla věnována 

především skupinám osob nejvíce ohroženým kriminalitou (děti a mládež ohrožená sociálně 

rizikovými jevy nebo již s kriminální zkušeností, senioři, oběti trestných činů, osoby se 

zdravotním a tělesným postižením, sociálně vyloučené komunity, prvopachatelé a recidivisté).  

 

 

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326281129078_10&706f=db9d620005acadce
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326281464789_12&706f=9521f957ec0ece8f
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326282096314_14&706f=0fb0d61a1617f037
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326282096314_14&706f=0fb0d61a1617f037
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1326282096314_14&706f=0fb0d61a1617f037
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Snížení majetkové kriminality 

Majetková trestná činnost tvořila v uplynulých letech přes 70% všech trestných činů 

spáchaných v Praze 5. Dominovaly především krádeže prosté (kapesní krádeže), krádeže 

motorových vozidel, vykrádání aut a krádeže kol. V centrální části Smíchova se nepodařilo 

rozšířit MKS, v nejrizikovějších místech se zvýšil počet hlídek MP, byly instalovány cedule 

„Auto není trezor“, a občané byli pravidelně informováni o možnostech zabezpečení svého 

majetku na stránkách Pražská pětka, Pokud se týká kapesních krádeží, byly posíleny hlídky MP 

v lokalitách s vysokou koncentrací obyvatel a turistů v centrální části Smíchova (pěší zóna 

Anděl, terminál Na knížecí), proběhla informační kampaň k zamezení kapesních krádeží a MČ 

zajišťuje ostrahu bezpečnostních agentur při konání pravidelných akcí (např. Vánoční trhy 

apod). 

Velká pozornost byla věnována vytváření bezpečného prostředí (bezpečné ulice, bezpečné 

parky a bezpečné prostředí škol). Příslušné odbory radnice monitorovaly riziková místa  - 

Anděl, ul. Plzeňská a okolí (U Zvonu, Husovy sady, Kavalírka, Klamovka), lokalita Na Knížecí, 

Smíchovské nádraží, park Na Skalce a okolí, sídliště Barrandov a okolí, Hlubočepy.     

V rámci bezpečného prostředí škol probíhala spolupráce s OŘ MP P5 (pochůzková činnost 

v okolí škol, monitoring ohrožených a rizikových lokalit zejména u MŠ a ZŠ, zajištění 

bezpečnosti přechodů u škol, v blízkosti dětských hřišť). Ve spolupráci s MP Praha byla 

zabezpečena školská zařízení Poplachovým monitorovacím systémem. 

V rámci zajištění bezpečného prostředí pokračovala také úzká spolupráce s OŘ Policie ČR 

Praha II a zástupci NNO (drogy, bezdomovci). 

MČ Praha 5 věnovala velkou pozornost také zabezpečení městského majetku a zkvalitnění 

osvětlení rizikových lokalit.  

 

Omezení negativních dopadů přítomnosti sociálně rizikových osob a drogově závislých osob 

v místech se zvýšenou koncentrací obyvatel (jedná se především o osoby bez přístřeší a osoby 

závislé na drogách) 

Městská část P 5 realizovala v uplynulém období řadu opatření – technického a organizačního 

rázu. Prořezem křovinatých porostů v parcích (odborem veřejného prostranství a zeleně) došlo 

ke zlepšení situace, a tím ke snížení počtu injekčních aplikací na veřejnosti, situace se zlepšila 

i zavedením ostrahy v rizikových lokalitách.  

Na základě oznámení MP a Policie ČR bylo MČ důsledně vyžadováno zabezpečení opuštěných 

a nevyužívaných objektů ze strany jejich majitelů a důsledně byly vyžadovány 
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nutné údržby a zabezpečení soukromých pozemků ze strany jejich majitelů. V rizikových  

a vytipovaných lokalitách probíhaly důsledné kontroly hlídek MP a Policie ČR a terénních 

pracovníků MČ a NNO.  

MČ Praha 5 se dlouhodobě pohybovala na předních příčkách v počtu vyskytujících se 

bezdomovců a tyto počty narůstají (v roce 2013 se předpokládal počet 200 osob, v současné 

době se předpokládá téměř 650 osob). Láká je především množství zákoutí, kde mohou 

přespávat, vysoká kumulace osob, obchodní centra poskytující zázemí 12 hodin denně, 

přestupní stanice MHD, vlaková a autobusová nádraží. Úřad MČ přijal v uplynulém období 

řadu opatření na posílení terénních sociálních služeb ve spolupráci s neziskovými organizacemi 

a specializovanými organizacemi.  

Mezi nejefektivnější preventivní opatření patří podpora mobilní sociální jednotky pro osoby 

bez přístřeší a spolupráce s o.s. Naděje V rámci terénního programu občanského sdružení je 

poskytována pravidelná sociální služba. Sociální pracovník a zdravotník vyjíždí každý týden 

na dohodnutá stanoviště (např. Na Knížecí, Hlubočepy, Vidoule nebo Košíře) a také na místa, 

která oznamují občané. Pracovníci o.s. Naděje poskytují především nízkoprahové služby 

v podobě potravinové pomoci, hygienických potřeb a základní zdravotní pomoci. Poptávka po 

zdravotní péči u této cílové skupiny narůstala a pomohla včas kontrolovat a řešit zdravotní stav 

osob bez přístřeší a výrazně se snížilo riziko přenosu infekčních chorob. Součástí vzájemné 

spolupráce městské části s o.s. Naděje je pravidelná účast sociální kurátorky pro dospělé ÚMČ 

Praha 5 při výjezdech mobilní jednotky a poskytování sociálního poradenství přímo v terénu. 

Díky spolupráci mezi radnicí, Policií ČR, MP a NNO (poskytovateli adiktologických služeb), 

která spočívala ve včasném předávání informací a realizacemi následných opatření, nedošlo ke 

zhoršení drogové situace. Kontaktní centra Sananim, Stage (Progressive, o.p.s.)  

a ambulantní zařízení pro léčbu závislostí – Centrum následné péče (Drop In o.p.s) realizují 

řadu projektů  - pro veřejnost je přínosný především pravidelný sběr injekčního materiálu na 

veřejném prostranství. Pro radnici jsou důležité informace vyplývající z monitoringu situace. 

Sběr infekčního materiálu provádí také Městská policie v rámci svých činností (nalezený 

materiál odváží do kontaktního centra k ekologické likvidaci), dále Městská policie provádí  2x 

ročně akci „Jehla“, zaměřenou na sběr infekčního materiálu na dětských hřištích a blízkém 

okolí. V případě zjištění distribuce drog na Praze 5 jakýmkoliv způsobem, jsou informace 

neprodleně (po předchozím prověření) předány PČR. 
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Prevence asociálního chování dětí a mládeže 

Aktivity na úrovni prevence rizikového chování, prevence školního násilí apod. definuje 

Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na 

období 2014 až 2020. Koncepce podporuje optimalizaci a stabilizaci sítě realizátorů programů 

specifické primární prevence a zvyšování odborných předpokladů pracovníků, kteří se věnují 

preventivní práci s dětmi a mládeží. Soustřeďuje se na zajišťování kvality poskytovaných 

preventivních programů a stanovuje strukturu vzájemné spolupráce všech zúčastněných 

subjektů na území hl. m. Prahy. 

Na školách MČ Praha 5 byla realizována přímá práce s dětmi a dospívající mládeží zvyšováním 

právního vědomí dětí a mládeže, poskytování objektivních informací o sociálně patologických 

jevech a rizikovém chování. V rámci minimálních preventivních programů proběhla řada 

projektů a akcí směřujících k zabránění působení negativních vlivů na děti  

a mládež (např. upozorňováním na možná rizika spojená s užíváním drog, internetová 

kriminality apod.). Školy spolupracovaly s preventivy MP i Policie ČR a NNO. MČ Praha 5 

průběžně podporovala akce týkající se protidrogové prevence, besedy a přednášky na školách 

k aktuálním tématům a realizaci specifického projektu hl. m. Prahy „Praha Bezpečně online“. 

Cílem tohoto projektu, který se realizoval na Praze 5 v letech 2013 -2016, bylo systematické 

snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na 

dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými.  Projekt zvýšil gramotnost v online 

bezpečnosti nejen mezi dětmi a mladistvými, ale napříč odbornou (vzdělávání) i laickou 

(osvěta) komunitou. 

Ve snaze rozšířit nabídku volnočasových aktivit, zapojit do nich děti a mládež, podporovala 

radnice pravidelné jednorázové preventivní akce (např. Fotbalový turnaj o pohár starosty MČ 

Praha 5, Sportovní den Aquaparku na Barrandově, Pochod Prokopským údolím, Dětské dny 

s policií, akce k MDD a mnohé další).  

Pro děti a mládež ohrožené nepříznivými životními událostmi, nebo které prožívají konfliktní 

situace spojené s jejich věkem či příslušnosti ke skupině, byly nabízeny služby sociální 

prevence především Komunitním centrem Prádelna (příměstské tábory, výjezdy, preventivní 

programy, besedy, semináře aj.). Bylo zřízeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeže Praha 

5 Královská louka (dále jen „NZDM) pro děti od 6 do 12 let, které jsou ohroženy nepříznivými 

životními událostmi nebo prožívají konfliktní situace spojené s jejich věkem či příslušnosti ke 

skupině. NZDM poskytuje této cílové skupině pozitivní alternativu trávení volného času a 

podporu při řešení obtížných životních situací. Zaměřuje se na děti, které navštěvují školy na 
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MČ Praha 5, a to zejména Smíchova, Hlubočep a sídliště Barrandov. NZDM je v provozu celý 

rok jednou týdně (středa od 14.00 do 18,00 hod.). Činnost NZDM navazuje na nabídku 

programů v Komunitním centru Prádelna. Z analýzy potřeb preventivních sociálních služeb 

vyplynula v roce 2012 i potřeba zřízení  NZDM na sídlišti Barrandov. Realizace se přesunula 

na léta 2016 -2017. 

 

Zvýšení povědomí veřejnosti o možnostech ochrany osobního zdraví a majetku 

Zvyšování informovanosti obyvatel o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími 

druhy kriminality a motivace k aktivnímu přístupu k zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně 

majetku bylo také jedním z cílů minulé koncepce prevence kriminality. 

Městská část se v uplynulém období snažila vytvořit funkční systém informovanosti veřejnosti 

se zvláštním zaměřením na ohrožené skupiny (senioři, osoby se zdravotním postižním a 

osaměle žijící osoby). Pravidelné informace o preventivních aktivitách  

o možnostech zabezpečení osobního majetku a pozvánky na besedy k tématům poskytoval 

především časopis Pětka pro vás a webové stránky ÚMČ (nepodařilo se však vytvořit 

samostatnou záložku „Prevence kriminality“.  

V informačním centru a u sociálních pracovníků byly distribuovány aktuální informační letáky 

Policie ČR, MP a NNO. Velká pozornost byla věnována podpoře vzdělávací preventivní akci 

pro seniory „Senior akademie“, kterou realizuje MP Praha. Řadu dalších preventivních akcí 

pravidelně realizovalo Komunitní centrum Prádelna. 

Výrazně se zvýšila poradenská činnost. Jedná se o bezplatnou sociální poradenskou činnost pro 

rizikové skupiny, občanskou poradnu ÚMČ (CSOP), a poradenskou činnost NNO. 

 

15. 7. 2016 


