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ÚVOD 

Program prevence kriminality města Sedlčany pro rok 2021 je zpracován v souladu 

s Dlouhodobým strategickým plánem prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020-2022, 

který byl schválen Zastupitelstvem města Sedlčany dne 14. prosince 2020. Dále je zpracován 

v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016-2020 (usnesení 

vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016, prodloužené usnesením vlády ze dne 15. června 

2020) a Koncepcí prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018-2021 (schválena 

Zastupitelstvem Středočeského kraje ze dne 5. prosince 2017) a s Koncepcí protidrogové 

politiky Středočeského kraje na léta 2016-2020 (schválena Zastupitelstvem Středočeského 

kraje dne 19. září 2016). 

 

Středočeský kraj se v rámci Programu prevence kriminality na rok 2021 zaměří mimo jiné 

na snižování majetkové kriminality, snižování míry recidivy, ochranu měkkých cílů (např. 

škola, školská zařízení), prevenci kybernetické kriminality apod. Současně Středočeský kraj 

společně s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje bude i nadále prosazovat 

komplexní přístup k řešení bezpečnostních rizik na území kraje prostřednictvím spolupráce 

jednotlivých subjektů státní správy, samosprávy včetně neziskového sektoru, s cílem aktivně 

zapojit i komunity a veřejnost do realizace preventivních opatření k eliminaci těchto rizik. 

 

Cílem města Sedlčany je nadále vyvíjet takové aktivity, které podpoří pocit bezpečí občanů 

ve městě, rozvíjet kompetence občanů pro řešení složitých životních situací a realizovat 

preventivní aktivity zaměřené nejen na cílové skupiny (mládež, senioři).  

 

Preventivní aktivity Programu prevence města Sedlčany pro rok 2021 jsou plánovány 

s ohledem na nelehkou situaci v souvislosti s pandemií (Covid-19). Realizace 

některých aktivit závisí na vývoji epidemiologické situace a vládních protiepidemiologických 

opatření.
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PROGRAM 

Preventivně bezpečnostní akce „Viditelnost“ 
 

Manažer prevence kriminality a protidrogové prevence (dále v textu „manažer prevence“) 

ve spolupráci se zástupcem BESIP (hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního 

provozu v ČR) uskuteční bezpečnostně preventivní akci zaměřenou na viditelnost chodců 

za zhoršených světelných podmínek. Akce proběhne na náměstí T. G. Masaryka.  

Cílem akce je upozornit na zhoršené světelné podmínky způsobené brzkým západem 

a pozdějším východem slunce nebo častými mlhami, které jsou pro podzimní a zimní období 

obvyklé. Akce je převážně zaměřena na rodiny s dětmi, seniory a osoby pohybující  

se za snížené viditelnosti na pozemních komunikacích.  

 

Zajišťuje: manažer prevence, BESIP 

Období: leden – únor 2021 (neuskutečněno s ohledem na vládní opatření) 

     září – listopad 2021 

 

„Jarní úklid dětských hřišť“ (volnočasová, dobrovolná, společenská akce) 

 

Manažer prevence ve spolupráci se Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. vyzve 

širokou veřejnost k zapojení do tzv. Jarního úklidu dětských hřišť. Akce nespočívá pouze 

v úklidu hřišť a jejich okolí (úklid pravidelně zajišťují zaměstnanci Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.), ale zaměří se na zvelebení hracích prvků. 

Cílem této akce je obnova a úprava vzhledu (estetické funkce) vybavení hřišť. Zapojení 

veřejnosti (rodičů, mládeže apod.) k zvelebení města. V rámci této akce budou aktivně 

získány informace a postřehy občanů města na téma prevence (akce, přednášky, …) a vnímání 

pocitu bezpečí ve městě Sedlčany. 

 

Zajišťuje: manažer prevence, Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

Období: duben – červen 2021  

 

Přednáška „Senior v silničním provozu“ a „Senior a šmejdi“ 

 

Akce mířená na cílovou skupinu – senioři a jejich rodinní příslušníci. 
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Senior v silničním provozu – přednášku zajišťuje zástupce BESIP. V rámci přednášky  

se občané dovědí, jak se chovat v roli chodce nebo řidiče. Budou seznámeni s důležitými 

změnami v zákonech za poslední léta v oblasti provozu na pozemních komunikacích. 

Pozornost bude věnována i viditelnosti osob, jako účastníků silničního provozu. Po přednášce 

obdrží posluchači drobné dárky s reflexním pruhem. 

 

Senior a šmejdi – přednášku zajišťuje vrchní strážník Městské policie Sedlčany p. Petr Krch. 

Cílem přednášky je předat občanům informace, jak se bránit nečestným taktikám firem 

i jednotlivců. V rámci prevence budeme varovat před „šmejdy“, kteří se svými nabídkami 

a podvody oslovují zejména seniory a ti se dostávají do svízelné finanční i životní situace. 

Budou zde předány základní preventivní rady, jak těmto situacím předejít i jak je případně 

řešit. 

 

Zajišťuje: manažer prevence, BESIP, Městská policie Sedlčany 

Období: leden – prosinec 2021 

 

Informační systém pro města a obce – Záchranný kruh 

 

Systém umožňuje informovanost o vzdělávání obyvatel v oblasti běžných rizik 

i mimořádných událostí včetně aktuálních výstrah. Obsahuje snadno pochopitelné informace 

vycházející ze zkušeností záchranářů. Každá rada, informace je přímo provázána 

na interaktivní vzdělávací kurzy. Rodiče s dětmi se zábavnou formou dozví, jaké nebezpečí 

hrozí a co dělat. 

Informační systém bude vyvěšen na webových stránkách města Sedlčany. 

 

Zajišťuje: manažer prevence 

Období: leden – prosinec 2021 

 

Preventivní přednášky – školy 

 

Preventivní působení na děti a mládež – nabídka mateřským školám, základním školám 

a středním školám ve městě Sedlčany. 

Ve spolupráci s Městskou policií Sedlčany v případě příznivých epidemiologických podmínek 

bude školám nabídnuta preventivní přednášková činnost s možností výběru z uvedených 
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témat (případně dle potřeby zařazení aktuální problematiky) s ohledem na věkové rozmezí 

dětí a mládeže.  

 

Témata:  

- Bezpečné chování 

- Dopravní výchova  

- Kyberšikana, šikana 

- Problematika bezdomovectví, sociálně vyloučených, závislých 

- Trestní odpovědnost dětí a mládeže 

- Drogová a závislostní problematika 

- První pomoc 

- Představení činnosti Městské policie Sedlčany 

- Domácí násilí 

- Národnostní menšiny v ČR 

- Témata s aktuální problematikou – dle požadavku 

 

S ohledem na pandemickou situaci (Covid-19) v roce 2020 se většina dostupných 

preventivních akcí, přednášek a soutěží konala pouze online formou. Manažer prevence 

i v roce 2021 bude pokračovat s vyhledáváním těchto příležitostí. Bude je pravidelně sdílet 

s vedením škol a města Sedlčany k využití pro vzdělání jejich zaměstnanců a žáků/studentů 

v oblasti prevence. 

 

Zajišťuje: manažer prevence, Městská policie Sedlčany 

Období: leden – prosinec 2021 

 

Bezpečně v kyberprostoru 

(široká veřejnost) 

 

Internet nabízí spoustu možností, zábavy, ale také je plný nástrah a rizik, před kterými  

je potřeba se ochránit. Dnes je na něm možné dělat prakticky cokoliv, proto je obezřetnost 

na místě. Konkrétně v dnešní době lidé čím dál častěji orientují své aktivity do online 

prostředí (nákupy, hry, sociální interakce apod.), a proto je důležité je neustále seznamovat 

nebo připomínat rizika, která na ně v tomto prostředí číhají. 
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V rámci spolupráce s Městskou policií Sedlčany bychom chtěli naše občany v této 

problematice neustále vzdělávat a tím předcházet nežádoucímu chování. 

 

Přednáška obsahuje nejčastější rizika, se kterými se můžeme v online prostředí setkat. 

Například problematika sociálních sítí, sociální bubliny, počítačové hry, netolismus, sexting, 

kybergrooming, kyberstalking, kyberšikana. Prostor bude vyhraněn i pro následné dotazy.  

 

Zajišťuje: Městská policie Sedlčany, manažer prevence 

Období: leden – prosinec 2021 

 

Webové stránky města Sedlčany – podzáložka „Prevence kriminality 

a protidrogové prevence“ 

 

Aktuality – zveřejňování termínů plánovaných preventivních akcí, webinářů nebo soutěží, 

kterých se může účastnit široká veřejnost. Zprávy a aktuální sdělení na téma prevence. 

 

Zajišťuje: manažer prevence 

Období: leden – prosinec 2021 

 

Mapy kriminality a nehodovosti – ve spolupráci s Policií ČR, obvodním oddělením Sedlčany 

1x měsíčně zveřejněny mapy kriminality za předchozí měsíc. Dále 2x ročně sdíleny mapy 

poskytnuté Městskou policií Sedlčany. 

 

Zajišťuje: manažer prevence, Policie ČR, obvodní oddělení Sedlčany, Městská policie 

Sedlčany 

Období: leden – prosinec 2021 

 

Informace, rady, návody – sdílení různých rad nebo návodů, jak předcházet rizikovému 

chování se snahou orientovat téma na aktuální problém. 

 

Zajišťuje: manažer prevence 

Období: leden – prosinec 2021 

Terénní program Magdaléna, o. p. s., Příbram 

 

Terénní program je specifická, mobilní sociální služba poskytovaná přímo na ulici s cílem 

chránit veřejné zdraví. Cílem programu je vyhledat a oslovit uživatele návykových látek 
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v jejich přirozeném prostředí. Navázat s nimi kontakt a ovlivnit jejich motivaci 

k bezpečnějšímu jednání (způsob aplikace drogy, sexuální chování apod.). Snížit riziko 

přenosu infekčních chorob, zejména HIV, hepatitidy a dalších. Navázat klienty na síť 

specializované pomoci v příslušných odborných zařízeních. 

Cílem pro rok 2021: 

- navázání nových kontaktů s uživateli návykových látek, 

- pravidelnost výjezdů do lokality, 

- rozšíření možnosti testování na infekční onemocnění pro veřejnost, 

- spolupráce s vedením města (zejména schválení umístění propagačních materiálů 

služeb ve městě). 

 

Zajišťuje: Centrum adiktologických služeb Magdaléna, o. p. s. 

Období: leden – prosinec 2021 

 

Mapování aktuální situace v regionu OÚ ORP Sedlčany – incidenty 

nezletilých a mladistvých 

 

Manažer prevence 2x ročně mapuje situaci ohledně incidentů spáchaných nezletilými 

a mladistvými na území ORP Sedlčany. Data jsou získána ve spolupráci s příslušnými 

odděleními Policie ČR, se školami města Sedlčany, ve spolupráci s Odborem sociálních věcí 

– OSPOD a Městskou policií Sedlčany. Zjištěné je poskytnuto vedení města Sedlčany 

a následně konzultováno. V případě incidentu je záležitost dále řešena s Pracovní skupinou 

prevence k zavedení preventivních akcí, které pomohou předcházet nastalým situacím. 

 

Zajišťuje: manažer prevence 

Období: červen, listopad 2021 

Evidence jízdních kol 

 

Městská policie Sedlčany umožňuje díky informačnímu systému MIMIS evidovat konkrétní 

jízdní kolo (fotodokumentace, výrobní číslo, doklad o koupi, popis doplňků). Záměrem  

je vytvořit databázi jízdních kol pro snadnější identifikaci majitele. V plánu propagace této 

služby, aby došlo k rozšíření evidence kol. 

 

Zařizuje: manažer prevence 

Období: leden – prosinec 2021 
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Bezprizorní pes 

 

Městská policie Sedlčany provádí odchyt (nejen) psů, kteří se na území města potulují  

bez majitele nebo bez osob za ně odpovědné. Po nezbytně nutnou dobu se o ně starají 

v klecové voliéře nebo jsou umístěni do útulku (městem domluvený pobyt bezprizorních psů 

za paušální částku). V případě zjištění majitele je kontaktována přímo tato osoba. 

 

Zajišťuje: Městská policie Sedlčany  

Období: leden – prosinec 2021 

 

Testovací sady ke zjištění přítomnosti drogy 

 

Město Sedlčany koupilo pro práci Městské policie Sedlčany testovací přístroj DRUGSTER 

5000, který při využití jednorázové testovací sady umožňuje zjistit aktuální přítomnost drogy 

(ve spektru šesti možných) v organismu. 

Městská policie Sedlčany v rámci vzájemné spolupráce nabízí zdravotnickým službám 

(ambulancím, lůžkovému oddělení Nemocnice Sedlčany, RZS SK, středisku Sedlčany), 

poskytovatelům služeb působícím ve městě, rodičům nezletilých dětí apod. na žádost zapůjčit 

testovací sadu k relevantnímu potřebnému (anonymnímu) zjišťování. 

 

Zajištuje: Městská policie Sedlčany 

Období: leden – prosinec 2021 

 

Pracovní skupina prevence 

 

V roce 2021 proběhnou dvě setkání s členy Pracovní skupiny prevence. Setkání se uskuteční 

formou, která s ohledem na vyvíjející epidemiologickou situaci bude možná (online, osobní 

prezenční setkání). Skupina je složená z pracovníků, kteří se zabývají problematikou 

bezpečnosti, veřejného pořádku a sociálně patologickými jevy. Skupina řeší hlavní 

bezpečnostní problémy města. Členové mají bohaté zkušenosti s koncepční činností 

v oblastech prevence kriminality, plánování rozvoje sociálních služeb, školství, mládeže 

a tělovýchovy – zejména koordinace primární prevence sociálně nežádoucích jevů, drogové 

politiky sociálně – právní ochrany dětí a sociální prevence. 
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V druhé polovině roku manažer prevence zapojí členy mimo jiné do tvorby Programu 

prevence města Sedlčany pro rok 2022. Zároveň skupina stanoví pevné termíny setkání na rok 

2022. 

 

Zajištění: manažer prevence 

Období: dle dohody s členy skupiny 
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KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2021 

 

NÁZEV AKCE TERMÍN ZAJIŠTĚNÍ 

Viditelnost 
leden – únor 2021 

září – listopad 2021 
manažer prevence, BESIP 

Jarní úklid duben – červen 2021 
manažer prevence, 

Technické služby Sedlčany 

Senior v silničním provozu 

Senior a šmejdi 
leden – prosinec 2021 

manažer prevence, BESIP, 

Městská policie Sedlčany 

Zřízení informačního 

systému – Záchranný kruh 
leden – prosinec 2021 manažer prevence 

Přednášky – školy leden – prosinec 2021 
manažer prevence, Městská 

policie Sedlčany 

Bezpečně v kyberprostoru leden – prosinec 2021 
Městská policie Sedlčany, 

manažer prevence 

Správa webové záložky 

Prevence kriminality a 

protidrogová prevence 

leden – prosinec 2021 manažer prevence 

Terénní program leden – prosinec 2021 
Centrum adiktologických 

služeb Magdaléna, o. p. s. 

Mapování incidentů 

nezletilých a mladistvých 
červen, listopad 2021 manažer prevence 

Evidence jízdních kol leden – prosinec 2021 Městská policie Sedlčany 

Bezprizorní pes leden – prosinec 2021 Městská policie Sedlčany 

Zápůjčky testovací sady – 

drogy 
leden – prosinec 2021 Městská policie Sedlčany 

Pracovní skupina prevence Dle dohody manažer prevence 
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ZÁVĚR 

Plán prevence kriminality města Sedlčany pro rok 2021 představuje dokument, který  

se dotýká prevence sociálně patologických jevů v Sedlčanech. Prevence kriminality patří 

k významnému nástroji pro předcházení páchání kriminality, omezování příležitostí ke vzniku 

sociálně patologických jevů a minimalizování následků spojených s trestnou činností. 

 

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, do které řadíme 

prevenci kriminality, patří k významnému nástroji pro předcházení vzniku kriminality. 

Prevence kriminality zahrnuje všechny aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními 

i soukromoprávními subjekty, které se zaměřují na snižování kriminality ve městě. 

 

 

 

 


