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Úvod  

 

Plán prevence kriminality v Roztokách je strategický dokument, který nastiňuje další rozvoj 

města v oblasti prevence kriminality do roku 2026. Jeho cílem je vyhodnocení stávající situace 

na základě bezpečnostních analýz, zmapování bezpečnostních rizik města a následný návrh 

hlavních priorit prevence kriminality, tj stanovení dostupných, reálných možností a kroků, které 

by vedly k efektivní prevenci kriminality ve městě Roztoky. Plán prevence kriminality je 

zpracován v souladu se strategií, metodikou plánu prevence kriminality obcí, kterou vydalo 

MVČR. Dokument má zároveň sloužit jako podklad pro podání žádostí o čerpání dotací na 

projekty, jež se prevence kriminality týkají. Dokument je důležitým vodítkem pro naplňování 

bezpečnostní politiky města. Efektivní strategie prevence kriminality vyžaduje přesná data, 

dobrou analytickou činnost, kvalitní plánování, realizaci a následné hodnocení celého procesu. 

Hlavním zájmem města Roztoky je bezpečnost jeho občanů. Bezpečnost města je třeba 

budovat a podporovat společným a soustavným úsilím, prioritně prostřednictvím státních 

a samosprávních institucí, policie, dále prostřednictvím neziskového a podnikatelského 

sektoru, ale i prostřednictvím samotných občanů. 

Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí sociálně patologických jevů, z nichž 

k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí a sociálního vyloučení. 

Cílem prevence kriminality je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, jejích příčin 

a následků, s čímž úzce souvisí zmiňovaný hlavní zájem města, totiž následné zvyšování 

pocitu bezpečí občanů. Tohoto cíle lze dosáhnout nejen zkvalitněním práce bezpečnostních 

složek, ale také společným úsilím různých zainteresovaných organizací. Prevence kriminality 

na městské úrovni představuje souhrn opatření sociální a situační prevence, informování 

veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat dospívající mládeži. Strategický plán města Roztoky 

v oblasti prevence kriminality i dalších nežádoucích jevů rizikového chování dětí a mládeže 

popisuje skutečný stav dané problematiky na sledovaném území a zároveň přináší konkrétní 

cíle do budoucna, dílčí kroky a návrhy opatření, kterými lze cíle naplňovat. 
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Město Roztoky 

 

Roztoky, které se nacházejí v těsném sousedství severního okraje hlavního města Prahy, mají 

k 1. 1. 2021 podle údajů ČSÚ 8 783 obyvatel, zaujímají rozlohu 813 hektarů a jsou tvořeny 

dvěma katastrálními územími (Roztoky, 537 ha, a Žalov, 276 ha).  

Roztoky jsou obcí s pověřeným obecním úřadem. Do jejího správního obvodu spadají obce 

Číčovice, Holubice, Horoměřice, Libčice nad Vltavou, Lichoceves, Okoř, Statenice, Svrkyně, 

Tursko, Úholičky, Únětice a Velké Přílepy. 

 

Vývoj počtu obyvatel a jeho skladbu zachycuje tabulka (zdroj: Český statistický úřad): 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 8 208 8 317 8 403 8 529 8 645 8 783 

v tom  

podle pohlaví 

muži 4 010 4 044 4 080 4 134 4 213 4 301 

ženy 4 198 4 273 4 323 4 395 4 432 4 482 

v tom  

ve věku (let) 

0-14 1 732 1 766 1 800 1 849 1 858 1 845 

15-64 5 116 5 161 5 161 5 196 5 270 5 402 

65 a více 1 360 1 390 1 442 1 484 1 517 1 536 

Průměrný věk 39,4 39,4 39,6 39,6 39,8 39.6 
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Bezpečnostní analýza  

 

Přehled protiprávní činnosti páchané ve městě Roztoky období r. 2019 a 2020 

(zdroj: Policie ČR) 

Období od 1.1.2019 do 10.11.2019 

Celkem evidováno 68 trestných činů (dále jen TČ) z toho: 

- 5 skutků násilných TČ (ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, výtržnictví aj.) 

o 2 skutky objasněny; 

- 2 skutky mravnostních činů (pohlavní zneužívání) 

o 1 skutek objasněn; 

- 15 skutků krádeží vloupáním (rodinné domy, chaty, garáže, sklepní kóje aj.)  

o 5 skutků objasněno; 

- 17 skutků krádeží prostých (v jiných objektech bez vloupání, jízdních kol, motorových 

vozidel a věcí z nich aj.) 

o 5 skutků objasněno; 

- 9 skutků poškození cizí věci vč. sprejerství  

o 1 skutek objasněn; 

- 11 skutků ostatních TČ (ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy)  

o 9 skutků objasněno; 

- 9 skutků hospodářské kriminality (padělání a pozměňování peněz, podvod, zpronevěra, 

neoprávněné držení platební prostředku aj.) 

o 1 skutek objasněn.  

 

Přestupky řešené Policií ČR registrováno 

Na úseku silničního provozu a hospodářství 110 

Na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií 8 

Na úseku veřejného pořádku 0 

Na úseku občanského soužití 13 

Na úseku zbraní a střeliva 0 

Na úseku majetku 24 

Celkem 155 

 

 

Celková objasněnost za uvedené období v rámci celého území PČR Libčice n. Vltavou je 38,36 

%. 
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Období od 1.1.2020 do 10.11.2020 

Celkem evidováno 79 TČ z toho: 

- 7 skutků násilných TČ (ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, výtržnictví aj.) 

o Prozatím objasněn 1 skutek  

- 22 skutků krádeží vloupáním (rodinné domy, chaty, garáže, sklepní kóje aj.)  

o Prozatím objasněno 8 skutků 

- 21 skutků krádeží prostých (v jiných objektech bez vloupání, jízdních kol, motorových 

vozidel a věcí z nich aj.)  

o Prozatím objasněn 1 skutek  

- 16 skutků poškození cizí věci vč. sprejerství  

o Prozatím bez objasnění  

- 8 skutků ostatních TČ (ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy) 

o Prozatím objasněno 7 skutků 

- 5 skutků hospodářské kriminality (padělání a pozměňování peněz, podvod, zpronevěra, 

neoprávněné držení platebního prostředku aj.) 

o Prozatím objasněny 2 skutky 

  

Přestupky řešené Policií ČR registrováno 

Na úseku silničního provozu a hospodářství 117 

Na úseku ochrany před alkoholismem a 
toxikomanií 

9 

Na úseku veřejného pořádku 1 

Na úseku občanského soužití 19 

Na úseku zbraní a střeliva 0 

Na úseku majetku 15 

Celkem 161 

 

Celková objasněnost za uvedené období v rámci celého území PČR Libčice n. Vltavou je 

30,56 %. 

 

Na páchání protiprávní činnosti v Roztokách se podílí určitým dílem i mládež, nicméně 

policejní orgán ve většině případů disponuje pouze strohými informacemi a poznatky, na 

jejichž základě se dosud páchání této činnosti podařilo prokázat pouze v několika málo 

případech. Jedná se zejména o poškozování cizí věci, sprejerství, užívání omamných 

a psychotropních látek, jejich neoprávněné držení, řízení pod jejich vlivem atp.  

Celková zatíženost policejního orgánu zahrnuje širší spektrum protiprávní činnosti jak 

z pohledu trestního, tak i přestupkového práva, přičemž po provedení prvotních, neodkladných 

popř. neopakovatelných úkonů tuto předává na základě věcné, funkční a místní příslušnosti 
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dalším kompetentním subjektům k dalšímu řízení (např. jiné složky PČR; další orgány činné 

v trestním řízení; příslušné komise k projednávání přestupků). 

 

Statistika Městské policie  
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Přestupků proti majetku, veř. 
pořádku, občanskému soužití a 
samosprávě 

170 156 183 169 139 149 148 

Přestupků v dopravě celkem 472 403 514 549 622 666 723 

   z toho oznámeno 
správnímu orgánu 

18 36 54 39 42 34 80 

Policii ČR předáno pachatelů 21 15 18 15 21 24 18 

Policii ČR předáno řidičů pod 
vlivem alkoholu 

8 6 8 5 8 9 8 

Předáno hledaných osob 15 16 16 11 12 8 10 

 

 

Statistika komise pro projednávání přestupků 
  2019 2020 

řešených přestupků celkem 68 102 

z toho spáchaných mladistvými do 15 let 7 4 

                                                                do 18 let 1 1 

                                                                do 26 let 2 1 

 

Sociálně demografická analýza 

Počet obyvatel města Roztoky k 1. 1. 2021  (zdroj: Český statistický úřad) 

Počet obyvatel    Průměrný věk   

celkem muži ženy celkem muži ženy 

8783 4301 4482 39,6 38,5 40,7 

 

Počet školních dětí: 

Základní školu v Roztokách navštěvuje ve školním roce 2020/21 celkem 948 žáků, z toho 354 

na druhém stupni. 

Mateřské školy navštěvuje celkem 473 dětí, z toho 401 v mateřských školách zřízených 

městem, ostatní docházejí do soukromých předškolních zařízení. 



 

7 
 

Nezaměstnanost  

Míra nezaměstnanosti v okrese Praha-západ, kam Roztoky spadají, dosáhla v dubnu 2021 na 

hodnotu 2,9 %. Lze říci, že nezaměstnanost v tomto regionu nepředstavuje z hlediska 

rizikových bezpečnostních faktorů závažný problém. 

 

Dávky sociální péče 

Úřad práce poskytuje cca 220 roztockým občanům příspěvky na péči.  Dále poskytuje příspěvky na 

bydlení a v hmotné nouzi (aktuálně 12 roztockých občanů). Sociální oddělení MÚ Roztoky vyřídilo za 

období leden – červenec 2021 celkem 28 žádostí o jednorázový příspěvek. 

 

Sociálně vyloučené lokality 

Na území města Roztoky se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita 

 

Rizikové sociální faktory 

Jako rizikový faktor se jeví soustředění sociálně znevýhodněných občanů do ubytovny 

RENOVA v Přílepské ulici. 

Vzhledem k sociálnímu složení ubytovaných je frekvence nežádoucích jevů v rámci ubytovny 

vyšší než v ostatních lokalitách.   
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Institucionální analýza 

 

Na prevenci kriminality se v rámci vlastních činností podílí řada organizací, institucí a složek. 

Některé z nich při preventivních programech spolupracují, ale jejich činnost není v současné 

době oficiálně a systematicky a komplexně koordinována. 

 

Městská policie 

Vzhledem k tomu, že v Roztokách není služebna Policie České republiky (je již dlouhou dobu 

v mnohem menších Libčicích nad Vltavou, kde existuje sociálně vyloučená lokalita), je dohled 

nad pořádkem a bezpečností ve městě v rukou městské policie. 

Městská policie Roztoky působí na území města Roztoky od 12.10.1995, kdy byla zřízena 

usnesením zastupitelstva Města Roztoky, a to na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb. 

(později zákon č. 128/2000Sb), o obcích a v souladu s ustanovením § 1 z.č. 553/1991 Sb., o 

obecní policii. Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného 

pořádku v rámci působnosti města, tedy na teritoriu města Roztoky. 

Současné složení MP Roztoky: 1 velitel (vedoucí strážník) a 8 strážníků. 

Městská policie Roztoky zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 

města Roztoky (tj. Roztoky a Žalov) a na základě veřejnoprávní smlouvy též na území obce 

Únětice. 

Městská policie zajišťuje nepřetržitou 24 – hodinovou službu občanům. 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších 

úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo jiného zákona zejména: 

• přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku 

• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití 

• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 

• podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zvláštním 

zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 

• odhaluje přestupky a jiné správní delikty 

• se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 

svých povinností a oprávnění stanovených tímto, nebo zvláštním zákonem, ční 

opatření k jeho obnovení 

• se podílí na prevenci kriminality v obci 

• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci 

• upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních 

předpisů a činí opatření k jejich nápravě 
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Městský úřad – sociální oddělení 

Sociální oddělení MÚ Roztoky zajišťuje mimo jiné tyto agendy (zdroj: organizační řád MÚ): 

• zajišťuje terénní sociální práci, 

• provádí sociální depistážní činnost, 

• vede dokumentaci sociální práce v rámci Jednotného informačního systému práce a 

sociálních věcí, 

• poskytuje sociálně-právní poradenství, poskytuje metodickou pomoc, 

• provádí sociální šetření, 

• spolupracuje se státními institucemi a nestátními neziskovými organizacemi - provádí 

sociální šetření z jejich podnětů, 

• spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí, se základní školou, soudy, 

s Policií ČR, ústavy sociální péče pro děti i dospělé, s lékaři, 

• spolupracuje s úřady práce v oblasti nepojistných sociálních dávek, 

• poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci – seniorům, 

těžce zdravotně postiženým občanům z důvodu ztráty soběstačnosti, kteří nejsou 

schopni sami si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 

• zajišťuje úkony pečovatelské služby jako terénní službu v domácnostech seniorů 

a těžce zdravotně postižených občanů a ve středisku osobní hygieny, 

• s klienty vypracovává individuální plán průběhu sociální služby na základě sociálního 

šetření v jejich domácnostech a vyhodnocuje je, 

• personálně zajišťuje provoz pečovatelské služby, 

• provádí vykazování dat o poskytovaných sociálních službách v rámci celostátního 

programu MPSV, 

• přijímá žádosti občanů o umístění v DPS, vede pořadník žadatelů, zpracovává 

podklady pro jejich přijetí do DPS pro sociální komisi a RM, 

• uzavírá dohody o užívání služby tísňového volání v DPS Roztoky, 

• připravuje návrhy veřejnoprávních smluv v oblasti jednorázových dotací v sociální 

oblasti 

• přijímá žádosti občanů o jednorázové finanční příspěvky z rozpočtu města a provádí 

jejich výplatu, 

• zajišťuje agendu sociálních bytů. 
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Komise pro projednávání přestupků 

Komise pro projednávání přestupků je zvláštní orgán města zřízený podle § 106 zákona č. 

128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů. Komise projednává přestupky 

proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti 

veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a přestupky, 

o kterých to stanoví jiný zákon. 

 

Sociální a zdravotní komise rady města 

Rada města zřizuje jako svůj iniciativní a poradní orgán sociální a zdravotní komisi, která 

posuzuje žádosti občanů o finanční výpomoc, o umístění seniorů do domu s pečovatelskou 

službou, o příspěvek na úhradu obědů ve školní jídelně pro děti ze sociálně znevýhodněných 

rodin. Doporučuje rovněž příspěvky pro nestátní charitativní organizace, které pomáhají i 

roztockým občanům. 

 

Městský časopis Odraz 

Místní měsíčník Odraz, vydávaný městem, obsahuje pravidelnou rubriku „Z deníku městské 

policie“, jejímž prostřednictvím jsou občané informováni o řešených přestupcích a další 

závadné činnosti. Zároveň rubrika upozorňuje např. na zvýšený počet vloupání v určitém 

období nebo na pohyb podezřelých osob. Zároveň s časopisem jsou informace dostupné i na 

webu města Roztoky.  

 

Městská knihovna 

Knihovna primárně nabízí prostor pro bezpečné trávení volného času mezi školními 

a mimoškolními aktivitami s využitím převážně mládeží z druhého stupně základní školy. 

Poskytuje také volnočasové aktivity nejen pro tuto cílovou skupinu - hraní deskových a RPG 

her, kroužek šachu, i další nepravidelné vzdělávací a zábavné aktivity.  

V knihovně byl a pravděpodobně bude nadále realizován projekt Pomoc se školou, 

organizovaný o.p.s. Nová škola, která zaštiťuje dobrovolníky vedené akutní doučování pro 

zájemce z řad školní mládeže.  

 

Základní škola a její program prevence 

(zdroj: Výroční zpráva ZŠZB za školní rok 2018/2019) 

S ohledem na celkovou situaci ve společnosti a nárůstu rizikového chování žáků se škola snaží 

v rámci preventivních programů akcentovat kromě prevence sociálně patologických jevů také 

osobnostní výchovu a rozvoj sociálně komunikačních, emočních dovedností žáků.  
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Všechny třídy ZŠ Zdenky Braunerové absolvovaly v průběhu školního roku minimálně dva 

preventivní programy realizované externisty. Kromě těchto preventivních programů proběhlo 

sedm dvouhodinových programů s třídními kolektivy (realizováno školní psycholožkou a 

metodičkou prevence ve spolupráci s třídními učiteli), které reagovaly na aktuální výskyt 

problémů mezi žáky.  

Škola se zaměřuje především na témata týkající se bezpečnosti (dopravní hřiště – BESIP, 

spolupráce s pracovníky integrovaného záchranného systému - policie, hasiči, záchranáři, 

drogová prevence).   

Žáci 1. ročníků měli na návštěvě pracovníky městské policie; v rámci návštěvy dopravního 

hřiště si osvojovali bezpečné chování v různých dopravních situacích.   

žáci 2. a 3. ročníků absolvovali zážitkový program věnovaný riziku šikany.  

Ve 4. a 5. třídách byly realizovány programy posilující pozitivní vztahy mezi žáky, ale také 

programy cílené na bezpečné chování v kyberprostoru (seznámení s problematikou 

kyberšikany, riziky při používání sociálních sítí).   

Na počátku 6. třídy žáci absolvují adaptační program cílený na zvýšení spolupráce mezi žáky 

ve třídách, podpory rozvoje kamarádských vztahů a prevence šikany (zajištěno ACTION 

Travel, s.r.o.). Ve školním roce proběhly 4 dvoudenní adaptační programy. V šestých třídách 

během školního roku proběhly také programy věnované osobnostní výchově (Fórum pro 

prožitkové vzdělávání) a bezpečnosti (preventivní program MP Benešov). 

Žáci 7. tříd absolvovali program věnovaný dospívání "Čas proměn" a "Na startu mužnosti (MP 

Education, s.r.o.) a praktický seminář zaměřený na zvládání konfliktních situací 

(EQUILIBRIUM EDUCATION).  

Žáci 8. ročníků byli v rámci praktického zážitkového semináře seznámeni s metodami zvládání 

stresových situací (EQUILIBRIUM EDUCATION), s právní zodpovědností (Policie ČR) a 

s problematikou přiměřené obrany, seznámeni s prací vojenských a obranných složek 

(Ministerstvo obrany ČR).  

9. ročníky byly také seznámeny s problematikou právní zodpovědnosti (Policie ČR) 

a s přiměřenou obranou, s prací vojenských a obranných složek (Ministerstvo obrany ČR). 

Je třeba zajistit semináře s protidrogovou tématikou jednak v ZŠ na prvním i druhém stupni, 

dále v MŠ. Obecně je třeba zajistit preventivní vzdělávací programy komplexně a kontinuálně, 

pro žáky i pro pedagogy, provázat programy s výukou a dále s žáky diskutovat, přednášky by 

ideálně mely být tématem pro návazné školní projekty a prezentace. Je třeba zpětně 

vyhodnocovat efektivitu těchto preventivních programů a na základě vyhodnocení plánovat do 

budoucna další výchovně vzdělávací aktivity, které reflektují také aktuální situaci a potřeby ve 

městě, ve škole. 
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Neziskové organizace 

V Roztokách působí celá řada nestátních neziskových organizací, které nabízejí široké 

možnosti vzdělávání a využití volného času a které město podporuje ze svých dotačních 

programů ( v roce 2021 v celkové výši 2 miliony Kč). Mezi nejvýznamnější spolky patří: 

 

Myslivecký spolek HUBERTUS Roztoky  

Art & Craft MOZAIKA z.s.  

Junák – český skaut, středisko Lípa Roztoky, z. s.  

Roztoky – město pro život  

Sdružení Roztoč, z.s.  

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Roztoky  

Česká tábornická unie – T.K. Draci Roztoky, p.s.  

Asociace TOM ČR  

SK Roztoky, z.s.  

Tělocvičná jednota Sokol Roztoky u Prahy  

Taekwon-Do KWANG MYONG ITF, z.s.  

Equilibrium Education, z.s.  

JK Agira, z.s.  

ABRENA  Solution s.r.o.  

Atelier JoE  

 

OSPOD 

Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, OSPOD Černošice se sídlem 

Václavská 316/12, 120 00 Praha 2. OSPOD je povinen a oprávněn zajišťovat sociálně právní 

ochranu dětem dle Zákona č. 359/1999 Sb., kdy §6 uvedeného zákona přesně vymezuje, na 

které děti se sociálně-právní ochrana zaměřuje. Správní obvod obce s rozšířenou působností 

Černošice je vymezen územím obcí: 

Bojanovice, Bratřínov, Březová-Oleško, Buš, Černolice, Černošice, Červený Újezd, Číčovice, 

Čisovice, Davle, Dobrovíz, Dobříč, Dobřichovice, Dolní Břežany, Drahelčice, Holubice, 

Horoměřice, Hostivice, Hradištko, Hvozdnice, Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, 

Jesenice, Jílové u Prahy, Jíloviště, Jinočany, Kamenný Přívoz, Karlík, Klínec, Kněževes, Kosoř, 

Kytín, Lety, Libčice nad Vltavou, Libeř, Lichoceves, Líšnice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Nučice, 

Ohrobec, Okoř, Okrouhlo, Ořech, Petrov, Pohoří, Průhonice, Psáry, Ptice, Roblín, Roztoky, Rudná, 

Řevnice, Řitka, Slapy, Statenice, Středokluky, Svrkyně, Štěchovice, Tachlovice, Trnová, Třebotov, 

Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Úhonice, Únětice, Velké Přílepy, Vestec, Vonoklasy, Vrané nad 

Vltavou, Všenory, Zahořany, Zbuzany, Zlatníky-Hodkovice, Zvole. 
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Oblast Roztoky má v dikci sociální pracovnice Bc. Eva Matyášová (tel. 221 982 262), do jejíž 

kompetence spadají znevýhodněné děti složitým rodinným prostředím, děti týrané 

a zanedbávané.  Vedoucí oddělení sociální prevence Bc. Eva Svojtková (tel. 221 982 284) je 

zároveň vedoucí kurátorkou dětí a mládeže, oddělení kurátorů pro mládež se zabývá dětmi 

a mladistvými, kteří páchají trestnou činnost nebo se projevují jiným závadovým chováním, 

např. opakovaně páchají přestupky, utíkají z domova, či zanedbávají povinnou školní 

docházku.  

Městský úřad Roztoky jako obecní úřad je povinen vykonávat preventivní a poradenskou 

činnost dle §10 Zákona 359/1999 Sb., který přesně vymezuje povinnosti a kompetence dané 

tímto zákonem obecním úřadům. 

Sociální odbor města Černošice nedisponuje pozicí referent prevence kriminality. 

Spolupráce s OSPOD Černošice je sice dlouhodobě zavedena, ale chybí hlubší zajištění podpory, 

spolupráce, pomoci, poskytování poradenství a koordinace mezi zainteresovanými subjekty, tedy 

mezi rodinou/dítětem, OSPODem, školou, sociálním oddělením města Roztoky, příp. policií, 

neziskovými a pomáhajícími organizacemi apod. 

 

 Policie ČR – OO Libčice nad Vltavou 

V Roztokách není umístěna služebna Policie ČR. Město spadá pod OO Libčice nad Vltavou, 

do jehož územní působnosti spadají obce Libčice nad Vltavou, Číčovice, Debrno, Dolany, 

Hole, Holubice-Kozinec, Horoměřice, Lichoceves, Noutonice, Okoř, Statenice, Roztoky, 

Svrkyně, Tursko, Úholičky, Únětice, Velké Přílepy. Vzhledem k dlouhotrvajícímu podstavu 

policistů nelze předpokládat, že by se v dohledné době služebna v Roztokách obnovila. 

Částečně je tento deficit nahrazován velmi dobrou spoluprací Policie ČR s Městskou policií 

Roztoky. Vzhledem k výše uvedenému současnému nedostatku policistů a s ohledem 

na negativní prognózou do budoucna, co se týká vybudování služebny v Roztokách, je 

namístě uvažovat o dalších podpůrných opatřeních v rámci prevence kriminality, která by 

vedla ke zlepšení bezpečnosti ve městě. Takovým opatřením je, i s ohledem na 30% 

objasněnost TČ a přestupků: 

- posílení kamerového systému na území města 

- dobré osvětlení lokality, eliminace problematických míst  

- dobré zabezpečení objektů veřejných i soukromých, bdělost a spolupráce občanů 

- větší informovanost občanů, netolerance občanů k protiprávnímu jednání 

 

Probační a mediační služba ČR  

Městský úřad Roztoky zajišťuje ve spolupráci s Probační a mediační službou realizaci 

náhradních trestů formou veřejně prospěšných prací, obvykle v Technických službách města 

Roztoky.  
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Základní problémy v oblasti kriminality 
 

Mezi nejčastěji se vyskytující projevy nežádoucího chování v Roztokách patří zejména: 

- majetková trestná činnost,  

- narušování veřejného pořádku,  

- problematika alkoholismu a jiných toxikomanií,  

- vandalismus,  

- výtržnictví,  

- narušené občanské soužití.  

 

Základní faktory ovlivňující úroveň kriminality vyjadřuje následující SWOT analýza. 

 

SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

• Dobrá spolupráce městské policie 

s PČR 

• Spolupráce MÚ s Probační a 

mediační službou (obecně prospěšné 

práce) 

• Neexistence vyloučených lokalit na 

území města 

• Nízká kriminalita 

• Rozvinutá primární prevence 

• Působení školního psychologa a 

preventisty 

• Široká nabídka zájmových aktivit 

v NO 

• velké množství kulturních, 

sportovních a společenských akcí 

• nízká nezaměstnanost 

• Limitované časové a logistické 

možnosti MP 

• Absence služebny PČR 

• Podstav OO PČR Libčice 

• Nedostatečný kamerový systém 

• Vandalismus, sprejerství 

• Nízká objasněnost TČ mládeže 

• Nedostatek bezpečných 

volnočasových neorganizovaných 

prostor pro mládež (sportoviště, 

hřiště, případně i vnitřní prostory, kde 

si mladiství sami volí program a 

dospělý případně pouze doprovází) 

• Nekontinuální programy pro ZŠ, MŠ 

cílících na informace o drogových 

závislostech, dále na TČ dětí a 

mládeže 

• Nedostatek sociálních bytů 
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Příležitosti  Rizika/hrozby 

• Využití spolupráce se školní 

psycholožkou 

• Spolupráce s KÚ 

• Spolupráce s OSPOD 

• Spolupráce s církvemi 

• Možné dotace na projekty z oblasti 

prevence kriminality 

• Informovanost veřejnosti o 

bezpečnostní situaci a opatřeních, 

spolupráce s veřejností 

• Vytvoření pozice Koordinátora 

prevence kriminality – propojení 

informací a spolupráce mezi 

zainteresovanými subjekty 

• Vytvoření příležitostí ke spolupráci 

s dobrovolníky 

• Přesah trestné činnosti z Prahy 

• vytváření problematických skupin 

mládeže bez aktivního trávení 

volného času se sklony k větší 

konzumaci alkoholu či jiných 

psychotropních látek 

• zhoršení ekonomické situace 

obyvatel 

• zvýšená tolerance (bezradnost?) 

veřejnosti k návykovým látkám 

• Sílící hustota dopravy 

• Zvyšující se počet obyvatel žijících ve 

městě 

• Zvyšující se počet žáků v ZŠ, riziko 

vyšší anonymity 
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Obecně o prevenci kriminality 

 

Kriminalita  

Kriminalita je nebezpečný společenský, sociálně patologický jev, který narušuje harmonický 

vývoj společnosti, narušuje základní pravidla společenského řádu a lidského soužití. 

Kriminalitu lze obecně chápat jako protiprávní jednání, tedy jde o veškeré páchání přestupků 

nebo trestné činnosti spáchaných na určitém území za určité období. Sociologické pojetí 

kriminality je širší, zahrnuje společensky nebezpečné, ohrožující antisociální činy, společností 

odmítané, ale z hlediska platného práva nemusí naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. 

Jde např. o prostituci, konzumaci drog, sympatizování s extremistickými hrnutími, rasistické a 

xenofobní postoje apod.)  

 

Prevence kriminality  

Prevence kriminality spočívá v komplexu opatření nerepresivní povahy, které realizují státní, 

veřejnoprávní i soukromoprávní subjekty a které směřují k předcházení páchání kriminality, 

čímž následně dochází ke snižování obav z ní. Preventivní aktivity se uskutečňují na úrovni 

celostátní, regionální nebo místní, na úrovni primární, sekundární a terciární prevence. 

Z hlediska účinnosti jsou programy prevence kriminality nejefektivnější právě na místní úrovni. 

Podstatou systému prevence kriminality na místní úrovni je optimální rozložení působnosti 

v oblasti sociální a situační prevence s ohledem na místní situaci, potřeby a možnosti (např. 

finanční, personální apod.)  

Programy prevence kriminality představují systém metodické, koncepční, koordinační 

a finanční podpory ze strany ústředních orgánů státní správy a samosprávy. Podstatou těchto 

programů je součinnost, dobrá komunikace a informovanost mezi orgány státní správy, 

samosprávy, policie, nestátních a neziskových organizací. Za realizaci programů prevence 

kriminality nesou odpovědnost obecní zastupitelstva. 

 

Primární prevence  

Je souborem opatření, které jsou určeny pro celou populaci se zaměřením na konkrétní 

sociální skupinu. Jejich cílem je, aby k nežádoucím jevům vůbec nedocházelo. Zahrnuje 

především výchovné, vzdělávací, volnočasové a poradenské aktivity zaměřené na nejširší 

veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování příslušných hodnotových 

měřítek zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti kulturního, sportovního 

vyžití, předkládání odborných a adekvátních informací (např. seznámení s trestnou 



 

17 
 

odpovědností dětí a mládeže apod.). Těžiště primární prevence spočívá v rodině, ve škole 

i v širším sociálním prostředí.  

 

Sekundární prevence  

Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva, úžeji vymezené 

podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod., a na kriminálně rizikové sociální a situační 

prostředí.  

Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se 

mohou stát pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, nebo se již oběťmi nebo pachateli sociálně 

patologických jevů stali. Jde např. o drogovou a alkoholovou závislost, šikanu, sprejerství, 

gamblerství, výtržnictví, vandalismus, interetnické konflikty, rasismus, xenofobie apod. 

Prioritou sekundární prevence je snižování rizik nežádoucího chování jedince a jeho podpora 

k životu bez závadového chování. 

 

Terciární prevence  

Terciární prevence představuje resocializační opatření zaměřující se na ty, kteří trestný čin již 

spáchali, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy, a na osoby, které se již staly oběťmi 

trestných činů. Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. 

rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání sociální, sociologické 

a ekonomické samostatnosti apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích 

intervencí a rekonstruovat nefunkční sociální prostředí. 

 

Sociální prevence  

Sociální prevence představuje souhrn aktivit ovlivňující proces socializace a sociální integrace 

jedince a aktivity zaměřené na změnu jeho nepříznivých společenských a ekonomických 

podmínek, neboť tyto jsou považovány za jednu z příčin páchání trestné činnosti. Sociální 

prevence je součástí sociální politiky. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či 

ekonomicky měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv 

jedinců. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

ohroženy krizovou sociální situací, tedy životními návyky a způsobem života, který vede ke 

konfliktu se společností, s jinou fyzickou osobou, se zákonem. Cílem služeb sociální prevence 

je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situaci a chránit společnost před 

vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Sociální prevence je orientována na 

potencionálního či skutečného pachatele nebo na oběť trestné činnosti. Aktivita sociální 

prevence je zaměřena na odstranění (minimalizaci) rizikového chování jedinců v cílových 

skupinách. Do sociální prevence patří také informování veřejnosti o stavu, vývoji a typech 
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trestné činnosti v jednotlivých lokalitách, informování o nebezpečí ohrožení trestnou činností 

a způsobu ochrany proti ní. Jde jednak o informovanost obyvatel a zároveň o motivaci 

k vlastnímu aktivnímu přístupu, k odpovědnému zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně 

svého i veřejného majetku. 

 

Situační prevence  

Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na 

určitých místech a za určitých okolností. Její součástí je rovněž informovanost veřejnosti 

o možnostech ochrany před trestnou činností. Situační prevence je orientována na omezování 

kriminogenních situací, na zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele, na informování 

veřejnosti o možné trestné činnosti a její spolupráci. Situační prevence využívá opatření  

1) ekonomického rázu (zvýhodnění určitých subjektů, které se podílí na boji s kriminalitou),  

2) klasického charakteru (jedná se o využití mechanických zábran, zámků, mříží, oplocení, 

trezorů apod.)  

3) opatření technického rázu (označování předmětů, systémy kontroly vstupů a vjezdů do 

objektů, elektrické zabezpečovací systémy, požární signalizace a kamerové systémy),  

4) fyzického rázu (větší výskyt policistů v ulicích, ostraha objektů, vrátný)  

5) režimového typu (stanovení přístupových pravidel k informacím, klíčům apod.) a dalších 

opatření, jako je dobré osvětlení veřejných prostranství nebo odstranění nepřehledných 

zákoutí apod. 

 

Prevence drogových závislostí  

Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž 

k nejzávažnějším patří různé formy závislostí.  

Prevence drogových závislostí představuje všestrannou péči, zahrnující primární sekundární 

i terciální prevenci, tedy od předcházení experimentování s drogami u doposud intaktní 

populace a nespecifickou výchovu ke zdravému životními stylu, přes ambulantní či ústavní 

léčbu v případech problémového zneužívání drog až po rehabilitaci a resocializaci osob, které 

již léčením prošly a u nichž je společenský zájem udržet dosaženou abstinenci a pomoci jim 

k návratu do společenského života.  
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Okruh subjektů prevence kriminality  

Zahrnuje kromě orgánů činných v trestním řízení i další subjekty, např. nerepresivní orgány 

státní správy, síť nestátních neziskových a církevních organizací a dalších zájmových sdružení 

občanů, některé typy školských zařízení ale i podnikatelské subjekty a jednotlivé občany.  

Na místní úrovní působí i další subjekty prevence v řadě specifických oblastí, např. metodici 

prevence ve školských zařízeních. K subjektům prevence dále náleží poskytovatelé sociálních 

služeb, zařízení sociálních služeb včetně sociálního poradenství nebo orgány sociálně právní 

ochrany dětí.  

 

Objekty prevence kriminality  

V rámci preventivní činnosti jsou sledovány tyto objekty: 

• kriminogenní faktory – sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality,  

• potencionální a skuteční pachatelé trestné činnosti  

• potencionální a skutečné oběti trestných činů  

 

Cílové skupiny  

Z nejširšího hlediska jsou cílovou skupinou v rámci prevence kriminality všichni obyvatelé 

města, neboť město za bezpečnost svých občanů odpovídá. Stěžejní v této oblasti je působení 

městské policie. Město by dále mělo plnit úkoly v oblasti informovanosti občanů 

o bezpečnostních záležitostech.  

Zvláštní pozornost Strategického plánu prevence kriminality musí být věnována 

nejzranitelnějším skupinám obyvatel, tedy dětem, dospívající mládeži a seniorům.  
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Strategie prevence kriminality  

 

Hlavní úlohou Strategického plánu prevence kriminality je stanovit jasné priority a konkrétní 

úkoly, na kterých budou participovat všechny odpovědné instituce města. Hlavním  

strategickým cílem města Roztoky v oblasti prevence kriminality nemůže být nic jiného 

než vytvoření a zachování bezpečného města, v němž mají občané oprávněný pocit 

bezpečí, na kterém se dobře informovaný občan aktivně spolupodílí. Dílčím cílem 

strategického plánu je posilování pocitu sounáležitosti občana s obcí, jeho odpovědnosti vůči 

své bezpečnosti, odpovědnosti vůči svému i veřejnému majetku a jeho zabezpečení. Takové 

nastavení spolupráce vede ke zvýšení důvěry obyvatel ve veřejnou správu.  

Strategický plán prevence kriminality je dokument, který jednak popisuje skutečný stav dané 

problematiky, zároveň přináší konkrétní cíle do budoucna a dílčí opatření, kterými lze cíle 

naplňovat. 

 

Priority a cíle prevence kriminality města Roztoky 
 

Z výše uvedených rozborů a analýz vyplývají tyto základní priority a cíle v prevenci 

kriminality: 

 

1. Zajištění efektivní spolupráce orgánů místní samosprávy, státní správy, městské policie, 

základní školy, OSPOD a neziskových i soukromých organizací, angažujících se v oblasti 

prevence kriminality a oblasti sociální patologie ve městě.  

2. Zajištění větší informovanosti občanů o bezpečnostních rizicích a o způsobech jejich 

předcházení. 

3. Snižování počtu TČ a přestupků, bezpečnější město.  

4. Zvýšení objasněnosti TČ a přestupků, bezpečnější město.  

5. Zvyšování bezpečnosti seniorů.    

6. Zvyšování právního povědomí školní mládeže. 

7. Primární protidrogová prevence zaměřená na předcházení experimentování s drogami u 

dosud nezasažené populace. 

8. Podpora nabídek volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež s rizikovou 

prognózou  

9. Rozvíjení a podpora aktivit mládeže v oblasti sportu, kultury a v oblasti výchovy ke 

zdravému životnímu stylu.  
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Opatření k naplnění priorit a cílů pro roky 2022 – 2026  

 

Priorita 1 – informace, koordinace, efektivní spolupráce: 

Navrhovaná opatření: 

 

Vytvoření stálé pracovní skupiny pro prevenci kriminality - Komise pro prevenci kriminality 

Složení: 

- Člen vedení města nebo rady 

- Vedoucí strážník 

- Vedoucí sociálního oddělení MÚ 

- Pracovník sociálního oddělení – koordinátor prevence kriminality 

- Zástupce PČR 

- Školní psycholog nebo preventista 

- Případně externí odborník 

Úkolem skupiny bude pravidelné vyhodnocování bezpečnostní situace ve městě, koordinace 

aktivit jednotlivých institucí, organizací a podávání návrhů preventivních opatření radě města. 

 

Vytvoření pracovní pozice pro prevenci kriminality – koordinátor prevence kriminality.  

 

Priorita 2 – informovanost veřejnosti 

Navrhovaná opatření: kromě zachování stálé rubriky městské policie v městském časopisu 

Odraz zapojit i moderní způsoby komunikace – internet, sociální sítě, kde by se občané 

dozvěděli o aktuálních problémech a problematických místech ve městě, naopak občané by 

zde mohli zanechávat vzkazy a dotazy související s bezpečností města. Pořádání přednášek 

pro občany, spolupráce občanů s koordinátorem prevence kriminality, komunikace s členy 

Komise pro prevenci kriminality. 

 

Priorita 3 – snižování trestné činnosti, bezpečnější město  

Navrhovaná opatření: Zvyšování odbornosti strážníků městské policie specializovanými 

školeními, soustředění pozornosti na problémová místa, vyšší frekvence výskytu strážníků na 

ulicích, zkvalitňování technické výbavy MP, pravidelná spolupráce policie se členy Komise pro 

prevenci kriminality a s koordinátorem prevence kriminality.  

Zajištění dobrého osvětlení veřejného prostoru, svědomité zabezpečení majetku 

soukromého - osvěta, svědomité zabezpečení majetku veřejného, různé formy zajištění (viz 

výše) a ostrahy objektů. Nastavení spolupráce občanů a města, konkrétně s koordinátorem 

prevence kriminality, kde je možné žádat poradenství, konzultaci a pomoc. Aktivní spolupráce 

občanů a města na sociálních sítích. 
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Priorita 4 – zvýšení objasněnosti TČ a přestupků, bezpečnější město 

Navrhovaná opatření: Vytipování optimálního rozmístění bezpečnostních kamer a plánovitá,  

postupná realizace. Ke zvýšení objasněnosti trestné činnosti a přestupků dopomůže již výše 

zmíněná opatření, jako je dobré osvětlení veřejných prostor, eliminace problematických 

zákoutí a staveb, policejní hlídky v ulicích města, aktivní spolupráce informovaných občanů na 

sociálních sítích i s městem, konkrétně s koordinátorem prevence kriminality. Aktivní 

spolupráce občanů a města na sociálních sítích. 

 

Priorita 5 – zvyšování bezpečnosti seniorů    

Navrhovaná opatření: organizace tematických besed a přednášek, nejlépe ve spolupráci se 

SPCCH a dalšími neziskovými organizacemi, které v této oblasti působí, zvyšování právního 

povědomí seniorů. Do této priority spadá též bezpečnost v domě s pečovatelskou službou, 

kde je třeba udržet a zdokonalovat systém osobních alarmů a realizovat dlouhodobě 

plánované osazení bezpečnostních kamer včetně sledování přilehlého altánku. 

 

Priorita 6 - zvyšování právního povědomí školní mládeže 

Navrhovaná opatření:  

- realizace preventivních programů ve škole (co je/není trestný čin, přestupek a jak se 

trestá) 

- co je závadové chování, šikana, kyberšikana, nebezpečné chování na sociálních sítích, 

poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, jak takovému chování zabránit, minimalizovat 

a kde požádat o pomoc 

- vzdělávání pedagogů v oblasti závadového chování dětí a mládeže, včasné rozpoznání 

problematických jevů, schopnost správně postupovat při zvládání krizové situace, umět 

správně komunikovat s agresorem i obětí 

- posilování pocitu sounáležitosti s městem a jeho obyvateli  

- osvěta pro rodiče a širokou veřejnost v oblasti rizikového chování dětí a mládeže 

(pořádání přednášek, odborné články v časopise Odraz, na městském bezpečnostním 

internetovém portálu 

- spolupráce s rodiči ohrožených dětí, poskytování poradenství 

 

Priorita 7 – primární protidrogová prevence 

Navrhovaná opatření: 

- realizace preventivních programů v MŠ, ZŠ (např. naučit se říkat NE, co je 

experimentování či zneužívání návykových látek, kde hledat pomoc, smysluplné 

trávení volného času, zdravý životní styl), Revolution train – a jiné zážitkové aktivity 
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- vzdělávání pedagogů v oblasti zneužívání návykových látek, včasné odhalení 

závadového chování, jak postupovat, na koho se obrátit 

- osvěta pro veřejnost (odborné informace a články v časopisu Odraz, na městském 

bezpečnostním internetovém portálu, poradenství u koordinátora prevence kriminality) 

 

Priorita 8 – podpora nabídek volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež  

Navrhovaná opatření:  

- vybudování částečného zastřešení na stávající U rampě v ulici Obránců míru 

(přístřešek nebo altán) 

- vybudování dalšího sportoviště pro mládež typu U rampy nebo Bike parku, případně 

multifunkčního hřiště na fotbal, nohejbal apod., kde bude možnost trávit smysluplně, 

ale neorganizovaně volný čas. Sportoviště by opět mělo mít minimální zázemí ve formě 

alespoň částečného zastřešení. 

- oficiální nízkoprahové centrum v roztockých podmínkách založit nelze, přesto 

doporučujeme zvážit vybudování vnitřních prostor pro neorganizované volnočasové 

aktivity s vybavením např. fotbálkem, kulečníkem, herním počítačem, promítáním 

filmů. Nezbytný by v tomto případě byl dozor.   

 

Priorita 9 – volnočasové aktivity a výchova ke zdravému životnímu stylu 

Navrhovaná opatření: podpora neziskových organizací na území města, které se věnují 

mládeži, vytvoření plánu vlastních aktivit města a jeho složek v této oblasti. Spolupráce 

i s komerčními subjekty (Lexik – pedagogicko-psychologická poradna, vzdělávací programy, 

poradenství). 

 

 

Možné finanční zdroje pro preventivní opatření 
 

- Rozpočet města Roztoky 

- Dotační program prevence kriminality MV 

- Dotační programy MPSV 

- Fond prevence Středočeského kraje 

- Evropský sociální fond 
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Závěr 

 

Strategický plán prevence kriminality města Roztoky byl zpracován dle metodiky MVČR. 

Podkladem pro zpracování Strategického plánu prevence kriminality, vytyčení priorit a cílů 

a stanovení konkrétních kroků do budoucna byly následující dokumenty a informační zdroje: 

Bezpečnostní analýza za rok 2019/2020, Sociálně demografická analýza města, Institucionální 

analýza města, Výroční zpráva ZŠ Zdenky Braunerové za rok 2019/2020. Z uvedených 

podkladů a také ze spolupráce a setkání členů Komise pro prevenci kriminality vyplynuly 

bezpečnostní problémy a problematické oblasti, na které je třeba v daném období zaměřit 

pozornost a zacílit opatření. 

 

Strategický plán prevence kriminality je chápán jako živý dokument, který může v průběhu 

předmětného období pružně reagovat na aktuální vývoj bezpečnostní situace ve městě. 


