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 Úvod

Tento manuál přináší přehled opatření, která Agentura pro sociální začleňování pova-
žuje za užitečná při boji proti kriminalitě a při zlepšování bezpečnostní situace, zejména 
ve městech a obcích, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality. Manuál obsahuje 
popis dobrých praxí jak z českého prostředí, tak i ze zahraničí. Tematicky se snaží 
pokrýt především problematické okruhy, s nimiž se pracovníci a pracovnice Agentury 
setkávají při svém působení nejčastěji. Proto zde najdete třeba kapitoly věnující se pre-
venci kriminality, romskému mentoringu, sousedským hlídkám, postupu při konání 
extremistických akcí, fotopastem, drogovým službám či problematice krizových inter-
vencí a mediace při vzniku interetnického konfliktu a řadu dalších.

Veškeré uvedené příklady lze jako celek, popřípadě z hlediska postupu či dílčích 
metod považovat za dobrou praxi. V tomto duchu jsou také okomentovány, aby 
bylo zřejmé, zda Agentura doporučuje danou praxi převzít jako celek, či pouze 
částečně. Ne vždy je totiž možno odhlédnout od místních podmínek a dalších okol-
ností, které mají vliv na úspěšnost realizace a definitivní podobu opatření. 

Kromě příkladů dobré praxe externích subjektů zde naleznete také detailní popis 
postupu při krizových intervencích a mediaci, jež realizuje Agentura v lokalitách, 
kde dochází k výraznému zhoršení bezpečnostní situace spojenému s existencí 
sociálně vyloučených skupin osob, popřípadě k interetnickému napětí a konfliktům 
mezi majoritou a minoritou.

Výběr dobrých praxí byl učiněn s vědomím, že se nemusí vždy jednat o ty nej-
lepší existující, a Agentura zároveň ani nemá ambice pokrýt tímto manuálem veš-
keré oblasti spojené s problematikou bezpečnosti a prevence kriminality. Protože 
v oblasti prevence je hodnocení na základě „objektivních“ kritérií vždy poněkud 
problematické, věříme, že pro vás budou užitečné i dobré praxe, které třeba nemu-
sejí být takzvaně na prvních příčkách žebříčku. Obsah manuálu by měl být přede-
vším návodný a inspirující k hledání dalších funkčních opatření a postupů a k rozví-
jení a kultivaci stávajících.
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Seznam použitých zkratek
APK – asistent prevence kriminality
CSR – společenská odpovědnost firmy
DPP – dohoda o provedení práce
GRTPA – Asociace pro policisty ze skupin gypsy, Romové a travelleři (Gypsy Roma 
Traveller Police Association)
HR – harm reduction
HZS – Hasičský záchranný sbor
CHKO – chráněná krajinná oblast
KHS – Krajská hygienická stanice
KRK – Krajský romský koordinátor
KŘP – Krajské ředitelství Policie ČR
MěÚ – městský úřad
MHD – městská hromadná doprava
MMěP – Magistrát města Přerova
MKDS – městský kamerový dohlížecí systém
MP – městská policie
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MVČR – Ministerstvo vnitra ČR
NNO – nevládní nezisková organizace
NOZ – nový občanský zákoník
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OBP – odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR
OPK – odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ESF ČR
OPP – obecně prospěšné práce
OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí
OŽP – odbor životního prostředí
PČR – Policie ČR
PMS ČR – Probační a mediační služba ČR
RVZRM - Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
RZS – rychlá záchranná služba
TP – terénní práce
TSK – Technická správa komunikací
ÚP – Úřad práce ČR
ÚP ČR KoP – kontaktní pracoviště ÚP
VPP – veřejně prospěšné práce
ZSPOD – zákon o sociálně-právní ochraně dětí
ZŠ – základní škola
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 dobrá praxe I.

Školní dohledová služba

Problematika ohrožení dětí a  mládeže bývá častým tématem při řešení otázek bezpečnosti 
a prevence kriminality. Hovoříme-li o školní docházce dětí, pak je potřeba zmínit, že nejen nepl-
nění školní docházky (záškoláctví), spojené obvykle s výskytem doprovodných sociálně patolo-
gických jevů, může být pro děti ohrožující. I  v  případě poctivého docházení do  školy hrozí 
dětem některá rizika. Tato kapitola popisuje příklad dobré praxe, která se zaměřuje na minima-
lizaci bezpečnostních rizik v okolí i uvnitř škol. Jaké bezpečnostní otázky je tedy potřeba 
v souvislosti se školami řešit?

V první řadě se jedná o situace, kdy mohou být děti při příchodu a odchodu ze školy 
ohroženy jako účastníci silničního provozu – dopravní nehody v okolí škol (a to 
i na přechodech pro chodce), jejichž oběťmi jsou děti, bývají poměrně časté a mnohdy 
s vážnými následky. Na vině přitom bývá nepozornost jak dětí, tak řidičů. Dle odbor-
ných pramenů jsou z hlediska incidence dopravních úrazů i jejich závažnosti nejohro-
ženější věkovou kategorií žáci mladšího školního věku a právě jejich zranění bývají 
nejtěžší (většinou se jedná o úrazy hlavy). Jako jeden z bodů vyplývajících z tzv. auditu 
bezpečnosti škol doporučuje Centrum dopravního výzkumu zajištění dozoru v okolí 
škol minimálně v exponovaných hodinách při příchodu a odchodu žáků.1 

Druhým rizikem může být výskyt potenciálně nebezpečných osob v okolí 
školy – drogoví dealeři, sexuální devianti apod., což je situace o něco méně prav-
děpodobná, ale také reálná. Často dochází i ke kontaktu mladších dětí se staršími 
žáky, kteří například nedaleko školy postávají a kouří nebo konzumují alkohol či 
užívají jiné drogy.

A v neposlední řadě se jedná o rizika spojená přímo se školním kolektivem 
– zejména o distribuci drog, verbální i brachiální agresi a šikanu mezi dětmi navště-
vujícími stejnou školu, popřípadě jiné blízké školské zařízení. K těmto případům 
dochází poměrně často na všech stupních vzdělávání (včetně zařízení předškolní 
výchovy) a je pozorován trend dlouhodobého nárůstu jejich počtu.2

Alespoň částečně může tato rizika eliminovat právě zavedení takzvané školní 
dohledové služby. Projekt školní dohledové služby dlouhodobě realizují v Mostě, 
kde pro ni městská policie na základě zkušeností z praxe vytvořila odpovídající 
pracovní náplň. 

1 Viz http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4654. 
2 Srov. http://www.csicr.cz/getattachment/dbb46d47-e52b-49ba-915f-b47cdb82cae4. 
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Pracovní náplní osoby v této funkci je především: 
1)  zajištění bezpečnosti dětí při přecházení vozovky v době před vyučová-

ním a po vyučování – na přesně určeném přechodu pro chodce, který je umís-
těn v blízkosti základní školy, dohlíží na to, aby vstup dětí do vozovky byl vždy 
bezpečný a děti přecházely vozovku výhradně po vyznačeném přechodu pro 
chodce. Dle pravidel dává znamení a upozorňuje řidiče, že děti vstupují 
do vozovky. Pomáhá přejít vozovku dětem, které se bojí přejít samotné.

2)  dohled nad bezpečným odchodem dětí ze školy – v okolí školy dohlíží 
na bezpečnost dětí odcházejících ze školy, zejména pak se zaměřením na pohyb 
podezřelých osob kontaktujících školáky a agresivní chování žáků vůči ostatním 
spolužákům.

3)  monitorování chování dětí v okolí školy a předávání poznatků MP – 
v okolí školy monitoruje zejména pohyb dětí-kuřáků a výskyt dalšího nežádou-
cího chování dětí.

4) v případě potřeby přivolává pomoc – přivolání RZS, HZS, MP, PČR.
5) v případě zjištění protiprávního jednání přivolává MP.
6)  na příkaz nadřízeného pracovníka vykonává další práce odpovídající této 

funkci a související s ní, které se shodují s její kvalifikací a nejsou v rozporu 
s obecně platnými předpisy.

Kromě toho mohou pracovníci a pracovnice školní dohledové služby také napří-
klad po dohodě s jednotlivými školami vstupovat i do jejich prostor, kde dohlížejí 
na chování žáků, mimo školu se mohou zapojit do komunikace s rodiči problémo-
vých žáků atd. Protože mostecký model školní dohledové služby je zřejmě nejdéle 
fungující, nejlépe propracovaný a oceňovaný jak občany, tak policisty a strážníky, 
uvádíme jej dále jako příklad dobré praxe. 

Školní dohledová služba Městské policie Most
(Text byl vytvořen na základě informací z oficiálních internetových stránek MP Most3 
a dalších dokumentů MP Most.4) 

Městská policie Most se dlouhodobě snažila zvýšit svou přítomností u škol bezpečí 
školáků s ohledem na rizika spojená s dopravou. Počet strážní ků ve službě však 
neumožňoval pokrytí všech mosteckých základních škol. Na základě možnosti vyplý-
vající z § 79 odst. 1 písm. j a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích („Zastavovat vozidla je oprávněna (mimo jiné) osoba pověřená obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní 
mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (...) Pověřenou osobou 
může být pouze osoba starší 18 let, která je k činnosti dostatečně způsobilá.“), však 
strážníky napadla myšlenka na zřízení školní dohledové služby. 

3 Http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-o-skolni-dohledove-sluzbe-mestske-policie-most/d-6162/p1=3665. 
4 Www.obecnipolicie.cz/data/soubor.php?id=7249. 
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MP Most podnikla kroky ke vzniku 10 pracovních míst a po dohodě s Úřadem 
práce Most jednání s cca 20 uchazečkami a uchazeči o uvedené posty. S vybra-
nými uchazečkami (jednalo se o 10 žen) byla podepsána smlouva na zkrácený 
pracovní úvazek. Pro zaměstnání na této pozici stačí nejvyšší dosažené vzdělání 
základní a uchazeči nepotřebují prokazovat žádnou dosavadní praxi, což umožňuje 
získání zaměstnání i dlouhodobě nezaměstnaným. Vytvoření takových pracovních 
míst je, zvláště v regionech s vysokou nezaměstnaností, důležitou přidanou hodno-
tou celého projektu.
Vybrané uchazečky absolvovaly vstupní školení, které obsahovalo:
• povinnosti pověřené osoby při zastavování vozidel 
• povinnosti chodců při přecházení vozovky 
• povinnosti řidičů u přechodu pro chodce 
• technické podmínky ovlivňující zastavování vozidel 
• postup řešení situace u dopravní nehody 
• zásady první pomoci 

Realizace projektu byla zahájena v roce 2007 s finanční podporou statutárního 
města Most a Úřadu práce v Mostě.

Projekt je koncipován formou dohledové, monitorovací, bezpečnostní a  kontrolní 
činnosti. Činnost zajišťují „civilní“ pracovnice Městské policie Most. Realizace pro-
jektu probíhá na základě spolupráce MP Most s Úřadem práce v Mostě a základními 
školami v Mostě. Pro základní školy nepředstavuje zapojení se do projektu žádné 
finanční zatížení. Dohledová činnost je vykonávána v čase před vyučováním 
a po vyučování. Pracovnice jsou vybaveny jednotným pracovním oděvem a pracov-
ními pomůckami potřebnými pro výkon stanovené činnosti. Informace a poznatky 
zjištěné v průběhu vykonávání činnosti předávají nadřízenému pracovníkovi. 

Působnost pracovnic školní dohledové služby je zajišťována nejen v oblasti bez-
pečného přecházení dětí přes silnice v blízkosti škol, ale rovněž v oblasti celkové 
bezpečnosti dětí v okolí škol. Pracovnice jsou proškoleny v oblasti zastavování vozi-
del, bezpečnosti silničního provozu, poskytování první pomoci a bezpečnosti 
práce. Pracovnice mají „pověření osoby obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní  mládeže přes pozemní 
komunikaci v blízkosti školního zařízení“.

Hlavní činnost:
1) dohled nad bezpečností dětí v dopravním provozu
2) dohled nad bezpečným odchodem dětí ze školy a do školy
3) monitoring vnitřních prostor školy (po dohodě s vedením školy)
4) minimalizování agresivního chování dětí v areálu školy a nejbližším okolí
5) minimalizování počtu dětských kuřáků v areálu školy a nejbližším okolí
6) podpora pocitu klidu rodičů

Bezpečnost, prevence a krizová intervence

13



7) rychlé zajištění pomoci v blízkosti škol
8) spoluúčast na preventivních akcích MP
9)  spoluúčast na přijatých preventivních opatřeních v souvislosti s vykonávanou 

činností

Doplňující činnost:
v době ranních vyučovacích hodin asistence MP při doručování písemností

Pracovnice školní dohledové služby se zároveň účastní řady preventivních akcí 
pro všechny věkové skupiny obyvatel. Protože se služba celkově osvědčila, stala se 
nedílnou součástí strategických dokumentů města Most (Strategický plán lokálního 
partnerství Most pro roky 2013–2014) a počítá se s jejím dalším pokračováním.

Tisková zpráva MP z roku 2013 k tomu uvádí: „Deset pracovnic školní dohle-
dové služby Městské policie Most u základních škol Mostečané uvidí do konce 
školního roku. Činnost vítají nejen rodiče, jejichž děti navštěvují školu v blízkosti 
silnice, ale i pedagogové a samotné děti, které si s pracovnicemi rády povídají. 
Pracovní doba žen je upravena podle vyučování, tedy od 7.00 hodin do 8.30, 
následně od 11.30 do 15.00 hodin a působit budou do konce školního roku. 
,Městská policie vychází vstříc požadavkům základních škol. Například vedení 3. 
základní školy nás požádalo o přítomnost pracovnic v přilehlém parku, kterým se 
především menší školáci ráno bojí procházet,‘ sdělil ředitel Městské policie Most 
Ing. Bronislav Schwarz. ,Stěžejním úkolem je dohled nad bezpečností dětí při 
přecházení vozovky, v areálu školy a jejím okolí a jejich bezpečností jako takovou,‘ 
doplnil ředitel strážníků.“5

Shrnutí
Zřízení Školní dohledové služby může pomoci výrazně omezit bezpečnostní 
rizika spojená s pohybem školních dětí po komunikacích a velmi operativně 
zajišťovat předcházení výskytu sociálně patologických jevů přímo ve ško-
lách a v jejich bezprostředním okolí. Zároveň dojde k vytvoření nových pra-
covních míst, která mohou být financována buď prostřednictvím Úřadu práce 
ČR, nebo z některého z programů prevence kriminality (pokud by se nejednalo 
pouze o zajišťování bezpečnosti účastníků silničního provozu).

5 Http://www.mesto-most.cz/skolni-dohledova-sluzba-mestske-policie-most/d-15954. 
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Napsali o dohledové službě v médiích

Dohledovou službu u základních škol  
si nemohou rodiče ani učitelé vynachválit
Mostecké listy, číslo 9, listopad 2007

Hlídky civilistů, kteří dohlížejí na bezpečí školáků, si nemohou rodiče, děti ani 
učitelé vynachválit. Tuto službu pro občany zřídilo město Most ve spolupráci 
s městskou policií a Úřadem práce. S nápadem přišli strážníci. Dohledové služby 
civilistů hlídkují u vytipovaných škol, kde je nejsložitější dopravní situace. Od října se 
tedy speciální hlídky pohybují ve dvojicích před 1., 8., 10. a 14. základní školou 
a speciální základní školou. Peníze na vybavení poskytlo město, Úřad práce hradí 
mzdové náklady.

   http://listy.mesto-most.cz/VismoOnline_ActionScripts/
File.ashx?id_org=100336&id_dokumenty=1129.

K mosteckým přechodům u škol se vrátili strážní andělé dětí
11. 4. 2012, 9:18, Deník/Oldřich Hájek

Most – Cesta mosteckých dětí za vzděláním je opět bezpečnější. K vybraným 
školám začala znovu docházet takzvaná školní dohledová služba. Desítka žen střeží 
ráno a odpoledne především přechody pro chodce a krotí rychlé řidiče, aby se malí 
Mostečané dostali bez úhony do školních lavic a zpět domů.

Dosud na exponovaná místa jezdili přímo strážníci. Školní dohledová služba jsou 
civilní zaměstnankyně u městské policie. „Přestože máme školní dohledovou služ bu, 
strážníci nadále budou zajišťovat bezpečnost u přechodů a základních škol,“ sdělil 
ředitel městské policie Bronislav Schwarz. Podle mluvčí strážníků Ilony Kozlové má 
desítka žen dohodnutou práci do 30. června.

Rodiče mají z dobré zprávy radost. ,,Je to dobře, že jsou u mosteckých škol 
hlídky v době docházky dětí do školy. Ne všichni řidiči jsou ohleduplní,“ říká Mos-
tečanka Jaroslava Ošmerová. „Pomáhají dětem přecházet přechody, mohou 
zabránit šikaně před školou. Dlouho jsem je nikde neviděl,“ doplňuje Jiří Smeták.

„Děti jsou splašené a tímto způsobem jsou aspoň trochu ochráněné,“ myslí si 
Žaneta Nováková.

Pozitivní dopad na bezpečnost a také plynulost dopravy v Mostě vidí v dohle-
dové službě Miroslav Kuchta z Autoškoly Kuchta: ,,Myslím, že jsou potřeba u škol 
od 7 do 8 hodin, tím se nuluje nehodovost na přechodech a také přecházejí 
ve skupinách a děti se netahají po jednom.“ Znalec místní dopravy upozorňuje 
také na jeden nedostatek: „Možná, kde by bylo služby potřeba, je horní budova 
gymnázia.“

   http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/prechody-u-skol-jsou-znovu-pod
-dozorem-desitky-hlidacek-20120411.html. 

Bezpečnost, prevence a krizová intervence

15



Školní dohledová služba byla zavedena například také v Poběžovicích, kde působí 
Agentura:

Poběžovice chtějí předcházet sociálním problémům, pomáhají jim s tím 
odborníci 

23. 3. 2014, Deník/Domažlický deník
Poběžovice - Již rok působí v oblasti s jednou z největších nezaměstnaností 

na okrese Agentura pro sociální začleňování.
(...)
Mezi hlavní úspěchy spolupráce s městem Poběžovice počítám realizaci pro-

jektu v rámci prevence kriminality a nové pracovní místo školní dohledové služby 
dotované z Úřadu práce.

Co konkrétně dělá pracovník dohledové služby?
Jeho hlavním úkolem je zajistit bezpečnost dětí při přecházení vozovky v době 

před i po vyučování, sledovat pohyb podezřelých osob kontaktujících školáky, 
agresivní projevy chování žáků vůči ostatním a monitorovat chování dětí v okolí 
školy. Zaměřuje se též na patologické projevy, jako jsou kouření, alkohol, agresivita 
a další. Samozřejmostí je v případě nutnosti i přivolání pomoci.

   http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/pobezovice-chteji-predchazet
-socialnim-problemum-pomahaji-jim-s-tim-odbornici-20.html. 

 dobrá praxe II.

Projekt Bezpečné město
Mgr. Jakub Tesař

Tento typ projektu v sobě obsahuje základní prvky filozofie community policing. Cílem projektu 
je přiblížení problematiky bezpečnosti a prevence kriminality veřejnosti a její aktivizace, snížení 
nápadu trestné činnosti, zvýšení objasněnosti a posílení pocitu bezpečí občanů. Nástroji užíva-
nými k dosažení tohoto cíle jsou především rozdělení území města na menší okrsky, úzká 
spolupráce mezi městem, Policií ČR a městskou policií při řešení bezpečnostních pro-
blémů a vytvoření snadno dostupných komunikačních kanálů umožňujících aktivní zapo-
jení veřejnosti. Tato praxe je také někdy nazývána „okrskářstvím“ a je poukazováno na to, že 
fungovala již například za první republiky a není třeba pro ni za každou cenu užívat módní ang-
lické pojmenování. Bez ohledu na užitou terminologii se však jedná o dobrý způsob, jak zlepšit 
bezpečnostní situaci zejména ve  větších městech, kde bývá obvykle nižší úroveň přirozené 
sociální kontroly.
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„Přínos projektu pro občany je v jasném specifikování pracovníků odpovědných za jejich bez-
pečnost v konkrétních lokalitách města a zjednodušení vzájemné komunikace s odpovědnými 
institucemi při řešení každodenních problémů.“6 

Projekt Bezpečné město je v současné době realizován v několika českých měs-
tech, z nichž je možné jako nejdéle fungující a nejlépe propracované vyzdvihnout 
především projekty měst Plzeň (od roku 2009) a Sokolov (od roku 2010). Na obou 
z nich se aktivně podílí státní a městská policie i samospráva a město zároveň 
zajišťuje financování projektu – především provoz příslušného internetového por-
tálu. Jejich model fungování projektu slouží jako inspirace pro realizaci v dalších 
městech, která obdobné aktivity financují buď ze svých rozpočtů, nebo se na ně 
pokoušejí získat finanční příspěvek z Programu prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR (například Kolín). V dalším textu se tedy budou střídavě objevovat příklady 
ze Sokolova a Plzně, na nichž bude názorně vysvětleno, jak kvalitně připravit a rea-
lizovat projekt Bezpečné město.

Krok první – vybudování funkční spolupráce 
Nejprve je třeba dojednat a formalizovat spolupráci města, Policie ČR a městské 
policie, bez níž by realizace projektu neměla prakticky smysl. Tato spolupráce by 
měla spočívat především v nastavení efektivní a systematické vzájemné komuni-
kace mezi jednotlivými aktéry. Pro eliminaci možných nedorozumění doporuču-
jeme tuto spolupráci formalizovat prostřednictvím podpisu takzvané 
koordinační dohody. 

Obsah koordinační dohody nemusí být nijak komplikovaný, ale měl by postih-
nout důležité body spolupráce – identifikaci smluvních stran a jejich zástupců; účel, 
oblasti a formy spolupráce; definování kompetencí; popis mechanismů komuni-
kace a ustanovení pracovních skupin; obecný princip rozdělení okrsků; úkoly jed-
notlivých aktérů a kontrolní mechanismy. Jako vzor může případným zájemcům 
posloužit koordinační dohoda uzavřená k projektu Bezpečné město v roce 2009 
mezi městem Plzeň a Krajským ředitelstvím PČR, která je k dispozici na webu 
tohoto projektu7. Ta je zároveň významná tím, že se údajně jednalo o vůbec první 
koordinační dohodu uzavřenou mezi samosprávou a policií v České republice.8

Krok druhý – rozdělení území do okrsků
Město je potřeba na základě prostorových dispozic, rozmístění policejních služeben 
a případně i historických souvislostí rozdělit na menší územní části – takzvané okrsky. 
V každém okrsku působí policista, strážník a člen zastupitelstva daného 

6 Citováno z webu projektu Plzeň – bezpečné město: http://www.bezpecnemesto.eu/o-projektu/popis-projektu/o-projektu-bezpecne-mesto.aspx. 
7 Http://www.bezpecnemesto.eu/Files/bezpecnaplzen/dokumenty/koordinacni_dohoda.pdf. 
8 Srov. http://www.bezpecnemesto.eu/o-projektu/koordinacni-dohoda/koordinacni-dohoda.aspx: „Ministr vnitra Ivan Langer a policejní pre-
zident Oldřich Martinů se dne 22. 1. 2009 v Plzni zúčastnili podpisu vůbec první Koordinační dohody v České republice.“ 
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městského obvodu. Ti mají odpovědnost za bezpečnostní situaci v přidělené části. 
Tento tým, složený obvykle z osob se vztahem k lokalitě a s dobrou místní znalostí, 
poté zajišťuje kompetentní pokrytí problematiky bezpečnosti a prevence kriminality 
příslušného okrsku. Vzhledem ke svému složení může okrskový tým občanům 
poskytovat celou škálu služeb a zasazovat se o reálné změny v dané lokalitě.

Území města Sokolov bylo takto rozděleno na 9 okrsků a území města Plzně 
dokonce na 60 okrsků. Okrsky je nutné přehledně vyznačit na mapě a následně 
o jejich vymezení vhodnou formou informovat veřejnost spolu se zveřejněním kon-
taktů na příslušné týmy.
Sokolovská mapa okrsků je k dispozici jak v klasické podobě (s možností vyhle-
dávání podle názvů ulic), tak i v podobě leteckého snímku, s kontakty a rejstříkem 
ulic.9

9 Převzato z http://bezpecne.sokolov.cz/files/C11.jpg.

Mapa sokolovskeho policejniho okrsku
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Mapy plzeňských policejních okrsků jsou propojeny také s portálem GIS (Geo-
grafický informační systém), což umožňuje podrobné prohlížení map a získání 
detailních informací o jednotlivých služebnách městské i státní policie.10 Zadáním 
adresy do vyhledávacího řádku je pak možné zjistit, pod který okrsek spadá, a tedy 
na kterou služebnu se v případě potřeby obrátit.

Krok třetí – navázání kontaktu s veřejností 
Protože cílem projektu je aktivizace veřejnosti a její participace na řešení problema-
tiky bezpečnosti a prevence kriminality, je nutné s existencí projektu seznámit jak 
obyvatele, tak v ideálním případě i návštěvníky města. Každý občan by měl vědět 
o tom, že má možnost obrátit se na konkrétní osoby (okrskový tým), sdělit jim své 
poznatky či náměty a požádat je o pomoc nebo jim klást otázky. Zároveň by občan 
měl mít možnost rychlého a snadného přístupu k aktuálním informacím o dění 
ve městě a ke kontaktům na zodpovědné osoby, instituce a organizace. K tomu je 
ideální využít internetový portál, kde budou umístěny také již zmiňované interaktivní 
mapy okrsků a kontakty.

Kvalitní internetový portál je v současné době jedním z nejdůležitějších komu-
nikačních nástrojů nejen v oblasti byznysu, ale i pro instituce. Web může obsahovat 

10 http://gis.plzen.eu/bezpecnemesto/.

Mapa plzeňského policejního okrsku
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velké množství přehledně členěných informací a kontaktů, důležité dokumenty, 
obrazové a zvukové záznamy či prakticky v reálném čase aktualizovaná data. 

Kupříkladu plzeňský portál projektu Bezpečné město obsahuje na hlavní 
straně sekce: Aktuality; Policejní okrsky; Poradna; Policie pátrá; Ztráty a nálezy; 
Dopravní informace; Prevence kriminality; Protidrogová prevence; Naše projekty; 
Vymezení pravomocí; Fotky a videa; Zpravodaj; O projektu; Jak na to?; Kontakty či 
Anketa. Například součástí sekce Prevence kriminality jsou mimo jiné i podrobně 
rozpracované informace o právech poškozeného. Velmi užitečný je pak výběr rych-
lých odkazů na orgány veřejné správy, samosprávy a policii a sekce Nejčtenější, 
kde se většinou na prvních místech objevují především pátrací relace týkající se 
osob a motorových vozidel. Nechybí ani on-line poradna a řada bannerů s odkazy 
na pomáhající organizace a jiné užitečné webové stránky. 

Plzeňský portál projektu Bezpečné město

Sokolovský portál projektu Bezpečné město
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Sokolovský portál pak nabízí na hlavní straně přehledný rozcestník Bezpeč-
nost města – Krizové řízení – Sociální prevence – Požární ochrana. Navíc jsou 
na něm umístěna piktogramová aktivní tlačítka pro vstup na stránku městského 
kamerového dohlížecího systému, záchytného zařízení pro psy, databáze odtaže-
ných vozidel či dopravních uzavírek. V sekci Bezpečnost města nechybí ani záložky 
jako Analýza pocitu bezpečí a veřejná setkání nebo Cizinci a menšiny. Na pravé 
boční liště se pak střídají profily jednotlivých zastupitelů, policistů a strážníků zod-
povědných za jednotlivé okrsky. Na sokolovských stránkách také na první pohled 
zaujme velký horní banner, v němž se střídá nabídka různých druhů poradenství 
(témata z hlavního rozcestníku a další odkazy). 

Velmi zajímavou aktivitou je také sokolovský SMS infokanál: „Město Sokolov 
připravilo novou službu pro zvýšení informovanosti a bezpečnosti občanů formou 
krátkých SMS zpráv. Tato služba je zcela zdarma. Smyslem rozesílaných SMS zpráv 
je varovat občany před blížícími se živelními pohromami, dopravními událostmi, 
pohřešovanými osobami. Každý má možnost určit si druh rozesílaných informací 
podle připravených témat: T1 - výstražné informace ČHMÚ, T2 - jiné mimořádné 
události, T3 - dopravní informace, T4 – informace od Policie ČR a od Městské poli-
cie Sokolov, T5 – kultura.“11

I přes všeobecné rozšíření přístupu na internet v českých domácnostech jsou 
však stále skupiny lidí, kteří nemají připojení nebo vůbec nepoužívají počítač. Při-
tom se často jedná právě o ohrožené skupiny obyvatel, ať již z důvodu vyššího 
věku, sociálního znevýhodnění a izolovanosti nebo nízkých příjmů. Kontakt s touto 
skupinou obyvatel je vhodné zajistit prostřednictvím brožur a letáků, kde nalez-
nou stejné informace jako na internetovém portálu – rozdělení města na okrsky, 
telefonní kontakty apod. Zároveň doporučujeme pokrýt město schránkami 
důvěry (minimálně 1 v každém okrsku), na nichž budou opět uvedeny základní 
kontakty a kam budou moci občané vhazovat své dotazy a připomínky k bezpeč-
nostní situaci.

Krok čtvrtý – udržování kontaktu s veřejností
Jak úřad, tak policie (státní i městská) vykonávají službu veřejnosti. Důležité je, aby 
zejména policisté a strážníci nebyli občany vnímáni pouze jako představitelé repre-
sivní složky, jejichž přítomnost znamená, že se vyskytl nějaký problém. Proto je 
třeba nejen pohybovat se co nejvíce v ulicích a být v kontaktu s občany i v situa-
cích, kdy „se nic neděje“ – hlídka komunikuje během svých pochůzek s obyvateli 
okrsku.

11 Http://bezpecne.sokolov.cz/www/script/main.php?ac=sms&oblast=krize&menu=230. 
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Komunikace a udržování kontaktu s veřejností může probíhat také pro-
střednictvím lokálních médií, pravidelných setkání s občany nebo při akcích 
typu sportovní den s městskou policií. Aktivity směřované k veřejnosti lze 
strukturovat také tematicky: realizace bezplatných kurzů sebeobrany pro ženy, 
přednášky pro seniory, vzdělávání dětí a mládeže či prezentace zabezpečovacích 
prvků motorových vozidel. Jedním ze specifických příkladů takovéto praxe byla 
kupříkladu akce Žijeme tu společně – otevřená ulice, která proběhla 23. září 2013 
až 5. října 2013 v Sokolově. Jednalo se o projekt prevence kriminality Městské 
policie Sokolov, který měl za cíl představit majoritním obyvatelům města Romy 
z pohledu jejich tradic, kultury a stylu života. Spoluorganizátory akce byli i sokolo-
vští Romové. Projekt byl rozdělen do dvou částí. V týdnu od 23. září 2013 proběhla 
osvětová kampaň na základních školách – dětem byla představena romská historie 
a kultura, na besedy byly pozvány romské osobnosti a děti se zúčastnily promítání 
filmů s romskou problematikou (Česká televize zapůjčila romské pohádky a MVČR 
film Barevný úspěch). Další týden byl zahájen odbornou konferencí zaměřenou 
na příklady dobré praxe z práce v sociálně vyloučených lokalitách v ČR.

Závěr – když vše funguje
Ať již bude zvolena jakákoli forma, je třeba mít na paměti, že jednou získanou 
důvěru veřejnosti je nutno udržovat a vzájemnou spolupráci kultivovat, 
aby nastavené mechanismy zůstaly funkční a docházelo k naplňování vytčeného 
cíle. Aktivní zapojení veřejnosti do řešení otázek bezpečnosti a prevence kriminality 
se městům a obcím vždy vyplatí, a pokud budou opatření realizována poctivě, měla 
by se projevit ve snížení nápadu trestné činnosti, zvýšení objasněnosti a posílení 
pocitu bezpečí občanů.  

Internetové portály plzeňského a sokolovského projektu Bezpečné 
město, kde lze najít podrobnější informace:

   Plzeň – http://www.bezpecnemesto.eu  

   Sokolov – http://bezpecne.sokolov.cz 
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 dobrá praxe III.

Přednášky a prevence nejen na školách – 
zapojení městské policie

Policie na lokální úrovni často řeší otázku, jak vhodně oslovit občany, jak se jim přiblížit 
a  jak je aktivizovat. Zároveň je potřeba veřejnosti vysvětlit některé aspekty policejní práce, 
aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním vyplývajícím z nenaplněných očekávání – poli-
cisté a strážníci zkrátka nemohou být všude, nemohou jen tak někoho umístit do vazby a právo 
vstupovat do uzavřených prostor mají pouze ve striktně vymezených případech. V zájmu policie 
je také informování občanů o aktuálních bezpečnostních rizicích a působení na poli pre-
vence kriminality. Proto je vhodné seznamovat formou přednášek a školení děti i dospělé 
například s  tématy z oblasti bezpečného chování, dopravní výchovy a  zdravovědy, ochrany 
osob a majetku či sociálně patologických jevů. Jako příklad dobré praxe je zde popsán propra-
covaný model preventivních programů Městské policie hl. m. Prahy.

Jak Policie ČR, tak i větší městské policie mají své preventisty, preventivní skupiny 
a útvary zabývající se prevencí kriminality, kontaktem s veřejností a realizací před-
nášek. V tomto textu bychom však chtěli přiblížit problematiku prevence samo-
správám menších měst a obcí, kde funguje policie o pár lidech. I pro městské/
obecní policie bez specializovaných preventistů může totiž realizace předná-
šek být jedinečnou příležitostí, jak budovat dobré vztahy s občany. V tomto 
ohledu je přímo žádoucí, aby se prevence nenechávala pouze na státní policii, která 
by vyslala svého pracovníka například z příslušného územního odboru (sice profe-
sionála, ale bez užších lokálních vazeb). Přednášku stejně dobře mohou zastat 
jediní dva strážníci, kterými obec disponuje – ti samí, kteří každý den kontrolují 
parkování na náměstí nebo řeší sousedské spory. Máte-li asistenty prevence krimi-
nality (APK), pak do preventivních aktivit určitě zapojte i je.

Není přitom nutné věnovat se rovnou všem tématům, ani se nemusíte hned pou-
štět třeba na „tenký led“ protidrogové prevence na školách, kde jednorázová před-
náška beztak nemá potenciál cokoli změnit a experimentující mládež bude a priori 
odmítat informace předkládané strážníkem, který navíc (pravděpodobně) nemá 
s drogami osobní (mimopracovní) zkušenosti. 

Pro začátek lze doporučit témata, v nichž si bude strážník jistý – zabez-
pečení nemovitostí a motorových vozidel, bezpečnost chodců v dopravě, obecně 
závazné vyhlášky, přestupky, sebeobrana a obranné prostředky apod. Poměrně 
vděčnou cílovou skupinou jsou především senioři, kteří mají většinou dostatek času 
a málo příležitostí k sociálním kontaktům, a pak také matky s malými dětmi. Časem 
je možné postupně „zvyšovat obtížnost“ až k přednáškám ve školách. Školní pre-
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ventivní přednášky jsou v mnoha ohledech nejvýhodnější – jasně vymezený čas, 
zajištění dostatečného množství účastníků, potenciál formování hodnot a změny 
chování u dětí a mládeže. Zároveň však jsou školní kolektivy asi nejobtížněji oslovi-
telné. Je nutné vhodně zvolit náročnost tématu, aby odpovídala úrovni poznání co 
největšího počtu dětí ve třídě, přinášet nové informace, použít vhodnou formu pro-
jevu, didaktické pomůcky, osvojit si interaktivní techniky, pracovat s dynamikou 
kolektivu... 

Strážník může zlepšovat své prezentační dovednosti a zvyšovat si odbornost 
například absolvováním školení a vzdělávacích kurzů. Může navštívit několik před-
nášek pořádaných profesionálními preventisty či si zkusit pro začátek některého 
z kolegů preventistů (např. od PČR) pozvat jako partnera. Pokud má strážník ales-
poň průměrné komunikační dovednosti (což by s ohledem na svou profesi mít měl) 
a tato aktivita jej bude alespoň trochu bavit, pak se brzy zapracuje a začnou se 
projevovat výsledky. Zároveň je nezbytné, aby pro tuto svou aktivitu cítil pod-
poru od nadřízených a byl i náležitě oceněn. Obzvlášť pokud by se prevenci 
věnoval ve svém volném čase.

Programy Útvaru prevence MP hl. m. Prahy
Základem práce strážníků z útvaru prevence pražské městské policie je především 
cíleně oslovovat děti a mládež prostřednictvím metodicky zpracovaných preventiv-
ních programů se zaměřením na bezpečné chování, sociálně patologické 
jevy a základy právního vědomí, bezpečný pohyb v silničním provozu 
a prevenci úrazů. Útvar prevence MP hl. m. Prahy rovněž nabízí velmi široké 
spektrum preventivních aktivit, směřujících k široké veřejnosti. Jedná se zejména 
o prezentaci MP na výstavách, akcích pořádaných jednotlivými městskými částmi 
hl. m. Prahy, občanskými sdruženími či jinými organizacemi. Celopražské akce 
pořádané MP hl. m. Prahy, jako např. Sejdeme se na Žofíně apod., patří k nejvý-
znamnějším. Preventisté využívají při realizaci svých programů také mobilní infor-
mační a poradenské centrum pro veřejnost, tzv. Modrý autobus, s tematicky zamě-
řenými bloky prevence přizpůsobenými jednotlivým cílovým skupinám, mobilní 
dětské dopravní hřiště a ukázky výcviku sebeobrany a výcviku služebních psů. 
Všechny programy poskytuje Městská policie hl. m. Prahy bezplatně.12

Tyto programy má MP hl. m. P. rozděleny podle věkových skupin na:
• mateřské školy
• základní školy I. stupeň
• základní školy II. stupeň
• střední školy – gymnázia
• seniory

12 Text byl převzat z internetových stránek Městské policie hl. m. Prahy.
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a u každé z nich zároveň popisuje kromě obsahu přednášky také specifika, která 
je třeba mít na zřeteli, pokud se má s touto skupinou kvalitně pracovat. To může 
výrazně pomoci zejména začínajícím preventistům.

Další dělení je pak podle témat: 
• bezpečné chování
• dopravní výchova a zdravověda
• ochrana osob a majetku
• sociálně patologické jevy
a každá z těchto kategorií je charakterizována stručným obsahem, délkou trvání 

aktivit a doplněna kontaktem na odpovědnou osobu.
Pro názornost zde uvádíme popis programu pro věkovou skupinu seniorů 

a dále obsah programu na téma bezpečné chování. 

Programy pro seniory, neslyšící a nevidomé13

Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy věnuje těmto skupinám občanů pozornost zejména 
z hlediska osvětové, informační a poradenské činnosti. Naše preventivní činnost u této cílové sku-
piny zahrnuje zejména organizování besed s tematikou bezpečného chování a poraden-
ství o ochraně osobního bezpečí a majetku. Osvěta se provádí v místech, kde se tito občané 
scházejí – např. v klubech seniorů a domovech seniorů. Prostřednictvím organizovaných setkání 
s těmito občany získáváme informace o tom, že se stávají velmi často oběťmi trestné činnosti.

Senioři se na  besedách dozvídají o  možnostech a  způsobech ochrany osobního bezpečí, 
zdraví a majetku. Mimo informací každý obdrží brožuru s radami, jak se bezpečně chovat 
doma, na ulici nebo v dopravním prostředku. Každému seniorovi je nabídnuta bezplatná 
montáž základních mechanických zabezpečovacích zařízení přímo v bytě (bezpeč-
nostní řetízek). Nedílnou součástí setkání je prevence dopravních nehod, zaměřená přede-
vším na dodržování zásad bezpečného chování v silničním provozu. V této souvislosti je 
prováděna distribuce reflexních fólií v souladu se sloganem „Být lépe viděn“. Současně je 
doporučováno vhodné umístění fólií (na hole, kabelky, nákupní tašky apod.). V rámci ochrany 
zdraví jsme se též zaměřili na  informování seniorů o možnostech individuální ochrany 
použitím obranných pomůcek.

Úspěšná spolupráce byla navázána se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Funguje 
i tísňová linka 156 pro neslyšící a pro příjem faxových zpráv v případě ohrožení. K dispozici je 
i využití mobilního telefonu pro tyto případy (možnost odeslání SMS).

Aktivity Útvaru prevence MP Praha směřovaly i k neslyšícím dětem. Zorganizovali jsme setkání 
s dětmi ve speciální škole pro neslyšící, kde byly preventivní rady a informace pro děti Jak si 
chránit své bezpečí tlumočeny do  znakové řeči. Ve  spolupráci se školou budeme i  nadále 
pokračovat.

13 Text byl převzat z internetových stránek Městské policie hl. m. Prahy.
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Jako první v  republice jsme pro naše nevidomé spoluobčany vydali informační leták v Bra-
illeově písmu, který obsahuje informace o  centrech tísňového volání. Dále se uskutečnilo 
setkání s nevidomými občany organizovanými ve sdružení Cesty poznání. Na tomto setkání 
získali tito občané od pracovníků prevence důležité informace k ochraně osobního bezpečí. 
Naopak pracovníci Útvaru prevence MP Praha se dozvěděli, co těmto občanům působí nej-
větší potíže například při pohybu na ulici. Na základě těchto poznatků se budeme snažit těmto 
spoluobčanům i nadále intenzivně pomáhat.

Nevidomí občané se stávají velmi často oběťmi trestné činnosti, zejména kapesních zlodějů. 
Jsou ohroženi prakticky na každém kroku. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro tyto občany 
zhotovit formou mluveného slova na audiokazetě záznam informačních rad na ochranu osob-
ního bezpečí, zdraví a majetku.

Nevidomým spoluobčanům ze sdružení Cesty poznání byl předán mobilní telefon, který jim 
bude sloužit pro objednávání průvodců při vyřizování osobních záležitostí na úřadech.

Bezpečné chování14

Mateřské školy 

•  Medvídek Brumla ve městě: základy bezpečného chování provedené formou názorného 
kresleného příběhu (60–90 min.)

•  Medvídek Brumla v MHD: základy bezpečného chování provedené formou názorného 
kresleného příběhu (60–90 min.)

•  Medvídek Brumla a pes: základy bezpečného chování při kontaktu s cizím psem prove-
dené pomocí názorného kresleného příběhu (60 min.)

•  Petr sám doma: kreslený příběh o klukovi, který jednoho dne zůstane sám doma (60 min.)

Pro 1. až 5. třídy ZŠ

•  Bezpečné chování: seznámení se se zásadami bezpečného chování doma (telefonáty, 
cizí člověk za dveřmi...), v domě, ve výtahu, při cestě do školy a ze školy, při kontaktu 
s cizími osobami apod. (45 min.). V každém ročníku postupně upozorňujeme na závažnější 
a aktuálnější problémy osobní bezpečnosti. Krátce se znovu připomínají již probrané 
si tua ce z předchozích ročníků.

Pro 6. třídy ZŠ

•  Bezpečné chování v elektronickém světě: v rámci této přednášky upozorňujeme 
na základní úskalí elektronické komunikace – antivirová problematika, chatování,  
hoax (45 min.)

Pro 7. třídy ZŠ

•  Bezpečné chování v elektronickém světě: krátké opakování témat z 6. třídy, rozšířeno 
o elektronické bankovnictví, autorská práva, aktuální finty (45 min.)

14  Text byl převzat z internetových stránek Městské policie hl. m. Prahy.
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Pro 8. a 9. třídy ZŠ (chlapci)

•  Jak se nestát pachatelem provinění (trestného činu): základy trestní odpovědnosti 
a rozbor příběhu, ve kterém jsou popsány nejčastěji páchané protiprávní činy; např. řízení 
bez řidičského oprávnění, neposkytnutí pomoci, ublížení na zdraví, rvačka, poškozování 
cizí věci pomalováním atd. (90 min.)

Pro 8. a 9. třídy ZŠ (dívky)

•  Jak se nestát obětí znásilnění: základní fakta a fámy o znásilnění. Užitečné rady do běž-
ného života (90 min.)

Pro cílovou skupinu starší než ZŠ

•  Bezpečné chování v elektronickém světě: antivirová problematika, chatování, hoax, 
phishing, autorská práva, elektronické bankovnictví, skimming, kartové desatero, inter-
netbankingové desatero (90 min.)

Závěr
Jak je vidět z výše uvedených ukázek, množství možných kombinací témat a cílo-
vých skupin je téměř nekonečné. Začít se však dá těmi nejjednoduššími. Systém 
preventivních programů MP hl. m. Prahy může být inspirací nejen svou strukturou 
a přehledným členěním, ale začínajícímu preventistovi nabízí řadu v podstatě již 
hotových témat. Na základě zde popsaného obsahu některé z přednášek je 
možné dohledáním pár informací, přidáním vlastní zkušenosti a propoje-
ním s každodenní realitou, jak ji strážník zná ze svého města, vytvořit 
přednášku novou, přizpůsobenou situaci a cílové skupině, pro kterou ji 
chcete použít. Na většinu z aktivit nebude zpočátku potřeba ani žádných investic, 
do budoucna však doporučujeme zvážit finanční zajištění např. tisku letáků či bro-
žur nebo nákupu reflexních pásků, bezpečnostních řetízků na dveře apod. Finance 
na tento typ aktivit je možné v některých případech žádat přes Program prevence 
kriminality OPK MVČR.

    http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx) 

Další materiály a informace jsou k dispozici přímo na internetových stránkách Měst-
ské policie hl. m. Prahy, pod záložkou Prevence:

    http://www.mppraha.cz
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 dobrá praxe Iv.

Romský mentoring

Jestliže se zajímáte o  oblast bezpečnosti a  prevence kriminality, dříve či později narazíte 
na problém, že někteří pachatelé méně závažných trestných činů, kterým byl uložen alterna-
tivní trest nebo opatření, nakonec stejně skončí ve vězení. Přitom je třeba si uvědomit, že ne 
vždy k tomu muselo dojít, a i laikovi je zřejmé, že vězeňské prostředí může mít na psychiku 
i další život vězňů značně negativní dopady. Nemluvě o vysokých nákladech na pobyt vězňů 
v těchto institucích a obtížně vymahatelném dluhu, s nímž poté vězni odcházejí zpět do života. 
Také některé odborné penologické studie se k výchovnému/preventivnímu účinku nepodmí-
něného trestu odnětí svobody, a to zvláště u krátkodobých trestů (do 1 roku), vyjadřují značně 
skepticky.15 

Důvodem nedodržení podmínek alternativního trestu a jeho přeměny v trest odnětí svobody 
může být kromě nezájmu a nezodpovědnosti také neznalost, nepochopení nebo objektivní 
vnější příčiny. Pokud se člověk neustále potýká s opakovanými selháními – nemožnost nalézt 
legální práci, zadluženost, exekuce, konflikty s  úřady apod. – která jsou obzvlášť častá 
u  sociálně znevýhodněných osob, pak se z  takového bludného kruhu bez kvalifikované 
pomoci dostává jen obtížně. To je i důvodem, proč zde uvádíme mezi příklady dobré praxe 
službu Romský mentoring jako jeden z již osvědčených způsobů prevence další zbytečné 
kriminalizace sociálně znevýhodněných osob. Působení romského mentora se může 
projevit nejen snížením výdajů na provoz věznic, jak je uvedeno dále, ale i řadou dalších pozi-
tiv, jako je zlepšení vymahatelnosti práva a bezpečnostní situace ve vašich městech 
a obcích. 

Tato kapitola se skládá z textů laskavě poskytnutých nestátní neziskovou organizací RUBIKON 
Centrum, která působí v oblasti prevence kriminality a integrace lidí s kriminální minulostí zpět 
do společnosti. 

Romský mentoring je služba realizovaná 
sdružením RUBIKON Centrum (dříve Sdru-
žení pro probaci a mediaci v justici, o. s., 
SPJ) v úzké spolupráci s Probační a me-
diační službou ČR (PMS ČR). 

Určena je pro klienty PMS ČR, kteří 
se cítí být součástí romské menšiny, 
dostali se do konfliktu se zákonem a byl jim 
nebo jim může být uložen alternativní trest 

15 Viz např. studii Institutu pro kriminologii a sociální prevenci dostupnou na http://www.ok.cz/iksp/docs/249.pdf. 
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nebo opatření. Účelem služby je motivovat tyto klienty k úspěšnému vyko-
nání uloženého alternativního trestu/opatření, a snížit tak rizika recidivy 
a prohlubujícího se sociálního vyloučení. Romský mentoring napomáhá 
k efektivnější práci s výše zmíněnými klienty, k posílení jejich právního vědomí 
a schopnosti uvědomit si závažnost situace, ve které se nacházejí, a k získání 
dovednosti tuto situaci řešit.

Službu poskytuje romský mentor – vyškolený laik, absolvent kurzu Mentor v roz-
sahu 100 hodin (60 hodin teorie + 40 hodin praxe). S klienty ho spojuje sounáležitost 
s romskou komunitou, jazyková a kulturní blízkost (mentor získává kvalifikaci, legální 
práci a určitou prestiž, což je dalším velmi pozitivním efektem v případě, že sám je 
Rom a/nebo pochází z prostředí sociálně vyloučené lokality – pozn. ed.). Poskytuje 
klientovi praktickou pomoc a poradenství, působí jako prostředník mezi ním a justicí. 
Mentor také propojuje klienty s poskytovateli odborných služeb v regionu.

Hlavní činnosti mentora:
•  motivace klientů k plnění povinností souvisejících s výkonem alternativních trestů 

a opatření, 
• doprovázení klientů na schůzky s PMS ČR a na jednání s úřady, 
• podpora a pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace či jiného vzdělání, 
• pomoc při vyplňování formulářů, 
• návštěvy klientů v domácnostech, 
• spolupráce s poskytovateli práce v rámci trestu obecně prospěšných prací, 
• pomoc při hledání zdrojů v rodinách klientů, 
• motivace klientů k náhradě škody,
• podpora při řešení zadluženosti a exekucí, hospodaření s penězi,
• pomoc PMS ČR při orientaci v romské komunitě.

Stručná historie romského mentoringu v ČR: 
•  2004–2005 převzat z modelu dánské probační služby a pilotně ověřen pro rom-

ské klienty PMS ČR v Jihočeském a Středočeském kraji
•  2005–2008 rozšířen do krajů Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého, 

vypracován jednotný systém služby aplikovatelný kdekoliv na území České 
republiky 

• 2006–2007 a ve druhé polovině r. 2008 zaveden na území hl. města Prahy
•  2008–2010 aplikován na práci s ohroženými romskými rodinami a spolupráci 

s odděleními sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v Jihočeském kraji v rámci 
pilotního projektu Posílení rodiny

•  rozšířen do Ústeckého kraje (2009–2010) a Karlovarského kraje (2010) díky 
programu prevence kriminality a extremismu MV ČR Úsvit,
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•  2011–2012 síť romských mentorů v Ústeckém kraji využita k monitorování zlo-
činů z nenávisti v pilotním projektu Hate Crime/Violence Monitoring in Ústí region 
(z prostředků Nadace EVZ)

•  2011 zaveden v Ostravě v rámci Městského programu prevence kriminality MV ČR
•  od května 2011 do října 2013 projekt Romové pomáhají Romům (OPLZZ), 

který zajistil realizaci romského mentoringu v 7 krajích ČR (Středočeském, Jiho-
českém, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Par du -
bickém) 

•  v říjnu–prosinci 2011 vyškolení cca 30 mentorů v Ústeckém kraji pro oblast 
Šluknovska (z finančních prostředků PMS ČR) a v Libereckém kraji (v rámci pro-
jektu Romové pomáhají Romům)

• 2011, 2012, 2013 je činnost romských mentorů zajištěna také v rámci programů 
prevence kriminality ve městech Děčín, Most a Ostrava

V červnu 2009 získalo SPJ/RUBIKON Centrum za romský mentoring prestižní 
ocenění v soutěži inovativních projektů v oblasti trestní justice Crystal 
Scales of Justice, vyhlášené Evropskou komisí a Radou Evropy (z 35 evropských 
projektů byl vybrán mezi 4 nejlepší).

Romský mentoring je uveden jako jeden ze 4 příkladů dobré praxe v nezá-
vislé studii, kterou vypracovala britská Cranfieldská univerzita s účelem 
zkoumat klíčové faktory úspěchu efektivních inovací v oblasti trestní justice.

Romský mentoring – silné stránky
RUBIKON Centrum od r. 2004 kontinuálně realizuje romský mentoring (službu 
Mentor) pro romské klienty Probační a mediační služby ČR, tj. osoby z romské 
menšiny, kterým byl nebo jim může být uložen alternativní trest nebo opatření. 
Romský mentoring napomáhá k efektivnější práci s výše zmíněnými klienty 
prostřednictvím doprovázení a konstruktivního poradenství poskytova-
ného romským mentorem, vyškoleným laikem z romské komunity, který působí 
jako prostředník mezi klienty a justicí a propojuje klienty s poskytovateli odborných 
služeb v regionu. 

Do současné doby RUBIKON Centrum vyškolilo 132 romských mentorů, 
z nichž cca 50 je aktuálně aktivních. Mentoři spolupracovali s 29 středisky 
PMS ČR v 9 krajích ČR a poskytli službu více než 1800 klientům. Průměrná 
úspěšnost služby se v průběhu realizace dlouhodobě pohybuje kolem 50 %.

Romský mentoring
•  Přispívá k prevenci kriminality – úspěšné vykonání alternativního trestu sni-

žuje riziko recidivy a prohlubování sociální exkluze klientů.
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•  Šetří peníze státu – cca 70–75 % klientům by bez intervence mentora byl alter-
nativní trest s největší pravděpodobností přeměněn na trest odnětí svobody. 
Náklady na jednoho vězně jsou cca 1000 Kč/den. 

•  Vytváří pracovní příležitosti pro příslušníky romské komunity – přestože 
mentoři jsou zaměstnáni na DPP a pracují 10–20 hodin měsíčně, pro řadu z nich 
je romský mentoring odrazovým můstkem pro získání práce v sociálních služ-
bách, v rámci komunitního plánování apod.

•  Zvyšuje kompetence příslušníků romské komunity, mentorů i klientů – 
přispívá k posílení právního vědomí, k informovanosti o systému justice i dalších 
institucí; u klientů posiluje schopnost žít v souladu s normami většinové společ-
nosti a bez konfliktu se zákonem.

•  Tvoří most mezi romskou komunitou a většinovou společností – romský 
mentor je důležitým informačním kanálem, díky němuž klient získává informace 
o fungování státního (justičního, sociálního) systému a o svých možnostech, prá-
vech a povinnostech v rámci tohoto systému. Stejně tak pomáhá probačním 
úředníkům a dalším relevantním odborníkům orientovat se v romské komunitě, 
v myšlení, jednání, hodnotovém systému a vztazích jejích příslušníků. Jeho 
význam spočívá ve schopnosti komunikovat s oběma stranami „v jejich vlastním 
jazyce“, a předávat tak srozumitelné informace oběma směry.

•  Vytváří pozitivní vzory v rámci romské komunity – mentoři předávají fungu-
jící vzorce chování příslušníkům vlastní komunity, podílejí se na budování vzá-
jemné důvěry mezi zástupci minority i majority, v důsledku i na zlepšování 
obrazu Romů u většinové společnosti.

• Je dlouhodobým řešením založeným na systematickém zplnomocňování pří-
slušníků romské komunity, posilování potenciálu této komunity podílet se na řešení 
vlastní situace.

Z realizace romského mentoringu má RUBIKON Centrum více než 10leté zkuše-
nosti v následujících oblastech:
•  Práce s romskou komunitou: jednak s mentory – motivovanými jedinci, kteří 

jsou ochotní se vzdělávat, profesionálně a osobnostně růst a pracovat pro svoji 
komunitu, jednak s klienty mentorů – příslušníky romské menšiny, kteří se dostali 
do konfliktu se zákonem.

•  Vzdělávání příslušníků cílové skupiny: RUBIKON Centrum vytvořilo a v praxi 
prověřilo vzdělávací program pro vyškolení romských mentorů v rozsahu 100 
hodin (60 hod. teorie + 40 hod. praxe). 

•  Výběr vhodných lidí z komunity: RUBIKON Centrum má vytvořen systém 
a kritéria pro výběr angažovaných a motivovaných jedinců z romské komunity. 

•  Rozvojové supervize: RUBIKON Centrum má vytvořen systém pravidelných 
supervizí, včetně supervizí supervizorů, spolupracuje se zkušenými odborníky. 
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•  Posilování sebedůvěry, zajišťování osobnostního a profesního růstu pří-
slušníků romské komunity prostřednictvím vzdělávání a supervizí.

• Vytváření a udržování cross-culture dialogu, interkulturní mediace.
•  Získávání a posilování vzájemné důvěry mezi příslušníky romské komunity 

a zástupci institucí, nastavování a zajišťování spolupráce a rovnocenného 
partnerského vztahu mezi romskými pracovníky a institucemi (PMS ČR, 
městská policie, Policie ČR, OSPOD, sociální kurátoři, Úřad práce ad.).

•  Vyhodnocování úspěšnosti: RUBIKON Centrum má efektivní a praxí ověřený 
systém evaluace úspěšnosti intervence romských mentorů ze strany PMS ČR, 
aplikovatelný např. i na asistenty prevence kriminality.

•  Realizace programu prevence kriminality a extremismu MV ČR Úsvit, 
jehož součástí je i romský mentoring, a to v Mostě-Chanově, Děčíně a Ostravě. 
Někteří romští mentoři RUBIKON Centra zároveň působí jako asistenti prevence 
kriminality.

•  Zapojování vyškolených a zkušených zástupců romské komunity 
do komunitní práce na úrovni obcí: pracovní skupiny komunitního plánování, 
multidisciplinární týmy pro mládež, asistenti prevence kriminality, asistenti peda-
gogů, terénní sociální pracovníci atd.

Zkušenosti získané realizací romského mentoringu jsou využitelné v projektech 
týkajících se stále aktuálnějších témat jako předcházení hate crime, prevence 
extremismu, deradikalizace, řešení konfliktů mezi minoritou a majoritou 
apod.

V případě zájmu o bližší informace je možné se obrátit na vedoucího programů 
ke zvýšení efektivity alternativních trestů Marka Demnera – tel.: +420 739 470 408,  

  demner@rubikoncentrum.cz

   nebo na www.rubikoncentrum.cz

Příběh Roberta H.
Středisku Probační a mediační služby ČR bylo okresním soudem zasláno pověření k  výkonu 
probačních činností ve věci pana Roberta H., kterému byl uložen trest obecně prospěšných prací 
ve  výměře 100 hodin. Probační pracovník panu Robertovi poslal pozvánku na  konzultaci, 
následně druhou doporučeně. Pan Robert se však nedostavil a doporučená zásilka se vrátila 
zpět se sdělením, že se odstěhoval. Středisko PMS ČR oznámilo tuto skutečnost soudu a požá-
dalo o zjištění aktuální adresy. Poté obdrželo od soudu sdělení, že spis bude postoupen jinému 
středisku, neboť na základě zprávy Policie ČR se odsouzený odstěhoval do vedlejšího okresu. 

Po uplynutí cca pěti měsíců středisko PMS ČR opět kontaktoval vyšší soudní úředník s tím, že 
odsouzený se ve vedlejším okrese nezdržuje. Současně sdělil, že pan Robert byl odsouzen 
ke  třem měsícům výkonu trestu odnětí svobody nepodmíněně, a soud tedy bude zvažovat 
i přeměnu trestu OPP.
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O  spolupráci byl požádán romský 
mentor. Ten během několika dnů 
pana Roberta našel a  zkontaktoval. 
Zjistil, že se zdržuje na  jiné adrese, 
a  osobně ho navštívil. Pan Robert 
neumí dobře číst ani psát, svému 
odsouzení dobře nerozuměl – nepo-
chopil, co má dál dělat. Romský 
mentor mu vše vysvětlil, doprovodil 
ho na středisko PMS ČR k projednání 
konkrétního místa výkonu trestu OPP. 
Po  nařízení místa výkonu trestu 
doprovodil klienta k  poskytovateli 
práce a byl mu nápomocen při sepi-
sování dohody o  realizaci výkonu 
trestu. Klient v domluveném termínu 
začal trest OPP vykonávat a během 
jednoho měsíce převážnou část 
trestu odpracoval.

V té době přišla panu Robertovi výzva k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. Okresní 
soud byl informován o aktivním přístupu pana Roberta a bylo domluveno, že mu trest OPP 
přeměněn nebude a  po  návratu z  vězení mu bude umožněno alternativní trest dovykonat. 
Po propuštění klient znovu kontaktoval romského mentora a  ten mu u poskytovatele práce 
domluvil možnost pokračovat ve výkonu trestu OPP. Pan Robert během několika dnů trest 
úspěšně dokončil.

Role romského mentora byla v tomto případě zcela nezastupitelná. Klient je téměř negramotný, 
nemá důvěru k většinové společnosti, pohybuje se v podstatě pouze v romské komunitě. Bez 
intervence romského mentora by pan Robert trest OPP nezačal vykonávat a trest by mu byl 
přeměněn na trest odnětí svobody.

Napsali o romském mentoringu v médiích

Romský mentor je na světě. Jestli uspěje, se uvidí
29. 8. 2010 16:20, Parlamentní listy

Projekt Romský mentor se rozjel v Děčíně. Má snížit počet lidí, kteří se kvůli 
nesplnění podmínek alternativního trestu znovu dostávají před soud a do vězení.

„Úkolem mentora bude spolupracovat s místním střediskem Probační a mediační 
služby a motivovat odsouzené k tomu, aby si plnili podmínky trestu, tedy třeba 
v případě trestu obecně prospěšných prací aby řádně vše odpracovali,“ vysvět-
lila serveru iDNES.cz princip programu Dagmar Doubravová ze Sdružení pro pro-
baci a mediaci v justici, které ho uskutečňuje.

Ilustrační foto: Michal Krebs
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Dvanáct vyškolených Romů by tak mělo hlídat provinilce z vlastních řad, aby se 
kvůli neplnění podmínek alternativních trestů nedostali do vězení. „Právě pobyt 
ve vězení totiž může být začátkem dlouhé kriminální kariéry,“ podotkla Doubravová.

Projekt financovaný ministerstvem vnitra bude pokračovat minimálně do konce 
roku. Město Děčín doufá, že na něj najde prostředky i do budoucna. „Jde o pro-
spěšnou aktivitu, která nese své výsledky, věřím, že na ni ministerstvo peníze 
najde,“ řekl děčínský primátor Vladislav Raška.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/
Romsky-mentor-je-na-svete-Jestli-uspeje-se-uvidi-173752

75 romských mentorů pomáhá odsouzeným Romům  
v devíti krajích
4. 7. 2012, 11:09, Romea

V současné chvíli v Česku působí 75 romských mentorů, kteří pomáhají odsou-
zeným Romům zvládnout alternativní tresty. Díky jejich dohledu řada klientů ulo-
žené podmínky splní a neskončí ve vězení. Uvedla 3. července předsedkyně RUBI-
KON Centra Dagmar Doubravová v rámci právě probíhající konference Romský 
mentoring – silné stránky a příležitosti.

Organizace RUBIKON Centrum vznikla jako Sdružení pro probaci a mediaci 
v justici a před měsícem změnila svůj název. Romský mentoring zajišťuje od roku 
2004. Zatím službu dostalo přes 1200 klientů.

„Dostáváme hlavně klienty, kteří už alternativní tresty neplní. Hrozí jim vězení 
a další propad na sociální dno. Daří se nám ho zastavit,“ uvedla Doubravová. Podle 
ní je podstatná i úspora nákladů státu za pobyt ve věznici, které činí na jednoho 
vězně asi 1000 korun denně.

Na projektu sdružení spolupracuje s Probační a mediační službou. Převzalo 
model z Dánska a jeho fungování před osmi lety ověřovalo mezi odsouzenými 
Romy v Jihočeském a Středočeském kraji. Podle koordinátora projektů z RUBI-
KON Centra Marka Demnera je účinné právě to, že Romům pomáhají samotní 
Romové. Trestané, kteří nespolupracují, dokážou snáz najít a také lépe motivovat 
než úředníci.

„Do komunity se postupně dostává povědomí, že když je problém, mají lidé 
za kým jít. Nám nevěřili. My jsme jim něco vyprávěli a oni nám často ani neporozu-
měli,“ sdělil Lukáš Herich z děčínského střediska Probační a mediační služby. Podle 
něj je Děčín okresem „s velkou klientelou“ a úspěšnost romského mentoringu je 
v něm nad průměrem.

  http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/75-romskych-mentoru-
pomaha-odsouzenym-romum-v-deviti-krajich.
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 dobrá praxe v.

Fotopasti – snadno dostupný technický  
prostředek pro boj s kriminalitou

Při zajišťování ochrany veřejného pořádku a  bezpečnosti, zvláště v  menších městech 
a obcích, je často zapotřebí důkladně zvažovat, jakou vhodnou kombinaci technic-
kých a netechnických prostředků zvolit a jak vysoká investice je nejen smysluplná, 
ale vůbec reálná. Tato města a obce zpravidla nedisponují dostatečnými finančními zdroji 
na vybudování kamerového dohlížecího systému (MKDS), zřízení městské policie apod. V řadě 
obcí není ani služebna Policie ČR a dojezdová vzdálenost z nejbližšího obvodního oddělení 
může být i deset a více kilometrů. Přitom právě do menších sídelních útvarů bývá často vytla-
čována kriminalita z větších měst, která si mohou dovolit komplexnější systém ochrany svých 
obyvatel. 

 

Jedním z poměrně levných technických 
prostředků použitelných jak k odhalování 
protiprávního jednání, tak k prevenci jsou 
fotopasti. Ty jsou využívány některými 
městy jako doplněk kamerového systému 
(zejména tam, kde má MKDS pouze stacio-
nární kamerové body) a mohou být využity 
také samostatně, jako alternativa MKDS. 
V žádném případě není ovšem možné tvr-
dit, že jsou kamery a fotopasti vzájemně 
zaměnitelnými technickými prostředky 
ochrany. Pro některé účely se pochopitelně 
fotopasti naprosto nehodí (např. lokality 
s příliš velkým pohybem osob). 

V případě nemožnosti vybudování 
MKDS z jakýchkoli důvodů (většinou 
z důvodu vysokých pořizovacích a provoz-
ních nákladů) je však vhodné uvažovat například o správně zvolené sestavě kame-
rových maket (včetně dostatečného množství výstražných tabulek upozorňujících 
na monitorování oblasti) a fotopastí. Makety kamer sice neposkytnou důkaz o pří-
padném protiprávním jednání, ale mohou pomoci toto jednání omezit (preventivní 
funkce), popřípadě vytlačit z domněle monitorovaného prostoru do jiného místa, 
kde je možné jej lépe kontrolovat nebo zadokumentovat třeba právě pomocí 
fotopastí. 

Fotopast s maskováním; Jakub Tesař
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Kde je vhodné použít fotopasti
Původní využití fotopastí bylo při pořizování snímků divoké 
zvěře. V současné době jsou však pravděpodobně mno-
hem častěji než v lese využívány k ochraně objektů a moni-
torování přestupků a trestných činů. 

S ohledem na způsob jejich fungování je vhodné je umis-
ťovat především na místa, kde se kromě narušitelů (potenci-
álních pachatelů) nepohybuje velké množství osob. Jsou to 
například sklady, opuštěné či uzavřené nemovitosti a areály, 
zahrádkářské kolonie v období mimo sezonu, místa vzniku 
černých skládek a komunikace se zákazem vjezdu. Pokud 
však bude obsluha připravena vyhodnocovat větší množství 
záznamů (kapacita podporovaných paměťových SD karet 

to umožňuje – zpravidla bývá 8 až 16 GB, ale v případě SDHC i 32 GB), lze je stejně 
dobře použít i k monitoringu pohybu zájmových osob na veřejných prostranstvích 
(například v místech prodeje drog) nebo ke střežení parkovacích ploch apod. 

Fotopast nesmí být zakryta, aby mohla zaznamenávat dění v monitorovaném 
prostoru, musí být dostatečně blízko předpokládanému místu výskytu osob, které 
má zachytit, aby byl záznam dostatečně kvalitní, ale zároveň by neměla být umís-
těna viditelně a příliš nízko, aby nedošlo k jejímu odcizení. Dalo by se říci, že to jsou 
asi hlavní nevýhody fotopastí oproti kamerám. Co se týče možnosti odcizení, pak 
s ohledem na to, že dochází i ke krádežím bezpečnostních kamer a pachatelé 
někdy nemají problém ani s tím, že je kamera při krádeži zaznamená, nezdají se být 
fotopasti při vhodném umístění o mnoho více ohrožené.

Jak funguje fotopast
V podstatě se jedná o automatický digitální fotoaparát, disponující v současné 
době již velmi dobrým rozlišením až 12 megapixelů. Fotoaparát je spolu s čidlem 
pohybu a případným dalším příslušenstvím integrovaný v pevném plastovém pouz-
dře o rozměrech většinou kolem 15 × 10 × 5 cm. Některé typy svou modulární 
konstrukcí umožňují kombinování různého vybavení fotopasti, popřípadě dokou-
pení a přidání dalších součástí (GSM moduly apod.). 

K detekci pohybu slouží u moderních fotopastí PIR čidlo (infračervené pohybové 
čidlo), které je schopné evidovat jak pohyb, tak tepelný zdroj. PIR čidla se využívají 
i v zabezpečovacích zařízeních, protože kombinace těchto dvou kritérií (pohyb – 
teplo) minimalizuje „falešné poplachy“ způsobené změnami teplot (u samostatných 
teplotních čidel) nebo pohybem neživých předmětů či hmyzu apod. (u samostat-
ných čidel pohybových). U většiny čidel lze podle místních podmínek nastavit i cit-
livost čidla – tedy například v místě, kde se často pohybují menší zvířata, nastavit 
spouštění fotopasti až při výskytu objektu odpovídajícího velikostí zhruba člověku. 

Zabezpečená 
fotopast; 
Jakub Tesař
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S využitím postranních senzorů je možné obsáhnout úhel až 100°. Určitým omeze-
ním PIR čidel je maximální vzdálenost zhruba do 15 metrů, na niž jsou schopna 
spolehlivě zaznamenat pohyb živého tvora nebo třeba dopravního prostředku. 
Reakční čas spouště fotopasti pak může být až 0,8 sekundy, což plně postačuje 
pro většinu běžných situací i v dopravě.

Stejně jako běžné digitální fotoaparáty dokáže fotopast pořizovat jednotlivé 
barevné fotografie, série fotografií (s odstupem 1 s) a videosekvence (u dražších 
modelů až v HD rozlišení), označené datem a časem pořízení, k nimž jsou některé 
z nich schopny zaznamenávat i zvuk. Dalšími funkcemi může být například uvedení 
GPS souřadnic či momentální okolní teploty.  

Záznam se ukládá na záznamovou kartu, kam se vejde několik tisíc snímků (až 
16 GB u karty SD nebo 32 GB u SDHC). Technicky pokročilejší fotopast umožňuje 
nastavení odesílání fotografií/videa např. na telefon formou MMS, do počítače/tab-
letu formou e-mailu nebo do sítě MKDS a zároveň uloží zálohu přímo na SD kartu. 
Některé modely mají i dálkové ovládání či ovládání přes SMS, které výrazně zjed-
nodušuje jejich obsluhu. Pro tyto modely musíte kromě baterií a záznamové karty 
počítat také s pořízením SIM karty (raději nabíjecí než na paušál z důvodu možného 
odcizení). Samotné zprovoznění a užívání i těch technicky nejpokročilejších modelů 
fotopastí je uživatelsky velmi jednoduché. 

Pro efektivní 24hodinové využívání fotopastí je k dispozici také funkce nočního 
vidění. Tu zajišťují formou přísvitu buď infračervené LED diody se zářením o frek-
venci 850 nm (bílé diody), nebo 940 nm (černé a modré diody). Výsledný obraz je 
černobílý, avšak zpravidla dostatečně kvalitní na to, aby posloužil jako důkaz proti-
právní činnosti. Bílé LED mají o něco delší dosvit, zhruba 20 metrů, ale jejich nevý-
hodou je, že při aktivaci přísvitu lze pozorovat slabé červené světlo (i když pouze 
zepředu). To zvyšuje riziko odcizení fotopasti, protože přístroj tak na sebe může 
upozornit a upoutat pachatelovu pozornost. Pro střežení zvláště odlehlejších 
objektů či prostranství, kde se předpokládá výskyt pachatelů za tmy, je proto vhod-
nější použít fotopast s přísvitem o frekvenci 940 nm (dosah cca 14 metrů), která při 
aktivaci nevydává žádné viditelné světlo. 

K provozu fotopasti se užívá většinou 4–8 ks baterií typu AA, které při běžném 
užívání vydrží zpravidla několik týdnů až měsíců. Životnost baterií pochopitelně 
zkracuje využívání pokročilejších funkcí fotopastí, a to zejména funkce nočního 
infračerveného přísvitu a komunikace prostřednictvím GSM modulu, tedy ovládání 
přes SMS a odesílání snímků. Otázku výdrže baterií, která bude každého potenci-
álního uživatele fotopasti jistě zajímat, poměrně dobře ilustruje například komentář 
na webu jednoho z prodejců těchto zařízení: „Sám jsem byl překvapen, jak dlouho 
vydrží fotopast aktivní i v zimě při velkých mrazech. Samozřejmě záleží na typu 
baterek či akumulátorů a jak často fotopast během dané doby snímá hlavně v IR 
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režimu (dle počtu IR ledek může být v okamžiku sepnutí IR osvětlení odběr až 500 
mA). Měl jsem svou KG680V jen se čtyřmi nabitými akumulátory Energizer (výrobce 
doporučuje použít 8 baterek) týden na hřebeni, kde docela foukalo a teploty během 
noci dosahovaly kolem -18 °C a přes den to nebylo o moc lepší. Když jsem přišel 
po týdnu, bylo na fotopasti 35 záznamů a stav ukazatele baterek ukazoval stále 
100 %. Na tyto baterky jsem fotopast provozoval při nižších teplotách a na jiných 
lokalitách bez problémů ještě několik týdnů. Dávám přednost NiMH baterkám, pro-
tože tento typ při nízkých teplotách pomaleji ztrácí kapacitu.“16 Jako příslušenství 
vhodné pro venkovní užití lze zvolit také přídavný solární panel, který dle tvrzení 
výrobce dokáže prodloužit životnost baterií ve fotopasti až na jeden rok. 

Ceny fotopastí
Zvážíme-li poměr cena – výkon, je možné říci, že fotopasti jsou opravdu poměrně 
efektivním prostředkem k řešení bezpečnostních otázek. Pro ilustraci zde uveďme 
několik příkladů fotopastí s různým stupněm výbavy, dostupných v současnosti 
na českém trhu: 
•  Fotopast s možností rozšíření o GSM modul; spoušť 0,8 sekundy; tmavé LED 

diody s neviditelným nočním snímáním; rozlišení až 12 megapixelů; možnost 
nastavení časovače, odkdy dokdy má být fotopast aktivní; postranní čidla sníma-
jící úhel až 100°; cena 3690 Kč.

•  Fotopast s videem v HD kvalitě a se záznamem zvuku; vyklápěcí displej 
ve spodní části fotopasti usnadňující prohlížení fotografií i zaměření sledované 
oblasti; možnost přepisování starých záznamů při zaplnění SD karty; spoušť 0,8 
sekundy; tmavé LED diody s neviditelným nočním snímáním; rozlišení až 12 
megapixelů; možnost nastavení časovače, odkdy dokdy má být fotopast aktivní; 
cena 4890 Kč.

•  Fotopast s GPRS a MMS přenosem na mobil nebo e-mail; SMS dálkové ovlá-
dání; spoušť 0,8 sekundy; tmavé LED diody s neviditelným nočním snímáním; 
nastavení časovače, odkdy dokdy má být fotopast aktivní; velké rozlišení až 12 
megapixelů; cena 6490 Kč.

•  Nejnovější model fotopasti s GPRS; odesílá fotografie do mobilu nebo počítače; 
video se záznamem zvuku; tmavé LED diody s neviditelným nočním snímáním; 
laserový zaměřovač sledované oblasti; dlouhá doba provozu; mnoho možností 
nastavení; přední LCD displej + bezdrátový dálkový ovladač; cena 6690 Kč.

•  Nejnovější model fotopasti s GSM modulem a GPRS; spoušť 0,8 sekundy; video 
v HD kvalitě se záznamem zvuku; displej ve spodní části fotopasti; tmavé LED 
diody s neviditelným nočním snímáním; rozlišení až 12 megapixelů; postranní 
čidla snímají úhel až 100°; cena 7490 Kč.

16 Http://www.jirsaphoto.cz/clanky/tipy-recenze-navody/26-fotopast-postrehy-a-dotazy.html.
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•  Model fotopasti r. 2014; v sadě 2 kusy dálkových ovladačů umožňujících fotopast 
vypnout a zapnout; integrovaný GSM modul s funkcí GPRS; dálková správa foto-
pasti pomocí SMS kódu i aplikace pro Android; velký kvalitní 3“ LCD displej pro 
pohodlné prohlížení fotografií; cena 8850 Kč.

Jak zabezpečit fotopast
Fotopast může být ohrožena vandalismem a je zde i riziko jejího odcizení. Tomu se 
dá do určité míry bránit nejen jejím vhodným umístěním na dostatečně nená-
padném a nepřístupném místě, ale zároveň i neupozorňováním na to, že je foto-
past instalována. Zpravidla se doporučuje umístění fotopasti do výšky – na stromy, 
sloupy, stožáry. Existuje i příslušenství, jímž je možné riziko poškození či 
krádeže výrazně omezit. K fotopastem se dá zakoupit ocelový box a lanový 
zámek. Některé fotopasti mají také pojistku v podobě přístupu přes kód (PIN), který 
sice nezabrání krádeži fotopasti, ale učiní ji nepoužitelnou, a tím může zloděje odra-
dit od opakování takové krádeže. V případě, že máte fotopastí k dispozici více 
a prostorové uspořádání ve střežené lokalitě to umožňuje, je možné provést insta-
laci tak, aby došlo ke vzájemnému „vykrytí“ dvou či více fotopastí. To je vhodné, 
zejména pokud se jedná o fotopasti s funkcí odesílání snímků (či oboustranné 
komunikace) přes GSM modul.

Závěr
Pořizovací cena kvalitních fotopastí disponujících mnoha pokročilými funkcemi je 
tedy oproti kamerám použitelným pro MKDS zhruba desetinová, nemluvě o ceně 
práce a instalačního materiálu a nákladech na provoz, revize a údržbu. Většina dal-
ších nákladů u fotopastí odpadá, zatímco u MKDS je potřeba počítat s každoroč-
ními provozními náklady ve výši desítek až stovek tisíc korun. Dle odhadů pracov-
níků OPK MVČR zabere zpracování asi šesti tisíc snímků měsíčně pořízených 
fotopastí úředníkovi zhruba dvě hodiny.17

Pro plné využití všech výhod kamer je přitom vhodné nemít záznam z MKDS 
pouze svedený na úložiště a z něj jej v případě zjištěného protiprávního jednání 
vyvolat, ale zajistit nepřetržitý 24hodinový monitoring záznamu kamer. Jen tak je 
možné operativně reagovat na situaci, kterou kamery snímají, a efektivně zabránit 
trestné činnosti nebo si snímanou situaci přiblížit tak, aby záznam mohl být použit 
jako důkaz. K tomuto účelu je nutné vybavit pracoviště potřebnou technikou 
a obsadit je kvalifikovanou obsluhou v počtu několika osob (vícesměnný provoz). 
Nepřetržitý monitoring je také jednou z podmínek poskytnutí dotace na vybudo-
vání nebo rozšíření systému MKDS z Programu prevence kriminality MVČR.

17 Http://www.mvcr.cz/clanek/fotopasti-jako-nova-forma-ochrany-majetku-v-obcich.aspx.
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Proto lze o fotopastech hovořit nejen jako o operativním doplňku stacionárních 
monitorovacích systémů, ale za určitých okolností i jako o levné alternativě kamero-
vého systému pro města a obce, s relativně nízkým či sezonním nápadem trestné 
a přestupkové činnosti a malým rozpočtem.

Praktické zkušenosti policie s fotopastmi

Tomáš Pykal – velitel Městské policie Dubí 
Fotopasti používáme na  monitorování černých skládek, kde se velice 
osvědčilo používání jak fotopastí s  posíláním zaznamenaných fotografií 
na tablet, se kterým pracuje stálá služba městské policie, tak fotopastí, 
jejichž fotografie se zaznamenávají na SD kartu. U  fotografií posílaných 
na tablet je úspěšnost přistižení osoby odkládající odpad 100 %. U foto-
grafií zaznamenaných na SD kartu je problematické ztotožnit osobu odklá-
dající odpad, ale ve většině případů je ztotožnění úspěšné. Problematické 
bude ztotožnění osoby ve velkých městech s větším počtem obyvatel. 

Dále používáme fotopasti na  střežení zahrádkářských kolonií, pře-
vážně v zimním období, kdy dochází k vykrádání opuštěných zahrad-

ních objektů. Úspěšnost použití v  tomto případě je zatím 100%, jelikož docházelo 
k vy krádání opuštěných zahradních objektů několikrát za zimu a po nainstalování fotopastí 
nedošlo ani k jednomu vykradení. Důvod je jednoduchý: strážníci vždy provedou kontrolu 
podezřelých osob pohybujících se v zahradních koloniích a informovanost mezi těmito oso-
bami je v dané lokalitě veliká a rychlá. Proto se střeženým místům vyhýbají.

Dále fotopasti používáme ve spolupráci s Policií ČR, kdy nás informuje o majetkové trestné 
činnosti na území města a v případě, že by mohlo dojít k opakování vykradení objektů, vždy 
na místo nainstalujeme fotopast či jiné bezpečnostní zařízení podle konkrétního místa.

Hlavní výhoda fotopastí je v jejich okamžitém použití. Na prakticky jakékoliv místo se dají nain-
stalovat a zprovoznit do několika minut. Můžete reagovat na vzniklou situaci okamžitě.

Na instalaci není potřeba přístup k elektrické síti a ani přímá viditelnost na převaděč jako u kame-
rového systému či natahování optického kabelu. Další výhodou je skryté monitorování místa.  

Obsluha se musí naučit nastavování fotopasti a umísťovat fotopast tak, aby její použití bylo 
co možná nejefektivnější. Při nastavení je potřeba počítat s osvětlením sluncem, s  vlivem 
pohybujících se předmětů a dalšími aspekty. Pokud se obsluha nenaučí při instalaci fotopasti 
pracovat s různými vlivy, je použití fotopastí téměř nevyužitelné. Další nevýhodou je omezená 
kapacita baterií.

Nevýhoda fotopastí ve srovnání s kamerovým systémem je v tom, že se s obrazem již nedá 
pracovat. Operátor, který sleduje obrazy přicházející se sledovaného místa, nemůže obraz 
natočit, přiblížit sledovaný objekt a v případě špatného umístění fotopasti musí opravit nasta-
vení na místě fyzicky.  

Fotopasti jsou při správném použití velice dobrý pomocník pro prevenci kriminality. Bez použití 
fotopastí si dnes již nedovedeme představit řešení některých problémů, které jsme neuměli 
efektivně řešit. 

Tomáš Pykal, 
MP Dubí
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Napsali o fotopastech v médiích

Vandaly v Mělníku odhalí fotopasti. Ukryté jsou i ve větvích stromů
19. srpna 2012, 11:04, iDNES.cz

V ulicích Mělníka nechalo město nainstalovat fotoaparáty se snímačem pohybu. 
Chce tak předejít ničení majetku sprejery a vandaly. Na možnost, že budou vyfo-
ceni takzvanými fotopastmi, upozorňují veřejnost varovné cedule.

...
Pasti jsou na méně frekventovaných místech
Fotopast je nastavena tak, že ji automaticky spustí jakýkoliv zaznamenaný pohyb, 

může tedy vyfotit i náhodné kolemjdoucí. I proto budou přístroje hlídat méně frek-
ventovaná místa, kde tolik nehrozí náhodné spuštění.

Fotopast totiž bude připojena na pult centralizované ochrany, který alarmuje, 
kdykoliv bude spuštěna několikrát rychle za sebou. To by totiž mohlo znamenat, že 
se na místě zdržuje někdo, kdo tam dělá něco, co nemá.

„Všechna tato místa budeme mít označena cedulí, že zde snímá fotopast a je 
možné, že kolemjdoucího vyfotí. Přece jen nechceme nikomu narušovat osobní 
svobodu a zákon na ochranu osobnosti je pro nás přednější. Navíc budou mít tyto 
cedule odrazující charakter. V místech, o nichž budete vědět, že vás na nich mohou 
vyfotit, budete mít mnohem menší chuť páchat nějakou neplechu,“ pochvaluje si 
Mikeš.

   http://praha.idnes.cz/melnik-hlidaji-fotopasti-0h0-/praha-zpravy.aspx
?c=A120814_1816092_praha-zpravy_sfo.

Mohou fotopasti pomoci chránit majetek obce?
28. 11. 2013 (poslední aktualizace: 26. 11. 2013), Ihned.cz  

Fotopasti neboli skrytá monitorovací zařízení se stávají stále oblíbenějším nástro-
jem k ostraze majetku v obcích. Co všechno se však musí při jejich aplikaci dodr-
žet? Jak je to s ochranou osobních údajů a co přinese v této oblasti NOZ?

Fotopasti, neboli plně automatické digitální zařízení určená pro denní i noční 
záznam statických snímků – fotografií nebo videa, se v poslední době staly velmi 
vyhledávaným nástrojem k ostraze majetku. Tyto fotopasti využívají především 
obce, například na místech, kde vznikají černé skládky či dochází k odkládání 
odpadu u velkoobjemových kontejnerů, ale i na parkovištích a veřejných prostran-
stvích ve městě. Výhodou nepochybně je, že fotopasti jsou mobilní a umožňují 
operativní nasazení na místech, kde dochází k páchání různých forem protipráv-
ního jednání. Jsou tak vhodným doplňkem ke stacionárním kamerám městských 
kamerových dohlížecích systémů.

  http://pravniradce.ihned.cz/c1-61324940-mohou-fotopasti
-pomoci-chranit-majetek-obce
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Černé skládky v Jeseníku hlídá fotopast
9. 11. 2012, 13:06, Šumperský deník

Jeseník – V Jeseníku přibývá případů černých skládek. Radnici došla s nepořád-
nými lidmi trpělivost a problematická místa hlídá fotopast.

  http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/cerne-skladky-v-jeseniku
-hlida-fotopast-20121109.html

Další zdroj informací 
• internetové stránky OPK MVČR:

  http://www.mvcr.cz/clanek/fotopasti-jako-nova-forma-
ochrany-majetku-v-obcich.aspx

 dobrá praxe vI.

Drogy a bezpečnost

Výroba, distribuce a  užívání omamných a  psychotropních látek je problémem celé 
České republiky, která dle výzkumů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogo-
vou závislost (EMCDDA) patří mezi evropské země s relativně vysokým podílem uživatelů drog 
v populaci.18 Jde zejména o konopné drogy a stimulanty (nejčastěji pervitin). Hovoříme-li o pro-
středí sociálně vyloučených lokalit a jejich okolí, pak v nich je podíl uživatelů drog ve srovnání 
se zbytkem populace ještě o  něco vyšší. V  této kapitole je stručně popsána problematika 
výroby, distribuce a především užívání drog a s tím spojená bezpečnostní rizika. Zároveň 
budete mít možnost seznámit se s příklady dobré praxe práce drogových služeb v pro-
středí sociálně vyloučených lokalit a s komunitou romských uživatelů.

Na úvod krátký komentář odborníka z praxe, vedoucího terénního programu Jiho-
český streetwork Prevent Kamila Podzimka: „Zásadním rizikem je vysoká preva-
lence užívání návykových látek v sociálně vyloučených lokalitách – cca 8–12 % 
populace ve vyloučených lokalitách jsou problémoví uživatelé drog. Samotné uží-
vání drog prohlubuje již tak přítomné faktory sociálního vyloučení. Pokud dochází 
v lokalitách k problémovému užívání návykových látek, tak se k tomu připojují další 

18 Srov. http://www.emcdda.europa.eu/. 
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negativní jevy: nárůst kriminality (často s cílem získat peníze na drogy), prostituce, 
gambling atd. Pokud není tato problematika řešena, stává se v konečném důsledku 
užívání drog v komunitě něčím ,normálním‘ a běžným, čímž se výrazně zvyšuje 
narušování veřejného pořádku a kriminalita.“

A dále dodává: „Adiktologické služby jsou schopny vyhledat, kontaktovat 
a následně pracovat s uživateli návykových látek v sociálně vyloučených 
lokalitách s cílem snižovat a eliminovat negativní dopady spojené s užíváním 
návykových látek. Terénní programy se stávají jakýmsi prostředníkem mezi drogo-
vým a bezdrogovým, normálním, prostředím. Kromě standardní adiktologické 
práce probíhá především práce sociální. Tady se předpokládá spolupráce místní 
samosprávy, ale také především spolupráce všech poskytovatelů sociálních slu-
žeb (např. spolupráce NZDM a TP, jak je popsána v materiálech Národního moni-
torovacího střediska), ale především spolupráce služeb odborného sociálního 
poradenství.“

Co lze udělat na úrovni obce
S výrobou, distribucí a užíváním omamných a psychotropních látek se v lokalitě 
obvykle velmi brzy objeví také kriminalita páchaná pod vlivem drog či kriminalita 
opatřovací – tzv. sekundární drogová kriminalita. Odborníci k tomu uvádějí: „... uži-
vatelé pervitinu, případně kokainu jednají více spontánně, impulzivně. Také ve svých 
odpovědích udávají více násilných trestných činů. Naopak pro uživatele opiátů je 
naprosto prvořadý rychlý zisk peněz, nicméně také díky tlumivým účinkům jsou 
schopni si své jednání více dopředu promyslet (...) Pro obě skupiny uživatelů však 
platí, že mezi jimi spáchanými trestnými činy dominují krádeže, z nich pak nejvíce 
krádeže v obchodě. I další pořadí nejčastějších deliktů ukazuje na to, že pro uživa-
tele drog je zásadní okamžitý 
a nejdostupnější zisk.“19 Obec se 
tak musí potýkat se zvýšeným 
nápadem trestné a přestup-
kové činnosti, a to zejména té, 
která je nejvíce vidět a má asi 
nejvíce negativní vliv na pocit 
bezpečí obyvatel. Dalšími ved-
lejšími projevy pak mohou být 
také zhoršení čistoty a pořádku 
v ulicích, šíření nemocí, prosti-
tuce a jiné sociálně patologické 
jevy. 

19 Škuba J. Sekundární drogová kriminalita. Bakalářská práce. Praha: 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze  
(11-00610), 2010. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/82447/. 

Ilustrační foto: Michal Krebs
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Pokud se ve vaší obci výroba a distribuce drog objeví, nelze než doporučit nepo-
pírat existenci problému, zvolit komplexní přístup a zapojit odborníky. Jed-
notlivé priority a opatření zahrňte do koncepce/plánu prevence kriminality.

Nalezněte vhodný způsob, jak monitorovat dění na drogové scéně, zejména 
pokud se jedná o děti a mládež. Prostřednictvím městské či státní policie se také 
můžete spojit přímo s místně příslušným Toxi týmem Policie ČR. Může se stát, že 
úřadu a policii budou obyvatelé vyčítat domnělou nečinnost. Získání kvalitních důkazů 
může někdy trvat půl roku až rok, a pokud se trestnou činností spojenou s drogami 
(výroba a distribuce) zabývají organizované skupiny, nebo celé velké rodiny, může být 
zatčený pachatel velmi rychle nahrazen a obchod pokračuje prakticky na stejném 
místě dále. Proto je důležité komunikovat a spolupracovat s veřejností při řešení 
drogové problematiky – aktivizovat občany, aby předávali poznatky policii, nastavit 
funkční komunikační kanály a zároveň občanům dávat alespoň minimální zpětnou 
vazbu (vždy po poradě s policií, aby nedošlo k narušení její práce). 

Jedním z užitečných materiálů popisujících postupy a kompetence jednotlivých 
aktérů je manuál Společně proti drogám, který byl vytvořen občanským sdru-
žením Společně k bezpečí za pomoci pracovních skupin měst Aš a Trmice. Jak 
uvádějí jeho autorky a autoři: „... při práci ve skupinách se sešli společně představi-
telé měst a městských úřadů, policie, škol, poskytovatelů sociálních služeb i veřej-
nosti, díky čemuž obsahuje množství konkrétních příkladů z praxe různých institucí. 
V tématu drog a protidrogové politiky se jedná o jedinou příručku svého druhu, 
která může posloužit městům a obcím nejen v příhraničí, ale i kdekoliv v celé České 
republice.“20 

Kromě represivních opatření podporujte a rozvíjejte primární prevenci – 
zajistěte realizaci účinných forem prevence na školách (dlouhodobé aktivity provo-
zované odborníky), podporujte smysluplné a tvořivé trávení volného času, propa-
gaci zdravého životního stylu, posilování sebevědomí a rozvoj sociálních dovedností 
zejména u dětí a mládeže.

Zajistěte a podporujte také sekundární prevenci, která zahrnuje především 
předcházení vzniku a rozvoji závislosti u osob, které s drogou experimentují nebo ji 
užívají krátkodobě apod. – probíhá obvykle formou poradenství a léčení. 

Rovněž předcházejte vážným zdravotním a sociálním problémům u stá-
vajících uživatelů drog (a následným negativním dopadům na celou lokalitu) zajiš-
těním a podporou terciární prevence. Ta bývá realizována formou resocializace 
či sociální rehabilitace klientů motivovaných k léčbě závislosti nebo formou tzv. 
harm reduction intervence, zaměřující se především na snížení zdravotních rizik při 
užívání drog (zejména přenos infekčních nemocí). 

20 Manuál je k dispozici v tištěné podobě nebo je v elektronické podobě ke stažení zde:  
http://www.spolecnekbezpeci.cz/images/stories/dokumenty/spolecne_proti_drogam_web_01.pdf. 
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V praxi to pak znamená nutnost vyhledání kvalitního poskytovatele služeb 
pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových lát-
kách a zajištění jeho působení v lokalitě terénní či ambulantní formou (K-cen-
tra, sociální poradenství, služby následné péče). Kombinace těchto opatření by 
měla vést k eliminaci výskytu drog a negativních dopadů drogové problematiky. 
A tím ke zlepšení bezpečnostní situace v obci. Jak může fungovat „drogová služba“ 
působící v prostředí sociálně vyloučené lokality, popřípadě v uzavřené a obtížně 
dostupné komunitě romských uživatelů, ukazují následující příklady dobré praxe.  

Příklady dobré praxe práce drogových služeb s romskými uživateli 
Popis těchto dobrých praxí je čerpán z odborné publikace Zaostřeno na drogy, 
č. 4/2012 (ročník desátý), téma: Programy zaměřené na užívání drog mezi 
Romy v České republice a informace byly ověřeny dotazem na příslušné posky-
tovatele služeb. Materiál Zaostřeno na drogy vydává Národní monitorovací stře-
disko pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády ČR – více na: 

  www.drogy-info.cz. 

Úvod do problematiky 
„Romové patří nejen v ČR, ale v celé Evropě ke skupinám, které žijí v chudobě 
a sociálním vyloučení, zároveň jsou vystaveni větší stigmatizaci a diskriminaci ze 
strany majoritní společnosti než jakákoliv jiná etnická skupina. Je dostatečně 
známé, že problémy s užíváním drog a sociální vyloučení jsou propojené nádoby, 
nicméně u Romů se nejedná o dlouhou historii – v celé Evropě včetně v ČR se 
drogy mezi Romy objevily ve větší míře teprve před několika lety. Z hlediska služeb, 
které se zaměřují na užívání drog, patří Romové ke skupinám, o kterých se mluví 
jako o skrytých, obtížně dosažitelných, zranitelných apod. Pro tyto skupiny musí 
služby často vyvíjet specifické postupy, někdy i nové programy, které jsou citlivé 
vůči jejich specifikům, a usnadní tak vstup do služby,“ uvádí se na začátku tohoto 
materiálu. 21

Následuje popis metodiky, na základě které byly informace o jednotlivých progra-
mech a jejich fungování získávány. Tuto metodiku zde vynecháváme, protože ji 
nepovažujeme za podstatnou pro naše účely.

21 Zaostřeno na drogy, č. 4/2012. 
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Most k naději, o. s., Most: 
Terénní práce na sídlišti obývaném převážně Romy22

Službu terénní program v lokalitě Chanov poskytuje nevládní 
nezisková organizace Most k naději, o. s. 

  http://www.mostknadeji.eu/ustecky-kraj/terenni-programy-atk-most/

V Chanově výrazně převažuje romská populace a etnických Čechů zde žije 
naprosté minimum.

Stručný popis činnosti:
• terénní sociální práce v lokalitě Chanov (izolované sídliště na předměstí Mostu)
• sociální poradenství v terénu a v bytech klientů
•  nízkoprahové harm reduction služby v terénu, v bytech klientů a ve skrytých pro-

storách v lokalitě
• testování na infekční choroby
• sběr pohozeného injekčního materiálu
• osobní asistence (doprovody klientů na úřady, k lékaři atp.)

Úvodní fáze
Program nejdříve začal dlouhodobým zjišťováním potřeb přímo v lokalitě na základě 
zpráv o zvýšené míře užívání drog. S poptávkou na terénní práci v Chanově přišli 
příbuzní obyvatel Chanova z jiných částí města. Pracovníci do lokality nejprve 
dlouhodobě dojížděli a ochotně odpovídali na dotazy a přání všech, kteří 
je oslovili, a to i neuživatelů drog: opakovaně a trpělivě vysvětlovali principy 
služby, kterou nabízejí, poskytovali informace ze sociální oblasti (sociální 
dávky, instituce, nabídka doprovodů aj.), osobní asistenci. Ze služeb pro snižo-
vání rizik nabízeli nejprve kondomy, testování, až poté výměnu stříkaček – 
chtěli se vyhnout stigmatizaci svých klientů – jinými slovy nechtěli, aby lidé, 
kteří s nimi mluví, byli spojováni výhradně s užíváním drog.

Další fungování služby
Program se postupem času zavedl jako stabilní, dlouhodobá a spolehlivá 
služba. Kontinuální terénní práce probíhá v Chanově již šestým rokem, a to 
jednou týdně v odpoledních hodinách.

Prvním úkolem bylo získání důvěry celé komunity. K tomu přispěly zejména 
následující postupy, které jsou sice časově poměrně náročné, ale z dlouhodoběj-
šího hlediska úspěšné:

•  pracovníci do lokality docházeli i v období, kdy je dlouhodobě nikdo neoslovil, 
a postupně je tak obyvatelé začali vnímat jako součást komunity

22 Zdroj: Zaostřeno na drogy, č. 4/2012, kapitola téhož názvu.

46

Manuál dobrých praxí



• tým terénních pracovníků je poměrně stálý, což je klienty kladně hodnoceno 
• pracovníci stále znovu opakují informace, principy a nabídku služby
•  pracovníci vždy čekají, až je uživatelé osloví sami, klienty v terénu zásadně 

sami neoslovují
• členové komunity byli od začátku aktivně zapojeni do poskytování služeb
•  se získáním prvních kontaktů v lokalitě pomáhal pracovník přímo z dané loka-

lity (jednalo se o uživatele drog, který od pracovníků dostával zdravotnický 
materiál a zprostředkovával jim kontakty na další uživatele)

•  do poskytování služeb jsou zapojeni také respektovaní členové komunity, kteří 
nejsou uživateli drog, ale hrají roli „vrátných“ při vstupu do komunity a pomáhají 
distribuovat zdravotnický materiál (kondomy, masti, vitaminy)

Důležité je, že služby jsou poskytovány diskrétně. I když je prostředí mostec-
kého sídliště Chanov uzavřené a pro jeho obyvatele poměrně přehledné, uživatelé 
služby se nemusejí bát stigmatizace:

•  pracovníci klienty v terénu neoslovují, vždy čekají, až je osloví klient nebo 
zájemce

•  mimo harm reduction (HR) materiál a HR informace nabízejí pracovníci také 
jiné služby, které nejsou spojené s užíváním drog (kondomy, vitaminy, infor-
mace ze sociální oblasti): snižuje to možnou stigmatizaci klientů v prostředí, 
kde se všichni vzájemně znají

•  testování na infekční choroby probíhá v domácnostech klientů (chráněné, dis-
krétní prostředí)

•  kontakty často probíhají ve skrytých, klidnějších prostorách (vchody domů, 
chodby aj.)

•  děti jsou vyloučeny z komunikace s pracovníky (eliminace rizik a obav klientů 
z prozrazení před dětmi, bezpečnější práce pracovníků)

Jako vstupní brána k dalším službám se osvědčila rozšířená nabídka testování 
(které je sice poměrně finančně náročné, ale výrazně pomáhá při navazování kon-
taktu s komunitou):

•  program nabízí screeningové testování na hepatitidu typu C, HIV, syfilis, velké 
množství klientů bylo nakontaktováno právě díky nabídce testování na infekční 
choroby

•  důvodem značného zájmu o testování je jeho novost, zajímavost (v lokalitě, 
kde se „toho moc neděje“), snadná dosažitelnost a obava z nemocí

•  při testování v domácnosti klienta je více prostoru na delší rozhovor, což terénní 
pracovníci také identifikují jako výhodu pro práci s klienty a navazování vztahů
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Služba flexibilně reaguje na dění na drogové scéně:
•  pracovníci se snaží reagovat na dění v komunitě, nyní se např. zaměřují 

na kuřáky marihuany: někdy se ukáže, že je klient uživatelem „tvrdých drog“, 
a s pracovníky začíná spolupracovat i v dalších oblastech

Služba zaujímá individuální a přátelský přístup ke klientovi – usiluje o poskyto-
vání služeb na míru:

•  během kontaktu s klientem mapují pracovníci v průběhu rozhovoru jeho sou-
časnou situaci a potřeby, na které se snaží flexibilně reagovat (např. potřeba 
dalšího zdravotnického materiálu, informace ze sociální oblasti aj.)

•  terénním pracovníkům se v tomto kontextu osvědčilo nelpět na shodném 
počtu vrácených jehel

Prevent z. s. a Městská Charita České Budějovice: 
spolupráce terénního programu a nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež s vysokým podílem 
romských klientů23

Službu poskytuje nevládní nezisková organizace Prevent, z. s., služba Jihočeský 
Streetwork Prevent

  http://js.os-prevent.cz/

Spolupráce probíhá ve dvou nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, kde je 
převážná část klientů Romů. Terénní pracovníci z. s. Prevent navštěvují tato zařízení 
a navazují s klienty přirozený kontakt. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé, kteří se 
ocitají na hranici mezi klientem NZDM a drogových služeb.

Stručný popis činnosti drogové služby:
•  terénní práce v jihočeských městech (výměna injekčního materiálu a distribuce 

HR materiálu, zdravotní, sociální a právní poradenství, sociální práce a asis-
tence, zdravotní ošetření drobných poranění, distribuce informačních 
materiálů)

• prevence spojená se zneužíváním syntetických drog
•  monitoring lokality a „kontaktní terénní práce“: oslovování rizikové mládeže a nabí-

zení informací a služeb bez ohledu na aktuální užívání drog – cílem je prevence

Služba poskytovaná v NZDM (spolupracující organizace):
• Městská charita České Budějovice 

  (http://mchcb.cz/)

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko - Jiloro 
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. 

23 Zdroj: Zaostřeno na drogy, č. 4/2012, kapitola téhož názvu.
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Stručný popis činnosti NZDM:
• práce s dětmi a mladými dospělými ve věku od 6 do 26 let
• pro klienty od 11 let možnost volného pobytu v klubu s vrstevníky
• práce v terénu
• výjezdové akce, návštěvy koncertů, kina, tematické akce
• poradenství, informace

Fungování služby
Spolupráce je ošetřena smluvně a je placená – Prevent z. s. je subdodavatelem 
služeb pro Městskou charitu České Budějovice. Dohoda spočívá v návštěvě kaž-
dého NZDM 1krát týdně 1 hodinu a 1krát měsíčně v poskytnutí konzultace pro 
pracovníky NZDM. Takto je ošetřena spolehlivost a vytvořen oboustranný záva-
zek ke spolupráci. 

Pracovníkům NZDM je poskytováno vzdělávání v oblasti užívání drog. 
Ze začátku připravoval Prevent pro pracovníky NZDM školení, nyní, po delší době 
fungování spolupráce, se jedná spíše o jednotlivé konzultace ke konkrétním téma-
tům. Pracovníci NZDM tak mohou lépe reagovat na vzniklé problémy a složité situ-
ace, když právě není přítomen terénní pracovník.

Noví pracovníci terénních programů jsou proškoleni v romské proble-
matice – absolvují školení o romské kultuře, historii, aktuálních problémech Romů, 
mají vlastní garanty pro tuto problematiku. Prevent z. s. využívá vlastní pracovní list 
zaměřený na specifika drogové problematiky u Romů Drogový problém v prostředí 
romského etnika. Ten obsahuje reflexi důležitých aspektů ve vztahu k romským 
uživatelům drog – diskriminace, životního stylu, skupinové koheze, komplexů 
méněcennosti, role rodiny, volního jednání a dalších. 

Spolupráce vytváří situaci výhodnou pro všechny zúčastněné strany:
•  pro klienty NZDM spolupráce znamená, že se seznámí s terénními pra-

covníky, na které se mohou obrátit v případě potřeby i jindy
•  pro NZDM tato služba znamená, že téma drog není tabu a nebude se 

v budoucnu skrývat, pracovníci také získávají kvalitní a aktuální informace
•  pro Prevent jako drogovou službu je tato spolupráce příležitostí, jak pronik-

nout do romské komunity mladých uživatelů, drog a je to také další zdroj 
financí. Zároveň může dojít k propojení na další služby Preventu (adiktologická 
poradna, substituční centrum, doléčovací centrum, resocializační programy)

•  donorům, veřejnosti i rodičům klientů tato spolupráce zaručuje, že pro-
blém klienta NZDM s drogami bude včas rozpoznán a řešen
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Shrnutí
Zásadní výhodou tohoto způsobu poskytování služby je, že kontakt v klubu 
(NZDM) je přirozený. Aktéři uvádějí, že besedy pořádané v minulosti neměly 
velký efekt (příliš mnoho klientů, neudržení pozornosti a kázně). Činnost terén-
ních pracovníků v klubu není nijak formalizována: pracovník se začne přiro-
zeně bavit s klienty v rámci běžného fungování klubu.

Ohledně výměn injekčních stříkaček probíhá naprosto otevřená komunikace. 
Výměny se odehrávají mimo klub – jak je zakotveno ve smlouvě, téma však není 
v prostorách NZDM nikým tabuizované.

Do řešení případů klientů jsou zahrnuty obě služby. Konají se pravidelné 
porady o klientech. Pracovníci se mohou společně kdykoliv poradit o řešených 
případech.
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 dobrá praxe vII.

Shromáždění a nenávistné pochody  
pravicových extremistů

Kapitola je věnována problematice shromáždění a nenávistných pochodů organizovaných pra-
vicovými extremisty. Obsahuje jak některé základní informace z oblasti zákona č. 84/1990 
Sb., o právu shromažďovacím, odkazy na zdroje informací z  této oblasti, doporučení 
k případnému zákazu či rozpouštění těchto akcí a praktický tzv. checklist pro osobu zodpo-
vědnou za dohled nad průběhem akce, tak i příklady dobré praxe v oblasti koordinovaného 
postupu zainteresovaných složek při extremistických shromážděních a  nenásilné formy 
protestu. 

Sociálně vyloučení lidé a zejména Romové se stávají snadným terčem pro extre-
misty. Pravicoví extremisté organizují útoky na jednotlivce i hromadné ataky 
na vyloučené lokality. V souvislosti s projevy extremismu namířenými proti Romům, 
případně dalším sociálně znevýhodněným skupinám, dochází v sociálně vylouče-
ných lokalitách ke kumulaci strachu, stresu, paniky, pocitu ponížení, občanské 
nespokojenosti, k nárůstu agresivity apod. Z toho vyplývají další konflikty a zby-
tečné útoky, popřípadě agresivní obrana proti reálnému či domnělému ohrožení 
a napětí v lokalitě tím nadále eskaluje. V reakci na to přicházejí do lokality opět 
pravicoví extremisté...

Co Agentura nabízí obcím v souvislosti s akcemi pravicových extre-
mistů (pro tento účel zde užíváme zjednodušující označení „akce pravicových 
extremistů“, kterým jsou míněny všechny pochody, shromáždění či jiné akce, 
v nichž extremisté zastávají nějakou důležitou úlohu – jsou svolavateli, organizátory 
nebo účastníky a provokatéry – a to bez ohledu na to, kolik se akce účastní 
takzvaně běžných občanů): 

Před akcí – analýza oznámení, trasy pochodu a informací o svolavateli; návrhy 
na opatření; koordinace spolupráce v síti partnerů (obec, policie, NNO, školy, 
občané atd.); kontakt s lidmi, kteří jsou shromážděním ohroženi; účinná preventivní 
opatření.

V průběhu akce – poradenství obci v oblasti zákona o právu shromažďovacím; 
monitoring; kontakt s médii; spolupráce s policií. 

Po akci – kontakt s veřejností; mírnění důsledků akce; veřejná shromáždění; 
příprava integračních opatření.

Řadu těchto aktivit, zejména při přípravě, si může obec zajistit také z jiných zdrojů 
než od Agentury – například od policie či odboru bezpečnostní politiky Ministerstva 
vnitra ČR. Důležité je především nepodcenit jednotlivé kroky a realizovat je včas 
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a v odpovídající kvalitě. Tím místní samospráva může velmi účinně předcházet 
zhoršení bezpečnostní situace na území svého města či obce a vytvářet prostor 
i pro budoucí řešení některých sociálních otázek, jak si ukážeme na následujících 
příkladech dobré praxe.

Základy shromažďovacího zákona
Protože na téma aplikace shromažďovacího zákona existuje několik mate-
riálů (odkazy jsou uvedeny v podkapitole Zdroje dalších informací), je zde 
pouze stručně popsána obecná podstata klíčových paragrafů tohoto zákona 
a vyjádřen postoj Agentury k otázkám, s nimiž se její pracovníci a pracovnice 
v praxi nejčastěji setkávají. 

Řada lidí se ptá, jak extremistickým pochodům a shromážděním zabránit 
a jestli je to vůbec vhodné. Zásadním krokem je prevence – zamezení eskalaci 
napětí na území města/obce, řešení případných problémů a konfliktů ihned v jejich 
zárodku, včasná a srozumitelná komunikace s majoritní i minoritní veřejností a médii 
a prosazování práva.

Pokud ani toto nepomůže, pak v současné době mohou příslušné úřady dotče-
ných měst a obcí zakázat pochody a demonstrace ve lhůtě tří pracovních 
dnů od oznámení, pokud by oznámený účel směřoval například k rozně-
cování nenávisti a nesnášenlivosti a dalším formám porušování zákona stano-
veným v § 10 zákona o právu shromažďovacím. Dle rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 31. srpna 2009 (tzv. Křišťálová noc 2) je možné operovat 
i s pojmem skutečného účelu shromáždění, pokud by se úřad domníval, že ozná-
mený účel je pouze fingovaný. V tomto případě je potřeba, aby nepřímé důkazy, 
které mají prokazovat skutečný účel shromáždění, vždy tvořily logickou soustavu 
a nevyskytoval se v nich žádný rozpor, umožňující jiný výklad. K získání takových 
důkazů může městům a obcím dopomoci spolupráce policie, Ministerstva vnitra či 
Agentury pro sociální začleňování.

Dalším krokem je připravenost úřadů probíhající shromáždění rozpustit. 
Tuto možnost jim dává § 12 shromažďovacího zákona. Rozpustit shromáždění 
je možné, například pokud se během něj vyskytnou okolnosti, které by odů-
vodnily jeho zákaz podle § 10, ale i v dalších případech. V praxi tak mohou být 
důvodem k rozpuštění například nenávistné projevy extremistů.

Možnosti tedy existují. Důležité je, aby se úřady nebály jich využít, nezbavovaly 
se této své zákonné povinnosti a nenechávaly vše pouze na policii. Například roz-
puštěním shromáždění totiž mohou dát najevo, že respektují právo každého 
občana na svobodné vyjádření názoru, ale zároveň na svém území nestrpí 
extremistické projevy a porušování zákona. Pokud je takový postoj spojen 
s aktivním řešením případných problémů v soužití, slušní občané to vždy ocení. 

Zároveň platí, že extremisté se většinou nevracejí do míst, kde neuspěli – 
ať již se jednalo o akci, která byla v souladu se zákonem zakázána, o akci, která 
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byla kvůli porušování zákona rozpuštěna, akci, k níž se nikdo z místních nepřipojil, 
nebo o akci, a to především, která ani neproběhla z důvodu naprostého nezájmu 
místních obyvatel i médií.

Aktuálně je potřeba zaměřit se na vymahatelnost práva a prosazovat snahu 
o získání dalších judikátů vztahujících se k extremistickým shromážděním – 
zejména jde o podporu měst a obcí při zakazování a rozpouštění extremistických 
shromáždění dle § 10 a § 12 shromažďovacího zákona.

Zdroje dalších informací
Internetové stránky OBP MVČR:
Co je extremismus: 

  http://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx

V čem spočívá hrozba extremismu:  
  http://www.mvcr.cz/clanek/v-cem-spociva-hrozba-extremismu.aspx

Shromažďování a koordinační dohody – obsahuje důležité dokumenty ke stažení: 
1) Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím – květen 2009
2)  Vzorové texty k rozpuštění shromáždění v souladu s ustanovením § 12 shro-

mažďovacího zákona: Rozpuštění shromáždění – odchýlení od účelu; neozná-
mené; zakázané

3)  Aktualizace Manuálu pro obce k zákonu o právu shromažďovacím – prosinec 
2013 (doplňuje a aktualizuje původní manuál z roku 2009, který je však nadále 
využitelný) 

  http://www.mvcr.cz/clanek/shromazdovani-a-koordinacni-dohody.aspx

A dále ke stažení také:
Judikáty, rozhodnutí úřadů, analýzy a komentáře
Vzorová koordinační dohoda

  http://www.mvcr.cz/clanek/shromazdovani-a-koordinacni-dohody.aspx

Nebo internetové stránky Agentury:
Příručka pro obce – kapitola Bezpečnost a prevence kriminality: Postup při konání 
nenávistných akcí

  http://www.socialni-zaclenovani.cz/07%20-%20
Bezpecnost%20a%20kriminalita/07_05.pdf

Následuje tzv. checklist, tedy seznam, který by v praxi měl usnadnit příslušným 
pracovníkům úřadu přípravu na konání shromáždění či pochodu.

Bezpečnost, prevence a krizová intervence

53



Checklist pro osobu zodpovědnou za dohled nad průběhem shromáždění/pochodu 
– co nezapomenout

 P   nastavení komunikačních kanálů (s policií, s vedením města, s médii)

 P   zajištění právní podpory (možnost konzultací před akcí, případně i v průběhu shromáždění)

 P   zajištění pořízení zvukového a obrazového záznamu pro účely úřadu, a to ideálně z více 
úhlů (kromě jedné centrální kamery s celkovým záběrem shromáždění a zejména řečníků 
lze využít např. minikamery strážníků městské policie rozmístěných kolem davu)

 P   výběr vhodného místa, odkud bude přehled o celém shromáždění (bezpečné, ale kde 
bude zároveň slyšet obsah projevů, vidět reakce davu a odkud bude možné v případě 
potřeby vyzvat k ukončení)

 P  megafon

 P  služební průkaz

 P  poznámkový blok a psací potřeby

 P   listy se zněním příslušných paragrafů zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 
zejm. § 7, § 10 a § 12, pro vyhlášení rozpuštění (chráněné laminací nebo tištěné 
na polyesteru)

 P   vzor písemného potvrzení o rozpuštění shromáždění: nejlépe samostatný list pro každé 
z písmen § 10, odst. 1 (písm. a, b, c), s vynecháním 1–2 řádek na doplnění přesného 
popisu důvodu k rozpuštění, popř. časového údaje vztah ujícího se k audiovizuálnímu 
záznamu

před začátkem shromáždění na místě

 P  ověření počtu a označení organizátorů (zda skutečný stav odpovídá ohlášenému)

 P   poučení svolavatele před zahájením shromáždění – upozornění, že v případě porušení 
zákona bude shromáždění rozpuštěno; zaznamenání poučení na kameru

Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí – Přerov

Tato podkapitola popisuje koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná pre-
ventivní opatření v Přerově v roce 2009. Uvedený postup se osvědčil a z návazných opatření 
těží město při své práci s problematikou sociálního vyloučení dodnes. Text vychází z prezen-
tace dvou z hlavních aktérů tohoto postupu – lokálního konzultanta Agentury Martina Navrátila 
a styčné důstojnice pro národnostní menšiny KŘP Olomouckého kraje Michaely Sedláčkové. 
Viz též „Manuál dobrých praxí - Koordinace sociálních služeb v obcích se sociálně vyloučenými 
lokalitami, kapitola II“.

Protiromské pochody pravicových extremistů byly pro Přerov v roce 2009 rela-
tivně nezmapovaným jevem (k poslední obdobné akci zde došlo v roce 2007, kdy 
se však jednalo o vzájemný střet pravicových a levicových radikálů). Pochod 
s názvem Proti rasismu původně nahlásila Dělnická strana, která následně ozná-
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mení stáhla a přihlásil se k němu jeden z jejích členů a organizátor peněžních sbírek 
pro uvězněné neonacisty Jiří Švehlík. Na pochod s trasou vedoucí ulicemi obydle-
nými z velké části Romy se sjelo zhruba sedm set neonacistů z militantních hnutí 
Národní odpor a Autonomní nacionalisté. 

Přerov se postavil k problému čelem a pod vedením Policie ČR vytvořil koor-
dinační platformu a založil pracovní skupinu nazvanou později podle způsobu 
její práce Tour de Dvůr. Do této pracovní skupiny byl přizván i pracovník 
Agentury.

Vznik a fungování pracovní skupiny Tour de Dvůr
Hlavní myšlenkou pracovní skupiny bylo rozvíjet společné aktivity Policie ČR, měst-
ské policie, představitelů města, neziskových organizací, Romů a představitelů 
státní správy (Agentura, krajský koordinátor). Po dobu zhruba dvou měsíců objíž-
děla skupina dvorní trakty domů v sociálně vyloučených lokalitách a komunikovala 
s místními obyvateli. Vznikla tak příležitost v nekonfliktní atmosféře sdílet postoje 
a hledat společná stanoviska, a to nejen pro zvládání extremistických pochodů, ale 
i pro prevenci kriminality. 

Bylo nezbytné vytvořit jednotnou informační bázi, kterou budou všichni sdílet, 
aby bylo směrem k veřejnosti a médiím komunikováno „stejné poselství“ ode 

Ilustrační foto: Michal Krebs
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všech aktérů. Došlo k důležitému propojení informací policie (jak se zákonně cho-
vat během pochodu, jak bude policie chránit veřejnost, jaká jsou rizika otevře-
ného odporu proti neonacistům atd.) se zkušeností sociálních pracovníků (způ-
sob komunikace a způsob rozšíření informací v lokalitách, vytipování místních 
autorit apod.).

Krizová komunikace
Důležitým aspektem všech realizovaných opatření byla především komunikace. Ta 
probíhala jak na horizontální úrovni (mezi jednotlivými složkami zapojenými do koor-
dinační platformy), tak na vertikální úrovni (od pracovní skupiny směrem k obyvate-
lům lokalit a naopak). 

Před pochodem extremistů se odehrávala individuální jednání s obyvateli, 
schůzky ve dvorních traktech a setkání na přerovském magistrátu. Jednou z riziko-
vých komunikačních cest, kterou bylo nutno monitorovat, byla elektronická komu-
nikace („válka e-mailů“). Tímto kanálem se totiž začaly šířit například výzvy k aktiv-
nímu odporu („nenechte se zahnat jako krysy“ apod.).

Během pochodu byli v lokalitách přítomni sociální pracovníci a pracovnice – 
důvěryhodné osoby, které znají místní obyvatele. Dvoučlenné hlídky byly rozmís-
těny na klíčových místech (v lokalitách, ve dvorních traktech, na místech, kde se 
lidé shromažďují či kudy míří k potenciálním místům střetu). Jejich přítomnost měla 
především vyjádřit účast a podporu obyvatelům sociálně vyloučených lokalit, uvol-
nit napětí a zabránit panice a ozbrojování. Zároveň se jednalo o profesionály, kteří 
by v případě potřeby byli schopni poskytnout krizovou intervenci či zdravotní první 
pomoc. 

Strach z extremistů v obyvatelích lokalit přetrval i po skončení pochodu. Od roku 
2009 je to téma, o kterém se mezi Romy pravidelně mluví. „Teď už vědí, kde to je. 
Můžou přijít kdykoli.“ Sociální pracovníci rozptylují obavy obyvatel, pomáhají jim 
zpracovat předchozí zážitky a vyvracejí mylné interpretace: „Jak je možné, že to 
město dovolilo?“, „Oni je na nás pozvali“ apod.

Vytvoření ideové protiváhy a ventilace napětí obyvatel 
V reakci na ohlášený pochod extremistů vznikla iniciativa V Přerově neonacisty 
nechceme. Na internetu se objevila výzva obyvatelům Přerova, aby tuto iniciativu 
podpořili: „Chceme připravit letáky, samolepky a plánujeme i další akce pro občany 
Přerova, kteří ve svém městě nechtějí ozbrojené neonacisty. Napište nám, přidejte 
se, nečekejte, až se třeba vy stanete dalším terčem útoku extremistů.“ Iniciativu 
podpořila řada organizací: Armáda spásy ČR, Caritas – Vyšší odborná škola soci-
ální Olomouc, Člověk v tísni, o. p. s., Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Přerově, Kappa-Help Přerov, politické uskupení Společně pro Přerov, studenti 
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Gymnázia Jakuba Škody v Přerově, Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování 
v romských lokalitách či Zeměkoule, o. s. Veřejnosti tak byla důvěryhodnými part-
nery nabídnuta možnost připojit se k jinému názoru.

Jako vhodný způsob ventilace napětí obyvatel města a zejména obyvatel míst-
ních sociálně vyloučených lokalit, proti nimž pochod směřoval, byl připraven Mítink 
na podporu soužití v Přerově. Jeho ideou bylo, že „nemá cenu prát se s neonacisty, 
ale je správné vyjádřit svůj názor“. Došlo tak k propojení dvou cílů: bezpečnostního 
a ideového, protože mítink probíhající v době pochodu pomohl udržet většinu oby-
vatel lokalit pohromadě. 

Navazující aktivity
V období po pochodu byly kromě vyhodnocení průběhu všech opatření zahájeny 
další navazující aktivity. Například projekt Proč? Příběhy rozprávějící o člověku, 
který připravili organizátoři prvního mítinku jako reakci na názory středoškoláků 
v Přerově, a další projektové a vzdělávací činnosti.

Agentura požádala partnery (představitele města, policie a neziskových organi-
zací) o účast na kulatém stole, který se týkal rozkrytí příčin, kvůli nimž extremisté 
zamířili právě do Přerova. Zároveň zadala k vypracování Výzkum rizikových faktorů 
souvisejících s existencí sociálně vyloučených lokalit v Přerově (výsledky jsou k dis-
pozici v elektronické podobě na webu Agentury).24 

Spolupráce Agentury s městem Přerov pokračovala i v dalších letech (mítink Děl-
nické strany v červnu 2011 a první máj 2013 – monitoring shromáždění).

Pro úspěch celé akce byla důležitá především přípravná fáze, proto ji zde pro 
přehlednost uvádíme rozpracovanou v jednotlivých krocích, které jsou snadno pře-
nositelné do jiných měst a obcí.

Příprava, jednání koordinační platformy a koordinovaný postup  
před extremistickým pochodem 4. 4. 2009 v Přerově 
Příprava a jednání koordinační platformy
1)  podnět k zahájení společných příprav směřujících ke zvládnutí ohlášeného extremistic-

kého pochodu 

2)  první jednání u kulatého stolu se všemi zainteresovanými subjekty, vytvoření písemné 
koordinační dohody

3) rozdělení kompetencí a úkolů pro zúčastněné, zvolení společné strategie

4)  stanovení mediální komunikace za všechny subjekty – nutnost přesné formulace, zabrá-
nit protichůdným vyjádřením, spekulacím a fámám

5)  strategie informování obyvatel města (zejména na  trase pochodu), včetně majitelů 
obchodů a provozoven

24 Výzkumná zpráva je ke stažení zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/
vyzkum-rizikovych-faktoru-souvisejicich-se-socialne-vyloucenymi-lokalitami-v-prerove. 

Bezpečnost, prevence a krizová intervence

57



6)  zvolení vhodného způsobu informování obyvatel sociálně vyloučených lokalit včetně 
termínů společných návštěv v lokalitách

7) vytvoření letáků a jejich distribuce

Vytvoření společného infoletáku
1)  upozornění obyvatel města a zejména vyloučených lokalit na pochod, den jeho konání, 

trasu pochodu, časové rozmezí

2)  informace o setkání s obyvateli města, zejména obyvateli žijícími na trase pochodu, se 
zástupci PČR, MP, MMěP, NNO, termín a místo setkání

3)  informace o setkání zástupců všech subjektů s obyvateli sociálně vyloučených loka-
lit, přenos informací

4)  doporučení týkající se ochrany zdraví, pravidla dodržování bezpečnosti, ochrana 
majetku soukromých osob i provozovatelů prodejen a provozoven

5)  strategie připravovaného policejního opatření k zabránění narušení veřejného pořádku 
v době konání pochodu (pochopitelně bez uvádění detailů, které by mohly ohrozit realizaci 
opatření – pozn. ed.), aktivity NNO

6)  cíl – informovanost občanů o akci a preventivních opatřeních

7)  distribuce letáků zástupci NNO, MP, PČR a přes regionální média

Setkání s obyvateli sociálně vyloučených lokalit před pochodem –  
počátek Tour de Dvůr
1)  opakovaná setkání zástupců všech subjektů v  sociálně vyloučených lokalitách 

(včetně krajské koordinátorky romských poradců)

2) zvolení společné strategie informovanosti a společného cíle

3)  zklidnění napětí v  lokalitách, předcházení šíření poplašných zpráv a mýtů o počtu 
účastníků pochodu a hrozícím nebezpečí („policie situaci neřeší“, „neochrání nás“ atd.)

4)  předcházení protiprávnímu jednání – je třeba zajistit, aby obyvatelé nebrali řešení situace 
do vlastních rukou, nejlépe pomoci s organizací nenásilné formy reakce na pochod – bez-
pečnost řeší pouze policie

5) deklarace přítomnosti zástupců NNO v lokalitě v den konání pochodu

6) upřesnění trasy pochodu – mapa

Závěrečné shrnutí 
Po skončení pochodu byl na společném setkání všech aktérů vyhodnocen jeho 
průběh, zvolené strategie a postupy. Došlo v podstatě ke všeobecné shodě, že se 
podařilo uvést v život dobrou praxi, v níž je třeba pokračovat. Písemná koordinační 
dohoda o vytvoření pracovní skupiny Tour de dvůr se stala základem další návazné 
spolupráce všech zúčastněných složek. Pracovní skupina, která se jednou měsíčně 
schází přímo ve vyloučených lokalitách, může nejen řešit problémy komplexně 
a rychle, ale také je obyvatelům těchto lokalit nablízku a snáze získává jejich důvěru. 
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Také vybudování a udržování funkčních komunikačních kanálů mezi jednotlivými 
účastníky skupiny je prospěšné při řešení situací vyžadujících multidisciplinární pří-
stup. To vše přispívá ke kultivaci sociálního klimatu ve městě, lepšímu zajištění bez-
pečí občanů a prevenci kriminality. 

Napsali o nenávistných shromážděních v médiích

Pochod proti rasismu v Přerově aneb policie  
a její odpovědný přístup
noviny Nezávislého odborového svazu policie – Naše policie číslo 5/2009, ročník 16

Den 4. dubna 2009 zdaleka nebyl ve znamení klidné víkendové soboty, ale připomí-
nal spíše manévry bezpečnostních složek, jež byly výsledkem odpovědného přístupu 
k získaným informacím. Místní věděli, že v tento den bude ve městě Přerov uskuteč-
něna radikální demonstrace Pochod proti rasismu, jež bude zkouškou akceschop-
nosti a koordinace sil a prostředků zejména Policie ČR. Na základě operativních infor-
mací policie, které potvrzovaly účast extremistů pravicových i levicových hnutí, bylo 
více než jasné, že během pochodu může dojít nejen ke střetům příznivců těchto hnutí 
navzájem, ale i s početnou přerovskou romskou komunitou nebo policií.

  http://www.nosp.cz/assets/files/nase_policie/Nase_Policie_2009_05.pdf.

V Přerově neonacisty nechceme
30. 3. 2009 – Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přerově

Tato výzva je stažena z vpreroveneonacistynechceme.cz, kde také mj. můžete 
podepsat petici.

Na sobotu 4. dubna 2009 ohlásila Dělnická strana pochod Přerovem. Jako 
záminku uvádějí, že sami občané města Přerova žádají představitele této strany 
o pomoc. Neonacisté plánují pochod městem a chtějí procházet přímo ulicemi 
Husova, Škodova a Kojetínská. Svůj pochod si navíc naplánovali na den, kdy 
v Praze bude americký prezident Barack Obama. Nezavíráme oči před problémy, 
které ve městě Přerově přináší soužití Romů a „bílých“, ale je pro nás naprosto 
nepřijatelné, aby se tyto problémy řešily na ulici. Nechceme, aby vzduchem létalo 
kamení, rozbíjela se auta a aby při snaze o „řešení“ těchto problémů probíhala 
pouliční válka.

  http://www.cceprerov.estranky.cz/clanky/
ohlednuti-zpet/v-prerove-neonacisty-nechceme.html.
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Jak nenásilnou formou vyjádřit protest –  
České Budějovice 24. srpna 2013

Tato podkapitola související s problematikou extremistických akcí je věnována jednomu z pří-
kladů nenásilné formy protestu proti pochodu pravicových extremistů a  roli místní 
sa mosprávy. 

Pokud při posuzování oznámení shromáždění či pochodu příslušný úřad 
neshledá zákonné důvody pro zákaz dle § 10 shromažďovacího zákona, nezna-
mená to, že nemůže mít důvodné podezření na extremistické pozadí akce. O řadě 
osob a některých politických stranách je veřejně známo (popřípadě úřadu může 
tyto informace poskytnout policie), že inklinují k rasismu, xenofobii a netají se ani 
sympatiemi k odkazu nacistické ideologie. Kromě důkladné přípravy na pří-
padné ukončení a rozpuštění takové akce při porušování zákona může 
úřad také umožnit vyjádření protestu obyvatelům, kteří nebudou s jejím 
uskutečněním souhlasit. 

V českých podmínkách poněkud chybí tradice masivního občanského odporu 
vůči aktivitám pravicových extremistů, jako tomu je například v sousedním 
Německu, kde se třeba na blokádě neonacistických pochodů v Drážďanech sešlo 
přes 10 tisíc lidí. Tyto aktivity navíc veřejně podporuje i vedení města Drážďan: „,Pro 
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krajně pravicové pochody v Drážďanech není místo. Nedostatek respektu k lidské 
důstojnosti, každodenní rasismus a nacistické myšlenky nebudeme akceptovat,‘ 
řekla drážďanská starostka Helma Oroszová, když vyzvala obyvatele, aby přišli 
13. února město lidským řetězem bránit.“25 A v Drážďanech se zapojují i místní pod-
nikatelé: „Neonacistům se navíc na trase vysmívali návštěvníci barů i restauratéři. 
Zatímco neonacisté se snažili pochodovat na dramatický marš, bary a restaurace 
podél trasy jim odpovídaly hlasitým jazzem.“26

Pro české úřady a policii bývá problematické rozhodování v případech, kdy 
dochází k fyzické blokádě pochodu – tedy je možné uvažovat např. o bránění 
ve výkonu práva shromažďovacího (§ 14 shromažďovacího zákona). Existují však 
i nekontaktní formy vyjádření občanského postoje a nesouhlasu s aktivitami pravi-
cových extremistů, které sice nebudou realizovat přímo úřady, ale ty mohou jejich 
realizaci umožnit a případně k nim oficiálně i zaujmout nějaký postoj. 

Budějovice proti násilí
Jedním z pokojných způsobů, jak protestovat proti takovému pochodu, byla napří-
klad aktivita iniciativy Budějovice proti násilí. Její členové 24. srpna 2013 brzy ráno 

25 Zdroj:http://usti.idnes.cz/pochod-neonacistu-v-drazdanech-a-usti-nad-labem-fld-/usti-zpravy.aspx?c=A140212_2033288_  
usti-zpravy_alh.
26 Zdroj: http://usti.idnes.cz/pochod-neonacistu-v-drazdanech-2013-dq7-/usti-zpravy.aspx?c=A140213_162631_usti-zpravy_alh. 
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popsali celou trasu, po níž měl ten den v Českých Budějovicích projít pochod pra-
vicových extremistů.27 Na chodnících a silnici se objevily nápisy jako Národ rovně; 
Nevybočuj z řady! Víš, proč jsi tu? Ty jsi malý jedinácek; Máš modré oči? Holá hlava, 
holý neštěstí či A.C.A.B. - All Colours Are Beautiful a další. Desítky nápisů byly 
vyvedeny smývatelnými barvami a autoři přislíbili, že pokud by nedošlo k jejich 
smytí deštěm, do jednoho měsíce je odstraní.

Pro média k tomu Radka Doležalová z iniciativy Budějovice proti násilí uvedla, že 
iniciativa nehodlá žádným způsobem vyvolávat konflikty s účastníky pochodu. 
Vyjádření nesouhlasu s pochodem prostřednictvím nápisů zdůvodnila takto: 
„Nevěříme, že pochody neonacistů, ke kterým se přidávají i někteří občané našeho 
města, mohou a chtějí změnit pozitivně situaci. Konkrétní problémy jsou spíše zne-
užívány ke zvyšování rasové nesnášenlivosti. Nejsme spokojeni se skutečností, že 
Českými Budějovicemi a dalšími městy budou opět pochodovat lidé, kteří preferují 
násilí a nespravedlnost oproti složitějšímu, pracnějšímu a upřímnějšímu hledání 
smysluplného řešení problémů lidí žijících na sídlišti Máj i jinde. Zvolili jsme velmi 
mírumilovný a klidný protest proti pochodům, protože preferujeme nenásilí a upřím-
nou snahu na změně pracovat.“28 

27 Podrobnosti viz též kapitola Příklad krizové intervence a mediace IV. Jak kvalitně připravit veřejné setkání – České Budějovice.
28 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/na-trase-pochodu-v-c-budejovicich-se-objevily-protestni-napisy.
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Tato aktivita sice nebyla oficiálně podpořena radnicí, správce komunikace ji však 
umožnil a našla svou podporu alespoň na akademické půdě – oficiálně ji podpořil 
rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer. 

Role místní samosprávy
Aktivitou jednotlivých členů úřadu jako fyzických osob může být svolání veřejnosti 
k protestu proti pochodu neonacistů městem. Zároveň úřad, který shromáždění či 
pochod nezakázal (nenalezení zákonných důvodů pro zákaz), může oficiálně vyjá-
dřit svůj postoj k problematice, na niž má akce reagovat (většinou se jedná o pro-
test proti kriminalitě, nepřizpůsobivým občanům apod.), a upozornit, že za řešení 
nepovažuje vyvolávání nenávisti a nesnášenlivosti, a v případě porušování zákona 
je připraven akci okamžitě ukončit. 

Pokud budeme hovořit o roli místní samosprávy v souvislosti s občanskými pro-
jevy nesouhlasu s pochody a shromážděními, pak úřad a správce komunikací 
mohou zaujmout vstřícný postoj právě k nejrůznějším formám nenásil-
ného protestu.
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Nenásilný protest a úřad
Rozhodování otázky, zda připravovaný nenásilný protest tolerovat (případně pomoci vytvořit 
podmínky pro jeho realizaci), je možné ukázat právě na zde zmiňovaném příkladu popisování 
trasy pochodu „protihesly“. Při rozhodování, zda se jedná o poškozování komunikace, znečiš-
ťování apod., či nikoli, lze doporučit zvážit zejména následující aspekty:

• mohou nápisy poškodit komunikaci ve smyslu § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, tedy „způsobit nebo moci způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti 
anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu“?

• jedná se o znečištění komunikace stejně závažné, jako je znečištění odpadem, exkrementy, 
provozními kapalinami automobilů, výlepem reklamních plakátů nebo nástřikem nesmyvatel-
nou barvou (tyto způsoby znečištění obvykle zmiňují obecně závazné vyhlášky)?

• jedná se o společensky méně přijatelnou aktivitu, než je tzv. guerilla marketing („extrava-
gantní“ forma marketingu, při níž se používají netradiční typy médií, tedy například veřejné 
plochy – jejím účelem je šokovat a zároveň snížit náklady na reklamu), který nebývá postiho-
ván, ačkoli často využívá ke generování zisku neoprávněné zábory veřejných ploch, nelegální 
nápisy nesmyvatelnými barvami na komunikacích apod.?29

Jako dobrý tip je zde pak možno zmínit i některé ekologické způsoby malování 
a psaní nejen na chodníky, jako jsou reverse graffiti, chalk and milk paint, sand 
graffiti či snow graffiti.30 Přitom zejména první z nich nelze snad ani při nejexten-
zivnějším možném výkladu považovat za znečišťování, protože se jedná o „malování“ 
tlakovou vodou přes šablonu – tedy umytí špíny z určitých míst chodníku, stěny či jiné 
znečištěné plochy. Tato metoda však vyžaduje vyšší náklady a je méně variabilní, co 
se množství a velikosti nápisů týče (na každý text je třeba šablona, popřípadě se texty 
musejí pracně skládat z jednotlivých písmen), takže v praxi se pravděpodobně 
budete setkávat spíše s nápisy malovanými křídami nebo vápnem.

Závěr
Svým vstřícným přístupem a podporou nenásilných protestních akcí má úřad 
jedinečnou příležitost ukázat, že nesouhlasí s porušováním zákona, násilím 
a extremistickými ideologiemi a že je připraven podpořit místní obyvatele při 
jejich vyjádření občanského postoje. Zároveň tak vytvoří prostor pro ventilaci 
frustrací z toho, že městem pochodují extremisté, přispěje k eliminaci (i když 
zřejmě ne vždy a všech) fyzických konfrontací a pravděpodobně odradí extre-
misty od dalších pochodů v tomto městě.

29 „K chodníkovým guerillám chtě nechtě přistupují tolerantně i radnice a TSK. V jejich případě se však spíše jedná o střízlivý postoj, který 
realisticky zhodnocuje jejich šanci v případném sporu.“ Zdroj: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/guerilla-na-chodnicich-chodcum-
nevadi---tolerantni--jsou-i-radnice-a-tsk__s288x6954.html. 
30  Viz např. http://www.nechceme-billboardy.cz/doc/greengraffiti/prezentace_greengraffiti.pdf. 
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Napsali o nenásilných formách protestu v médiích

Na trase pochodu v Č. Budějovicích  
se objevily protestní nápisy
České Budějovice, 24. 8. 2013 9:54, Romea

Protirasistická hesla se 24. srpna objevila v Českých Budějovicích na trase plá-
novaného protiromského pochodu. Nápisy mají symbolizovat nesouhlas s odpole-
dní demonstrací. Na chodníky je za svítání napsali členové iniciativy Budějovice 
proti násilí. 

Desítky nápisů jako Národ rovně, Nevybočuj z řady! Víš, proč jsi tu? Ty jsi malý 
jedinácek, se dnes ráno objevily na komunikacích v Českých Budějovicích, kudy 
odpoledne půjde protiromský protestní pochod. Nápisy mají symbolizovat nesou-
hlas s odpolední demonstrací. Na chodníky je za svítání napsali členové iniciativy 
Budějovice proti násilí. Jejich aktivitu podpořil i rektor Jihočeské univerzity Libor 
Grubhoffer.

„Zvolili jsme velmi mírumilovný a klidný protest proti pochodům, protože preferu-
jeme nenásilí a upřímnou snahu na změně pracovat,“ řekla ČTK za iniciativu Radka 
Doležalová.

  http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/na-trase-
pochodu-v-c-budejovicich-se-objevily-protestni-napisy.
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 KrIzová Intervence a medIace I.

Následující kapitola je věnována činnosti agenturního experta na krizovou intervenci a mediaci. 
Popisuje několik intervencí, na nichž je možné názorně ilustrovat některé klíčové postupy, jako 
jsou koordinace jednotlivých aktérů, příprava veřejného setkání s  občany, analýza 
problému, plánování dalších opatření apod. Většinu  těchto aktivit pak mohou realizovat 
například i města a obce samostatně, bez spolupráce s Agenturou. Vždy je však potřeba zvážit 
výhody externího odborníka, který ke  vzniklé krizové situaci může přistupovat komplexněji 
a jejím aktérům poskytovat nezaujatou zpětnou vazbu. 

Pro lepší pochopení potenciálu a zároveň i limitů krizové intervence a mediace ze strany Agen-
tury je nutné nejprve blíže vysvětlit samotný obsah a  postupy práce krizového interventa 
a mediátora. Hovoříme-li v souvislosti s krizovou intervencí a mediací o příkladech dobré praxe, 
pak je třeba si uvědomit, že výsledkem správně nastavených postupů při intervenci nemusí být 
vždy splnění cíle v podobě změny či definitivního vyřešení situace. A to buď z důvodu neochoty 
a nezájmu některých stěžejních aktérů, nerealizování navrhovaných opatření, nepředvídatel-
ných externích vlivů, nebo i prosté nemožnosti problém vyřešit bez realizace předchozích kom-
plexních a/nebo systémových změn. Základní cíl krizové intervence je definován tak, že je třeba 
ohraničit akutní krizový stav a snížit jeho intenzitu, aby nedošlo ke zhoršení, eskalaci konfliktu, 
případně k tragickým následkům. Klíčové postupy pro dosažení tohoto cíle – od koordinace 
a přípravy veřejných setkání přes komunikaci s veřejností a institucemi až po návrhy opatření 
směřujících k řešení situace – jsou pak obsaženy v níže popsaných konkrétních případech z let 
2012, 2013 a 2014.

Co je krizová intervence
Dochází k ní na základě schválení vedení Agentury, kdy dle aktivního monito-
ringu, oslovení ze strany obce, informací ostatních pracovníků Agentury či dalších 
zdrojů (petice, mediální zprávy) v obci roste napětí mezi (sociálně vyloučenou, 
etnickou) menšinou a většinou obyvatel, které hrozí přerůst v konflikt. Cílem je 
ohraničit akutní krizový stav a snížit jeho intenzitu, aby nedošlo ke zhoršení, eska-
laci konfliktu, případně k tragickým následkům. Krizový pracovník podporuje jed-
notlivé aktéry v jejich kompetencích řešit problém tak, aby dokázali aktivně 
a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přiroze-
ných vztahů.

Formy
• dopis  
• telefonické intervence 
• intervence na místě (jednorázová i kontinuální)
• motivace měst k pořádání veřejných akcí k zmírnění napětí
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Postup
Krizový intervent a mediátor získá podklady (existující analýzy a výzkumné zprávy, 
mediální zprávy, případně data ÚP, policie). Ověří situaci na místě z různých zdrojů 
(pracovníci Agentury, KRK, NNO, sociální služby atd.). Písemně zhodnotí situaci 
a rozhodne o typu intervence, včetně případné osobní návštěvy. Při osobní 
návštěvě usiluje o setkání s různými aktéry (vedení města, zástupci NNO, zástupci 
institucí, obyvatelé lokality).

Během osobní intervence doporučí návrhy řešení. K nim může patřit:
1)  jednorázová konzultace při přípravě na veřejné shromáždění s rizikem nenávist-

ných projevů (v případě nutnosti zastoupení experta na oblast bezpečnosti)
2)  jednorázová odborná konzultace experta Agentury pro potřebnou oblast (bez-

pečnost, bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, projektové poradenství)
3)  poskytnutí informací o možných zdrojích financování pro projekty napomáhající 

řešení krize (MVČR prevence kriminality, Podpora terénní práce RVZRM, OPLZZ, 
programy ÚP…)

4)  pomoc v procesu plánování, asistence při vedení pracovní skupiny, např. medi-
ace během přípravy a prosazování strategického plánu

5)  nabídka informačních materiálů, metodik a manuálů Agentury pro zavádění inte-
gračních opatření v oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti, vzdělávání, bydlení, 
sociálních služeb, plus příklady dobré praxe

6)  vyžádaná mediace (např. při uspořádání veřejného setkání s občany, kulatého 
stolu s hlavními aktéry potenciálního/probíhajícího konfliktu, dvoustranného 
jednání)

7)  nabídka pomoci s přípravou obce na případné nenávistné demonstrace 
 (ma nuály, bezpečnostní expert)

8)  nabídka přihlášky obce ke spolupráci s Agenturou (nová lokalita)
9)  společně s bezpečnostním expertem Agentury příprava podnětů pro ministra 

pro lidská práva a ministerstvo vnitra o hrozícím riziku sociálních nepokojů 
a narušení veřejného pořádku a bezpečnosti v určité lokalitě 

10)  účast na práci expertní skupiny, která zpracovává podklady pro pracovní sku-
pinu pro řešení sociálních nepokojů 

Co je mediace 
Mediace je metoda řešení konfliktu v rámci obce pomocí zprostředkování komuni-
kace jednotlivých stran. Krizový intervent a mediátor v rámci ní jako neutrální, kva-
lifikovaná osoba napomáhá stranám ve vzájemném dorozumívání a naslouchání. 
Cílem takové komunikace je pak dosažení spokojenosti obou/více stran s proce-
sem a jeho výsledkem. Mediaci však lze provádět pouze po dobrovolném souhlasu 
obou/více stran, proto ji nelze využít v případech, kdy jedna ze stran nemá o komu-
nikaci opravdový zájem. A právě nezájem některých aktérů o smírné vyřešení kon-
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fliktu a nedodržování dohod jsou příčinou většiny neúspěchů v uváděných příkla-
dech z praxe.

Formy
Příprava a moderace veřejných diskusí, veřejných slyšení, kulatých stolů 
a workshopů. Účast v akčních skupinách koordinujících opatření před extremistic-
kými akcemi, příprava a podílení se na realizaci koordinačních dohod.

Postup
Krizový intervent a mediátor navrhne a předjedná s hlavními aktéry (včetně zástupců 
NNO či místních iniciativ) návrh postupu a nechá si jej od nich schválit (cíl, charak-
ter, místo, čas a typ veřejné akce). Krizový intervent a mediátor definuje aktérům 
svoji roli, tedy zda a jak se bude podílet na přípravě podkladů pro koordinační 
dohodu, veřejnou akci, na moderaci či facilitaci veřejné diskuse či workshopu, 
na formulaci výstupů akce. Rovněž budou písemně (např. formou zápisu) defino-
vány role jednotlivých aktérů (zajištění informačních podkladů, expertů, ozvučovací 
techniky, občerstvení, místa konání, rozesílání pozvánek, propagace akce a publi-
kace výsledků). Po akci se krizový intervent a mediátor bude podílet na dopraco-
vání výstupů a bude o výsledku informovat vedení Agentury.
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 KrIzová Intervence a medIace II.

Jak rychle reagovat na eskalaci napětí – Příbram

Tato kapitola ukazuje způsob, jak rychle reagovat na eskalaci napětí ve městě a jak komuniko-
vat bezpečnostní otázky s veřejností. Zároveň popisuje zodpovědný přístup a příklad dobré 
praxe Městského úřadu Příbram před a v průběhu konání protestního shromáždění ohlášeného 
pravicovými extremisty v reakci na údajné interetnické napětí. 

Protože události byly do značné míry ovlivňovány médii, která v rychlém sledu pub-
likovala různé články na téma (ne)bezpečná Příbram, na něž bylo potřeba stejně 
rychle reagovat, je zde věnován největší prostor právě ukázkám z těchto článků 
a mediálním reakcím policie a vedení města.

Zhruba v polovině ledna (13. 1. 2014) byla na internetu založena Petice za bez-
pečnou Příbram. Ta reagovala na údajně zhoršenou bezpečnostní situaci a poža-
dovala mimo jiné posílení policejních hlídek. „My, níže podepsaní, žádáme město 
Příbram o posílení policejních hlídek v ulicích města, a to nejen ve večerních hodi-
nách, nýbrž po celý den. Důvodem naší žádosti je časté přepadání a okrádání 
především starších občanů a matek s kočárky, a to hlavně v krizových oblastech, 
jako je Křižák i jeho přilehlé okolí, náměstí 17. listopadu atp. Obáváme se o bezpečí 
své a svých dětí, vzhledem k tomu, že k těmto trestným činům dochází daleko čas-
těji za bílého dne.“31

Za období od poloviny ledna do konce března 2014 se pod petici podepsalo 
1 813 osob. Média informaci o této petici publikovala hned druhý den a přidala 
výběr z diskusních příspěvků pod peticí i některé další komentáře, jako například 
ze serveru Pribramsko.eu:32

„,Ano, prosím o posílení hlídek, aby bylo v krásné Příbrami příjemné a bezpečné 
bydlení... a člověk se nebál pustit dítě samotné do školy a ze školy a na nákup 
a do zájmového kroužku... a za kamarády... a já abych se nemusela bát také vyjít 
na ulici beze strachu z přepadení a oloupení. ... Jako řidič autobusu, když vozím 
ženy z odpolední a prosí, abych jim zastavil co nejblíže u bydliště, skoro s pláčem, 
tak to není normální...‘ Vysoký index kriminality, samotná petice i diskuse pod ní 
vypovídají o tom, že kriminalita v Příbrami je skutečně vážným problémem, kterým 
by se příslušné orgány měly intenzivněji zabývat. Náš server bude tuto problematiku 
sledovat i nadále.“ (vydáno 14. 1. 2014 ráno)

31 Http://www.petice24.com/petice_za_bezpenou_pibram. 
32 Http://www.pribramsko.eu/vznikla-petice-za-bezpecnou-pribram-5204. 
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Hned v úterý 14. 1. ráno byla radnicí svolána tisková konference k tématu 
bezpečnosti ve městě.

Informace o tiskové konferenci se během dopoledne objevila také v médiích: 

Příbramská policie řeší sérii přepadení, vznikla i petice33

14. 1. 2014, 11:10, Pribram.cz
Zřejmě série několika přepadení za bílého dne v horizontu několika dní vyburcovala 
Příbramáky k vytvoření petice. V ní žádají město Příbram o posílení hlídek, zvláště 
v rizikových oblastech, za které označují „Křižák“ a náměstí 17. listopadu, a to 
i v denních hodinách.

Podle našich informací v posledních několika dnech došlo k celkem čtyřem pře-
padením za bílého dne, pokaždé s obdobným průběhem. Terčem bývají staré ženy 
a matky s kočárky.

Toto téma se řešilo i na dnešní tiskové konferenci města, na které místostarosta 
Václav Černý (ODS), oznámil, že se město situací zabývá.

Podle něj město Příbram chce, aby se do ulic vrátili strážníci městské policie i se 
psy. „Stejně tak chceme dostat strážníky z aut do ulic. Není to o navýšení, ale 
o zkvalitnění těch pochůzkových služeb,“ řekl Černý, který dále připustil, že noční 
Příbram není moc bezpečná.

Hned nato vychází v deníku 5plus2 článek popisující další a další příbramskou 
kriminalitu a zejména útoky Romů, jejichž etnicita je (na rozdíl od muže, který pře-
padával seniorky) v článku opakovaně zmiňována:

33 Http://www.pribram.cz/clanek-pribramska-policie-resi-serie-prepadeni-vznikla-i-petice. 
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Násilí v Příbrami prudce roste, lidé vyzývají k demonstraci34

14. ledna 2014, 11:23, 5plus2
Příbram – Závratným tempem roste počet podpisů v Petici za bezpečnou Příbram. 
Důvod je prostý. Lidé se ve městě bojí. Přepadávání a krádeže tu jsou totiž na den-
ním pořádku. Někteří dokonce vyzývají k demonstraci proti zdejším menšinám, jiní 
zase k odchodu z Příbrami.

(...)
„Důvodem naší žádosti je časté přepadání a okrádání především starších občanů 

a matek s kočárky, a to hlavně v krizových oblastech, jako je ’Křižák’ a náměstí 
17. listopadu. Obáváme se o bezpečí své a svých dětí, vzhledem k tomu, že k těmto 
trestným činům dochází daleko častěji za bílého dne,“ vyzývá Lenka Synková.

(...)
„Byl jsem svědkem, jak tři Romové před domem řvali na starou paní. Kolem-

jdoucí to vůbec nezajímalo,“ píše další muž v diskuzi. Obdobnou zkušenost má 
i Ivana Šmatláková. „Mně napadli za bílého dne třikrát syna. Dokonce zná i útoční-
kovo jméno,“ popisuje žena.

(...)
O případy, o kterých příbramská policie ve svých tiskových zprávách neinfor-

muje, nebo o těch, které napadení na policii nehlásí, se často dělí na sociální síti 
skupina příbramských maminek. Před pár dny zde jedna z nich upozornila na další 
otřesný případ.

„Tak další dvě přepadení. Maminku manželovy kolegyně přepadl tak dvacetiletej 
šmejd, když vyhazovala odpad do kontejneru. Rozběhl se a strhl jí kabelku z před-
loktí. Za hodinu nato přepadl shodou okolností její kamarádku-starou paní. Ta se 
ale bránila a odnesla to zlomenou nohou v krčku a skončila v nemocnici,“ píše 
v uzavřené skupině jedna z maminek.

Právě tohoto zloděje příbramská policie včera dopadla. „Jednalo se o jedince, 
který strhával ženám kabelky. Muže vyslýcháme, o dalších podrobnostech budeme 
informovat,“ řekla mluvčí příbramské policie Monika Schindlová s tím, že policie 
chystá v následujících dnech nová opatření.

Příbram se snaží proti kriminalitě bojovat například tím, že finančně podporuje 
nízkoprahový klub Bedna, do kterého se schylují děti z problematických rodin. 
Právě v místech okolo Bedny v Křižáku však paradoxně dochází k nejvíce násilnos-
tem. Před časem tu skupinka Romů přepadla maminku s kočárkem. Byla tak vydě-
šená, že jim odevzdala celý obsah peněženky. Případ se navíc odehrál za bílého 
dne.

Tentýž den (tedy stále druhý den po založení petice) policie oficiálně zveřej-
nila informaci, že dopadla muže, který v Příbrami přepadával starší ženy. 

34 Http://stredocesky-kraj.5plus2.cz/nasili-v-pribrami-roste-lide-se-bouri-dst-/pribram.aspx?c=A140114_100309_ppd-pribram_59693. 
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Zpráva o jeho dopadení se objevuje o necelou půlhodinu později v příbramské 
regionální mutaci Deníku, a to včetně fotografie, kde je vidět, že se rozhodně 
nejedná o Roma, jak spekulovala řada diskutujících pod peticí. Tento sled událostí 
působí téměř neuvěřitelně, jak ovšem naznačuje i článek v 5plus2, jde však pouze 
o částečné řešení problému, protože tyto loupeže na seniorkách byly jen jedním 
z momentů, které přispěly ke snížení pocitu bezpečí místních obyvatel a vyústily 
ve vznik petice. 

Policie dopadla muže, který přepadával ženy v Příbrami35

14. 1. 2014, 11:48, Deník
Příbram - Několik přepadení posledních dnů vzbudilo v některých obyvatelích Pří-
brami obavy. Příbramáci sepsali petici, v níž vyzývají radnici, aby posílila hlídky 
městských strážníků převážně v rizikových oblastech. Podle lidí jsou těmito místy 
okolí Křižáku a náměstí 17. listopadu.

V Příbrami se v posledních dnech stalo několik loupežných přepadení, a to 
i za bílého dne. Bezpečnost ve městě se řešila i na úterní tiskové konferenci města, 
kde vedení radnice potvrdilo, že se situaci věnuje. Radní chtějí do ulic vrátit více 
strážníků, a to i se služebními psy.

(...)
Policisté dopadli dvaadvacetiletého muže, který v Příbrami údajně přepadával 

seniorky. „Muž je zatím podezřelý z pěti přepadení, která se stala v letošním roce. 
Byl podán návrh na jeho vzetí do vazby. Za krádeže a loupež mu může hrozit až 
deset let vězení,“ řekla policejní mluvčí Štěpánka Zatloukalová.

Podezřelý si podle Zatloukalové na ulicích vybíral seniorky, protože předpokládal, 
že se při přepadení nebudou bránit. V nestřeženém okamžiku jim například 
z ramena strhl kabelku a utekl pryč. Policisté jej dopadli při jedné z krádeží na ulici, 
zasahovali u toho také kriminalisté v civilu.

Čtyři podobná přepadení se podle Zatloukalové v Příbrami stala také loni v listo-
padu a prosinci. Dvě už policisté objasnili. Zadržený muž se však přiznal k dalším 
případům, které nemá policie zaznamenané. „Žádáme proto o pomoc poškozené, 
aby případy nahlásili,“ dodala Zatloukalová.

Další den, 15. 1., ve chvíli, kdy pracovníci Agentury zvažovali kontaktování sta-
rosty Příbrami, ozval se jednomu z nich krajský romský koordinátor, že 
na pátek 17. 1. svolal v Příbrami jednání u kulatého stolu na téma bezpeč-
nost, a Agenturu na toto setkání pozval. 

Dne 17. 1. 2014 proběhlo v Příbrami setkání u kulatého stolu na téma 
bezpečnost. Z tohoto setkání, kde Agentura mimo jiné nabídla městu spolupráci 
při komunikaci s občany, byla vydána následující tisková zpráva.

35 Http://pribramsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policie-dopadla-muze-ktery-prepadaval-zeny-v-pribrami-20140114.html. 
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Oficiální tiskové prohlášení města Příbram k bezpečnosti 
ve městě36

17. ledna 2014, Příbram – V reakci na objasněnou sérii loupežných přepadení 
a krádeží i znepokojení občanů vyjádřené v Petici za bezpečnou Příbram uspořá-
dalo dnes město Příbram ve spolupráci s krajským romským koordinátorem Cyri-
lem Kokym kulatý stůl odborníků k tématu bezpečného a klidného soužití občanů 
a menšin ve městě. Jednání se zúčastnili:

Václav Černý (místostarosta), Mgr. Cyril Koky (krajský úřad), Mgr. Robert Dikan 
(vedoucí OSVaZ MěÚ Příbram), JUDr. Jaroslava Vodičková (velitelka Městské poli-
cie Příbram), Bc. Ladislav Hadrbolec (manažer prevence kriminality, MP Příbram), 
npor. Bc. Michal Volf (vedoucí obvodního oddělení Policie ČR, Příbram), JUDr. Pavel 
Čámský (romský koordinátor), Eduard Růžička (spolek romských občanů Maro), 
Milan Greineder (Úřad vlády ČR), Mgr. Filip Pospíšil, PhD. (Úřad vlády ČR).

Z jednání účastníků vyplynulo, že bezpečnostní situace ve městě Příbram není 
dramatická, nevybočuje mimo rámec řešených problémů v jiných městech v ČR. 
Naopak, zkušenosti z jiných měst napovídají, že problémy v oblasti občanského 
soužití, kriminality nebo jiných situací, které se negativně dotýkají občanů, jsou 
v Příbrami řešeny okamžitě. Také Policie ČR v reakci na sérii loupežných přepadení 
spáchaných na začátku ledna podnikla v maximální míře účinná opatření, která 
vedla v pondělí 13. ledna 2014 k zadržení pachatele, jehož kriminální jednání dalo 
podnět k nepodloženým spekulacím a fámám.

Dvaadvacetiletý muž z Příbramska české národnosti se ke všem pěti činům 
z letošního roku doznal. Popsal také další případ, který spáchal rovněž ve stejném 
období a který nebyl PČR do současné doby oznámen. V listopadu a prosinci loň-
ského roku byly policii oznámeny čtyři podobné případy krádeží se shodným scé-
nářem. I tyto případy provedl zadržený muž a přiznal se k dalším dvěma, které 
rovněž nebyly policejním orgánům oznámeny. Policie ČR vyzývá proto další poško-
zené, aby se obrátili na Policii ČR osobně, případně na linku 724 128 090 nebo 
i tísňovou linku 158. Policie ČR konstatuje, že tyto případy kriminality ve městě 
nejsou spojeny ani s romskou menšinou, ani s oblastí tzv. „problémových lokalit“. 
Z dalších poznatků i údajů policie jednoznačně vyplývá, že ve městě Příbram nedo-
chází k nárůstu kriminality, nedošlo k vyšší kriminalitě ani v souvislosti s vyhlášenou 
amnestií prezidenta republiky.

Městská policie v souvislosti s negativní mediální kampaní některých občanů, 
která například požaduje posílení hlídek v určitých oblastech města, upozorňuje, že 
již před časem zřídila pro občany možnost poskytovat podněty ke zlepšení činnosti 

36 Http://www.pribram.eu/tiskove-zpravy/oficialni-tiskove-prohlaseni-mesta-pribram-k-bezpecnosti-ve-meste-1.html. 
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policie i ohledně možných rizik elektronickou cestou. Prostřednictvím formuláře 
Otázky a odpovědi Městské policie na adrese: http://pribram-city.cz/ lze poskytovat 
jednotlivé náměty, na které vedení Městské policie v krátkém časovém období kon-
krétně odpovídá. Své podněty mohou občané poskytovat i osobně na služebně 
městské policie nebo příslušným strážníkům okrskářům, kteří jsou řešení problémů 
občanů nejblíže. Obdobným způsobem mohou občané řešit jakékoli problémy, 
které vnímají anebo se jich osobně dotýkají.

Město Příbram se ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty několik let intenzivně 
zabývá nejen otázkou bezpečnosti občanů, ale aktivně se podílí také na řešení soci-
álních problémů, včetně prevence kriminality. Tomu napovídá úspěšnost v podáva-
ných projektech z oblasti prevence kriminality a dostupnosti sociálních služeb.

K dalšímu zlepšení bezpečnostní situace ve městě připravuje v současné době 
manažer prevence kriminality Městské policie Příbram Program prevence krimina-
lity pro rok 2014. V jeho rámci budou v případě schválení krajského úřadu a minis-
terstva vnitra realizovány další projekty z oblasti sociální prevence. Ve dvou z nich 
bude navázáno na úspěšné programy z předchozích let (Sdílení a Letní prázdninový 
pobyt pro děti se specifickými problémy) a další dva nové projekty budou zaměřeny 
na intervenci v rizikových lokalitách, včetně maximální eliminace sociálního vylou-
čení. Město dále plánuje zaměstnat v rámci městské policie dva asistenty prevence 
kriminality. Nové projekty budou předloženy k realizaci do 14. února 2014. O všech 
projektech Městského programu prevence kriminality pro rok 2014 budou občané 
informováni jak prostřednictvím webových stránek města Příbram, tak i prostřed-
nictvím tisku.

Současná situace ve městě Příbram není některými občany a potažmo médii, které 
si nedokážou, nechtějí nebo neumějí ověřit prezentované skutečnosti z relevantních 
zdrojů, popisována objektivně. Negativní kampaň bezpečnostní situaci nepomáhá, 
naopak hrozí riziko vzniku občanské nesnášenlivosti a extremismu. Město Příbram se 
od takových aktivit zcela distancuje s vědomím, že žádný z běžných občanů města 
nemá zájem o veřejné nepokoje, konflikty s menšinami apod., a chce spolupracovat 
i podnikat další účinná opatření v sociální oblasti, oblasti kriminality i občanského 
soužití. Proto mj. v loňském roce podalo na Úřad vlády ČR přihlášku ke spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňování. Tato přihláška je v současné době posuzována 
Úřadem vlády a v případě úspěchu bude spolupráce zahájena 1. července tohoto 
roku. Agentura bude městu poskytovat v tomto smyslu odborné a projektové pora-
denství a bude předávat příklady dobré praxe z jiných měst.
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Hned následující den po realizaci kulatého stolu vydala i policie vlastní 
prohlášení v médiích:

Kvůli násilí v Příbrami zesílí policejní hlídky37

18. ledna 2014, 5:00, 5plus2
Příbram - Policie vypátrala muže, který má na svědomí hromadné přepadávání 
seniorek. Kromě tohoto problému se nyní zabývá také peticí Za bezpečnou Pří-
bram, kterou kvůli strachu z násilností ve městě podepsaly stovky obyvatel.

V období od 4. do 13. ledna spáchal dvaadvacetiletý muž pět případů přepadení. 
Za své oběti si vybíral seniorky, u kterých předpokládal, že se mu jen stěží ubrání.

„Z toho jednou, a to v sobotu 11. ledna, došlo při okrádání dokonce ke zranění 
seniorky a věc byla kvalifikována jako loupež. Upozornili jsme také média, případy 
jsme nepodceňovali, vyhodnocovali jsme, mnohdy strohé, informace od poškoze-
ných a okamžitě jsme přijali bezpečnostní opatření s cílem odhalit pachatele. 
Kromě uniformovaných hlídek se v terénu pohybovali i policisté v civilu, proto veřej-
nost tyto policisty ani nezaregistrovala. Dvaadvacetiletého mladíka jsme nakonec 
dopadli krátce po činu během dopoledne dne 13. ledna. Nyní se nachází ve vazební 
věznici,“ informovala mluvčí příbramské policie Monika Schindlová s tím, že dalším 
bodem, který policie řešila, byla petice příbramských občanů. V té lidé požadovali 
zesílení hlídek v ulicích města. „Důvodem požadavku bylo časté přepadávání star-
ších občanů a matek s kočárky především na Příbrami VII,“ dodala mluvčí.

Kriminalita podle policie klesá

Na brífinku vedoucí územního odboru René Peták řekl, že petice zřejmě souvi-
sela s právě prošetřovaným a medializovaným případem. Uvedl, že výkon služby 
po Příbrami je dlouhodobě nastaven tak, aby ve spolupráci s městskou policií bylo 
využito maximum sil a prostředků na zajištění bezpečnosti občanů ve městě. Upo-
zornil také na to, že se ve městě kriminalita snížila, není pravdou, že by narůstala.

„V loňském roce byl počet trestných činů na Příbramsku asi o 7 procent nižší než 
předchozí rok a podařilo se nám zvýšit objasněnost. Přesná čísla kriminality 
budeme mít k dispozici koncem tohoto měsíce. Počet trestných činů má klesající 
trend i začátkem letošního roku. Na Obvodním oddělení Příbram jsme evidovali 
během prvních 15 dnů tohoto roku 40 trestných činů, to je o polovinu méně než 
za stejné období roku 2013,“ uvedl Peták.

Zřejmý je pokles i u násilných činů, letos byla v Příbrami nahlášena jedna loupež, 
kterou policie díky dopadení výše uvedeného pachatele objasnila. Na začátku loň-
ského roku evidovali muži zákona dokonce pět násilných činů. Letos ubylo vloupání 
do objektů, z 39 na 12, i vloupání do vozidel, z 8 na 3.

37 Http://stredocesky-kraj.5plus2.cz/policie-posili-hlidky-v-pribrami-do9-/pribram.aspx?c=A140117_093354_ppd-pribram_60256. 

76

Manuál dobrých praxí



„Co se týká přepadávání maminek s kočárky, nebylo nám oznámeno žádné jed-
nání, ve kterém by byl spatřován trestný čin. Ani vlastním následným šetřením jsme 
nezjistili takovéto jednání, pouze byl na Obvodním oddělení Příbram zaevidován 
přestupek proti občanskému soužití,“ řekla mluvčí.

Na středečním jednání s Městskou policí Příbram byl přehodnocen způsob výkonu 
služby v uváděné lokalitě. Bude zde převažovat pěší obchůzková služba uniformova-
ných hlídek s cílem působit preventivně a zajistit občanům větší pocit bezpečí.

Následovala průběžná intenzivní komunikace vedení města s občany 
zaměřená na problematiku bezpečnosti a prevence kriminality, která probíhala přes 
média a prostřednictvím informací a tiskových zpráv zveřejňovaných na webu města 
(www.pribram.eu). Zde je pro ilustraci jejich seznam v období mezi 18. 1. a 28. 1.
•  Obyvatelé Příbrami se v těchto dnech čím dál častěji obrací na svoje 

zastupitele s dotazy a podněty k bezpečnostní situaci ve městě...
•  Situace kolem bezpečnosti ve městě se zklidňuje, kriminalita rok 

od roku klesá
•  Klub zastupitelů města Příbrami za ČSSD jednal o bezpečnostní situaci 

ve městě
•  Rozhovor se starostou Příbrami Ing. Pavlem Pikrtem o bezpečnosti 

ve městě, Starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt se vyjádřil k otázkám týka-
jícím se bezpečí občanů ve městě

•  Video: O bezpečnostní situaci ve městě jsme hovořili s Ing. Pavlem 
Pikrtem, Starosta poskytl rozhovor na aktuální téma

•  Bezpečí občanů ve městě, nebo také index kriminality – to jsou 
v poslední době nejvíce skloňovaná a diskutovaná témata...

Z náznaků a informací policie bylo zřejmé, že se situace pravděpodobně zcela 
neuklidnila a do Příbrami se chystají pravicoví extremisté. Ti se sice zaštiťují „ochra-
nou slušných příbramských občanů“, ale většina z nich pochází z jiných měst a jsou 
rozhodnuti napětí v Příbrami využít ke svému zviditelnění bez ohledu na potřeby 
místních obyvatel. V reakci na tyto poznatky proběhla v pátek 24. 1. schůzka sta-
rosty města Příbram s pracovníky Agentury, kde byla dojednána další spolupráce 
a příprava na očekávané shromáždění extremistů.

V pondělí 27. 1. oznámil pravicový extremista Pavel Matějný (jedna z hlavních 
postav nacionalistické bojůvky Čeští lvi) příbramské radnici svůj úmysl svolat 
do Příbrami shromáždění, jehož deklarovaným účelem mělo být vystoupení této 
skupiny „za dodržování práv všech slušných občanů této země a protest proti finan-
cování rasistického a protičeského o. s. Romea, které je podporováno Vládou 
České republiky“. Radnice reagovala vydáním tiskového prohlášení a začala spolu 
s policií připravovat nezbytná bezpečnostní opatření.
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Tiskové prohlášení radnice k plánovanému shromáždění ve městě 
Příbram38

28. leden 2014, Příbram – Příbramská radnice obdržela na počátku tohoto týdne 
oznámení o plánovaném shromáždění na území města Příbram. Svolavatelem 
tohoto shromáždění jsou Pavel Matějný a Jana Tvrdá z Chotěbuzi. Účelem shro-
máždění, tak jak je uvedeno v oznámení, je boj za dodržování práv všech slušných 
občanů této země. Shromáždění má být též zaměřeno proti financování rasistic-
kého a protičeského o. s. Romea, které je podporováno Vládou České republiky.

Toto shromáždění je svoláno na 15. 2. 2014 na náměstí T. G. Masaryka. Doba 
zahájení je v 14:00 hodin.

Město Příbram v souvislosti s pořádáním akce přijalo pouze oznámení o konání. 
Jelikož toto oznámení splňovalo všechny potřebné náležitosti dle zákona, nebylo 
shromáždění zakázáno. Město je však ve spolupráci s městskou policií i Policií 
České republiky na akci důkladně připraveno a přichystá všechna potřebná 
opatření.

V případě jakýchkoliv problémů či náznaků rasistického chování či jednání je 
město připraveno shromáždění okamžitě rozpustit.

Přípravu město konzultovalo s právníky OBP MVČR a s Agenturou, která dopor-
učovala zejména důkladnou přípravu na případné ukončení a rozpuštění. Tato 
doporučení jsou podrobněji zpracována v kapitole tohoto manuálu, která je věno-
vaná problematice shromáždění a nenávistných pochodů pravicových extremistů. 
Na místě pak byl 15. 2. přítomen jak pracovník OBP MVČR, tak i pracovník Agen-
tury, který měl sjednanou konzultační podporu právničky přes telefon, aby mohl 
v případě porušení zákona městu poskytnout okamžitý právní rozbor situace a pří-
padně doporučit ukončení akce.

Den před konáním akce příbramská radnice vydala ještě tiskovou zprávu ke zvý-
šení počtu policejních hlídek:

Příbram obnovila společné policejní hlídky, vidět jsou také  
policisté se psy39

14. února 2014, Příbram - Obyvatelé města Příbram si mohli všimnout, že v rámci 
zajišťování bezpečnosti osob a majetku na území našeho města se po ulicích začali 
ve větším počtu pohybovat policisté Policie ČR a strážníci Městské policie Příbram 
v tzv. společných hlídkách.

Starosta města Příbram Ing. Pavel Pikrt uvedl, že po domluvě s vedením Městské 
policie a vedoucím územního obvodu Příbram plk. Mgr. René Petákem došlo 
ve městě ke zvýšení počtu těchto hlídek z důvodů aktuální situace.

38  Http://www.pribram.eu/tiskove-zpravy/tiskove-prohlaseni-radnice-k-planovanemu-shromazdeni-ve-meste-pribram.html. 
39 Http://www.pribram.eu/tiskove-zpravy/pribram-obnovila-spolecne-policejni-hlidky-videt-jsou-take-policiste-se-psy.html. 
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„Od tohoto kroku si slibujeme, že občané začnou policisty v ulicích pozitivněji 
vnímat a budou se zde cítit nejen bezpečněji, ale hlavně se na ně mohou obracet 
se svými problémy a informovat je o každém protiprávním jednání, se kterým se 
setkali,“ uvedl starosta Pavel Pikrt.

Do příbramských ulic byly zároveň nasazeny policejní hlídky se psy. „Tyto hlídky 
budou v rámci pochůzkové činnosti monitorovat nejrůznější oblasti města. Důraz 
bude kladen na lokality s vyšší koncentrací osob, jako je sídliště Křižák, Fialka, 
náměstí 17. listopadu, ale samozřejmě i další,“ dodal starosta města.

Poté se již veškeré aktivity soustředily na zajištění bezproblémového (a přede-
vším rychlého) průběhu ohlášeného shromáždění pravicových extremistů.

Průběh shromáždění 15. 2. (výtah ze zápisu pracovníka Agentury)
Shromáždění probíhalo zhruba od 14:10 do 14:30 h a bylo opravdu poměrně 

bezproblémové. Úřednice v doprovodu policie poučila svolavatele, že musí zajistit 
pořádek a nebudou trpěny rasistické projevy (povedou k okamžitému rozpuštění) 
– na toto svolavatel také upozornil své posluchače hned zpočátku. Shromáždění se 
účastnilo zhruba 40 osob, z toho odhadem polovina místních mladistvých. Hovořil 
P. Matějný a nějaký jeho host z Ostravy. Projevy byly zaměřeny proti EU, sdružení 
Romea, zneužívání sociálních dávek, „nepřizpůsobivým“ občanům a nové ombuds-
mance. Projevy byly sice útočné, ale ne v takové míře, aby byly důvodem k rozpuš-
tění. Po skončení projevů se celá skupina vydala do restaurace. 

V médiích byla akce popisována pouze několika málo články, a to zhruba v násle-
dujícím duchu:

Proslov Matějného z Českých lvů si poslechlo pár desítek lidí40

15. 2. 2014, 16:37, Příbramský Deník
Příbram /AKTUALIZACE/ – Kvůli sobotní ohlášené demonstraci na náměstí TGM 
v Příbrami se po městě pohybovaly desítky policistů i strážníků. Nad městem kroužil 
policejní vrtulník a akci přihlíželi i členové antikonfliktního týmu. Iniciátorem setkání byl 
Pavel Matějný, který je představitel sdružení Čeští lvi. Hovořil asi dvacet minut a pře-
devším kritizoval systém sociálních dávek, politiky a také Evropskou unii.

Na improvizovaném pódiu, za které mu posloužila kašna na náměstí, ho vystřídal 
i jeho kolega z Ostravy. Jejich proslovům přihlížela asi padesátka sympatizantů. 
Přibližně stejný počet lidí z řad novinářů, policistů a zástupců z města postával 
opodál. Matějný se netajil tím, že byl zklamán z nízké účasti místních, a sliboval, že 
se podobné akce budou opakovat.

(...)

40 Http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/proslov-matejneho-z-ceskych-lvu-si-poslechlo-par-desitek-lidi-20140215.html. 
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Celá tato série opatření a mediální komunikace města s občany na téma bezpeč-
nosti byla na začátku března zakončena vytvořením dotazníku, jehož vyplněním by 
občané měli přispět k identifikaci problematických míst a navržení opatření vedou-
cích ke zlepšení situace ve městě. Dotazníkové šetření Cítíte se v Příbrami bez-
pečně? je v podstatě zjednodušenou formou průzkumu pocitu bezpečí.

Dotazník o bezpečnosti, 3. 3. 201441

Vážení spoluobčané,
město Příbram a městská policie připravily dotazníkové šetření k bezpečnosti 

ve městě pod názvem Cítíte se v Příbrami bezpečně?. 
Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit, jak občané vnímají bezpečnostní situ-

aci ve městě, co považují za největší problém v oblasti bezpečnosti, proč a také jak 
jsou sami ochotni přispět ke změně stávající situace a která opatření zabraňující 
páchání trestné činnosti považují za nejúčinnější. Výsledky dotazníkového šetření 
pomohou například při tvorbě strategických i dílčích cílů města v oblasti prevence 
kriminality uvedených v připravované Koncepci prevence kriminality města Příbram 
a rovněž budou sloužit jako podklad pro další činnost pracovní skupiny prevence 
kriminality či podněty ke zlepšení práce Městské policie Příbram, Obvodního oddě-
lení Policie ČR a všech dalších subjektů působících ve městě v oblasti prevence 
trestné činnosti. Dotazník můžete vyplnit dvěma způsoby – písemně či elektronicky.

V březnovém čísle zpravodaje Městského úřadu Příbram Kahan je zveřejněn 
dotazník, který můžete vyplnit, vystřihnout a odevzdat ve vrátnici hlavní budovy 
Městského úřadu Příbram, v Infocentru MěÚ Příbram v Zámečku-Ernestinu, na slu-
žebně Městské policie Příbram nebo „svému strážníku-okrskáři“. Dotazník je ode 
dneška také k dispozici i na webových stránkách města Příbram. Sběr dat bude 
probíhat od 3. března do 4. dubna 2014.

Shrnutí
Díky včasné, operativní a intenzivní komunikaci města a policie s občany 

(tiskové zprávy a prohlášení, kulatý stůl zainteresovaných odborníků atd.), se poda-
řilo zabránit eskalaci napětí. 

Zároveň, i když do města bylo pravicovými extremisty svoláno protiromské shro-
máždění, nedošlo díky připravenosti všech aktérů k žádným útokům nebo porušo-
vání zákona ve formě rasistických a nenávistných projevů či jinak. Shromáždění 
sice proběhlo (nebyl shledán důvod k jeho zákazu dle § 10 shromažďovacího 
zákona), ale město se k němu postavilo zodpovědně, realizovalo veškerá 
potřebná bezpečnostní opatření, otevřeně komunikovalo s veřejností 
a upozornilo svolavatele, že v případě porušení zákona bude shromáždění 

41 Http://pribram.eu/tiskove-zpravy/dotaznik-o-bezpecnosti.html. 
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ukončeno. Toto shromáždění proběhlo bez většího zájmu místních obyva-
tel i médií a lze předpokládat, že Příbram pro pravicové extremisty přestala 
být zajímavá, protože zde nenašli patřičnou odezvu a nepodařilo se jim 
zviditelnit. 

Příbramská radnice se však nespokojila pouze s tím, že se místní občané k extre-
mistům tentokrát nepřidali, a připravila průzkum pocitu bezpečí obyvatel 
města (jednoduchý dotazník na internetu i v papírové podobě), který by měl být 
podkladem pro další zlepšování bezpečnostní situace.

 KrIzová Intervence a medIace III.

Jak zmapovat problém a strukturovat další 
doporučení – Předlice

Kapitola popisuje na příkladu snahy o řešení bytové problematiky v ústeckých Předlicích pře-
devším způsob zapojení relevantních aktérů, podrobné mapování a analýzu situace a předlo-
žení návrhů na změnu. Zároveň se ve zde uvedených návrzích řešení objevují užitečná praktická 
doporučení pro města a obce, na jejichž území se vyskytl problém se zhoršujícím se stavem 
nemovitostí cíleně pronajímaných sociálně znevýhodněným osobám.42 

Agentura působila v Ústí nad Labem od července 2008 a její činnost zde byla 
oproti plánovanému ukončení po standardní tříleté době prodloužena o rok a půl, 
až do konce roku 2012. Na podzim roku 2012, tedy nedlouho před ukončením 
působnosti Agentury, došlo v Předlicích k situaci, kdy ze soukromého bytového 
domu v ulici Beneše Lounského označeného statikem za neobyvatelný muselo být 
vystěhováno několik rodin. Majitel odmítl dům opravit nebo nájemníkům zajistit 
náhradní bydlení. 

Vzhledem k tomu, že reálně hrozilo vystěhování rodin i s dětmi na ulici, ředitel 
Agentury kontaktoval primátora města a požádal ho, aby svolal Akční skupinu 
primátora ustavenou k řešení krizových situací ve městě. Jednání Akční skupiny 
bylo zaměřeno na hledání dohody, co kdo může a musí udělat pro vyřešení 
situace. Jednou z navrhovaných variant bylo vystěhovat rodiny do jiných měst. 
Proti tomu se Agentura postavila, protože nucená migrace pouze prohlubuje 

42 Text této kapitoly vychází z prezentace ředitele Agentury Bc. Martina Šimáčka ze dne 26. 9. 2013 a materiálu Analýza bytové problema-
tiky v Předlicích (2013), který je k dispozici také v elektronické podobě pod tiskovou zprávou na webových stránkách Agentury – http://
www.socialni-zaclenovani.cz/vyzkum-agentury-lide-z-chatrajicich-domu-a-ubytoven-v-predlicich-maji-jen-mizive-sance-na-ziskani- 
kvalitnejsiho-bydleni.
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problém sociální exkluze a obvykle vede k dalšímu zhoršení situace rodin a pře-
devším dětí. Situaci se přes úsilí řady odpovědných činitelů, zejména velitele 
městské policie, terénních pracovníků neziskových organizací a sociálního 
odboru městské části Předlice nepodařilo vyřešit. Rodiny z neobyvatelného 
domu byly přestěhovány na ubytovnu do Čelakovského ulice, jejíž další provoz 
byl však v té době značně nejistý.

Hned na počátku roku 2013 bylo zřejmé, že ubytovna v Čelakovského bude 
uzavřena, a Agentura nabídla městu Ústí nad Labem podporu a konkrétní kroky 
k řešení situace téměř stovky lidí obývajících ubytovnu (včetně několika nedávno 
přistěhovaných z neobyvatelného domu v Předlicích), kteří v tu dobu stále neměli 
zajištěno náhradní bydlení. Pracovníci sociálního odboru magistrátu předali ubyto-
vaným adresy volných ubytoven a azylových domů. Seznam však opět obsahoval 
převážně lokality mimo Ústí nad Labem (Most, Osek, Duchcov, Dubí, Obrnice, 
Děčín, Lovosice, Louny, Žatec). Agentura zdůraznila, že tento postup považuje 
za nepřijatelný z důvodů uváděných již dříve.

Bylo jednáno o opětovném svolání Akční skupiny, aby došlo ke koordinaci všech 
odpovědných složek – vedení města, sociálního odboru magistrátu, městských 
částí, neziskových organizací a policie. Agentura navrhovala urychleně zprovoznit 
k dočasnému bydlení pro rodiny s dětmi bývalou služebnu městské policie v Před-

Předlice, Beneše Lounského; Michal Krebs
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licích, která je v majetku městské časti. Dalším možným krokem bylo, aby i ostatní 
městské části poskytly dočasné volné bytové kapacity, např. v rozsahu jednoho 
bytu v každém městském obvodě. Do budoucna pak je potřeba zřídit krizové byd-
lení na území města, ať už v režimu městské ubytovny či ve spolupráci s nezisko-
vými organizacemi nebo soukromými pronajímateli.43

Někteří obyvatelé zrušené ubytovny nakonec získali bydlení přes nevládní nezis-
kové organizace. Celou situaci kolem ústeckých Předlic se rozhodla Agentura ana-
lyzovat, aby bylo do budoucna možné vzniku dalších obdobných problémů před-
cházet. Výstupy z výzkumu Analýza bytové problematiky v Předlicích, zasazené 
do celkového kontextu vývoje v lokalitě a do té doby realizovaných postupů a opat-
ření, prezentoval v září roku 2013 ředitel Agentury Bc. Martin Šimáček místním 
aktérům v Ústí nad Labem. 

„Rozsáhlá privatizace provedená v devadesátých letech vedla k tomu, že 
městu a jeho obvodům zbyla jen malá část bytového fondu, kterou by mohly 
nabídnout potřebným. (...) Agentura nechala výzkum vypracovat v reakci 
na vývoj událostí v Předlicích z podzimu roku 2012. V tu dobu bylo kvůli špat-
nému technickému stavu jednoho z domů vystěhováno několik rodin. O jejich 
osud se začalo zajímat mnoho institucí, organizací i dobrovolníků. Událost 
významně upozornila na problematiku bydlení chudých lidí (...) analýza zkoumá, 
jakým způsobem se místní instituce zapojily do řešení situace v Předlicích, 
a uvádí doporučení pro obce, města i další složky veřejné správy, jak v podob-
ných případech postupovat.“44

Analýza bytové problematiky v Předlicích – výzkum
Vypracování zprávy bylo zadáno Agenturou pro sociální začleňování v reakci na kri-
tickou bytovou situaci některých obyvatel Předlic na podzim 2012. 

Cílem bylo zmapovat bytovou situaci v Předlicích; napomoci řešení bytové situ-
ace v Ústí nad Labem; navrhnout, jak řešit obdobné situace v jiných ve městech 
a obcích; precizovat kompetence jednotlivých aktérů při řešení obdobných situací; 
navrhnout úpravu norem tam, kde situaci nepokrývají dostatečně. 

Výzkum byl postaven na analýze dokumentů (starší výzkumy, články z médií, 
záznamy z katastru nemovitostí a zápisy vypovídající o činnosti institucí), rozhovorů 
s obyvateli Předlic a představiteli institucí (koordinátor pro etnické menšiny, ředitel 
městské policie, terénní sociální pracovníci nevládních organizací, konzultantka 
Agentury, zástupci soc. odborů, Úřadu práce ad.) a informací od stavebního 
odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a Krajské hygienické stanice. 

43 Více informací zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/martin-simacek-agentura-pro-socialni-zaclenovani-v-usti-stale-pomaha-lidem-k-
teri-byli-vystehovani; http://www.socialni-zaclenovani.cz/tiskove-prohlaseni-agentury-k-uzavreni-ubytovny-v-usti-nad-labem.  
44 Http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyzkum-agentury-lide-z-chatrajicich-domu-a-ubytoven-v-predlicich-maji-jen-mizive-sance- 
na-ziskani-kvalitnejsiho-bydleni. 
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Popis lokality Předlice a její historický vývoj 
Předlice spadají do městského obvodu Ústí nad Labem-město, od centra je ovšem 
dělí průmyslová zóna. Páteř lokality Předlice představuje ulice Prostřední, zástavbu 
tvoří dvou- až třípodlažní činžovní domy. Velkou většinu ze zdejších 2 až 3 tisíc 
obyvatel tvoří Romové. Lokalita se potýká s nezaměstnaností, zadlužením, dro-
gami, prostitucí, lichvou atd. Pro oblast bydlení je charakteristický špatný stav 
budov, střídání jejich majitelů a časté stěhování obyvatel. 
70. léta – do čtvrti se přistěhovala významná skupina Romů ze Slovenska 
80. léta – uvolněny byty po lidech, kterým bylo nabídnuto modernější bydlení 
80.–90. léta – příchod dalšího romského obyvatelstva („novousedlíci“) 
1994 – start 1. vlny privatizace (část domů skupují spekulanti)
1998 – nařízeno vystěhování některých rodin kvůli technickému stavu domů 
2002 –  první negativní důsledky privatizace vedly ke sporům ohledně jejího 

pokračování 
2004 – privatizace pokračuje 2. vlnou 
2005 – epidemie úplavice 
2006 – epidemie žloutenky 
2007 – plán na zpětný odkup bytů ztroskotal 
2008 – úvěrové podvody při překupování domů 
2009 – nařízeno vyklizení dalších dvou domů 
2011 – publikován seznam desítek zdevastovaných objektů v Předlicích 
2012 – třetí generace majitelů (skutečný zájem o rekonstrukce domů) 

Předlice na prodej; Michal Krebs
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Výsledky analýzy 
Důsledkem privatizace byl zejména nedostatek bytů v bytovém fondu města, spe-
kulace s nemovitým majetkem a úvěrové podvody. Většina domů v lokalitě je 
ve špatném stavu a majitelé se o ně nestarají nebo na opravy nemají peníze. 

Dále se v lokalitě rozmohly krádeže kovových nosných prvků v neobydlených 
bytech, vznik černých skládek a nepořádku, to vše spojené s rizikem ohrožení 
zdraví a bezpečnosti obyvatel Předlic. Na konci roku 2012 v tzv. Nových Předli-
cích bylo již 35 bytových domů ve špatném technickém stavu, z toho bylo devět 
obydlených ve vlastnictví různých fyzických osob, u šesti byly evidovány různé 
formy omezení vlastnických práv (nařízení exekuce, exekuční příkaz, dražební 
vyhláška). 

Obyvatelé zchátralých domů i ubytoven přitom mají malou šanci získat v Ústí nad 
Labem kvalitnější bydlení. Běžné obecní byty jsou pro většinu sociálně vylouče-
ných nedosažitelné a sociálními byty v pravém slova smyslu nedisponuje žádný 
obvod ani magistrát. Pravidla městských obvodů pro přidělování bytů obsahují 
podmínku bezdlužnosti či podmínku bezúhonnosti, což diskvalifikuje mnohé soci-
álně vyloučené domácnosti. Funkci přístřeší či dočasného krizového bydlení čás-
tečně suplují privátní ubytovny, což prohlubuje nejen problém sociální exkluze, ale 
i odpor veřejnosti. 

Předlice, domy na prodej; Michal Krebs

Bezpečnost, prevence a krizová intervence

85



Romské a sociálně slabé rodiny v případě ztráty bydlení nacházejí nové bydlení 
jen v rámci paralelního trhu s méně kvalitním (a často předraženým) bydlením, tedy 
na ubytovnách nebo u soukromníků, kteří většinou nabízejí byty v sociálně vylou-
čených lokalitách. 

Nucené vystěhovávání části nájemníků z důvodu špatného technického stavu 
budov či neschopnosti hradit zvýšené nájmy spolu se zhoršenou sociální situ-
ací části nájemníků, nerovným přístupem k bydlení a neexistencí sociálních 
bytů ve fondu městských obvodů a magistrátu a strukturálními problémy regi-
onu vede k nárůstu drobné kriminality, závislosti osob na nelegální práci, lichvě 
či ubytování za nestandardních podmínek a obecnému zhoršování životních 
podmínek a soužití. 

Příklad problematického domu v Předlicích
Dům v ulici Řeháčkova byl zprivatizován v roce 1994 společností T., v roce 2002 ho 
koupil pan K., v roce 2008 proběhla dražba a prodej paní B. a v roce 2012 byla nařízena 
exekuce. Podle šetření OSPOD žilo v únoru 2013 v domě 28 lidí ve 4 domácnostech. 
V domě jsou katastrofální hygienické podmínky, po chodbě pobíhají hlodavci a v bytech 
jsou švábi. Sklep je plný vody a odpadků. Obyvatelům vadí velký nepořádek za domem, 
v přízemí nemohou otevírat okna, aby jim do bytu nevlezli hlodavci. KHS provedla šet-
ření na základě podnětu NNO v březnu 2013 a nařídila provedení deratizace. Majitel se 
o dům nestará, v roce 2013 byla nařízena další exekuce. 

Koordinace 
Společná platforma klíčových institucí Akční skupina (zástupci města, městské 
policie, Agentury a NNO) založená v roce 2008 se pokusila o společný postup proti 
majitelům zchátralých domů a provozovatelům ubytoven. Magistrát a vedení 
obvodů si vyjasňovaly kompetence – především to, kdo má připravit případnou 
koncepci bydlení a nabízet byty. Potřeba bylo také definovat roli stavebního odboru 
a KHS. Nebyl však překonán problém s nedostižitelností majitelů. 

Identifikace slabých stránek v přístupu institucí
Zároveň došlo ze strany Agentury k rozboru dlouhodobého přístupu jednotlivých 
institucí (radnice, KHS, sociální odbor, OSPOD, stavební odbor...) k problému 
a k identifikaci nedostatků a problematických míst v komunikaci i dosavadních 
pokusech o řešení situace.

Právní analýza 
Advokátka Mgr. Petra Lomozová zpracovala pro případ právní analýzu, která reflek-
tuje stav legislativy k červnu 2013. Cílem analýzy bylo zodpovědět, jaké role a povin-
nosti ukládá právo jednotlivým aktérům (vlastníci obytných domů, stavební úřad, 
krajská hygienická stanice, policie, město, orgán sociálně-právní ochrany dětí), 
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a upozornit na některá problematická místa v právní úpravě problematiky. Následující 
doporučení byla primárně určena předlickým aktérům, ale většinu z nich je možno 
vztáhnout na jakékoli lokality, kde hrozí postupná devastace bytových domů v sou-
kromém vlastnictví v důsledku jejich spekulativního skupování či pronajímání. 

Doporučení pro stavební odbor městského úřadu 
•  zahajovat řízení vedoucí k uložení opatření ve veřejném zájmu na základě vlast-

ních poznatků nebo podnětů jiných osob 
•  v případě naplnění zákonných podmínek nařizovat provedení udržovacích prací, 

zabezpečovacích prací či neodkladného odstranění stavby a tato rozhodnutí 
důsledně vykonávat, pokud uložené povinnosti nejsou splněny dobrovolně

•  v případě nařízení vyklizení bytu nebo místnosti sloužící k bydlení nařídit exekuci 
až po zajištění přístřeší vyklizovaným osobám. Nařízenou exekuci v případě 
nezajištění přístřeší odložit/přerušit, pokud se nejedná o speciální případy, 
na které se zajištění přístřeší nevztahuje

•  přiznat postavení účastníků řízení o vyklizení všem obyvatelům vyklízené stavby

Doporučení pro orgán sociálně právní ochrany dětí 
•  provádět aktivní depistáž, vyhledávat děti a rodiny ohrožené dle § 6 ZSPOD. Vzít 

v úvahu, že důvodem, který vede k ohrožení (nikoli však automaticky k odebrání) 
dítěte, mohou být i bytové a sociální poměry rodiny

•  zahájit spolupráci s rodinou, jestliže OSPOD zjistí, že příznivý vývoj dítěte je ohro-
žen například v důsledku nevyhovujícího bydlení

•  pomoci rodině informacemi o dostupném bydlení v obci, o dávkách na bydlení 
apod. 

•  využívat v práci s rodinou preventivní opatření stanovená zákonem o sociálně-
-právní ochraně dětí (poučení o právech a povinnostech rodičů, poradenství, 
individuální plán ochrany dítěte, případové konference...)

•  informovat samosprávné orgány obce, pokud zjistí, že pro rodinu není možné 
najít odpovídající bydlení s odkazem na pravomoci obce ve věci péče o uspoko-
jování potřeby bydlení občanů obce

Doporučení pro hygienickou stanici 
•  důsledně vykonávat dozor nad plněním povinností majitelů nemovitostí, provozo-

vatelů ubytovacích zařízení a jiných osob při ochraně veřejného zdraví a na základě 
vlastních poznatků nebo podnětů jiných osob zahajovat řízení o přestupku nebo 
jiném správním deliktu pro porušení povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví

•  v případě naplnění zákonných podmínek nařizovat majitelům budov provedení 
speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace 

•  důsledně postihovat provozovatele ubytovacích zařízení i fyzické osoby za nepl-
nění jejich povinností při ochraně veřejného zdraví
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Doporučení pro Úřad práce 
•  každému (nezávisle na jeho bydlišti) poskytovat základní sociální poradenství 

vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení, provádět sociální práci 
s potřebnými osobami zahrnující i sociální šetření zvláště u těch osob, které jsou 
v hmotné nouzi a využívají nestandardní formy bydlení

•  ve spolupráci se sociálními pracovníky obcí pomáhat při hledání vhodnějšího 
a přiměřenějšího bydlení pro osoby, které se nalézají v nevhodném ubytování 

•  v případech, kdy u žadatelů o dávku pomoci v hmotné nouzi nebo alespoň 
u jedné ze společně posuzovaných osob dojde k podstatnému poklesu příjmu, 
využívat možnosti zkrácení rozhodného období 

•  vyplácet dávky mimořádné okamžité pomoci osobám bez přístřeší (§ 2 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) 

Doporučení pro samosprávy 
•  zajišťovat dle svých možností přístřeší pro všechny obyvatele bytů a místností 

sloužících k bydlení v případě nařízení vyklizení stavby
•  prostřednictvím sociálního odboru poskytovat potřebnou pomoc a péči osobám 

v hmotné nouzi, ohroženým sociálním vyloučením, těm, které ztratily přístřeší 
nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, nezaměstnaným a oso-
bám s materiálními problémy 

•  koordinovat poskytování sociálních služeb na svém území, vč. spoluúčasti při 
jejich financování

•  spolupracovat s ÚP při řešení situace osob v hmotné nouzi
•  zpracovat koncepci bydlení, která by řešila uspokojování bytových potřeb občanů
•  přijmout nediskriminační pravidla pro přístup k bydlení zajišťovaný obcí 

Doporučení pro kraj 
•  řešit situace, kdy se správního deliktu podle stavebního zákona dopustí obec, 

jejíž stavební úřad je zároveň příslušný vést řízení o správním deliktu. Kraj v tako-
vém případě určí jiný stavební úřad, provede řízení a vydá rozhodnutí

•  zjišťovat potřeby obyvatel v oblasti sociálních služeb, koordinovat jejich poskyto-
vání a napomáhat zajištění základní sítě sociálních služeb na celém území kraje, 
vč. jejího financování

•  zpracovávat, sledovat a vyhodnocovat střednědobý plán rozvoje sociálních slu-
žeb ve spolupráci s obcemi, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se 
zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

88

Manuál dobrých praxí



Nedostatky právní úpravy45 
• neexistence vymezení sociálního bydlení
•  nedostatečné právní a systémové zajištění dostupnosti bydlení pro sociálně zne-

výhodněné osoby, časové omezení dávek na bydlení a kompletní zrušení insti-
tutu bytových náhrad novým občanským zákoníkem mohou být v rozporu s prá-
vem na bydlení jako základním ústavně zaručeným lidským právem 

•  nejednoznačně formulované povinnosti stavebního úřadu a obce k zajištění pří-
střeší při vyklizení stavby

•  právní úprava povinnosti zajistit přístřeší při vyklizení stavby by měla odpovídat 
principu bytové náhrady, jak je zaveden v soukromém právu, tj. principu, že osoba 
nemá povinnost vyklidit byt a exekuci nelze nařídit, dokud není zajištěna náhrada

•  vyklizované osoby a obec nejsou zahrnuty mezi účastníky řízení podle § 142 
stavebního zákona

•  správní řád umožňuje nařízení exekuce, aniž by bylo zajištěno přístřeší. Důsled-
kem nezajištění přístřeší je pouze povinnost stavebního úřadu exekuci odložit 
nebo přerušit, což nechává povinné v nejistotě bez možnosti efektivní obrany 

•  neexistence zákona o bezplatné právní pomoci, bez kterého není zajištěna 
dostupnost právní pomoci sociálně znevýhodněným osobám jak ve vztahu 
ke správním orgánům, tak ve vztahu k pronajímatelům a vlastníkům bytů. Lze 
přitom předpokládat, že osoby bydlící ve stavbě ohrožující život a zdraví nebudou 
mít dost prostředků na právníka 

Na  základě výše popsaného postupu lze identifikovat základní kroky vhodné při řešení 
obdobných situací:

•  vytvoření společné platformy klíčových institucí: Akční skupina (zástupci města, 
městské policie, Agentury, NNO apod.)

•  vyjasnění kompetencí jednotlivých aktérů

• analýza problematiky (výzkum)

•  rozbor dlouhodobého přístupu jednotlivých institucí (radnice, KHS, sociální odbor, 
OSPOD, stavební odbor...) k problému a k identifikaci nedostatků a problematických míst

•  právní analýza nebo jiný způsob, jak získat a zpracovat relevantní doporučení pro stě-
žejní aktéry – tedy v tomto případě zejména pro:

a) stavební odbor městského úřadu

b) OSPOD

c) hygienickou stanici

d) Úřad práce

e) samosprávu

f) kraj

g) státní instituce a zákonodárce

45 Reflektuje stav legislativy účinné a připravované k červnu 2013.
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 KrIzová Intervence a medIace Iv.

Jak kvalitně připravit veřejné setkání –  
České Budějovice

Tato kapitola popisuje na příkladu událostí léta 2013 v Českých Budějovicích především způ-
sob vhodné komunikace s veřejností, přípravu a zajištění veřejného setkání a to, jak strukturovat 
návrhy na další postup.

Protiromské demonstrace v Českých Budějovicích v létě roku 2013 byly vyvolány 
konfliktem na dětském hřišti (21. června), kdy se do sporu dvou dětí a jejich rodičů 
následně více či méně zapojilo několik desítek obyvatel místního sídliště Máj.46 Pro-
tože se jednalo o interetnický konflikt a na místě zasahovalo několik policejních 
hlídek, reakce veřejnosti byla poměrně silná a kromě pravicových extremistů se 
k následně organizovaným protiromským demonstracím připojila i řada místních 
majoritních obyvatel, kteří tak dali průchod své frustraci z údajně dlouhodobě pro-
blematického soužití s Romy. Pro lepší představu o událostech, které následovaly, 
zde uvádíme stručný přehled.

29. června 2013 – první demonstrace v Českých Budějovicích
Po třetí hodině odpoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. se začínají scházet 
první lidé. Má zde proběhnout shromáždění, jehož pořadatelé údajně chtějí upozor-
nit na problémy v soužití na českobudějovickém sídlišti Máj. V 16 hodin začalo 
protestní shromáždění za účasti asi 450 lidí, mezi nimiž bylo několik skupin pravico-
vých extremistů z celé ČR. Před pátou hodinou se účastníci rychle vydali Krajin-
skou ulicí na sídliště Máj. Policie nezasahovala, a to ani v případech, kdy z davu 
byla vyvolávána rasistická hesla. Cestou se přidávali další lidé, takže když policie 
pochod zastavila nedaleko jedné z ulic nejvíce obydlených Romy (ulice V. Volfa), 
dav tvořilo již kolem dvou tisíc osob. Zhruba v 17:20 začaly první ostré střety, stovky 
protestujících vykřikovaly hesla „Čechy Čechům“ apod. a útočily lahvemi a kameny 
přímo na policisty. Došlo k napadání policistů, zapalování kontejnerů a ničení 
majetku. Vše skončilo až kolem 22 hodin, kdy se policisté z ulice V. Volfa a okolí 
stáhli ke svým vozidlům. Zatčeno a zadrženo bylo v první fázi zhruba třicet osob, 
zraněno deset, včetně několika policistů.

46 Http://zpravy.idnes.cz/bitka-na-sidlisti-maj-v-ceskych-budejovicich-fzh-/krimi.aspx?c=A130622_192420_budejovice-zpravy_brd.
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6. července 2013 – druhá demonstrace 
Před očekávaným (ovšem nepovoleným) shromážděním na náměstí Přemysla Ota-
kara II. probíhala kontrola osob a vozidel při vstupu spíše namátkově. Po zahájení 
shromáždění bylo náměstí policií uzavřeno a účastníci pouštěni pouze jednotlivě 
a až po kontrole totožnosti. I přes tato opatření se však několik desítek osob dostalo 
přímo na sídliště Máj (někteří lidé přišli z náměstí, ale řada jich musela jít na sídliště 
přímo, protože by v tak krátkém čase nestihli projít kontrolou z náměstí). K pravico-
vým radikálům z celé ČR se opět přidali i místní obyvatelé. Policie na sídlišti už byla 
připravena a měla obsazeny hlavní ulice vedoucí k lokalitě, kde žije většina místních 
Romů, v dostatečné vzdálenosti od lokality a v dostatečné síle. Využity byly jak 
speciální pořádkové jednotky, tak i policisté v civilu, kteří efektivně tipovali a izolovali 
nejagresivnější jedince v davu. Opět došlo ke střetu demonstrantů s policií, i když 
tentokrát s menší intenzitou.

9. července 2013 se ve sportovní hale v Českých Budějovicích 
uskutečnilo veřejné setkání k situaci na sídlišti Máj.

13. července 2013 – třetí demonstrace
Demonstrace, svolaná opět na náměstí Přemysla Otakara II., byla ještě před 
zahájením svými organizátory zrušena. Druhá demonstrace však byla svolána 
přímo na sídliště Máj (od 17 hodin u multikina CineStar). Nebyl nahlášen pochod, 
a proto hned první skupinu, která se kolem 17:15 vydala přes křižovatku do ulice 
A. Barcala, policie zastavila. Protože se dav odmítal rozejít, policie opakovaně 
vyzvala k rozpuštění neohlášeného pochodu. V okamžiku, kdy lidé v čele skupiny 
začali být agresivní a část z nich se pokusila proniknout vnitroblokem za kordon, 
policie zakročila. Média uvádějí účast zhruba 300 demonstrantů, avšak ne všichni 
se aktivně účastnili konfliktu s policií – dle pozorování pracovníka Agentury bylo 
aktivních útočníků pouze kolem 20–30 a základ této skupiny tvořili především 
pravicoví extremisté z jiných měst. Kolem půl osmé už se na místě vyskytovali 
spíše jednotlivci a policie měla prostor plně pod kontrolou a zhruba o hodinu 
později se postupně rozešly i zbývající skupinky místních majoritních obyvatel, 
kteří během střetů s policií tentokrát postávali spíše za zády policistů a vše 
komentovali.

Reakce na zásahy policie na sociálních sítích (kde probíhala většina diskusí 
a organizátoři svolávali demonstrace) byly z větší části negativní. Vznikla například 
facebooková skupina NEsouhlasíme se zásahem v Českých Budějovicích.47 

47 Https://www.facebook.com/NesouhlasimeSeZasahemVCeskychBudejovicich (on-line, 21. 7. 2013).
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20. července 2013 – čtvrté shromáždění 
Na sídlišti Máj se shromáždila skupina místních majoritních občanů, kteří se 

následně v ulici V. Volfa konfrontovali s místními Romy. Dle informací médií policie 
byla přítomna na místě a nedošlo k žádným fyzickým ani vážnějším verbálním úto-
kům. „Na sídlišti Máj v Českých Budějovicích se dnes večer shromáždilo kolem 60 
občanů Českých Budějovic; k žádné dramatické situaci ale nedošlo, jednalo se 
především o obyvatele města, kteří se slovně střetli s místními Romy. Na setkání 
dohlížela policie i členové antikonfliktního týmu.“48

Následovala ještě další shromáždění a pochody, ale ty byly zaprvé realizovány 
s delším časovým odstupem a zadruhé nebyly z pohledu pravicových extremistů 
již příliš úspěšné. V případě některých by bylo možné hovořit dokonce o debaklu. 
Jedním z nich byl například i pochod extremistů dne 24. srpna 2013, na jehož 
trasu členové iniciativy Budějovice proti násilí předem napsali protirasistická 
hesla (viz podkapitolu Jak nenásilnou formou vyjádřit protest – České Budějo-
vice). Pro účely popisu dobré praxe jsou však důležité především události před 
realizací veřejného setkání a těsně po něm, na nichž je možno zaznamenat určité 
zklidnění situace.

Aktivity zmocněnkyně pro lidská práva, Agentury a Magistrátu 
města České Budějovice – realizace veřejného setkání
Dne 4. července 2013 navštívila České Budějovice zmocněnkyně pro lidská práva 
Monika Šimůnková spolu s mediátorem a krizovým interventem Agentury a vedou-
cím kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády 
pro národnostní menšiny. Proběhlo jednání s krajským koordinátorem romských 
poradců Romanem Slivkou, českobudějovickým primátorem Jurajem Thomou, 
krajským policejním ředitelem Radomírem Heřmanem a prohlídka lokality na sídlišti 
Máj. Na základě informací získaných při této návštěvě se další činnost Agentury 
zaměřila především na předání know-how, přímý monitoring demonstrací a pod-
poru Romů žijících v lokalitě během nenávistných pochodů. V případě zájmu byla 
Agentura připravena poskytnout podporu policii, poskytovatelům sociálních služeb 
a nabídnout další spolupráci městu.

Zástupci Agentury byli primátorem pozváni na koordinační schůzku v pondělí 
8. července, kde bylo diskutováno know-how Agentury s pořádáním veřejných 
setkání a komunikací s občany. Agentura na schůzce prezentovala magistrátu svá 
doporučení týkající se připravovaného veřejného setkání ve sportovní hale. Některá 
z těchto doporučení magistrát při přípravě setkání zohlednil.

48 Zdroj ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/235411-klidna-sobota-konflikt-na-sidlisti-maj-byl-jen-verbalni/ (on-line 21. 7. 2013).
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O průběhu veřejného setkání uskutečněného v úterý 9. července informovala 
zejména regionální média, z nichž zde pro ilustraci uvádíme dva titulky článků, které 
vypovídají o celkové atmosféře setkání. 
Halou se nesl křik a pískot. Kvůli Máji (10. 7. 2013, Českobudějovický deník, str. 1)
„Chceme policisty, kteří se nebudou bát“ (10. 7. 2013, MF DNES, str. 1, Jižní Čechy)

Pracovníci Agentury byli na veřejném setkání přítomni a zpracovali reflexi jeho 
průběhu a výstupů. Celkově lze považovat technické a organizační zajištění veřej-
ného setkání v Českých Budějovicích za zdařilé a adekvátní situaci, v níž se v té 
době českobudějovický magistrát nacházel. Proto je zde červencové veřejné 
setkání podrobněji popsáno jako příklad dobré praxe. Zároveň však Agentura 
v obdobných případech doporučuje brát v potaz některá kritická místa této dobré 
praxe, jež především byla příčinou nespokojenosti občanů s průběhem setkání 
a jsou rovněž zmíněna níže. 

Technické a organizační zajištění veřejného setkání  
dne 9. července 2013 ve sportovní hale v Českých Budějovicích
Pozitivní stránky

1)  setkání v panelu se zúčastnili relevantní zástupci místních institucí (primátor, náměs-
tek primátora, ředitel Policie ČR, ředitel městské policie, zástupce bytového odboru ad.)

2) setkání bylo propagováno dostatečným způsobem

3) setkání se účastnili a vystupovali na něm jak zástupci majority, tak i minority

4) radnice a policie přijaly některá vhodná opatření: 

• projekční plátno

• dobré ozvučení 

• dobré nasvícení sálu 

• dva moderátoři 

• dva mikrofony před pódiem v dostatečné vzdálenosti od sedících 

• antikonfliktní tým před budovou

• box na sběr písemných podnětů s tužkami a papírem

• časomíra nad projekčním plátnem

5)  vedení města oznámilo, že na sebrané podněty bude reagovat ve zvláštním čísle měst-
ských novin a na webu

6)  účastníkům bylo oznámeno, že se ze shromáždění pořizuje zvukový a  obrazový 
záznam (a bude vyvěšen na webu)

7)  podařilo se sebrat některé konkrétní podněty od  občanů – návrhy na  zaktivnění 
obvodních komisí, zavedení asistentů prevence kriminality, posílení přítomnosti policie 
a městské policie, zřízení dětských hřišť, větší dotace na volnočasové aktivity dětí, založení 
městské (sociální) firmy, větší využití VPP atd.
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Kritická místa

1)  volba velkého otevřeného setkání, masivní a do značné míry anonymní účast poskytla 
prostor stoupencům rasismu, ne jen místním

2)  volba místa (prostor s velkou kapacitou) spolu s nedostatkem pořadatelů uvnitř sálu 
ve vyhrocené atmosféře výrazně zvýšila riziko fyzického konfliktu v sálu, který by mohl 
mít katastrofální dopady

3)  velký počet účastníků ztížil možnost řízení setkání, posílil projevy agresivity a nenávisti, 
zastrašil od vystoupení „umírněnější“ a konstruktivnější účastníky

4) přístup k mikrofonům nebyl řádně ošetřen pořadatelem

5)  nevyjasněná očekávání organizátorů od  setkání. Hlavní udávaný důvod (poskytnout 
veřejnosti příležitost k  upuštění ventilu) omezil šanci na  získání konstruktivních podnětů 
od občanů, odrazil se v nejasných očekáváních samotného publika (příležitost k rozhořčení 
a napadání, či možnost „mluvit“ do toho, jak bude život na sídlišti vypadat?)

6)  brzký termín setkání neposkytl dostatek času na přípravu, což se promítlo zejména do:

•  nedostatečného výběru osoby moderátora/moderátorky (je klíčové, aby moderátor 
emočně zvládal velký tlak; dokázal efektivně prosadit požadavek neemočního vystupování; 
neposkytoval příliš velký čas a prostor nekonstruktivním stížnostem a výpadům extremistů 
i majority; zastavoval a rozporoval jednoznačně rasistická prohlášení; neskákal do řeči 
a poskytl dostatečný čas k vyjádření zástupcům minority; konkrétní náměty či stížnosti 
občanů byl schopen shrnout či rozvinout do otázky na panelisty atd.)

•  nedostatečné proškolení moderátorů a zapisovatele námětů promítaných publiku 
(především v oblasti toho, co očekávat od setkání a jeho aktérů; jak pracovat s emocemi 
davu; jak „vyhmátnout“ konkrétní obsah vystoupení aktérů; znalosti základních pravomocí 
a principů fungování samosprávy, sociálních dávek, otázek soužití minority a majority atd.) 

•  nedostatečná příprava a strukturace programu, která se odrazila v absenci návrhů 
na řešení ze strany samosprávy (s výjimkou primátorova návrhu na zavedení správců 
dětských hřišť)

•  neexistence podkladů pro shromáždění ve formě písemně formulovaných otázek či 
navrhovaných okruhů k diskusi šířených zároveň s pozvánkou

7)  nedostatečně jasně deklarovaný další postup radnice (zásadní je termín a  podoba 
dalšího setkání s  občany; strukturovaná nabídka zapojení se do  rozpracování podnětů 
v pracovních komisích; návrh uspořádání workshopů či malých diskusních kroužků atd.)

Článek k setkání s fotografiemi, krátkým videozáznamem a odkazem na audio-
záznam je k dispozici na webu Budejckadrbna.cz: (on-line, 21. 7. 2013).

  http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/
verejna-diskuze-k-protiromskym-protestum-situaci-neuklidnila.html 

 Na facebookovém profilu města České Budějovice je k dispozici celý audiozá-
znam ve formátech wma a MP4: 

  http://188.120.220.132:8080/zvuk/SH_rozprava.wma

 + MP4 (on-line, 21. 7. 2013).
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Návrh zmocněnkyně pro lidská práva na další spolupráci Českých 
Budějovic s Agenturou
V návaznosti na proběhlé události byla městu učiněna nabídka dalších kroků při 
zklidňování interetnického napětí a řešení problematiky sociálního začleňování. Aby 
nedocházelo pouze k dalšímu potlačování příznaků nevyřešených problémů v sou-
žití na sídlišti, Agentura nabídla vedení města, že:
•  realizuje nezávislé a krátké mapování situace na místě. V jeho průběhu identifi-

kuje problémové body a možné okruhy jejich řešení prostřednictvím rozhovorů 
s významnými místními aktéry (sociální odbor, ÚP, MP, policie, školy, NNO atd.), 
rozhovorů s obyvateli z řad majority a minority a zúčastněného pozorování. 
Výsledky mapování budou předloženy vedení města a dále využity při organizaci 
kolektivních setkání s místními obyvateli a zástupci významných aktérů.

•  navrhne vhodné formy zapojení občanů do dotváření návrhů řešení identifikova-
ných problémů (workshopy, kulaté stoly, prezentace, výstavy, veřejné debaty).

•  zprostředkuje městu zkušenosti s pořádáním podobných akcí, nabídne účast 
na jejich přípravě, moderování a vedení.

•  poskytne městu poradenství při zavádění takto identifikovaných opatření v oblasti 
sociálních služeb, školství, zaměstnanosti, bydlení a bezpečnosti, včetně pora-
denství ohledně možných zdrojů financování.
Městu byla také navržena možnost přihlásit se k dlouhodobější spolupráci 

s Agenturou v rámci standardizovaného cyklu práce Agentury.

Bezpečnost, prevence a krizová intervence
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 KrIzová Intervence a medIace v.

Jak koordinovat postup a oslovit instituce – 
Červený Újezd

Kapitola popisuje na příkladu vývoje situace v Červeném Újezdu především vytvoření koordi-
nační platformy, zajištění veřejného setkání a zapojení relevantních institucí.

Uprchlický tábor v Červeném Újezdu na Teplicku byl otevřen roku 1990 v rozsáh-
lém areálu bývalých kasáren. Žilo zde až 800 běženců, především ze zemí býva-
lého SSSR. V roce 2006 byla činnost střediska ukončena, v říjnu 2007 bylo prohlá-
šeno za nepotřebné. V lednu 2010 pak až po několika neúspěšných pokusech 
prodal stát celý areál, avšak další více než rok a půl nebylo zřejmé, jaké s ním má 
nový vlastník záměry.

V létě roku 2011 se na jednání zastupitelstva blízké obce Hrobčice rozšířila 
zpráva, že: „... na základě dostupných informací je záměrem nového majitele v are-
álu bývalého azylového zařízení trvale umístit stovky sociálně slabých, problémo-
vých a obtížně přizpůsobivých občanů s cílem uvolnit byty, které užívají v lukrativ-
nějších lokalitách Ústeckého kraje“. Tato zpráva vyvolala u místních občanů silné 
reakce, protože byla potvrzením jejich předchozích obav. 

Zprávy o sestěhování takzvaně nepřizpůsobivých osob dementovala až na jaře 
roku 2012 majitelka areálu s tím, že zde má občanské sdružení Soltán provozovat 
domov se zvláštním režimem a do budoucna je v plánu zřízení domu s pečovatel-
skou službou. 

Během podzimu 2012 se v médiích objevily informace o tom, že občanské sdru-
žení Soltán nezažádalo o akreditaci na poskytování sociálních služeb. V areálu tak 
místo původně plánovaného domu s pečovatelskou službou začala fungovat pouze 
ubytovna se stravováním, nazvaná Domov na kopci. V té bylo v listopadu 2012 
ubytováno téměř 80 osob, většinou předdůchodového a důchodového věku z celé 
ČR, a provozovatel počítal s nárůstem počtu ubytovaných na zhruba dvojnásobek. 
Obyvatelé okolních obcí se opět začali obávat přistěhování sociálně znevýhodně-
ných osob a zejména Romů.

Na jaře roku 2013 proběhlo v areálu vyšetřování úmrtí jednoho z ubytovaných 
a poté i šetření údajně špatného zacházení se seniory, kteří byli z důvodu snížené 
schopnosti sebeobsluhy odkázáni na péči místního personálu. 

Během léta téhož roku si obyvatelé obcí Měrunice a Hrobčice začali stěžovat, že 
majitel do areálu stěhuje nepřizpůsobivé lidi a propuštěné vězně, a poukazovali 
na údajný prudký nárůst kriminality v okolí. Do Domova na kopci se přistěhovalo 
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také několik romských rodin z Duchcova a jiných měst (celkem 7 rodin), jejichž 
přítomnost mohla být v kontextu duchcovského útoku a následných protiromských 
pochodů a demonstrací sama o sobě vnímána jako ohrožující. Zároveň bylo často 
zmiňováno, že majitel nemá platné kolaudační rozhodnutí a v areálu je nefunkční 
čistička odpadních vod. Došlo k nárůstu interetnického napětí v lokalitě, a proto 
starostky Měrunic a Hrobčic na 2. září pozvaly na jednání hejtmana Ústeckého 
kraje (dále jen ÚK) Oldřicha Bubeníčka, zástupce policie, Úřadu práce, města 
Bílina, Agentury pro sociální začleňování a řadu dalších relevantních aktérů. Areál 
v té době obývalo kolem 90 osob.

Krizová intervence Červený Újezd dne 2. září 2013
(dle zápisu krizového interventa a mediátora Agentury)
Z iniciativy starostek Hrobčic a Měrunic proběhlo na MěÚ v Bílině společné jed-
nání k problematice Červeného Újezdu. Účastnili se: O. Bubeníček, hejtman ÚK, 
M. Klika, radní ÚK, J. Horáček, starosta Bíliny, Z. Rendl, místostarosta Bíliny, 
J. Nová, starostka Měrunic, J. Syslová, starostka Hrobčic, P. Lafková a K. Giam-
paoli, Krajský úřad ÚK, A. Tallowitz, ÚK, M. Vondráček, vedoucí Stavebního 
odboru MěÚ Bílina, I. Zábojníková, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Bílina, 
J. Kočí, HZS ÚK, R. Gabriel, ředitel ÚP ÚK, M. Bečvářová, ředitelka ÚP Teplice, 
krizový intervent a mediátor Agentury, J. Buldová, metodička dávek ÚP, Z. Janda, 
CHKO České středohoří, S. Fričová, CHKO, F. Mašanský, Měrunice, J. Aulická, 
Měrunice, D. Novotná, OŽP Bílina, J. Paterová, OŽP Bílina. Jednání z podstatné 
části vedla starostka paní Nová.

Vedoucí stavebního odboru sdělil, že objekt nemá kolaudaci a majitel nespolu-
pracuje. OŽP informovalo o provedených kontrolách, ÚP informoval, že v rámci 
svých kompetencí může v některých případech omezit vyplácení dávek, HZS 
informoval, že dal pozitivní vyjádření pouze pro stavební řízení a kontrolu ještě 
provede. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o dalším postupu takto: 
Ústecký kraj osloví ostatní kraje, z nichž ubytovaní pocházejí, s žádostí o vyřešení 
důstojného ubytování zejména osob s postižením, omezenou způsobilostí k práv-
ním úkonům a rodin s dětmi dle místa trvalého bydliště; proběhne příprava pre-
zentace na odpolední setkání s občany, které bude moderovat radní ÚK pan 
Martin Klika.

Bezpečnost, prevence a krizová intervence
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Technické zajištění a struktura doporučené krizovým interventem 
a mediátorem Agentury pro setkání s občany v Měrunicích  
(sál pro zhruba 200 osob)

Technika

1)  předem připravená powerpointová prezentace s  přehledem již realizovaných kroků 
a dalšího možného postupu

2) projektor, projekční plocha

3) kvalitní ozvučení sálu a dostatek mikrofonů pro vystupující 

4)  mikrofon (popř. mikrofony) pro občany a osoba, která je bude během diskuse přidělovat 
těm, kdo se přihlásí o slovo

5)  pořízení audiovizuálního záznamu (vlastní záznamové zařízení a pozvaní zástupci médií)

Struktura (důležité body)

1) ocenění iniciativy občanů při uvítání 

2)  zdůraznění, co už za dva měsíce od obratu v podnikatelském záměru obec stihla (oslo-
vení všech relevantních institucí a jejich aktivizace) 

3)  zdůraznění slibů kraje s tím, že obec se bude dožadovat informací o dalších výsled-
cích jeho kroků 

4)  příslib poskytnutí dalších informací k termínu nejbližšího zasedání zastu pitelstva

Během setkání s občany v restauraci U Vorla byla promítnuta předem připravená 
prezentace s přehledem již realizovaných kroků a dalšího možného postupu. 
Za předsednickým stolem zasedli kromě politických představitelů (vč. hejtmana) 
také ředitel Policie ČR a zástupce stavebního odboru. Sál byl zcela zaplněn – účast 
cca 200 osob. 

Postupně se vystřídali všichni řečníci. Významné bylo pro občany zejména shr-
nutí faktu, že podnikání v ubytovacích a sociálních službách probíhá v roz-
poru se zákonem, je postupně sankcionováno a do konce roku má být zastu-
pitelstvem Měrunic schválen územní plán, který zabrání jinému využití prostor než 
na poskytování sociálních služeb. Mimoto budou postupně omezovány sociální 
dávky ubytovaným. Podnikatelský záměr založený na ubytovávání sociálně znevý-
hodněných osob tedy nemá žádnou perspektivu. 

Občané se zapojili kritikou majitele areálu, poukazy na nevyřešené otázky 
potřeby kapacit ve školách, na ÚP, ve zdravotnictví, kritikou úřadů, že areál rovnou 
nezavřou, a několika ostřejšími komentáři na adresu Romů. Hejtman odmítl návrhy 
na odkoupení areálu, radní ÚK přislíbil, že kraj bude připravovat krizový plán, jak 
rozvézt zpět do trvalých bydlišť ubytované, kterým vlastník vypoví nájmy. 
Na jednání přišel i zástupce vlastníka objektu pan Pavel Fousek. Ten se stal 
postupně hlavním terčem publika.
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Setkání skončilo pokojně před dvacátou hodinou s tím, že občané budou dále 
informováni o podniknutých krocích a jejich výsledcích na dalších 
zastupitelstvech. 

Mediální výstupy ze setkání s občany lze nalézt například zde:
  http://regiony.impuls.cz/ustecky-kraj/nechceme-mit-

z-cerveneho-ujezda-zadne-dalsi-ghetto-20130905-vydw-jo7n.html 

  http://www.hrobcice.cz/e_download.php?file=data/editor/117cs_12.
pdf&original=hrobcicky_zpravodaj_rijen_2013.pdf (str. 3–5)

  http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/nechceme-mit-
z-cerveneho-ujezda-zadne-dalsi-ghetto-20130905.html

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva navštívila  
v doprovodu krizového interventa a mediátora  
ubytovny v Červeném Újezdu dne 18. 9. 2013
(dle zápisu krizového interventa a mediátora Agentury)
Dne 18. 9. zmocněnkyně vlády pro lidská práva navštívila na pozvání starostky 
Ing. Jitky Nové obec Měrunice a areál bývalého uprchlického tábora u Červeného 
Újezdu. V areálu v poslední době nalezlo útočiště několik desítek lidí se zdravotním 
postižením a také několik romských rodin. Starostka zmocněnkyni seznámila s pří-
pady osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, které byly obci nedávno 
svěřeny do opatrovnictví a nalézají se v uvedeném zařízení, a informovala ji o pro-
běhlém veřejném slyšení v obci, kde se občané postavili proti využívání areálu jako 
ubytovny pro sociálně slabé. 

Zmocněnkyně na místě jednala s provozovateli areálu s cílem zjistit rozsah 
a povahu poskytovaných služeb klientům i jejich podnikatelské záměry. Při samotné 
prohlídce areálu zmocněnkyně hovořila s některými klienty i opatrovateli, kteří byli 
na místě přítomni. 

Na základě zjištěného neuspokojivého stavu v oblasti poskytované zdravotní 
péče pro postižené klienty i kvality ubytování se zmocněnkyně obrátila na předsta-
vitele Ústeckého kraje se žádostí o zajištění pomoci pro některé z ubytovaných 
v krajských zdravotních či sociálních zařízeních. O zjištěné situaci zmocněnkyně 
dále jednala s náměstky ministerstva spravedlnosti a ministerstva zdravotnictví 
ve věci urychlení přípravy zákona o opatrovnictví, zákona o následné zdravotní péči 
a ve věci nápravy praxe Psychiatrické léčebny v Opavě, odkud pochází velká část 
ubytovaných v Červeném Újezdu. 

Bezpečnost, prevence a krizová intervence

99



Poznatky k situaci v ubytovacím zařízení Červený Újezd  
ze dne 25. 9. 2013
V současné době jsou v zařízení bývalé vojenské z áklad ny a uprchlického tábora 
obyvatelné 3 budovy. V bu dově č. 2 jsou osoby se zdravotním postižením (cca 73 

osob). Do budovy č. 1 byly v průběhu 
léta stěhovány romské rodiny z Tep-
lic, Bíliny a Duchcova, v poslední 
době však tento trend ustal a na místě 
bydlí blíže nezjištěný počet rodin 
(3–13).

Budovy nemají kolaudaci, stavební 
řízení ohledně změny užívání stavby 
probíhá podle vyjádření stavebního 
odboru města Bíliny již cca 1 rok 
a do současné doby není skončeno. 

Vodu berou obyvatelé Červeného 
Újezdu podle vyjádření KHS ze stu-
dánky, kde je sice nižší obsah chlóru, 
nicméně voda není závadná. Areál 
nemá funkční čističku odpadních vod 
a kaly podle vyjádření samosprávy 
odtékají volně do potoka.

Právnickou osobou, která zařízení 
provozuje, je Domov na kopci, s. r. o. 

Tato právnická osoba požádala 
o registraci sociálních služeb. 

Věcně příslušným orgánem je vzhledem k sídlu společnosti Magistrát hlavního 
města Prahy. Ten nevydal rozhodnutí o registraci sociálních služeb a naopak roz-
hodl o správním deliktu – poskytování sociálních služeb bez registrace. Byla 
vyměřena pokuta ve výši 250 tis. Kč, MPSV ČR ji v rámci odvolacího řízení 
potvrdilo.

Podle sdělení ředitelky ÚP ČR – KoP Teplice bylo pozastaveno řízení u desítek 
žádostí o doplatek na bydlení pro osoby v nezkolaudovaných budovách. Bylo jim 
doporučeno, aby si podaly žádost o dávku mimořádné okamžité pomoci, aby se 
nedostaly do dluhové pasti.

Podle vyjádření mluvčí Policie ČR Teplice přijala policie v dubnu letošního roku 
trestní oznámení, které se zabývá podmínkami poskytování péče a ubytování 
v ubytovacím zařízení v Červeném Újezdu. Kriminalisté se zabývají nejen okol-
nostmi, za jakých byly služby nabízeny klientům, ale také finančními transakcemi, 
které s těmito službami souvisejí.

Ilustrační foto; Jakub Tesař
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Kraj i Městský úřad v Bílině v řadě případů kontaktoval opatrovníky osob zbave-
ných způsobilosti k právním úkonům s požadavkem na řešení situace a hledání 
jiného bydlení, avšak bezúspěšně. Kraj i místní samospráva přitom uvádějí, že 
nemají kapacity pro náhradní ubytování lidí z tábora.

Při cestě zmocněnkyně dne 18. 9. starostka Měrunic Ing. Nová předložila doku-
mentaci k případu pana Josefa K. a podala informace k dosavadnímu vývoji okolo 
případů opatrovnictví tří klientů z tábora, kteří mají být obci svěřeni (z toho dva pří-
pady jsou zatím stále před soudem). 

Při prohlídce areálu bylo pracovníky společnosti provozující zařízení konstato-
váno, že v jedné ze tří panelových budov v centru velkého oploceného areálu býva-
lého uprchlického tábora je momentálně umístěno 73 pacientů-ubytovaných. 
Značná část z nich – několik desítek – byla v průběhu minulého roku převezena 
z Psychiatrické léčebny v Opavě. Zaměstnanci neměli přehled o tom, kolik z nich je 
zbaveno či omezeno na způsobilosti k právním úkonům. Nebyli schopni uvést, 
kolika z nich byl určen opatrovník. Pacienti obývají první patro a přízemí zapáchající 
budovy. Vstupní dveře budovy jsou otevřené. U východu je malá denní místnost 
a pult s čajem. Obvyklé uspořádání místností je pokoj s 1 až 3 lůžky, někdy i se 
skříňkou, jinak bez vybavení. Pokoj tvoří blok s ještě dalším, se kterým sdílí spr-
chový kout a záchod. K bloku patří i kuchyňka, která je uzamčená a nevyužívaná. 

Lidé jsou oblečeni do nepadnoucích tepláků či nočních košil, část z nich v prů-
běhu dne pospává schoulená v postelích. Přikryti jsou tenkými dekami (v místnos-
tech se netopilo a bylo chladno). Podle tvrzení majitelky byla prý závada na topení 
již opravena a topení bude téhož dne obnoveno. Ležící pacienti, včetně klienta paní 
starostky (stěžuje si, že nemůže chodit) prý dostávají denně čaj. Na jídlo si nestěžují 
(ovšem v přítomnosti doprovodu), není rovněž jisté, do jaké míry si na jídlo pamatují. 
Při prohlídce 1. patra budovy, kde se nacházejí další ubytovaní, proběhl rozhovor 
s opatrovnicí z Obecního úřadu v Karviné. Tvrdí, že jezdí jednou za půl roku a že 
vzhledem k nízkým příjmům opatrovance (pán s epilepsií a silným třasem) není 
možné pro něj sehnat ubytování jinde. „Než ulice, tak je tohle lepší,“ doslova uvedla. 
Opatrovanec si pak pochvaloval, že na rozdíl od Psychiatrické léčebny v Opavě, 
kde byl předtím, může alespoň chodit ven. 

Ubytovaní se bez ohledu na diagnózu volně potulují po celém areálu a v okolním 
lese. Na dotaz, co personál (cca 4 lidé na denní směnu a 3 na noční – bydlí čás-
tečně ve stejných budovách jako lidé s diagnózami a zbývající 3 romské rodiny) 
dělá, když zjistí, že jim nějaký ubytovaný chybí, zaměstnankyně uvedla, že již prý 
dvakrát volali policisty, kteří hledali chovance vrtulníkem a termovizí. 

Majitelka areálu a jeho provozovatel pan Fousek si při jednání stěžovali, že jim 
(tedy spíše ubytovaným) byl zcela zastaven přísun dávek na bydlení. Mnoho klientů 
nemá vyřízené dávky, například nemocenské či dávky v hmotné nouzi. Někdy jim 
prý přivezou i lidi bez dokladů. Tvrdí, že část klientů si opatrovníci odvezli, jiné ale 
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přivezli. Vzhledem k tomu, že se podnikání kvůli omezování dávek a nepřátelskému 
postoji Měrunic nevyplácí, neví, co bude s ubytovanými dále. „Kdybychom tu nebyli 
my, skončí na ulici,“ prohlašují v podstatě shodně s oběma opatrovnicemi, které 
jsme v areálu potkali. Provozovatelé tvrdí, že jejich personál má alespoň částečné 
zdravotní školení. Připouštějí, že po blíže neurčenou dobu – jeden měsíc či déle, 
nemají ubytovaní zajištěnou lékařskou péči, protože původní lékař odmítl v místě 
dál působit. Prý ovšem mají zajistit nového lékaře do začátku října.

V reakci na tato zjištění se Agentura a zmocněnkyně obrátily na:
•  ministryni spravedlnosti s žádostí o prošetření postupu přidělování opatrovníků 

osobám omezeným či zbaveným způsobilosti k právním úkonům a především 
délky těchto řízení.

•  Úřad práce Ústeckého kraje ohledně prošetření vyplácení dávek zde ubytova-
ným – ÚP odpovídá, že upozornil na stav v ubytovacím zařízení, situaci monito-
ruje a počet zde ubytovaných příjemců dávek se snižuje.

•  Krajský úřad Ústeckého kraje – hejtman odpovídá, že probíhají kontroly, ÚK dle 
původní dohody oslovil úřady krajů, z nichž ubytovaní pocházejí, avšak ty, kromě 
Moravskoslezského a Jihomoravského, nereagovaly.

•  ministerstvo zdravotnictví s žádostí, aby psychiatrické léčebny nabízely v případě 
potřeby opatrovníkům a pacientům výhradně ověřená sociální zařízení, a s výzvou 
k urychlenému přijetí nové verze zákona o dlouhodobé péči, který by stanovil 
pravidla návaznosti zdravotních a sociálních služeb. 

Dle aktuálních informací se však zdá, že i přes správně realizovaný postup kri-
zové intervence – zapojení všech aktérů, setkání a komunikace s veřejností a dodr-
žování dohod ze strany institucí zapojených do lokálního řešení problému, se pro-
zatím (k 15. březnu 2014) nepodařilo situaci vyřešit. Ostatní instituce (nad rámec 
Ústeckého kraje) totiž příliš nespolupracují a majitel areálu jakožto jedna z hlavních 
stran konfliktu pravděpodobně nemá zájem na uklidnění situace a zřejmě již dlou-
hodobě úmyslně uváděl nepravdivé informace. 

Například týdeník 5plus2 (5plus2, Ústecký kraj, 18. února 2014; on-line)49 k tomu 
uvádí: „Od loňského září, kdy proběhlo setkání nespokojených obyvatel s majitelem 
objektu, se situace příliš nezměnila. Tehdy byl nejvážnějším argumentem fakt, že 
areál postrádá kolaudaci pro účely ubytování. Jako ubytovnu pro sociálně slabé 
ovšem majitelé areál provozují. Proto se teplický Úřad práce rozhodl nevyplácet 
lidem žijícím v areálu v Červeném Újezdu doplatek na bydlení. Majitelka Lucie 
Zocherová se prostřednictvím provozovatele ubytovny Pavla Fouska bránila s tím, 
že osvědčení o kolaudaci k ubytování má z roku 1993. To nově i doložila. Na tomto 
základě chce nyní přihlásit lidi ubytované v areálu k trvalému pobytu. ,Slibovanou 

49 Http://ustecky-kraj.5plus2.cz/cerveny-ujezd-ubytovna-0vs-/teplice.aspx?c=A140217_135446_ppd-teplice_p2nes (on-line 15. 3. 2014).
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obnovu provozu čističky odpadních vod majitel nesplnil. Pokud termín k obnovení 
provozu čističky odpadních vod nesplní, bude mu uložena pokuta. Kontroly budou 
pokračovat,‘ uvedl vedoucí odboru životního prostředí v Bílině Tomáš Pulchart. Pro-
vozovatel areálu již jednu pokutu ve výši 250 tisíc korun dostal. Vzhledem k nefunkční 
čističce jde nyní veškerý odpad mimo areál. ,Měření a monitoring místního potoka 
jasně dokázaly, že jímku vypouštějí právě tam,‘ potvrdil Pulchart. Případem se tak 
bude zabývat i Česká inspekce životního prostředí.“

Shrnutí
Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, základním cílem krizové intervence je 
ohraničení akutního krizového stavu a snížení jeho intenzity, aby nedošlo ke zhor-
šení, eskalaci konfliktu, případně k tragickým následkům. Proto v některých z výše 
uvedených příkladů není možné říci, že by se situace v lokalitě vyřešila. Hovoříme 
zde pouze o dobrých praxích z oblasti krizové intervence a mediace, nikoli o příkla-
dech dobré praxe sociální inkluze. 
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Příklady dobré praxe  
ze zahraničí
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Úvod
Zahraniční dobré praxe popsané v tomto manuálu pocházejí ze dvou hlavních 
zdrojů. Prvním z nich je manuál Úspěšná praxe při zvládání komunitních konfliktů 
(GPCCM-REG) a druhým databáze dobrých praxí EUCPN (European Crime Pre-
vention Network – Evropská síť prevence kriminality)50.

Mezinárodní tříletý projekt (2011–2013) Úspěšná praxe při zvládání komunitních 
konfliktů organizovalo a koordinovalo Ministerstvo vnitra Maďarska ve spolupráci 
s Evropskou sítí prevence kriminality. Na spolufinancování projektu se podílela 
Evropská komise v rámci své grantové politiky. Do projektu se zapojily členské státy 
středoevropského a východoevropského regionu – Bulharsko, Česká republika, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Výstupem projektu byl manuál Dobré 
praxe při zvládání komunitních konfliktů ve střední a východní Evropě, vydaný 
v polovině roku 2013.

Evropská síť prevence kriminality také každoročně vyhlašuje cenu o nejlepší 
evropský projekt prevence kriminality The European Crime Prevention Award 
(ECPA). Cílem projektu musí být snížení kriminality a strachu z kriminality v rámci 
zadaného tématu. Přihlásit lze vždy pouze jeden projekt z každé země, který musí 
splňovat následující kritéria: projekt se zaměřuje na prevenci a/nebo snížení každo-
denní kriminality a strachu z kriminality v rámci zadaného tématu; projekt musí být 
vyhodnocen a musí být dosaženo většiny nebo všech jeho cílů; projekt musí, pokud 
je to možné, být inovativní (zahrnující nové metody nebo nové přístupy); projekt se 
zakládá na spolupráci mezi partnery (tam, kde je to možné); projekt musí být scho-
pen replikace organizacemi a skupinami v jiných členských státech.

Specifický pak je příspěvek první – Britský koncept community policing od autora 
Petra Toráka.

50 Dostupné z http://www.eucpn.org/eucp-award/index.asp. 
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 dobrá praxe I.

Britský koncept community policing 
a využitelnost jeho metod v české praxi

Tento text je úvodem k  následujícímu autorskému příspěvku britského policisty českého 
původu pana Petra Toráka. Jejím cílem je upozornit, že ačkoli pro použití v českém prostředí 
rozhodně nelze přejímat britský koncept community policing jako celek, ně k-
teré  postupy již mají v  ČR svůj ekvivalent a  jiné by bezesporu mohly (ať již ve  své 
původní podobě či v  určité modifikaci) být pro českou policejní práci s  komunitami 
a v komunitách užitečnou inspirací. A právě příspěvek pana Toráka popisuje několik metod, 
které on sám hodnotí jako přínosné pro svou každodenní práci policisty.

České prostředí se oproti britskému vyznačuje nejen některými rozdíly v legisla-
tivních rámcích, které by většinou bylo možné v případě potřeby překonat vhodným 
výkladem či legislativní úpravou, ale především odlišnou historickou zkušeností. Při 
zavádění jednotlivých opatření například doporučujeme zvážit, které z nich by mělo 
být v gesci Policie České republiky a které je naopak vhodnější aplikovat prostřed-
nictvím městských/obecních policií. Limity Policie ČR spočívají nejen v jejích pravo-
mocech vymezených zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ale také 
v územní působnosti, vedení, daných prioritách, financích a personální kapacitě. 
Oproti tomu městské a obecní policie mají obvykle výhodu užší vazby na lokalitu 
a větší volnosti při své práci (pochopitelně v rámci zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii) – tedy i více příležitostí pro práci s komunitou. Příkladem takového zapojení 
městské policie do komunitní práce je třeba Městská policie Sokolov a další, o nichž 
pojednává část tohoto manuálu věnovaná českým dobrým praxím.

Pokud se však jedná o historickou zkušenost obyvatelstva České republiky, je 
potřeba mít na zřeteli, že je, s určitými regionálními specifiky, společná nám všem. 
Jestliže se tedy rozhodnete zavádět ve vašich městech a obcích prvky některého 
ze zahraničních modelů community policing, zahrňte do svých plánů také fázi pře-
konávání předsudků, odporu a neúcty k autoritám (a to zejména policii), přesvěd-
čení obyvatel, že policie je pouze represivním orgánem státní moci a samosprávy. 
Další překážkou může také být značná pasivita a přesvědčení většiny veřejnosti, že 
bezpečí je automaticky nárokovatelný stav, o který se však má postarat někdo jiný. 
Až po překonání možného prvotního odporu obyvatel vašeho města či obce bude 
možné začít pracovat na rozvoji komunitních aktivit a realizaci prvků community 
policing v praxi.
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Ve Velké Británii má oproti ČR fungování modelu community policing dlouho-
letou tradici a naprosto odlišné vstupní podmínky. Není proto možné nekriticky 
přejímat všechny postupy používané na území bývalé koloniální velmoci 
s monarchistickou tradicí, jejíž území v dobách největšího rozmachu zabíralo 
zhruba čtvrtinu veškeré suchozemské plochy naší planety, a praktikovat je beze 
změny v prostředí jednoho z menších středoevropských států, v jehož nedávné 
historii na období poválečné výrazné etnické homogenity navazovalo čtyřicet 
let totalitního izolacionismu. Proto například nelze doporučit metodu monito-
rování etnicity, která by v českém prostředí vyvolávala v první řadě obavy ze 
zneužití k diskriminaci a rasistickým útokům a která navíc nemá oporu v legis-
lativě. Na druhou stranu by mohlo být velmi užitečným a použitelným nástrojem 
zakládání „menšinových“ policejních asociací na národní úrovni nebo rea-
lizace komunitních schůzí, nejlépe ve spojení s dalšími prvky aktivizace míst-
ních obyvatel, na úrovni lokální. 

Pár slov o autorovi následujícího textu
Petr Torák je český Rom, který v roce 1999 kvůli raso-
vým útokům emigroval do Velké Británie. V současné 
době žije a pracuje ve městě Peterborough v hrabství 
Cambridge. V roce 2006 nastoupil k britské policii 
na pozici Police Community Support Officer (PCSO) 
neboli komunitní policista. V roce 2008 se stal státním 
policistou. Zastává také funkci tajemníka v meziná-
rodní organizaci Gypsy Roma Traveller Police Asso-
ciation (GRTPA). Při své práci i ve volném čase se 
aktivně podílí na zlepšování životních a pracovních 
podmínek Romů žijících ve Velké Británii.

Britský koncept community policing
Petr Torák

Cambridgeské hrabství, kde působím, má rozlohu zhruba 3500 km2 (velikostí 
odpovídá přibližně Karlovarskému kraji, ovšem s 2,5krát větší hustotou obyvatel-
stva – pozn. ed.). Počet obyvatel v této oblasti je okolo tři čtvrtě milionu, z toho je 
cca padesát tisíc přistěhovalců z Evropy. Ve městě Peterborough se mluví více než 
100 jazyky a je pokládáno za jednu z nejvíce multikulturních oblastí východní 
Anglie. 

Petr Torák
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Strukturní rozdělení anglické policie
Anglická policie rozděluje policisty do tří různých skupin, a to:
1)  Police Constable, neboli policejní důstojník
2)  Police Community Support Officer (PCSO), neboli komunitní policista. Náplní 

práce PCSO je z 80 % práce v komunitě. Jeho činnost má tři náležitosti:
a. pochůzky v uniformě
b. sběr informací
c. multidisciplinární řešení komunitních problémů

3) Special Constable – policista dobrovolník, který musí splnit přijímací kritéria pro 
vstup k policii a účastnit se vzdělávání policistů, avšak práci vykonává ve svém 
volném čase (flexibilnější pracovní doba) a bez nároku na odměnu.51

V Cambridgeském hrabství v současné době pracuje asi 1008 státních policistů, 
190 komunitních policistů, 300 policistů dobrovolníků a několik stovek civilních 
pracovníků. 

Policejní asociace
V každé policejní složce ve Velké Británii jsou vytvářeny asociace pro policisty 
a ostatní policejní zaměstnance z etnických, náboženských, sexuálních a dalších 
menšin. V Cambridgeském hrabství jsou to například Asociace gay policistů, Aso-
ciace muslimských policistů, Asociace pro ženy policistky a řada dalších. Já jsem 
členem asociace Gypsy Roma Traveller Police Association (GRTPA) – neboli Aso-
ciace pro policisty ze skupin gypsy, Romové a travelleři.52  

Cílem GRTPA je zlepšování pracovních podmínek a podpora so ciál-
ních, kulturních a náboženských potřeb všech členů. V současné 
době zastávám funkci tajemníka tohoto odboru a mezi mé povinnosti 

patří spolupráce s personálním oddělením policie ve snaze o navýšení počtu rom-
ských uchazečů o práci a marketingová komunikace s externími organizacemi. Čin-
nost GRTPA se již rozšířila za hranice Velké Británie do dalších evropských zemí 
(v současné době jsou členskými zeměmi Česká republika a Slovenská republika). 
Členy se mohou stát policisté a jiní zaměstnanci policejních útvarů ze všech evrop-
ských států, kteří jsou buď romského původu, nebo úzce pracují s romskou 
komunitou. 

Gypsy Roma Traveller Police Association (GRTPA)
• podporuje setkávání svých členů a ostatních zaměstnanců policie 
•  prostřednictvím výboru organizuje a zajišťuje prezentace, setkání, přednášky, 

semináře, školení a jiné informativní události 
• 

51 Více viz http://www.police.uk/volunteering.
52 Viz http://grtpa.com.
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•  sbírá informace a komunikuje s ostatními orgány a organizacemi s podobnými 
cíli v rámci Velké Británie i v zahraničí

• podporuje i realizuje průzkumy a šetření a publikuje výsledky 
•  navazuje kontakty, vyměňuje informace a spolupracuje s charitativními organiza-

cemi, dobrovolníky, statutárními orgány a agenturami s obdobnými cíli
•  zprostředkovává komunikaci a vytváří platformy pro diskusi, jednání a spolupráci 

mezi policejními službami Spojeného království a minoritními organizacemi, jed-
notlivci, skupinami nebo komunitami

•  v případě potřeby pomáhá ve vytváření nových a rozvíjení již existujících strategií
• spolupracuje s kolegy z jiných zemí EU

Koncept community policing v praxi britské policie
Community policing, neboli policejní práce v komunitě, se ve Velké Británii již řadu let 
používá ve smyslu spolupráce britských policejních složek a komunit, kde se komu-
nity podílejí na vytváření bezpečnějších a kvalit-
nějších sousedství, ale také na vytváření pre-
venčních strategií, na identifikaci pachatelů 
trestné činnosti a zvyšování vzájemné důvěry. 
Efektivní policejní práce bez důvěry a spolu-
práce mezi policií a občany není možná. 

Britský model policejní práce v komunitě je 
postaven na několika vzájemně provázaných 
pilířích. 

1. Policie vykonává službu veřejnosti 
Potřeby a přání občanů jsou vyslechnuty a následně zařazeny do patřičných policej-
ních úkonů. Na práci v komunitě se podílejí všichni zaměstnanci policie bez rozdílů 
hodnosti nebo pracovního zařazení. Například pokud se v určité oblasti zvýší počet 
vloupání, okamžitě se tam soustředí úsilí komunitních policistů, řadových policistů, 
policistů specialistů (z oddělení majetkové trestné činnosti, policistů pracujících v uta-
jení...), ale také zaměstnanců městského úřadu a komunitních hlídek.

2. Nábor policistů z etnických menšin 
Britská policie si uvědomuje důležitost a prospěch ze zaměstnávání policistů 
z etnických menšin, a proto se v oblastech s větší koncentrací cizinců aktivně pořá-
dají výběrová řízení. Zaměstnanci navštěvují komunitní centra, náboženské insti-
tuce a různá komunitní shromáždění, kde cíleně provádějí náborovou kampaň 
k práci u policie.

Ilustrační foto; Michal Krebs
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3. Nulová tolerance k rasové nesnášenlivosti 
Od roku 1999, kdy byla vydána oficiální zpráva ze šetření vraždy černošského mla-
díka Stephena Lawrence,53 byla zavedena řada opatření, která mají vést k eliminaci 
rizik a garanci řádného vyšetření rasově motivovaných činů. Ve všech městech byla 
založena síť ohlašovacích center, kde mohou oběti ohlásit rasově motivované 
trestné činy. Těmito ohlášeními se následně zabývá multidisciplinární skupina úřed-
níků policie, městského úřadu, charit, bytového družstva, sociálního úřadu a dal-
ších organizací. Všechny zúčastněné organizace se podílejí na řešení rasových 
činů a následné prevenci stejným dílem. 

4. Monitorování etnicity 
Britská policie má ze zákona možnost (a v některých případech i povinnost) moni-
torovat etnicitu občanů, kteří s policií přijdou do styku. Etnicita se eviduje v případě 
zastavení a prohledání policistou, při zadržení pachatele, ale také při vytváření 
komunitních profilů. Získaná data slouží primárně k prevenci stereotypního „šikano-
vání“ etnických menšin ze strany policie. Mnoho průzkumů dokazuje, že černošští 
a asijští muži jsou policií zastavováni a prohledáváni častěji než neetničtí Angličané. 
Monitorování etnicity také přináší mnoho kvalitativních dat, která jsou zpracována 
a využita ve prospěch policejních složek a městských úřadů. 

Toto monitorování spočívá ve dvou metodách – nejprve se policista zeptá 
dotyčné osoby, do které etnické kategorie by se zařadila (např. černoch – Afričan, 
nebo Asiat – Pákistánec). Poté policista zařadí danou osobu dle svého úsudku 
do jedné z 16 etnických skupin, předepsaných ministerstvem vnitra. Získaná data 
o etnicitě jsou klasifikována jako důvěrná, pokud je však pachatel shledán vinným 
z trestného činu, jeho etnicita a národnost může být sdělena médiím.

Školení policistů v základní znalosti hodnot různých etnických 
menšin54 
Jedním ze zásadních aspektů výcviku každého nového policisty je výuka o kultur-
ních, náboženských a rozdílných hodnotách různých komunit. Během tohoto 
výcviku chodí policisté do mešit, komunitních center, osad travellerů a jiných sku-
pin, kde se seznamují s danou kulturou.

53 Pozn. ed.: více o případu vraždy Stephena Lawrence např. zde: http://www.britskelisty.cz/9902/19990226d.html; http://zpravy.idnes.cz/
vrazda-ktera-zmenila-novodobou-anglii-k-lepsimu-ftt-/zpr_archiv.aspx?c=A120112_160428_kavarna_chu. 
54 Pozn. ed.: V ČR prozatím ve vzdělávání řadových policistů nepříliš rozšířené téma, které se snaží pokrývat především Strategie pro práci 
Policie ČR ve vztahu k menšinám (aktuálně pro období let 2013–2014). Podrobněji např. zde: http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/
strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-2013?typ=struktura. 
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Komunitní schůze 
Neighbourhood Panel Meetings (neboli schůzky sousedů) jsou organizované 
a vedené policií ve spolupráci s městským úřadem a neziskovými organizacemi. 
Schůze se konají každé tři měsíce. Komunitní policisté ohlašují schůzi několik týdnů 
dopředu prostřednictvím letáků a dopisů. Obyvatelé dané oblasti mohou přijít 
a vyjádřit své obavy, problémy nebo potřeby a následně kolektivně vymyslet řešení. 
Většinou se jedná o problematiku antisociálního chování, prostituce, porušování 
povolené rychlosti a prodej drog na ulici. Všechny obavy a problémy se zazname-
nají a vyberou se z nich tři problémy, které ovlivňují nejvíce lidí. Každá ze zúčastně-
ných organizací se pak zaváže poskytnout patřičnou pomoc při řešení vybraných 
problémů a plně se jim věnuje po dobu tří měsíců – do další schůze. Například 
pokud se rozhodne, že jedním z problémů bude řešení snížení rychlosti aut, policie 
vyhradí tým, který bude pravidelně měřit rychlost vozidel, městský úřad zajistí nové 
dopravní značení a omezovače rychlosti a občané žijící v dané oblasti se mohou 
podílet na dobrovolné komunitní hlídce, která také bude měřit rychlost vozidel.

Školní policista 
Do větších škol prvního i druhého stupně se přidělují buď komunitní, nebo řadoví 
policisté, kteří pracují jen v dané škole a věnují se žákům na plný úvazek. Školní 
policista řeší veškeré přestupky a trestné činy, které se stanou v prostorách školy, 
ale zároveň také sbírá a zpracovává informace (o extremismu, domácím násilí aj.). 
Školní policisté také často pomáhají řešit problematiku záškoláctví, jelikož to je 
mnohdy spojeno s trestnou činností nebo problémem v rodině. 

Stop & Search Form 
Stop & Search Form je doklad vystavený policistou po prohledání osoby nebo 
automobilu. V tomto formuláři musí policista zaznamenat důvod prohledání a etnic-
kou příslušnost. Tímto způsobem je možno monitorovat etnický profil prohledáva-
ných osob a ujistit se, že některé etnické skupiny nejsou prohledávány častěji 
na základě rasy nebo barvy kůže. Prohledaná osoba má nárok na okamžité vysta-
vení kopie tohoto formuláře.

Příkaz k opuštění oblasti55 
Policie disponuje velice užitečným předpisem – Violent Crime Reduction Act 2006,56 
odstavec 27, dává policistům možnost přikázat dané osobě okamžitě odejít 
z přesně určené oblasti a nevrátit se do 48 hodin. V případě, kdy se narušitel 
po řádku nedopustil žádného trestného činu, ale policista věří, že pokud zůstane 

55 Pozn. ed.: Jde o flexibilnější obdobu § 44 českého zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.
56 Pozn. ed.: V plném znění k dispozici on-line zde: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/38/contents. 
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v oblasti, dojde ke rvačce nebo jiným nepokojům, může tomuto narušiteli dát pří-
kaz k okamžitému odchodu. Policista vypíše předtištěný formulář, do kterého 
zaznamená osobní údaje narušitele, jeho popis, oblast, ze které musí odejít, jak 
dlouho se nesmí vrátit a proč se nesmí vrátit. Narušitel dostane kopii a musí nepro-
dleně odejít nebo odjet. Pokud odmítne nebo se vrátí, dopustí se tím trestného činu 
a je zatčen.

Závěr
Koncept community policing je ve Velké Británii často spojován s výrazy „putting 
people first“ (občan na prvním místě) nebo „policing by consent“ (zajišťování 
bezpečnosti se souhlasem). Základem tohoto konceptu je vytvoření vztahu 
mezi policií a občanem, ve kterém se obě strany respektují a podporují. Tyto prin-
cipy nejsou jen prázdnou frází, předpisem nebo vyhláškou, ale musí být především 
osobním přesvědčením, které je vyhledáváno u každého kandidáta na vstup 
do policejních složek. Pokud porovnám situaci v České republice a ve Velké Britá-
nii, je patrné, že výše uvedená opatření a zásady jsou funkční. A i přes některé 
obtíže je na tom britská policie při práci s komunitami a v komunitách výrazně lépe.

Kontakt: 
Petr Torák
Bridge Street Police Station
Peterborough
tel.: +44 7841948587
e-mail: petr.torak@cambs.pnn.police.uk
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 dobrá praxe II.

Konflikt na vsi – Maďarsko

Úvod
Není úplně ojedinělé, že se města a obce pokoušejí zbavit těch svých obyvatel, které považují 
z nějakého důvodu za nepohodlné, zvláště pokud je jich větší koncentrace na jednom místě 
(např. na  ubytovně). Obvykle se jedná o  osoby páchající trestnou a  přestupkovou činnost, 
osoby sociálně znevýhodněné, osoby pobírající sociální dávky a Romy. V praxi se lze setkat 
i  s  případy, kdy jsou tito lidé nakonec vystěhováni (donuceni či motivováni se vystěhovat) 
do  jiné, zpravidla menší obce. Tím se pouze prohlubuje jejich vykořenění, sociální vyloučení 
a situace se zhoršuje. 

V  lokalitě, kam se přistěhují, mohou vznikat konflikty se starousedlíky, kteří nové sousedy 
nechtějí. Někdy se může jednat o legitimní reakci na nárůst počtu trestných činů, přestupků, 
obtěžování hlukem apod. prokazatelně způsobených novými imigranty. Někdy však dochází 
také k nedorozuměním zaviněným předsudky a neochotou vzájemně komunikovat, která však 
mohou vést třeba i ke vzájemnému fyzickému napadání. 

Obdobně se může situace vyvíjet u dříve bezproblémových osob či rodin, ať již v důsledku 
zhoršení jejich sociální situace, duševního onemocnění, návštěvy či přistěhování dalších příbuz-
ných nebo jiných externích vlivů. V reakci na takové situace ostatní obyvatelé požadují zásah 
vedení obce a policie, popřípadě státu a/nebo zakládají takzvané domobrany. Přitom možnosti 
samosprávy i státu jsou v takových případech většinou značně omezené. Policie mívá nejbližší 
služebnu v dojezdové vzdálenosti až desítek minut a pozitivních příkladů funkční domobrany 
(i když se v principu jedná o chvályhodnou aktivizaci občanů a naplňování konceptu sdílené 
bezpečnosti) z českého prostředí dosud mnoho nemáme. 

Jestliže se jedná o Romy, pak se v konfliktu často výrazně angažují lidé inklinující k extrémně 
pravicovým ideologiím, a to jak místní, tak i z celé republiky. Takový typ konfliktu na vsi pak má 
pouze dvě řešení – buď další migraci, nebo vzájemnou domluvu a nalezení způsobu, jak komu-
nikovat a koexistovat. A právě druhý způsob popisuje příklad dobré praxe z jedné maďarské vsi 
– mediaci v interetnickém sousedském konfliktu.

Následující text je editorsky upraveným překladem anglického originálu manuálu mezinárod-
ního projektu GPCCM - REG Dobré praxe při zvládání komunitních konfliktů ve  střední 
a východní Evropě.

Konflikt na vsi
Na jaře roku 2011 se v jedné vesnici v jižním Maďarsku vyvinula napjatá situace 
mezi obyvateli a hlídkou občanské sebeobrany (domobrany), jejímž důsledkem byla 
zvýšená přítomnost policie v obci. 
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V období duben až prosinec 2011 probíhala intervence hlavně formou sti-
mulace diskusí a dialogu – mediace (mediátorem byla nevládní nezisková orga-
nizace). Reakcí na napjatou situaci bylo jednání o usmíření. Konaly se schůze týka-
jící se místních důležitých témat. Cílem bylo uvolnit těžko řešitelnou situaci, 
napomoci usmíření místních obyvatel a stanovit podmínky udržitelného 
spolužití hlavními činiteli obce. 

Na základě toho byla uzavřena dohoda a vytvořen akční plán spolupráce 
mezi oběma místními partnery, který stanovil trend budoucích společných úkolů. 
Po uzavření dohody policie přijala dlouhodobější opatření – například organizovala 
pravidelné schůzky mezi vůdčími osobnostmi osad, zkoumala názory lidí na bez-
pečnost a na tomto základě organizovala další schůze v osadě. Jednou ze změn, 
ke kterým došlo na základě intervence, bylo znovuzahájení diskuse mezi hlavními 
činiteli obce a úřady/organizacemi o problematice zvýšení bezpečnosti v obci.

Konflikt byl třístranný, protože existovaly neshody (1) mezi stoupenci a zástupci 
ultrapravicové strany a hnutí a policií; (2) mezi kandidátem této strany a starostkou 
vesnice; (3) mezi vesničany popichovanými útoky a převážně nomádskými Romy 
vykazujícími problémy s integrací. Mediační projekt byl zaměřen především na třetí 
linii sporu (která probíhala přímo ve vesnici), přičemž druhé linii sporu byla věno-
vána sekundární pozornost. Abychom tento proces pochopili, je třeba přezkoumat 
akce a reakce všech účastníků. 
1)  Místní představitel ultrapravicové strany spolu s jedním z jejích členů z okresu 

napsali otevřený dopis policejní centrále ve městě Csongrád, který nazvali Policie 
ochraňující Cikány. V tu dobu v oblasti probíhaly rasistické demonstrace a akce 
zaměřené na upoutání pozornosti na problémy integrace Romů. Petice požado-
vala revizi a znovuotevření nevyřešených případů v oblasti a poukazovala na to, 
že se lidé bojí, jsou zoufalí a policie je nečinná. Policie tento problém nemohla ani 
nechtěla ignorovat. Analyzovala a zvážila danou situaci, dospěla k závěrům 
a stanovila cíle týkající se této záležitosti. V tuto chvíli však už čelila kritice před-
ních členů ultrapravicových hnutí v okrese. 

2)  Později se pozornost zaměřila na starostku vesnice. Objevila se prohlášení, že 
svou funkci zastává neoprávněně, protože ultrapravicový kandidát ve volbách 
získal jen o několik hlasů méně než ona. Poražený kandidát začal zvolenou sta-
rostku, volební kancelář i policii obtěžovat. Chtěl dokázat neschopnost starostky 
(a dalších institucí) a posílit veřejný pořádek ve vesnici trvalou přítomností externí 
občanské sebeobrany. 

3)  Konflikt přímo vyvolala událost, kdy přibližně 40 lidí (s 15 vozidly) úmyslně vstou-
pilo na pozemek romské rodiny a začali ji zastrašovat. Obvinění oficiálně prohlá-
sili, že to bylo kvůli zvýšené hladině vody ve vnitrozemí. Byli na cestě, aby pomohli 
příbuznému, když se náhle zastavili, aby provedli rozhodné kroky vůči této 
rodině, která pro danou vesnici představuje trvalý problém. Policie byla o této 
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skutečnosti informována a připravovala se zasáhnout, na základě hlášení proto 
vyrazila na místo ve velkém počtu. Potřeba přítomnosti policie a skutečnosti uve-
dené ve zprávě byly rovněž potvrzeny starostkou. 

4)  Zvýšený počet policistů po této události ve vesnici zůstal i nadále – policie dál 
vyšetřovala případ zastrašování a udržovala kontrolu veřejného pořádku. Mezi 
obyvateli však začala narůstat nespokojenost s přítomností policie ve vesnici: 
výrazně se zde totiž zvýšil například počet pokut uložených za menší přestupky 
(porušování a nedodržování dopravních předpisů, neplatné doklady). 
Situace ve vesnici se zdála neřešitelná: policie mohla stáhnout zvýšený počet 

svých příslušníků pouze na rozkaz, bylo však třeba zachovat udržitelnou situaci.

Napětí narůstalo a působilo starosti následujícím osobám:
•  obyvatelé již měli dost přítomnosti zvýšeného počtu příslušníků policie a pokut, 

které stále udělovala – zaujali stanovisko, že u nich ve vesnici vlastně neexistuje 
žádný velký problém, a požadovali, aby se situace vrátila do normálu a oni mohli 
žít v klidu.

•  místní samospráva chápala tuto potřebu obyvatel a byla pod stále větším tlakem 
z jejich strany, avšak z důvodu stále aktuálního potenciálního rizika etnického 
konfliktu se neodvážila požádat o stažení zvýšeného počtu policejních sil.

•  policie považovala svou zvýšenou přítomnost za zcela zbytečnou a chtěla se 
tohoto břemene zbavit, protože jejích příslušníků bylo zapotřebí i jinde. Zároveň 
ale v očích policie začaly nabývat na významu akce občanské sebeobrany, pro-
tože terčem zloby obyvatel se nyní stala sama policie. Policisté se z postavení 
oblíbených ochránců dostávali do nežádoucí pozice.
Případ měl tedy několik paralelních linií. Uzavření dohody a smíru bylo výsledkem 

jejich vzájemného působení. 

Prostředky užité mediátorem (externí organizací)  
k dosažení změny
• objasnění podmínek zadání a spolupráce se starostkou
• předběžné telefonické rozhovory – příprava
•  tematické a personální zajištění mediační schůze: témata, pozvané osoby, kom-

petence, úkoly atd.
• mediační schůze všech zúčastněných, dohoda
• místní následný postup: akční plán, veřejné schůze, den prevence kriminality atd.
•  profesionální následný postup: telefonické dotazy, schůzka s místním odborní-

kem...
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Mediační schůze se konala v dubnu 2011 a zúčastnilo se jí 12 lidí. Program 
schůze sestával ze tří částí:
•  diagnóza: přesné určení situace, co je problémem z hlediska zúčastněných 

a jak na něj reagují 
•  co by mohlo a mělo být provedeno pro zlepšení situace?
•  jaká opatření by mohla být přijata a kým, aby bylo dosaženo pokroku v uvede-

ných záležitostech? 
Na schůzi bylo dosaženo dohody, která sestávala ze dvou hlavních částí:
1. společné cíle pro zlepšení situace
2. závazky osob/organizací pro dosažení pokroku (úkoly, termíny, podmínky)

Na konci schůze partneři potvrdili dohodu svými podpisy. 

Postup po uzavření dohody
Starostka uspořádala ve vesnici veřejnou schůzi týkající se bezpečnosti, 
na které popsala dohodu a další plány. Například:
•  fungoval zde jeden okresní policista a nyní byl jmenován druhý. Obyvatelé poža-

dovali, aby alespoň jeden z nich žil v jejich vesnici. Policie nabídla, že najde 
osobu, která by byla ochotná se přestěhovat, přičemž místní samospráva jí bude 
muset jako pobídku zajistit bezplatné ubytování.

•  policie provedla komplexní studii nejčastějších trestných činů/přestupků ve ves-
nici. Členové samosprávy romské menšiny a místní organizace občanské sebe-
obrany ji roznesli do jednotlivých domů.

•  byly přezkoumány možnosti a náklady na zavedení přímého krizového telefon-
ního systému umožňujícího další aplikace.

•  během Dní venkova se konal Den bezpečnosti, na kterém byla prezentována 
pravidla bezpečného silničního provozu a model kariéry policisty.

•  za účelem identifikace problematických případů a udržování pravidelné komuni-
kace byly zorganizovány veřejné schůze.
Po schůzi se zvýšená přítomnost policie stala zbytečnou, protože zklidněnou 

situaci mohl zvládnout jeden (později dva) okresní policisté. 

Poučení, která dle autorů vyplynula z projektu
Zástupci policie by měli mít užší kontakt s účastníky veřejného života 
i v případě, že momentálně neexistuje žádný konflikt. Kromě oficiálních zástupců 
jsou důležití rovněž neformální vůdci obce, protože komunikace i aktivace 
jsou s jejich pomocí mnohem efektivnější.
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 dobrá praxe III.

Smíšená hlídka – Rumunsko

Úvod
Také v českém prostředí se objevují situace, kdy místní samospráva a policie řeší, jak zabránit 
krádežím v zahrádkářských koloniích, polích, sadech a zahradách. V zahrádkářských koloniích 
zpravidla dochází k vloupáním do nezabezpečených či nedostatečně zabezpečených objektů 
chat a na polích, v zahradách apod. ke krádežím plodin. Všechna tato prostředí přitom mají 
společné to, že jsou obtížně ohlídatelná a policie nemá dostatečné personální ani technické 
kapacity k jejich permanentnímu střežení. 

Negativní vliv na úspěšnost při použití metody smíšených hlídek může mít bezesporu migrace 
v dané lokalitě. Při realizaci tohoto opatření je proto nutné počítat s tím, že stabilní komunita 
bude pravděpodobně reagovat jinak než nesourodé společenství osob žijících na jednom místě 
pouze dočasně. Ani v  oblastech s  vysokou mírou migrace však nemusí být takový projekt 
odsouzen k zániku, pokud se jej podaří vhodně nastavit. Popis dobré praxe z Rumunska záro-
veň zmiňuje i  zlepšení vztahu romské komunity s policií, což může být také nezanedbatelný 
(i když vedlejší) efekt.

Následující text je editorsky upraveným překladem anglického originálu manuálu mezinárod-
ního projektu GPCCM – REG Dobré praxe při zvládání komunitních konfliktů ve  střední 
a východní Evropě.

Smíšená hlídka
Ramnicelu je obec v okrese Buzau, jež zahrnuje čtyři vesnice: Colibasi, Fotin, Ram-
nicelu a Tiubei. Tato obec se nachází 20 km od města Ramnicul Sarat. Celková 
rozloha obce je 48,54 km2. Podle sčítání lidu v roce 2002 byla etnická struktura 
Ramnicelu následující: 3613 Rumunů a 722 Romů. Hlavní činností v obci je země-
dělství. Místní Romové zemědělské produkty nakupují a prodávají je na trzích 
po celém Rumunsku.

Popisovaný příklad dobré praxe byl v Ramnicelu realizován v 90. letech 20. sto-
letí. Jednalo se o smíšené hlídky, kterých se účastnili obyvatelé obce spolu 
s policií. Hlavní problém, který vesnice řešila, spočíval v tom, že místní Romové 
neměli přístup k zaměstnání ani jiným legitimním zdrojům obživy, a proto kradli 
zemědělské produkty jiným lidem v obci. Tento jev byl výraznější na podzim, kdy 
jsou plodiny zralé pro sklizeň. Na začátku 90. let minulého století místní policie 
zahájila iniciativu vytváření smíšených hlídek sestávajících z jednoho policisty a jed-
noho zástupce romské komunity za účelem snížení výskytu krádeží, ke kterým 
v obci docházelo. Někdy se těchto hlídek účastnili rovněž zástupci majoritní 
společnosti.

Bezpečnost, prevence a krizová intervence
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Cílem opatření bylo zamezení krádežím, zvýšení důvěry mezi majoritní 
společností, Romy a policií a zlepšení atmosféry v obci. 

Myšlenka smíšených hlídek vychází ze staré tradice, jež je specifická pro venkov-
ské oblasti v okrese Buzau. Právě proto, že tato myšlenka nebyla pro místní obyva-
tele nová, bylo relativně snadné ji realizovat jako opatření. Bylo rovněž důležité, že 
Romové účastnící se smíšené hlídky patřili mezi osoby respektované místní rom-
skou komunitou. Jeden z dotazovaných k tomu během návštěvy výzkumníků řekl: 
„Někdy pouze vědomí toho, že C. R. je jedním z hlídky, která má službu, odradilo 
ostatní, aby šli krást.“

Za klíčový faktor úspěšnosti projektu bylo při hodnocení označeno také to, že 
další kroky směřovaly k zajištění legálních zdrojů obživy pro místní neza-
městnané. Pokud by se místní samospráva zaměřovala pouze na potírání konfliktů 
a ignorovala potřebu zajištění konstruktivních alternativ řešení místních problémů, 
mohlo by to vést k dalším konfliktům. Skutečným problémem v Ramnicelu totiž byla 
nezaměstnanost Romů. Samotné zajištění ochrany polí před krádežemi by zřejmě 
vedlo pouze k přemístění kriminality – ke krádežím by docházelo stále, avšak nikoli 
přímo v Ramnicelu.

Celkový rozpočet projektu byl nulový, protože všichni účastníci (nepolicisté) 
byli neplacení dobrovolníci.

Místní šetření a popis projektu
V září 2012 byla zorganizována návštěva Ramnicelu za účelem zjištění, zda tyto 
smíšené hlídky dosud fungují a s jakými výsledky. Hlavní otázky byly: proč byly 
tyto hlídky organizovány, proč zahrnovaly rovněž Romy, a nikoli jen policii, 
zda došlo ke snížení kriminality v obci, atd. Během přípravy místního šetření 
byly uspořádány schůzky s vedoucím oddělení prevence okresní policie a porad-
cem prefekta pro romské záležitosti. Na základě těchto jednání došli výzkumníci 
k závěru, že smíšené hlídky jsou v této oblasti zcela běžné. Jsou nazývány 
„ve službě“ (rumunsky „de garda“ nebo „de caraula“) a spočívají v obchůzkách 
po vesnici spolu s policistou. Každý dospělý muž v obci je čas od času vyzván, aby 
byl „ve službě“. Poradce zmiňoval, že hlídky přednostně navštěvují místa, jež 
jsou pravděpodobnějšími cíli zlodějů. To lze považovat za počáteční formu 
působení na ohniska napětí (hot spots).

V Ramnicelu se výzkumný pracovník setkal také s místními lidmi, ředitelem školy 
č. 1, učiteli této školy a zdravotním asistentem obce. Na základě rozhovorů s nimi 
došel k závěru, že na počátku 90. let minulého století byly hlídky velmi důležité, 
zvláště jako prostředek ke snižování frustrace a nespokojenosti občanů.

Závěry a poučení z projektu
Model použitý v Ramnicelu zahrnoval romského „vůdce“, který doprovázel poli-

cistu při obchůzce v romské části vesnice a podél polí. Místní hlídky byly běžnou 
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praxí i v minulosti. Romové uvedli, že při tomto postupu romská komunita pře-
stala chápat policii jako „nepřítele“ a začala více spolupracovat. Zároveň se 
snížil počet incidentů a krádeží a místní lidé se začali cítit bezpečněji. 

Jako jeden z důležitých faktorů je v popisu realizace opatření uvedena také sku-
tečnost, že v roce 2000 byl v obci vybudován nový křesťanský kostel a velká vět-
šina Romů se rozhodla, že jej budou navštěvovat. To dle výzkumníků vedlo k další 
pozitivní změně v životním stylu místních Romů – údajně nyní oproti dřívějšku 
„vedou střízlivější život a více se starají o rodinu a její blaho“.

Všechny tyto změny místní struktury umožnily vznik bezpečnější obce a kon-
struktivní interakce mezi Romy a Rumuny. Podle oddělení prevence kriminality poli-
cie v Buzau je nyní Ramnicelu obcí bez výrazné míry kriminality. Zároveň místní 
obyvatelé potvrdili, že ve své době byly smíšené hlídky užitečným a konstruktivním 
způsobem budování důvěry mezi jednotlivými komunitami.

 dobrá praxe Iv.

Sousedské hlídky v bytových domech – Švédsko

Úvod
Prostředí bytových domů je pro zavádění sousedských hlídek bezesporu méně příznivé než 
například čtvrť tvořená rodinnými domy. Pro zajištění pořádku a bezpečnosti se v bytových 
domech poměrně dobře hodí institut domovníka (jejich zavádění do sociálně vyloučených loka-
lit v Česku podporuje například OPK MVČR57 nebo Agentura). Ne vždy se však podaří získat 
dobře fungujícího domovníka a v některých případech může být zvládnutí zajištění bezpečnosti 
celého domu nad kapacitní možnost jediného člověka. Nejen v  těchto případech je vhodné 
zvažovat vyšší míru zapojení i dalších obyvatel domu. 

Švédský příklad dobré praxe Sousedské hlídky v bytových domech popisuje dobré výsledky 
takového postupu, a i když neobsahuje podrobnou metodiku opatření sousedských hlídek (ta 
je k dispozici v hodnotící zprávě projektu, avšak prozatím pouze ve švédštině), nalezneme zde 
některé zajímavé a  inspirativní aspekty, jako je například role pojišťovny. Výhodou této dobré 
praxe pak je také to, že účinnost opatření byla vyhodnocena nezávislými výzkumníky (Halm-
stadská univerzita) a projekt se může zaštítit tvrdými daty prokazujícími jeho úspěšnost.

Následující text je editorsky upraveným překladem anglického originálu popisu švédského pro-
jektu přihlášeného v  roce 2012 do soutěže o udělení ceny The European Crime Prevention 
Award (ECPA).58

57 Více na webu OPK MVČR: http://www.mvcr.cz/clanek/specificke-programy-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d. 
58  Zdroj: http://eucpn.org/eucp-award/entries.asp?year=2012. 
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Sousedské hlídky v bytových domech 
Sousedská hlídka je metoda, jež se zaměřuje na prevenci kriminality a zvýšení 
pocitu bezpečí tím, že vede obyvatele domů k tomu, aby sami převzali odpověd-
nost za své vlastní bezprostřední okolí. Ve Švédsku je široce uplatňována v oblas-
tech s rodinnými domy. Policie však zjistila, že v sociálně znevýhodněných lokali-
tách sestávajících z bytových domů, kde v porovnání s oblastmi sestávajícími ze 
samostatných domů existuje vysoká úroveň mobility obyvatel, je zavádění dlouho-
době fungujících projektů sousedských hlídek sice velmi potřebné, zároveň však 
také obtížné.

Projektu sousedských hlídek v bytových domech se zúčastnila místní poli-
cie v kraji Halland ve spolupráci s pojišťovnami a vlastníky nemovitostí. Cílem pro-
jektu bylo snížení kriminality – především vloupání – ve dvou sociálně znevýhodně-
ných oblastech bytových domů, které před zahájením projektu vykazovaly vysokou 
úroveň kriminality. Projekty sousedských hlídek nyní fungují v těchto dvou oblas-
tech již devět let.

Vyhodnocení projektu, které provedla Halmstadská univerzita, ukazuje na pod-
statné snížení kriminality při porovnání období před zavedením sousedských hlídek 
a po něm. Po zavedení projektu se kriminalita snížila o 37 % v jedné a o 23 % 
v druhé oblasti. Snížení kriminality se týkalo především krádeží, např. vloupání 
do bytů a sklepních a půdních prostor, avšak rovněž se snížil počet případů vanda-
lismu. Již pět let po zahájení projektu se sousedských hlídek účastní velká většina 
poschodí bytových domů v obou oblastech. Bylo též provedeno srovnání s okol-
ními oblastmi, které ukázalo, že počet vloupání v těchto oblastech se v příslušném 
období zvýšil.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu bylo snížit kriminalitu v rezidenčních oblastech Sörse 
ve městě Varberg a Andersberg v Halmstadu.

Dalším cílem bylo zvýšit pocit bezpečí obyvatel bytových domů.

Jak byl projekt realizován
Projekt Sousedské hlídky v bytových domech byl iniciován místní policií v kraji 
Halland spolu s pojišťovnou Länsförsäkringar a bytovými společnostmi na nátlak 
obyvatel. Zúčastněné osoby měly velký zájem na zahájení práce na prevenci krimi-
nality v Sörse a Andersbergu, což byly lokality, které opakovaně vykazovaly zvýše-
nou trestnou činnost a pojistné nároky. Tyto lokality sestávají z bytových domů 
a jsou obě sociálně znevýhodněnými oblastmi s relativně vysokou úrovní krimina-
lity, kde mnoho obyvatel zažívá pocit ohrožení. Zvláště obyvatelé, kteří se narodili 
mimo Švédsko, hlásili ve vyšší míře než ostatní, že po setmění netráví čas venku, 
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pokud jsou sami. Ačkoli oblasti nejsou územně rozsáhlé, měly vysoký podíl na cel-
kovém počtu trestných činů hlášených na příslušném policejním okrsku. Místní 
obyvatelé mimo jiné požadovali, aby pojišťovna pracovala na prevenci kriminality 
v bytech a prevenci krádeží aut, místo aby pouze vyplácela peníze po vzniku 
události. 

Řada obyvatel absolvovala školení v prevenci kriminality poskytnuté poli-
cií. Poté bylo jmenováno několik kontaktních osob (20 v Andersbergu a 17 v Sörse), 
které se staly hybnou silou při zavádění projektu sousedských hlídek v bytových 
domech v těchto lokalitách. Aktivity realizované v rámci projektu zahrnovaly noční 
sousedské hlídky kontrolující budovy, parkoviště a sklepní prostory. Rov-
něž byly pravidelně prováděny průzkumy bezpečnosti oblastí, ve kterých 
obyvatelé uváděli takové problémy jako nedostatečné osvětlení ulic, neudržované 
keře atd. Policie zvýšila aktivitu svých pěších hlídek v obou oblastech o jednu 
hodinu týdně. Kontaktní osoby různých skupin sousedských hlídek rovněž obdr-
žely přímá telefonní čísla na místní policejní stanici, na která mohli volat 24 hodin 
denně. Policie, pojišťovna a bytové společnosti pořádaly pravidelné schůze s oby-
vateli a společně sledovaly změny v oblasti kriminality. 

Role jednotlivých partnerů
Policie: Sousedská hlídka je metoda, kterou řídí policie ve spolupráci s obyvateli 
domů. V obou oblastech se policie zúčastnila zahájení projektu sousedských hlí-
dek, organizovala školení v prevenci kriminality a do dneška hraje důležitou roli 
v poskytování služeb. Prováděla též následný monitoring trendů kriminality 
na základě statistik nahlášených trestných činů a zvýšila počet členů pěších hlídek. 
Policie byla klíčovým členem řídící skupiny projektu.
Länsförsäkringar (pojišťovna): Pojišťovna se na projektu podílela od samého 
začátku. Zúčastnila se školení kontaktních osob a poskytla materiály a podporu. 
Pojišťovna je rovněž klíčovým členem řídící skupiny projektu.
Halmstads Fastighets AB (bytová společnost): Realizuje projekt sousedských 
hlídek v rámci své práce v oblasti sociálního bydlení v daných oblastech. Bytová 
společnost poskytuje pomoc a podporu při určování práce v rámci projektu 
za účelem uspokojení měnících se potřeb a možností v oblasti. Bytová společnost 
odpovídá za organizaci jednotlivých aktivit prováděných v rámci projektu. 
Pomocí svých kontaktů s nájemníky pracuje na tom, aby pro účast na pro-
jektu sousedských hlídek získala více obyvatel.
Varbergs Bostads AB (bytová společnost): Podporuje obyvatele, kteří praco-
vali na zahájení projektu v Sörse.
Halmstadská univerzita: Monitorovala projekt, vyhodnotila dopady aktivit 
sousedských hlídek a identifikovala faktory, které vedly k úspěšným výsledkům 
projektu. Díky zahrnutí Halmstadské univerzity do řídící skupiny projektu bylo 
možno průběžně zohledňovat výsledky monitoringu v aktivitách projektu.
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Obyvatelé: Projekty sousedských hlídek nemohou fungovat bez účasti angažova-
ných obyvatel. Každodenní práce v rámci projektu je z velké části prováděna 
obyvateli domů formou nočních hlídek a přehledů bezpečnosti v daných 
oblastech, ve kterých jsou uváděny problémy v době jejich vzniku, a formou schůzí 
s policií a bytovými společnostmi.

Jak byl projekt vyhodnocen a kým
V průběhu realizace projektu sledovala jeho řídící skupina (policie, pojišťovna 
a bytové společnosti) průběžné výsledky. Důležitou součástí této práce bylo shro-
mažďování údajů o kriminalitě v obou oblastech policií. Za použití policejního počí-
tačového systému Hobit bylo možné vytvářet podrobné statistiky spáchaných 
trestných činů krádeže a vandalismu, což účastníkům projektu umožňovalo získá-
vat průběžnou zpětnou vazbu o působení projektu.

V Sörse bytová společnost Varbergs Bostads AB opakovaně vyhodnocovala 
vnímání bezpečnosti obyvateli. Její průzkumy ukazují, že pocit bezpečí u obyvatel 
se během realizace projektu zvýšil.

Projekt vyhodnotila Halmstadská univerzita (v čele výzkumné skupiny stál 
Dr. Ove Svensson). Aby popsala rozsah, v jakém bylo dosaženo cílů projektu, 
výzkumná skupina použila jako prostředek měření změn metodu triangulace zahr-
nující kvalitativní i kvantitativní postupy. Kromě dat z policejních statistik nahláše-
ných trestných činů použila výzkumná skupina informace ze speciálně vytvořeného 
dotazníku, který vyplnilo 503 osob z obou oblastí, a z 48 pohovorů, které výzkum-
níci vedli s klíčovými osobami.

Hlavním cílem projektu bylo snížit kriminalitu v oblastech Sörse (Varberg) 
a Andersberg (Halmstad) v kraji Halland. Za pomoci policejních statistik trestných 
činů (RAR) nahlášených v Sörse a Andersbergu přezkoumala výzkumná skupina 
procento, jakým se projekt sousedských hlídek podílel na snížení úrovně krimina-
lity. Při vyhodnocení bylo pro měření trendů kriminality v obou uvedených oblas-
tech použito tří kategorií trestných činů: krádeže (vloupání do bytů, sklepních 
a půdních prostor a krádeže automobilů a věcí z automobilů), vandalismus a trestné 
činy vůči osobám.

Následující tabulky ukazují trendy různých kategorií trestných činů v obou oblas-
tech, ve kterých byl projekt sousedských hlídek realizován. Tučně je zde vyznačen 
rok, kdy byl projekt sousedských hlídek zaveden (2007 v Sörse a 2008 
v Andersbergu).
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Tabulka 1. Krádeže, vandalismus a trestné činy vůči osobám 
v Sörse (Varberg), v období 2005–2011, podle policejních statistik 
nahlášených trestných činů

Rok Krádeže
Vandalis-
mus

Trestné 
činy vůči 
osobám

Celkem Index

2005 144 28 27 199 100
2006 75 23 33 131 66
2007 108 42 25 175 88
2008 78 31 30 138 69
2009 57 17 36 110 55
2010 47 14 21 82 41

Tabulka 2. Krádeže a vandalismus a trestné činy vůči osobám 
v Andersbergu (Halmstad) v období 2005–2010, podle policejních  
statistik nahlášených trestných činů

Rok Krádeže
Vandalis-
mus

Trestné 
činy vůči 
osobám

Celkem Index

2005 260 79 105 444 100
2006 233 68 94 395 89
2007 238 138 124 500 113
2008 190 86 124 400 90
2009 189 61 135 385 87
2010 138 91 80 309 70

Celkově se počet nahlášených trestných činů od zavedení projektu sou-
sedských hlídek výrazně snížil. V Sörse se počet nahlášených trestných činů 
v letech 2006 (131 trestných činů) až 2010 (82 trestných činů) snížil o 37 procent. 
V Andersbergu se počet nahlášených trestných činů v letech 2008 (400 trestných 
činů) až 2010 (309 trestných činů) snížil o 23 procent.59 Snížení je v obou oblas-
tech nejmarkantnější u krádeží, avšak od zavedení programu sousedských hlídek 
se rovněž značně snížil počet případů vandalismu. U trestných činů vůči osobám 
ke změně prakticky nedošlo.

Při porovnání vývoje kriminality v Sörse a Andersbergu s trendy v okresech 
Halmstad a Varberg, ve kterých se lokality Sörse a Andersberg nacházejí, zjis-

59 Výzkumná skupina se rozhodla, že v Andersbergu začne zohledňovat až údaje za rok 2008. Důvodem, proč nebylo provedeno srovnání s 
rokem před zavedením projektu sousedských hlídek, jako to výzkumníci učinili u Sörse, bylo, že na rozdíl od Sörse trvalo v Andersbergu déle 
než rok, než byl projekt sousedských hlídek zaveden. Projekt zde byl zahájen v roce 2008, avšak během roku 2009 nebyl zcela realizován. 
Po zralé úvaze výzkumný tým dospěl k závěru, že použije čísla, jež poskytují lepší obraz o dopadech programu sousedských hlídek, místo 
aby vykazoval úroveň snížení kriminality, které ve skutečnosti nemůže být připisována programu sousedských hlídek.
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tíme, že v těchto dvou okresech se během období 2006–2010 počet vloupání 
zvýšil. Čísla pro kraj Halland ukazují, že během období 2006–2010 se počet 
vloupání do bytů zvýšil o 36 procent (z 619 na 843), a to ve stejné době, kdy se 
v obou oblastech, ve kterých byl zaveden program sousedských hlídek, počet 
vloupání snížil.

Druhým cílem projektu bylo zvýšit pocit bezpečí obyvatel. Vyhodnocení 
ukazuje, že na základě pohovorů s klíčovými osobami a podle dotazníku vyplně-
ného více než 500 obyvateli před zavedením programu sousedských hlídek 
a po něm je možno říci, že pocit bezpečí obyvatel se zvýšil.

Ukázalo se, že projekt sousedských hlídek v Sörse a Andersbergu je úspěšným 
dlouhodobým programem prevence kriminality. Jedním z důvodů této skutečnosti 
je, že tento projekt se mohl vyvíjet organicky v těchto dvou lokalitách na základě 
různých místních podmínek. Dnes, po devíti letech od zahájení projektu, se většina 
poschodí v domech obou oblastí účastní projektu sousedských hlídek.

Podrobnější popis realizace projektu (ve švédštině) lze najít v hodnotící 
zprávě nazvané Grannsamverkan i flerfamilijshus.

Vyhodnocení, které provedla Halmstadská univerzita, je k dispozici 
(ve švédštině) v elektronické podobě zde:

  http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/
Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationeHt/Brottsforebyggande/

Studie%20-%20Grannsamverkan.pdf. 

Jak byl projekt financován – analýza nákladů a výnosů
Celková analýza nákladů a výnosů s ohledem na otázku, zda projekt dosáhl finanč-
ních výnosů, kterých by nebylo dosaženo, kdyby program sousedských hlídek 
nebyl v obou oblastech realizován, nebyla provedena.

Pojišťovna však odhadla náklady na krytí škod způsobených vloupáním 
do bytových domů. Každé takové vloupání stálo pojišťovnu průměrně 11 000 
SEK (přibližně 1100 eur). K této částce je nutno rovněž připočítat spoluúčast, kterou 
zaplatili jednotliví pojištěnci, další náklady na zakoupení nových zařízení, veškeré 
náklady společnosti na kriminalitu, například náklady vynaložené policií a čas strá-
vený vyšetřováním, který by jinak mohl být využit jiným způsobem, jakož i náklady 
vynaložené bytovými společnostmi.

Na vyhodnocení projektu sousedských hlídek bylo přiděleno celkem 250 000 
SEK (přibližně 25 000 eur). Tyto náklady byly sdíleny bytovou společností 
a kanceláří pojišťovny pro kraj Halland. Většina nákladů na projekt se týkala 
doby strávené prováděním prací. Podle velmi hrubého odhadu každá ze stran, tj. 
pojišťovna, policie a bytové společnosti, věnovala sousedským hlídkám půl pracov-
ního dne týdně po dobu osmi měsíců v roce během doby trvání projektu.
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Index postojů nájemníků zpracovaný bytovými společnostmi ukazuje, že obyva-
telé obou uvedených oblastí vykazují podstatně vyšší úroveň pocitu bez-
pečí a nižší úroveň obav z trestné činnosti. Nebyla však vypočtena finanční 
hodnota těchto změn.

Shrnutí a závěr
Projekt sousedských hlídek umožňuje obyvatelům domů, aby sami převzali 
odpovědnost za své místní prostředí. Vyhodnocení, které provedla Halmstad-
ská univerzita, ukazuje značné snížení kriminality při porovnání období před 
a po zavedení projektu sousedských hlídek. Vyhodnocení ukazuje, že kriminalita 
v těchto dvou oblastech po zavedení sousedských hlídek poklesla o 37 
a 23 procent. Aktivity v rámci projektu vedly hlavně ke snížení počtu krádeží, 
např. vloupání do bytů a sklepních a půdních prostor, rovněž se však snížil 
počet případů vandalismu. Dále byla provedena srovnání s okolními oblastmi, 
kde se během příslušného období počet vloupání zvýšil (není prokázáno, zda by 
k tomuto zvýšení došlo i bez realizace projektu, nebo zda projekt vytlačil kriminalitu 
do okolních lokalit, jak by nasvědčovala velmi podobná čísla snížení vs. zvýšení 
kriminality – pozn. ed.). Průzkum formou dotazníků u více než 500 obyvatel uka-
zuje, že úroveň pocitu bezpečí se rovněž zlepšila. Sousedské hlídky v lokalitách 
fungují i nadále.

Nebyl proveden žádný celkový výpočet nákladů a výnosů projektu, avšak pro-
tože od zahájení projektu sousedských hlídek se kriminalita snížila o více než 20 
procent, je pravděpodobné, že projekt je rentabilní. Policie vzala na vědomí, že 
projekt představuje formu práce místní policie, při které se podařilo sní-
žit počet krádeží o více než 20 procent. V porovnání s mnoha dalšími 
formami policejní práce zaměřenými na prevenci kriminality je to velmi 
dobré číslo.

Prostřednictvím pojišťovny Länsförsäkringar byla projektu udělena 
cena mezinárodní organizace Centrum udržitelnosti a excelence, která pořádá 
každoroční soutěž o nejlepší metody v oblasti CSR (společenská odpověd-
nost firem).

Bezpečnost, prevence a krizová intervence
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 dobrá praxe v.

Dívčí síla – Litva

Úvod 
Tento příklad dobré praxe byl zvolen z toho důvodu, že ženy a dívky ze sociálně znevýhod-
něného prostředí (a zejména Romky), se nacházejí ve zvláště zranitelné pozici. Často 
nemají z důvodu požadavku rodiny na plnění jejich genderové „povinnosti“ příležitost věnovat 
se studiu a seberozvoji – starají se o domácnost a mladší sourozence, popřípadě mají v rela-
tivně nízkém věku vlastní děti. Tyto ženy a dívky jsou také výrazně více vystaveny riziku 
domácího násilí, praktikám obchodníků s lidmi a kuplířů (často i v rámci rodiny). Záro-
veň pokud žijí v sociálně vyloučené lokalitě, bez možnosti jiné seberealizace než formou rodin-
ného života, je větší pravděpodobnost, že návyky vedoucí k  sociálnímu vyloučení 
předají i svým dětem. Změna takového stavu vyžaduje dlouhodobou a intenzivní práci.

Fungování obdobných dívčích skupin, jaké jsou popisovány v  tomto příkladu dobré praxe 
z Litvy, je snadno přenositelné do českého prostředí, nemusí být ani příliš finančně náročné 
a zároveň může být významným krokem k posílení pozice dívek ze sociálně znevýhodněných 
rodin. Dívčí skupiny mohou být součástí sociálních služeb v lokalitě, součástí programu pre-
vence kriminality a za určitých okolností by bylo možné uvažovat i o založení skupiny například 
pod patronátem městské policie. Lze předpokládat, že dívky se budou raději účastnit dívčích 
skupin než společných aktivit s chlapci, například v rámci NZDM apod. Zároveň je třeba zdů-
raznit, že v litevském pojetí se nejedná o „dívčí kluby“, které by naopak podporovaly stereotyp 
dívky jako budoucí matky a hospodyně (ačkoli výuka péče o domácnost a manuální zručnost 
jsou jistě důležité), ale spíše o směrování k emancipaci. Pozitivním efektem těchto skupin může 
být vytvoření „zdravějšího prostředí“ v  lokalitách, snížení míry sociálního vyloučení 
žen a dívek a snížení výskytu některých přestupků a trestných činů, jejichž oběťmi či 
pachatelkami jsou ženy a dívky. 

Následující text je editorsky upraveným překladem anglického originálu manuálu mezinárod-
ního projektu GPCCM – REG Dobré praxe při zvládání komunitních konfliktů ve  střední 
a východní Evropě.

Dívčí síla v Litvě
Asociace Centrum pro podporu rodin se ztracenými dětmi (dále jen „Centrum“) 
byla založena v roce 1996 příbuznými a rodiči hledaných osob. Hlavním důvodem 
založení této organizace byla nespokojenost se zdlouhavým pátráním po hleda-
ných osobách v Litvě a velká snaha tuto situaci změnit. Během prvních let práce 
Centra se ukázalo, že mnoho hledaných dívek v Litvě se stalo obětí obchodování 
s lidmi. Proto v roce 1997 asociace začala poskytovat pomoc obětem této trestné 
činnosti a v roce 2001 pro ně zřídila první azylový byt v Litvě.
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Hlavním cílem Centra je bojovat proti obchodování s lidmi a poskytovat pomoc 
obchodovaným osobám a jejich příbuzným. Jeden z preventivních projektů realizo-
vaných Centrem se nazývá Dívčí síla v Litvě. Je realizován od roku 2004 a je 
zaměřen na problematiku obchodování s litevskými dívkami.

Cílem projektu Dívčí síla v Litvě je umožnit litevským dívkám využít metodu 
dívčích skupin, a předcházet tak rizikům obchodování s nimi, jejich zneuží-
vání nebo sociálního vyloučení.

Hlavní cíle a metody dívčích skupin:
• posílit sebedůvěru a sebevědomí dívek
• najít jejich silné stránky a schopnosti
• omezit zátěž související s rodinným zázemím
• zvýšit motivaci k dalšímu studiu jako způsobu dosažení finanční nezávislosti
•  ukázat souvislosti mezi pohlavím, sexualitou a silou, podporovat dívky, aby se 

naučily bránit
V současné době je metoda dívčích skupin realizována v 18 skupinách. Tato reali-
zace probíhá různou rychlostí – ve městech Vilnius, Kaunas, Anyščiai, Kelme 
a okresech těchto měst. Skupiny sestávají z 6–8 dívek určitého věku. V roce 2010 
s dívkami ve skupinách Dívčí síla pracovalo 18 vedoucích. Schůzek skupin se 
zúčastnilo přibližně 220 dívek. Průměrný věk členek skupin je 15 let.

Jak dívky tráví čas v dívčích skupinách:
• individuální a skupinová práce
• besedy
• schůzky a výlety
• zájezdy a tábory
Hlavní zásadou skupinové metody je komunikace s vrstevnicemi, 
jež se spojuje s různými druhy aktivit.
Tuto metodu úspěšně realizují vedoucí dívčích skupin. V rámci projektu se nejedná 
pouze o aktivity dívčích skupin, ale i o zajištění školicích kurzů na vedoucí dívčích 
skupin a lektory. Školení provádí autorka metody dívčích skupin Mia Hanström 
nebo litevští lektoři, kteří mají rovněž zkušenosti se školením nových vedoucích 
dívčích skupin v okrese Kaliningrad.

Výsledky této metody nejlépe ukazují názory dívek, které projektu účastní:
Inesa: „Máme tu zajímavé besedy, které nám pomáhají získat více znalostí 

o sobě, našem vztahu k druhému pohlaví a o našem zdraví. Našla jsem tu skutečné 
kamarádky, se kterými můžu sdílet radost i smutek.“

Agne: „Před pár lety jsem se chovala jako dítě. Ale teď říkají, že jsem dospěla (…). 
Když něco začnu, tak to také dokončím, ale dřív než jsem ukončila jednu věc, už 
jsem začala jinou.“
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Karolina: „Žijeme tu přátelsky (…) Líbí se mi tu. Atmosféra je zde úplně jiná.“
Jurate: „Teď skutečně lituju, že jsem chodila za školu (…), protože co dneska 

můžete dělat bez vzdělání? Nic.“
Ruta: „Tady můžete mluvit o životě, požádat o radu, dávat rady jiným atd.“
Podle dotazníku, který byl rozdán dívkám, jež se účastní dívčích skupin déle než rok, 

57 dívek z 60 odpovědělo, že jim skupina pomáhá zvýšit sebedůvěru a sebevě-
domí. 56 z nich se o sobě dozvědělo pozitivní věci, 60 dívek souhlasilo, že budou 
doporučovat účast na dívčích skupinách rovněž svým přítelkyním a známým. 

V rámci projektu jsou rovněž realizována školení pro vedoucí dívčích skupin. 
V roce 2010 se toto školení konalo ve dnech 24.–25. září. 15 dívek z Vilniusu, 
Kaunasu, Kelme, Anykščiai a okresu Anykščiai se sešlo na dvoudenním semináři 
v jedné střední škole v Kaunasu. 

Na akci byly pozvány nově vyškolené vedoucí dívčích skupin i vedoucí, které již 
mají s metodou dívčích skupin zkušenosti. Seminář vedly lektorky Daiva Šabuniene 
a Ruta Titkiene, které mají s fungováním dívčích skupin dlouhodobé zkušenosti 
a byly vyškoleny přímo zakladatelkou dívčích skupin a autorkou této metody Miou 
Hanström. Během semináře byla předvedena metoda dívčích skupin a její hlavní 
aspekty. Dále byly prezentovány problémy, kterým čelí vedoucí dívčích skupin, 
a byla prodiskutována jejich řešení. Teoretické informace byly kombinovány s prak-
tickými aktivitami, jež mohly být později použity v rámci činnosti dívčích skupin.

Po nějaké době organizátoři zjistili, že z 15 účastnic školení pouze 4 ženy dosud 
nevytvořily nové skupiny. Všechny ostatní ženy zahájily práci s dívkami. Je plánována 
realizace dalších školení na podporu rozvoje jejich znalostí v rámci projektu Dívčí síla. 
Rovněž plánujeme zavedení nové metody v Litvě – skupin Chlapecká síla. 

Za vynikající realizaci projektu Dívčí síla v Litvě udělilo litevské ministerstvo vnitra 
v roce 2006 Cenu MPFSC za realizovaný projekt v oblasti kriminality a prevence 
trestných činů.

Budoucí plány:
•  pokračovat v práci dívčích skupin a šířit metodu dívčích skupin vytvářením 

nových skupin
•  zajistit školení pro vedoucí dívčích skupin a připravit lektory, kteří mohou učit 

nové vedoucí dívčích skupin, za účelem šíření této metody
•  zainteresovat chlapce a muže na práci v oblasti rovnosti pohlaví vytvořením 

chlapeckých skupin a zajistit školení pro vedoucí chlapeckých skupin

Dívčí a chlapecká síla – Litva
Tento projekt je avizovaným rozšířením výše popsaného projektu dívčích skupin. 
I když jeho začátek se datuje do roku 2011, v době vytváření tohoto manuálu byly 
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známy pouze následující teze, které mohou být inspirací k zamyšlení se nad téma-
tem existence takových skupin v ČR. Pro bližší informace je možno kontaktovat 
organizaci Missing Person’s Families Support Centre, Litva.

Dívčí a chlapecká síla v Litvě
Cílem projektu je chránit rizikové litevské chlapce a dívky (tj. děti bez rodičů, pro-
blémové teenagery, děti z nízkopříjmových a sociálně vyloučených rodin, děti eko-
nomických emigrantů, děti z chudých a venkovských oblastí) před různými sociál-
ními riziky pomocí přenosu skandinávských zkušeností se zrovnoprávněním dívek 
a chlapců do Litvy.

Cíle projektu umožňují rizikovým chlapcům a dívkám převzít kontrolu nad 
svými vlastními životy a zvýšit svou sebedůvěru a sebehodnocení. Aby 
toho bylo dosaženo, potřebují si vytvořit dovednosti, jež jsou nezbytné pro budo-
vání jejich vlastní budoucnosti, a analyzovat své vlastní postoje a aktivity.

Očekáváme, že projekt bude mít dopad na individuální úrovni i na úrovni společ-
nosti a že napomůže zajištění rovnosti pohlaví a demokracie v Litvě.  

Podklady z projektů Dívčí síla a Dívčí a chlapecká síla zpracovala koor-
dinátorka projektu: Giedrė Blažytė. Bližší informace: Dingusiu žmoniu šeimu 
paramos centras (Missing Person’s Families Support Centre); Talgirio 133, LT – 
08217, Vilnius; tel./fax: 248 33 73; e-mail: centras@missing.lt; www.missing.lt.
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 dobrá praxe vI.

Dohled nad virtuální komunitou – Finsko

Úvod 
Ačkoli tento příklad dobré praxe je staršího data, přesto stále může být inspirací jak pro Policii 
ČR, tak třeba i pro městské policie a další aktéry z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. 
Jedná se o specifickou aktivitu, jejíž přínos není nahraditelný pouhými obecnými profily na soci-
álních sítích v té podobě, jak je známe z českého prostředí. Úkolem policisty na síti totiž v tomto 
projektu není vyvěšování informací o činnosti policie, odtažených vozidlech nebo pohřešova-
ných osobách, ale interakce konkrétní osoby s uživateli sociálních sítí, poradenství, prevence 
a odhalování trestné činnosti v prostředí internetu. Tuto praxi lze modifikovat na základě lokál-
ních či tematických požadavků, a tak vstupovat do kontaktu například s uživateli z určité lokality, 
věkové nebo zájmové skupiny.    

Následující text je editorsky upraveným překladem anglického originálu popisu finského pří-
kladu dobré praxe, prezentovaného v  rámci databáze EUCPN (European Crime Prevention 
Network).60

Dohled nad virtuální komunitou
Dne 10. 9. 2008 seržant Marko Forss z policejního okrsku Helsinki vytvořil uživatel-
ský profil -fobba- na webových stránkách IRC-Galleria (www.irc.galleria.net), jedné 
z nejrozšířenějších sociálních sítí ve Finsku. Tato sociální síť je srovnatelná s kterou-
koli mezinárodní sociální sítí, jako je Facebook nebo MySpace, protože ji používá 60 
procent 13letých až 17letých Finů. Ve svém profilu se Forss otevřeně představuje 
jako policista, pod svým vlastním jménem a s fotografií. 

Seržant Forss je členem vyšetřovací skupiny, která odpovídá za vyšetřování 
trestných činů spáchaných osobami mladšími 18 let. Zjistil, že trestné činy spá-
chané prostřednictvím virtuálního světa se začínají výrazně podílet na trestné 
 činnosti spojené s nezletilými. Jsou vyšetřovány například trestné činy urážky 
a vý hružky, ke kterým dochází za použití internetu. Někdy tyto spory začnou na síti 
a poté se přenesou do skutečného světa, na ulici.

Narůstá počet sexuálních a sexuálně motivovaných trestných činů týkajících se 
dětí a mládeže do 18 let, přičemž policie je informována pouze o části z nich. Dal-
ším důvodem pro vytvoření nové strategie on-line práce policie byl i tragický případ 
školního střelce z městečka Jokela (2007), který své plány předem „prozradil“ 
na internetu. Právě kvůli odhalování a předcházení těmto typům kriminality pova-
žuje policie za nezbytné působit na internetových sociálních sítích, a zlepšit tak 
monitoring zde probíhajících aktivit.

60 Zdroj: http://www.eucpn.org/goodpractice/showdoc.asp?docid=247. 
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Seržant Forss podal návrh na zřízení oficiálního profilu na sociální síti svému 
nadřízenému na jaře roku 2008 a profil začal používat v září téhož roku. Pro tento 
účel dostal samostatný počítač, který není připojen k policejní intranetové síti. Rov-
něž může využívat své pracovní doby k hledání možností, jak co nejvíce zlepšit svůj 
projekt, do kterého postupně zapojil i další kolegy a kolegyně. Tento postup byl 
úplně nový a není známo, že by byl používán v kterékoli jiné zemi.

Mladí lidé byli k Forssovu profilu zpočátku podezřívaví, nevěřili, že jde skutečně 
o policistu, ačkoli Forss zde má fotografii, kde je oblečen v policejní uniformě. Došlo 
rovněž k několika obviněním a urážkám, ale většinou děti přijímaly existenci policej-
ního profilu dobře. Mnohé z nich mu začaly ze své vlastní iniciativy pomáhat – 
vytvořily například logo pro fotografii umístěnou na profilu, jeden mladík provedl 
úpravu profilu, po které stránka s profilem vypadala stejně jako oficiální webové 
stránky policie. Někteří pomohli s tipy pro technickou podporu týkající se problémů 
užívání stránky.

Přicházelo velké množství dotazů a do konce prvního týdne existence pro-
filu jej navštívilo více než 10 000 registrovaných uživatelů sítě. O měsíc poz-
ději o profilu informovaly národní noviny Helsingin Sanomat. V tom týdnu Forss 
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zaznamenal více než 35 000 návštěvníků a zároveň stovky dotazů. O stránku pro-
jevil zájem velký počet lidí a policie obdržela na tuto iniciativu mnoho kladných 
reakcí. Po tak velké pozitivní odezvě a velkém počtu dotazů vznikl dokonce fanklub 
profilu -fobba-, který má v současné době asi 200 členů.

Profil nemá žádná zvláštní zprostředkovatelská/moderátorská práva a jeho cílem 
ani není být zprostředkovatelem/moderátorem. Policejní profily webové stránky 
necenzurují ani se nesnaží omezovat svobodu projevu. Jediným rozdílem oproti 
běžnému uživateli IRC-Galleria je, že seržantu Forssovi je možné zasílat osobní 
zprávy, což lze jinak pouze u VIP uživatelů této sítě. Více než polovina těchto zpráv 
je zasílána soukromě. To znamená, že je může vidět pouze odesílatel a majitel poli-
cejního profilu. Soukromí je zajištěno stejně jako u přenosu jakýchkoli jiných texto-
vých zpráv. V extrémních případech existuje i možnost použít program MSN 
Messenger, který umožňuje intenzivní dialog mezi čtyřma očima. 

Většina dotazů je podobná těm, na které policisté odpovídají, když navštěvují školy 
– týkají se předpisů o seřizování motoru mopedů a trestů za užívání alkoholu a tabáku 
mladistvými, ale třeba i toho, jak se stát policistou. Pokud jde o jiné konkrétní dotazy, 
je vždy možné kontaktovat policii pomocí e-mailu nebo jakéhokoli jiného komunikač-
ního média. Od počátku si však policie všímala určité odlišnosti práce ve virtuálním 
světě: některé dotazy položené prostřednictvím profilu na sociální síti byly 
velmi osobní. Týkaly se například sexuálních trestných činů a násilí v rodině. Profil 
však není určen pro registraci trestných činů. Je to místo, kde je možné zís-
kat informace a pokyny v různých situacích. Lze jej tedy chápat spíš jako příklad 
preventivní policejní práce. Samozřejmě pokud je to nezbytné, doporučí seržant Forss 
tazateli, aby navštívil policii a podal formální stížnost nebo oznámení (policista na síti 
obecně vysvětluje celý postup od podání oznámení až po další kroky policie). U někte-
rých závažných sexuálních trestných činů byl pak seržant Forss aktivnější a obětem 
přímo zprostředkoval kontakt s detektivem pro daný typ případů. 

Protože zpočátku byly dotazy často stejné, byla vytvořena deníková stránka, 
na které si kdokoli mohl kdykoli přečíst odpovědi. Celkem často se dotazy týkaly 
například internetu a šikany na školách, drog, sexuálních trestných činů, 
mopedů a pití alkoholu. Texty v deníku byly napsány především z hlediska poli-
cie. Vysvětlují, jak je snadné se nevědomě zaplést do trestné činnosti. Deník ale 
nepoužívá právnickou terminologii, neboť jeho cílem je, aby mu mladí lidé opravdu 
rozuměli. Deník lze snadno najít za použití domovské stránky profilu i na oficiálních 
webových stránkách policie www.poliisi.fi/irc-galleria, kde jsou odkazy na deník 
pomocí news flash (krátké zprávy).

Profil se rovněž účastní různých diskusí a chatů. K velmi zajímavým rozhovorům 
dochází například v chatovacích místnostech Police sucks, Anarchism a Misant-
ropy. Na těchto webových stránkách můžete opravdu pocítit absenci rad dospě-
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lých ve virtuálním světě. Toto „vymývání mozků“ umožňuje například manipulaci 
s dětmi drogově závislým a překupníkům drog. V těchto případech se policejní 
profil snaží vnést do diskusí hledisko dospělých.

Profil získává tipy a informace o trestné činnosti, aniž by je požadoval. 
Některé z těchto tipů se týkají různých trestných činů souvisejících s drogami, 
podezřelých webových stránek a zpráv. Poté, co se v profilu objevilo téma střelby 
ve škole v Kauhajoki, profil získal mnoho odkazů na stránky s výhružnými obrázky 
nebo texty. Dle uvážení jsou podobné podezřelé materiály zaslány k přezkoumání 
příslušným vyšetřovatelům. Po případech střelby na školách policie získala vel-
kou pozitivní odezvu na svou viditelnou účast ve virtuálním světě, jež zlep-
šuje úroveň bezpečnosti uživatelů internetu.

Od začátku fungování profilu zahrnuje práce s ním přibližně jednou za měsíc 
práci uniformovaného policisty „v reálu“. Cílem je monitorovat především dro-
govou scénu a setkávat se s mládeží z virtuálních rozhovorů ve skutečném světě. 
Na těchto schůzkách si policisté uvědomili, že mládež příliš nerozlišuje mezi sku-
tečným a virtuálním světem. Pokud jste „přáteli“ mládeže ve virtuálním světě, 
jste jejími „přáteli“ rovněž ve skutečném světě. 

Například drogová hlídka policie se v reálu zaměřuje na nejproblémovější části 
města. Zároveň je mládež informována pomocí policejního profilu o tom, co se 
v těchto oblastech děje. Pomocí policejního profilu je udržován internetový kontakt 

Web policie Helsinki

Bezpečnost, prevence a krizová intervence

133



s „potížisty“, v rámci kterého jsou tito teenageři informováni o důsledcích svého 
chování. Byla také navázána spolupráce se Sociální komunitou mládeže v Katuluo-
tsi a se Sociálním oddělením města Helsinki. Projekt Katuluotsi poskytl prostřed-
nictvím policejního profilu mnoho informací o aktivitách mládeže. 

Policejní profil je do určité míry využíván při každodenním vyšetřování trestných 
činů. Mladé lidi lze pomocí profilu snadno kontaktovat a někdy jsou dokonce 
pozváni k vyšetřování. Vyšetřovatelé používají profil jako předběžný kontakt, který 
je pro jejich práci velmi užitečný – několik mladých lidí jeho prostřednictvím identifi-
kovalo podezřelé a nahlásilo je policii. Policie pak jen musí zjistit skutečnou identitu 
podezřelých. Někdy je možné v komunikaci uživatelů deníku najít i přiznání k trest-
nému činu. 

Na základě pozitivní odezvy kontaktovalo seržanta Forsse finské ministerstvo 
vnitra a zajistilo, aby jeho projekt získal větší finanční podporu. To umožnilo pro 
práci na projektu najmout dalšího policistu na plný úvazek. Zároveň policejní oddě-
lení Helsinki-centrum vyčlenilo dalšího policistu, aby pracoval na částečný úvazek 
na virtuálních aktivitách místní policie. 

Virtuální policie je velkou příležitostí, která by jistě fungovala i v kterékoli 
jiné zemi. Může být přizpůsobena požadavkům každé země a libovolně modifiko-
vána a rozvíjena. Vztah veřejnosti a mladých lidí k policii samozřejmě může být 
v různých zemích různý, virtuální policie však může být využita rovněž pro zlepšo-
vání vztahů policie s veřejností (PR). Dohled nad virtuální komunitou již vzbudil 
mezinárodní pozornost. Projekt je uváděn na mezinárodních seminářích ve Finsku 
i mimo ně, věnovaly se mu například i švédské policejní noviny. 

Jak říkají aktéři projektu virtuální policie: „Víme, že je nutné se hodně poučit o fun-
gování virtuálního světa. Každý den nacházíme něco nového, co nás vede správ-
ným směrem. Výhodou je, že takovýto dohled nad virtuální komunitou je velmi 
úsporný a policie může tímto způsobem snadno najít přístup k mnoha lidem, s nimiž 
by jinak možná ani nepřišla do kontaktu.“ 

Na základě zkušeností a pozitivních ohlasů byl navržen další projekt využívající 
webové stránky IRC-Galleria a policejní profily. Od začátku na policejní profil při-
cházely stížnosti na různé druhy šikany a dotazy, jak má oběť reagovat. Profil 
v těchto případech poskytoval rady a informoval o možnosti podat trestní ozná-
mení. Na základě tohoto zájmu policisté v srpnu 2009 zahájili projekt prevence 
šikany na školách. Spolupracují se sedmi různými policejními okrsky, do jejichž 
působení spadají střední školy. Jde o to, že pro mladé lidi je jednodušší komuniko-
vat o osobních problémech on-line. Podle výzkumu polovina případů šikany není 
nikomu oznámena. Je tedy důležité přimět studenty, aby pochopili, že šikana může 
být trestnou činností. 

V mnoha případech se obtěžování přenáší ze školy do virtuálního světa, kde 
škola nemá žádnou pravomoc. Policie působením přes internetový profil získává 
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lepší nástroje pro práci v této oblasti. Dalším předpokládaným dopadem projektu 
je zlepšení spolupráce mezi policií a školami v případech problémových studentů. 

Záměrem policie samozřejmě není zasahovat do práce ředitelů škol. Avšak 
napadení ve škole je stejným trestným činem jako napadení na ulici. Škola bude 
řešit méně závažné případy a trestat viníky, jako to dělala vždy, a může k tomu 
získat i podporu policie. Ve vážnějších případech policie provede předběžné vyšet-
řování a nezbytná opatření. Synergickým přínosem tohoto postupu je, že pomocí 
policejního profilu je rovněž prováděno vyšetřování trestných činů vůči dětem 
a mládeži do 18 let. Realizátor projektu uvádí, že ředitelé škol byli touto novou mož-
ností velmi potěšeni.

Napsali o projektu Dohled nad virtuální komunitou v médiích

Policie ve Finsku zamířila za mládeží na síť
časopis Policista, Evropa a community policing, Michal Tošovský (6. 10. 2011)

Na začátku byl jednoduchý nápad – helsinský policista Marko Forss si jednoho 
dne uvědomil, že policie ve snaze lépe se přiblížit mládeži naprosto opomíjí komu-
nikační kanál, který je pro (nejen) finské teenagery stejně přirozený jako postávání 
v hloučcích před školou o přestávkách mezi hodinami – internetové sociální sítě.

Rozhodl se tedy – a po nějakém čase pro to získal i svolení svých nadřízených – 
stát se „policistou na síti“. Založit si uživatelské profily na nejpoužívanějších sítích 
a skrze ně být v bezprostředním kontaktu s jejich uživateli. Výchozí argumenty 
Marka Forsse lze shrnout takto:

Mladí lidé fakticky setřeli hranici mezi skutečnou a virtuální realitou, dění na so ciál-
ních sítích má na ně reálné dopady – a nemělo by proto být stranou pozornosti 
policie.

Nejde o PR aktivitu policie, ale o policejní činnost na síti. Přítomnost policistů 
umožňuje preventivní působení (poskytování informací, upozorňování na právní limity 
atd.), vytváří pocit bezpečí na internetu a umožňuje bezprostředně zasáhnout v pří-
padě protiprávního jednání, které se vyskytne (např. šikana, sexuální zločiny apod.).

Jak se ukázalo, tenhle přístup funguje. V současnosti jsou na internetovém oddě-
lení policie v Helsinkách tři policisté, kteří se práci ve virtuálním světě věnují na plný 
úvazek, a chystá se regionální rozšíření (10 policistů na ostatních krajských útvarech 
policie).

Důvody, proč je tahle aktivita úspěšná, lze shrnout následovně:
Elektronická komunikace – zejména přímé chatování – je pro mládež přijatelnější 

než osobní kontakt s policistou. Někteří lidé jsou při této formě komunikace sdíl-
nější a ochotnější svěřit se se svými problémy a zkušenostmi (typické jsou např. 
oběti sexuálních trestných činů).

Přítomnost na sociálních sítích výrazně ulehčuje rychlé a cílené informování. Pří-
kladem může být třeba zkušenost Marka Forsse s profilem na Hommaforum, nej-
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používanější debatní stránce radikální pravice ve Finsku – je mnohem těžší bavit se 
např. o rostoucí kriminalitě Somálců ve Finsku, když policie obratem přijde s ak tuál-
ními statistikami, které nic takového nepotvrzují.

Přítomnost na sociálních sítích má velmi dobré preventivní dopady – na projevy 
šikany či zárodky násilí může policie reagovat, a dát tak najevo, že o nich ví a že je 
nenechá bez odezvy v případě pokračování.

Přítomnost na sociálních sítích není nijak ohrožující pro samotné policisty – žádný 
z „virtuálních policistů“ neměl za tři roky působení problémy kvůli vystavení své 
fotky, kontaktů a dalších údajů v profilech na sociálních sítích.

Stále roste množství případů, o nichž se policie dozví díky své aktivitě na inter-
netu. Např. zhruba až jedna pětina případů sexuálního zneužívání, v nichž nějakou 
roli hrál internet, byla odhalena díky přítomnosti policistů „na síti“. Za první polovinu 
letošního roku tři „virtuální policisté“ zjistili 38 trestných činů (z toho 34 sexuální 
povahy), udělili 25 slovních varování v případech šikany, poslali 6 podnětů orgánům 
péče o děti a mládež a svým kolegům předali 60 poznatků.

„Běžná“ komunikace je velmi efektivní, protože pokud se nejedná o sdělování 
intimních informací (k nim slouží Instant Messenger a e-maily), mohou ji sledovat 
i další uživatelé sociálních sítí. Takových viditelných informací a zpráv napsali „vir-
tuální policisté“ v loňském roce bezmála dvacet tisíc.

   Zdroj: http://www.policista.cz/clanky/reportaz/evropa-a-community-policing-
reportaz-ze-seminare-evropske-policejni-akademie-837/
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