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Úvod:  

Tematický akční plán pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality na katastrálním území 

města Kraslice byl zpracován v roce 2019 za účelem zvýšení pocitu bezpečí a zlepšení 

vzájemného soužití obyvatelstva v Kraslicích. Plán je rozdělen na analytickou návrhovou a 

implementační část. Tematický akční plán (dále rovněž TAP) se zaměřuje na prevenci sociálně 

patologických jevů se snahou zvýšit úroveň pocitu bezpečí v Kraslicích a to prostřednictvím 

činnosti v různých oblastech (rozšíření služeb sociálních pracovníků, propojování lokálních 

aktérů zabývajících se prací s mládeží, pravidelnou evaluací pocitu bezpečí, identifikací a 

revitalizací míst strachu, rozvojem komunitní práce v lokalitě aj. viz opatření). Mezi oblastmi 

podpory jsou nejen místa tzv. ohrožená sociálním vyloučením (či také SVL1) , ale také místa, 

kde se shlukuje mládež. Dále obsahuje  preventivní aktivity, které byly vytvořeny  ve spolupráci 

s mládeží a lokálními aktéry, pracujícími s dětmi a mládeží. 

TAP se zaměřuje zejména na podporu pocitu bezpečí občanů  žijících v Kraslicích, a to jak v SVL 

(zde bydlí více osob, které se setkávají s nějakým druhem problému, ať už se jedná o 

nezaměstnanost, nevhodné bydlení, předluženost), tak v ostatních lokalitách Kraslic a na 

podporu jejich vzájemného bezproblémového soužití. Dopad TAPu by měl být tedy jak na 

širokou veřejnost (v případě snížení pocitu ohrožení), tak na obyvatele SVL. Za sociálně 

znevýhodněné lze považovat zejména obyvatele ulic Mlýnská, Havlíčkova, B. Smetany, Čs. 

Armády, 5. Května, Wolkerova, Resslova a V zátiší. Za problematická místa 

setkávání/střetávání jsme identifikovali oblast kolem nádraží, místa před vzdělávacími 

institucemi, kolem místního kostela, v sadu v centru města. 

Při tvorbě TAPu bylo využito lokálních znalostí v místě působících zástupců samosprávy, 

neziskových organizací, občanů. S těmi jsme zjišťovali problémy aktuálně se vyskytující 

v Kraslicích a následně jsme společně hledali možná řešení. Dále jsme pro tvorbu TAPu 

                                                      

1 Sociálně vyloučené lokality. 
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vycházeli zejména z dokumentů Strategického plánu sociálního začleňování města Kraslice 

2016 – 2019, revize č. 1 (dále také SPSZ), Bezpečnostní analýzy Programu prevence kriminality 

města Kraslice na rok 2016 a Programů prevence kriminality města Kraslice na rok 2018 a rok 

2019, které byly vytvářeny rovněž ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování2. ASZ je 

ve spolupráci s městem Kraslice garantem TAPu. Realizace TAPu je primárně zajištěna městem 

Kraslice, které je nositelem strategického dokumentu. Do organizačního zajištění jsou však 

zapojeni i partneři města, kteří se v současnosti podílejí na realizaci SPSZ. Agentura pro sociální 

začleňování, jak již bylo zmíněno, je odborným garantem dokumentu. 

Vedle vlastního účelu plánu (koordinovaně řešit problémy, naplňovat potřeby, zlepšit 

podmínky života obyvatel) slouží plán i jako podklad pro řídící orgán Operačního programu 

Zaměstnanost, který má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí, pro možné čerpání z 

operačního programu zaměstnanost. Při naplňování cílů vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a k 

prevenci kriminality bude rovněž využito vlastních zdrojů žadatele, případně dotací 

z národních zdrojů. 

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v rámci 

realizace projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu 

CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. Tematický akční 

plán pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality je sestaven tak, aby při realizaci jeho 

opatření byly čerpány pouze nezbytně nutné finanční prostředky z evropských a národních 

dotačních programů, u některých opatření s požadovaným podílem obce či krytých plně 

z vlastních zdrojů žadatele. Dokument je živým materiálem, který reaguje na aktuální změny 

a potřeby jednotlivých aktérů a bude v případě potřeb revidován a aktualizován. Orgány 

města budou o postupu plnění plánu, jakož i o všech navrhovaných úpravách pravidelně 

informovány. 

Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR (od 1.1.2020 začleněna pod 

Ministerstvo pro místní rozvoj) k zajištění podpory obcím v  procesu sociální integrace. 

                                                      

2 Dále také ASZ. 
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Posláním ASZ je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním 

začleňování. Podporuje nadresortní přístup a činnost aktéru směrem k propojování veřejné 

správy a neziskového sektoru. Zpracování a implementace TAPu má přispět zejména ke 

zvýšení pocitu bezpečí v Kraslicích a v jeho částech, snížení drobné kriminality, zlepšení životní 

situace obyvatel v SVL a obecně i ke zlepšení klimatu ve městě Kraslice jakožto místa pro život. 

Město Kraslice se rozhodlo situaci v oblasti bezpečnosti nadále intenzivně řešit. Oblast pocitu 

bezpečí, na celém jeho území, je pro město Kraslice prioritou. 

Analytická část  

Z hlediska bezpečnosti, respektive pocitu bezpečí a kvality života obyvatel města Kraslice, lze 

na základě stávajících výzkumů, analýz a statistik konstatovat, že snižující se míra kriminality a 

zvýšený pocit ohrožení v Kraslicích jsou trendy převažující v celé ČR.3“ Dá se tedy usuzovat, že 

v Kraslicích, respektive ve vztahu k sociálnímu vyloučení v Kraslicích, hraje významnou roli 

atomizace společnosti a s tím související zvýšený pocit ohrožení v případě setkání s jinakostí a 

s lidmi jinak obývajícími veřejný prostor města. Na pocit ohrožení působí celá řada faktorů, 

které lze zjednodušeně vymezit takto: 

 

 individuální charakteristiky jednotlivce (osobnostní nastavení), úzkost do značné míry 

určovaná socioekonomickým postavením jednotlivce ve vztahu k jeho aspiracím, ale i 

socioekonomický kontext spojený s nerovností ve společnosti,  

fyzický kontext situace setkání (např. neosvětlené prostředí aj.), vnější faktory (média, 

legislativa státu apod.). 

kriminogenní faktor je i chudoba a zadluženost 

                                                      

3 Analýza policejních statistik, závěry z „Programu prevence kriminality města Kraslice na rok 2018 a 2019“, 
„Strategický plán sociálního začleňování města Kraslice 2016 – 2019, revize č. 1. 
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Autoři situační analýzy Kraslice (SPOT 2013) identifikovali jako problémy vysokou zadluženost 

a probíhající exekuce. V území se v době přípravy TAPu (podzim 2019) v porovnání s rokem 

2013 zvýšil počet přestupků proti občanskému soužití, došlo také k vzestupu drobných 

majetkových deliktů a ke změnám na místní drogové scéně. Síť sociálních služeb v regionu 

v době přípravy TAPu nebyla dostatečná, existovala zde terénní pečovatelská služba, terénní 

sociální práci omezeně vykonávala organizace o. p. s. Kotec, sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi a dluhovou poradnu s omezenou kapacitou v Kraslicích zajišťoval Člověk v tísni, 

o.p.s. V roce 2013 provozovala Pomoc v nouzi, o.p.s. v Kraslicích také Centrum pro oběti 

domácího násilí. 

Samotný pocit bezpečí je ovlivněn komplexem faktorů, přičemž jejich důležitost a váha se u 

každého  člověka  může lišit. Mezi ovlivňující faktory se řadí dlouhodobý i aktuální zdravotní 

stav jedince, jeho individuální názory a postoje, délka pobytu v místě bydliště a znalost 

prostředí, vnímání nerovnosti a nespravedlnosti ve společnosti, socioekonomická situace ve vztahu 

k aspiracím (ekonomická nejistota a pocit bezmoci vůči probíhajícím změnám). Upozorňuje se i na 

důležitost lokální komunity a sociální soudržnost. 

Strach mohou umocňovat místa, která jsou nepřehledná, zanedbaná, opuštěná a 

nedostatečně osvětlená. Typicky mezi tzv. „hot spoty strachu“ (rizikově vnímaná místa) bývají 

řazeny parky, nádraží, podchody, okolí nočních podniků, heren či obecně neosvětlená a 

opuštěná místa. Mezi nejvýznamnější stresory sociálního prostředí může patřit přítomnost 

jednotlivců či skupin obyvatel vnímaných jako rizikových, ať už oprávněně, či na základě 

vybudovaných stereotypů. Lidé mají tendenci pociťovat obavy z „odlišného“.  Za rizikové tak 

mohou považovat osoby nebo skupiny osob, které se nějakým způsobem odlišují (např. barvou 

pleti, vzhledem, životním stylem). Důležité je však zde zmínit, že některé odlišitelné 

skupiny/sociální kategorie se mohou stát zástupným cílem pro ventilaci úzkosti a strachu. 

Odlišnost jako taková není nevyhnutelně důvodem pro strach. Mezi riziková místa v Kraslicích 

lze zařadit zmiňované ulice Mlýnská, Havlíčkova, B. Smetany, Čs. Armády, 5. Května, 

Wolkerova, Resslova a V zátiší a další části města vnímané jako „hot spoty strachu“. V těchto 

identifikovaných místech žije přibližně 300 obyvatel vykazujících charakteristiky sociálního 

vyloučení. 
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Z Programu prevence kriminality města Kraslice pro rok 2019 vyplývá, že největší zastoupení 

ve škále oznámených trestných činů (téměř 60 %) má tzv. ostatní trestná činnost. Sem patří 

případy výtržnictví, ohrožování výchovy dítěte, maření výkonu úředního rozhodnutí a 

vykázání, drogové delikty a hospodářská kriminalita – podvody.. Druhou největší skupinou 

jsou skutky majetkového charakteru se zastoupením necelých 40 %. Násilné trestné činy, 

stejně jako mravnostní trestné činy nebyly obvodním oddělení Policie České republiky 

v Kraslicích v loňském roce prověřovány vůbec, což je vzhledem k poklesu objasněnosti 

trestných činů jako celku, velmi pozitivní zjištění (viz tabulka souhrnných dat trestných činů 

níže). 

Tabulka souhrnných dat trestných činů (zločinů a přečinů) 

Rok Celkem Násilné Mravnostní Majetkové Ostatní Objasněnost 

2015 150 8 2 58 82 77,30 

2016 111 7 3 41 60 76,58 

2017 115 7 2 46 60 78,26 

2018 103 0 0 41 62 70,87 

Zdroj: OOP ČR Kraslice 

 Z Programu prevence kriminality města Kraslice pro rok 2019 dále vyplývá, že nejrizikovější 

skupinou pachatelů trestných činů byli recidivisté., Recidivou se rozumí opakované páchání 

trestné činnosti přes předchozí odsouzení. Recidivistou je tedy pachatel, který se znovu dopustí 

trestného činu.. V roce 2016 a 2017 ale tato skupina není nejvíce zastoupená.  Podle tvrzení 

zástupců Policie České republiky v Kraslicích jde  zejména o recidivu týkající se  „řízení bez 

řidičského oprávnění“, nebo  drobných krádeží“ zboží v supermarketu. Počet recidivistů je 
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podle zpráv z PČR na podzim 2019 v jednotkách obyvatel Kraslic a dalších obcí spádových pro 

výkon práce pobočky PČR Kraslice. 

Zajímavým zjištěním  je  skutečnost, že v roce 2018 docházelo u mladistvých pouze k páchání   

trestné činnosti  „poškozování cizí věci“. V tomto ohledu je důležité se v aktivitách prevence 

kriminality zaměřit na volnočasové aktivity mladistvých a zvyšování jejich právního vědomí, a 

to formou různých besed a přednášek. 

Tabulka souhrnných dat pachatelů  

Rok Celkem 

pachatelé 

 Věk 0-

14 

15-17 let Recidivisté Ostatní 

pachatelé 

2015 117 0 9 66 42 

2016 83 2 2 33 46 

2017 88 1 3 42 42 

2018 80 1 1 34 44 

Zdroj: OOP ČR Kraslice 

Dále dle statistik Policie ČR - obvodního oddělení Kraslice bylo spácháno za období od 1. 1. 

2017 do 30. 10. 2017 celkem 331 sledovaných přestupků a za totéž období roku 2018, tedy od 

1. 1. 2018 do 30. 10. 2018 bylo spácháno celkem 448 sledovaných přestupků, což je nárůst o 

117 skutků. Z tabulky je patrné, že oproti předchozímu roku stoupl zejména počet přestupků 

proti občanskému soužití a také počet přestupků proti obecně závazným vyhláškám (OZV) a 

veřejnému pořádku (VP). Nárůst byl pravděpodobně  způsoben tím, že Policie aktivně 

prováděla svou činnost a zaměřila se právě na tyto přestupky.  Nárůst byl také způsoben 

opakovanými kontrolami nočního podniku Atlanta v ul. 5. května v Kraslicích, který je nyní 

zavřený. Zde docházelo v roce 2018 k porušování OZV Města Kraslice č. 6/2017 ve smyslu 
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nedodržování stanovené provozní doby každý víkend a každé z těchto jednání policie 

evidovala jako samostatný skutek. 

V procentuálním navýšení dominovaly přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a 

jinými toxikomaniemi, z nichž největší podíl tvořil přestupek držení malého množství 

omamných a psychotropních látek pro vlastní potřebu. Nutno poznamenat také to, že přehled 

nápadu přestupků se týkal sl. obvodu OO PČR Kraslice, tedy i města Oloví a obcí Bublava a 

Stříbrná, které do sl. obvodu OO PČR Kraslice patří. Výstupy tedy nemonitorují čistě jen 

problematiku Města Kraslice. Podle doplňující informace byly více než dvě třetiny všech 

přestupků projednány přímo policisty v blokovém řízení, z čehož je zřejmé, že se jedná 

převážně o drobné přestupky (viz tabulka níže). 

Tabulka vybraných druhů přestupků 

 počet 

obyvatel   

přestupky – abs. počet      index na 10 tis. obyv.  

Druh 

 

k 30.

11. 

2018 

změna 

proti 

roku 

2017 

 

k 15. 

11. 

2017 

 

k 15. 

11. 

2018 

 

změna 

2017-

2018 

 

rok 

2017 

 

rok 

2018 

změna 

2016-

2017 

(index) 

změna 

2016-

2017  

(%) 

Proti občanskému 

soužití (§ 49) 

6 

579 

-118 

(6697) 

72 130 +58 108 198 +90 +83 

Proti majetku (§ 50) 6 

579 

-118 141 148 +7 210 225 +15 +7 



 

10 

 

Proti alkoholismu a 

jiným toxikomaniím  

(§ 30) 

6 

579 

-118 7 13 +6 10 20 +10 +100 

přestupky proti OZV 

a VP 

6 

579 

-118 111 157 +46 166 239  +73 +44 

Pozn.: Index k roku 2017 spočítán na počet obyvatel obce k 15. 11. 2017, který činil 6 697.   

Index k roku 2018 spočítán na počet obyvatel obce k 15. 11. 2018, který činil 6 579. 

Zdroj: OOP ČR Kraslice 

Z výzkumných šetření vyplývá, že chudoba je jedním z kriminogenních faktorů. Vzhledem k 

existenci vztahu chudoby a zadluženosti (předluženosti), jsou v tomto plánu zahrnuta také 

opatření, která cílí na předluženost obyvatel, jakožto jednoho z parametrů sociálního 

vyloučení. Podíl osob starších 15 let v exekuci (2017 je 19,79%), tj. 1155 osob s průměrem 5 

exekucí na osobu. Nařízení výkonu exekuce se v Kraslicích nevyhýbá ani mladistvým a 

seniorům nad 65 let věku. Jak je vysoká míra předlužení v Kraslicích, nám dokládá podíl osob 

v exekucích oproti republikovému (v roce 2017 – 9,7%), vícečetnost exekucí na jednotlivce a 

exekučně vymáhaná jistina, která činí 236 136 341,- Kč. Průměrně je v exekučním řízení 

vymáhána jistina 204 447,- na osobu, což nepřevyšuje průměrnou vymáhanou jistinu 

v exekucích na osobu v Karlovarském kraji (ta je 219 618,- Kč). Meziročně za roky 2017 – 2018 

vzrostl počet exekucí v Karlovarském kraji o 1452 exekucí, a to i přesto, že počet osob v exekuci 

(meziročně v KK) klesl o 1516 osob. Z tohoto údaje lze proto odvodit, že v Karlovarském kraji 

(i v celé ČR) přibývá osob, které se stále více propadají do dluhové pasti. (Údaje za r. 2018 pro 

město Kraslice nejsou k dispozici) Míra předluženosti přispívá k sociálně – patologickému 

chování a ovlivňuje podíl přestupků i páchání kriminality. 

Shrnutí analytické části 
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Za kořen problému lze označit nevhodnou socioekonomickou skladbu obyvatel (vysoká míra 

nejistoty způsobená chudobou a předlužeností), ventilaci úzkosti a strachu skrze vizuálně či 

jinak odlišné osoby i přítomnost nepřehledných a nedostatečně osvětlených míst ve městě.  

Hlavní cílovou skupinu TAP lze identifikovat jako obyvatele sociálně vyloučených lokalit a další 

nízkopříjmové skupiny obyvatel města spolu s širokou veřejností.  

V rámci pracovních skupin, ve které byli zastoupeni relevantní aktéři pro oblast bezpečnost, 

vznikla analýza problémů a příčin, tzv. strom. Primárně se analýza stromu příčin a dopadů 

věnovala situaci ve městě jako celku, a rovněž v částech SVL, na kterou cílí tento tematický 

dokument města, tj. ulice Mlýnská, Havlíčkova, B. Smetany, Čs. Armády, 5. Května, Wolkerova, 

Resslova a V zátiší. SVL jsou součástí města s veškerou vybaveností a obývané kromě obyvatel 

potýkajících se s jevy sociální exkluze i obyvateli standardně fungujícími ve společnosti. Lze 

však sledovat trend druhých zmiňovaných lokalitu opouštět a uvolňovat tak byty těm prvním, 

kteří jediní jsou ochotní se do ní přistěhovat. 

Z hlediska analýzy bytové situace v SVL se jedná převážně o bývalé standardní městské byty, z 

nichž je většina privatizovaná a značné množství chudých rodin zde žije v podnájmech za cenu 

vyšší, než je cena nájemného v místě obvyklá. Soukromý byznys s byty podporuje i poměrně 

velkou fluktuaci nájemníků či podnájemníků, z kterých majitelé bytů tyjí prostřednictvím 

příspěvků a doplatků na bydlení. Sociální a ekonomické rozdíly mezi obyvateli SVL a ostatní 

obyvatel města mohou vést k vyššímu výskytu trestných činů a přestupků. Lokality jsou 

zasíťovány sociálními službami, jedná se hlavně o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

včetně kroužků, NZDM4 pro děti od 15 do 26 let, kroužků domu dětí a mládeže, nebo zapojení 

místních obyvatel do zaměstnanostních a vzdělávacích projektů. 

Vzhledem k faktorům souvisejícím se snižováním atraktivity ulic Mlýnská, Havlíčkova, B. 

Smetany, Čs. Armády, 5. Května, Wolkerova, Resslova a V zátiší, dochází k demotivaci části 

obyvatel zde bydlet, a rovněž se zvyšuje napětí mezi skupinami občanů tím, že se degraduje 

postavení obyvatel v SVL v částech města Kraslice a atraktivity města jako místa pro život. 

                                                      

4 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 
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Častým jevem je migrace obyvatel (ti, co mají dobrou finanční situaci, opouští SVL Kraslic, 

naopak se přestěhovávají občané z jiných SVL v regionu).  

Největšími vnímanými a identifikovanými problémy v lokalitě Kraslice jsou: 

 vysoká míra zadluženosti a probíhající exekuce, zejména spotřebitelské úvěry u 

bankovních i nebankovních společností, 

 často nepříznivá rodinná situace, v některých částech města vysoká míra migrace 

obyvatel SVL, 

 chybějící terénní práce poskytovanou městěm,  

 trestná činnost pod vlivem drog a alkoholu,  

 gambling, 

 nedostatečný rozsah a paleta služeb a volnočasových aktivit pro děti a mládež, 

 problémy s chováním mládeže ve vztahu k autoritám a na veřejných prostranstvích, 

 nedostatečná spolupráce mezi městem, neziskovými organizacemi, vzdělávacími 

institucemi, občany, 

 chybějící příležitosti pro setkávání občanů města napříč sociálními a ekonomickými 

charakteristikami. 

TAP se zaměřuje primárně na SVL lokality v Kraslicích, ale i v městě samotném. Snahou je 

posílit u občanů města důvěru a uplatnění principů tzv. „community policingu“. To znamená, 

že občan zná kontaktní osobu prevence, má v ní důvěru, neváhá se na ní obracet a z druhé 

strany se mu dostává zpětné vazby. Pracovní skupina se proto shodla na následujících 

nástrojích a opatřeních prevence. 

Klíčoví aktéři v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality 

Klíčovými aktéry ve městě Kraslice jsou z hlediska oblasti bezpečnosti a prevence kriminality 

zaměstnanci města (zejména odbor sociálních věcí a kontaktní osoba pro prevenci kriminality), 

kteří se podílejí na realizaci platného SPSZ. Dále jsou to organizace Člověk v tísni, o.p.s., Kotec, 

o.p.s. a Pomoc v nouzi, o.p.s., kteří společně s městem realizují opatření v oblasti bezpečnosti 

převážně z OP Zaměstnanost. Město financuje své aktivity z vlastních a národních zdrojů.  
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Organizace Člověk v tísni, o.p.s. poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let, tedy i předcházení kriminality, Kotec 

o.p.s. poskytuje terénní program a poradnu pro osoby závislé (primárně adiktologické 

poradenství), ohrožené závislostí a jejich rodinné příslušníky v Kraslicích. 

Role města Kraslice na naplňování TAP a strategií intervencí v oblasti bezpečnosti 

Město Kraslice je klíčovým aktérem pro realizaci TAP v oblasti bezpečnosti, přičemž 

rozhodujícím odborem pro naplňování SPSZ je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ 

Kraslice. Na něm působí i manažerka SPSZ, která představuje gestora na městě pro naplňování 

TAP a koordinuje činnost v rámci KPSVL s Agenturou pro sociální začleňování (dále rovněž 

ASZ).  

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hlediska naplňování TAPu v oblasti bezpečnosti má 

v gesci především následující činnosti:   

sociální práce, sociální kurátor, terénní program, plánování a koordinace sociálních služeb na 

území obce, evidence žadatelů o přidělení bytu s pečovatelskou službou, sociální pohřby, 

výkon veřejného opatrovnictví osobám omezeným ve svéprávnosti, ustanovování zvláštního 

příjemce důchodu, stanovování úhrad sociálních služeb pro děti svěřené do ústavní výchovy, 

evidence a distribuce receptů na léčivé přípravky obsahující opiáty a návykové látky, vydávání 

a výměna parkovacích průkazů přepravující osoby těžce zdravotně postižené, výkon sociálně 

právní ochrany dětí vykonává Orgán sociálně-právní ochrany dětí při Odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví, výkon funkce opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí, náhradní rodinná 

péče (osvojení, pěstounská péče), dohody pěstounské péče, týrané a zneužívané děti, domácí 

násilí, problematika závadového chování a trestné činnosti nezletilých, pomoc občanům 

ohroženým sociálním vyloučením, poradenská a informační činnost, naplňování SPSZ a do 

budoucna rovněž TAP (pozici manažera SZ zajišťuje Ing. Denisa Stellnerová) a koordinace jeho 

cílů a činností ve vztahu k ASZ a partnerům v lokalitě 

Role Agentury na naplňování TAP a strategií intervencí v oblasti bezpečnosti 
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Agenturu lze vnímat především jako odborného garanta TAPu a nástrojů a opatření v něm 

připravovaných a realizovaných. ASZ mimo jiné poskytuje projektové poradenství spojené 

s přípravou a realizací projektových záměrů, je odborným garantem rozvojových dokumentů 

v oblasti sociálního začleňování, tj. stávajícího SPSZ a TAPu. Agentura rovněž provádí analýzy 

a výzkumy v lokalitě a rovněž navrhuje možná řešení sociálních problémů a dalších nástrojů 

v oblasti sociální integrace, tvorbu a realizaci komunikačního plánu v obci. 

Návrhy opatření pro zvýšení bezpečí obyvatel 

Z výše identifikovaných a popsaných problémů vyplývá i forma intervence, kterou jsme se 

dohodli naplňovat v průběhu spolupráce ASZ s městem Kraslice a lokálními aktéry. Níže 

popsaná opatření cílí na dvě skupiny obyvatel města. První skupinou jsou sociálně 

znevýhodnění obyvatelé města, zejména ale sociálním vyloučením ohrožená mládež. V rámci 

opatření tak cílíme nejen na rozšíření sociálních služeb v rámci základní sítě Karlovarského 

kraje, ale také na měkká opatření typu setkávání různých kulturních, vzdělávacích, neziskových 

aktérů a tvorba plánu komunitních a informačních aktivit ve městě. Druhou cílovou skupinou 

jsou obyvatelé nezatížení sociálním znevýhodněním, kteří se ale potýkají s vedlejšími dopady 

sociálního znevýhodnění jejich sousedů a dalších obyvatel města. Konkrétně cílíme na jejich 

strach, který se snažíme skrze opatření různými formami spolupráce (veřejná setkání, 

monitoring pocitu bezpečí, identifikace a revitalizace konkrétních území ve městě) zmírňovat. 

Vytvoření bezpečného prostoru k setkávání veřejnosti (komunitní aktivity), zvýšení 

vzájemného porozumění občanů (a jejich větší informovanost), evaluace pocitu bezpečí 

v místě (identifikace a revitalizace míst) by mohly přispět ke zvýšení aktivity obyvatel a k jejich 

vzájemnému propojování a porozumění. Níže již reagujeme na konkrétní výstupy z pracovní 

skupiny a na definované problémy. 

Vysoká míra zadluženosti a probíhající exekuce, zejména spotřebitelské úvěry u bankovních 

i nebankovních společností – problém je dlouhodobě řešen skrze sociální služby a dluhové 

poradenství (realizuje Člověk v tísni o.p.s. a Kotec o.p.s.). Služby jsou zařazeny do základní sítě 

sociálních služeb a jsou financované z Karlovarského kraje. Člověk v tísni v době vzniku tohoto  

plánu realizuje v Karlovarském kraji projekt Krotitelé dluhů, který zahrnuje i přímou práci se 
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zadluženými osobami.  Jako vhodné se jeví posílení preventivních aktivit v oblasti dluhů a 

dluhové gramotnosti. Dluhová prevence (přednášky, veřejná setkání s obyvateli) jsou součástí 

opatření TAP. Lokální aktéři uvažují o rozšíření terénních služeb pro osoby navracející se 

z výkonu trestu. Opatření v této oblasti jsou tedy dvojí: podpora současné sítě služeb, rozšíření 

prevence dluhů (4 setkání na školách, 2 pro veřejnost) a rozšíření dluhového poradenství, 

oddlužení a mentoringu pro osoby ve výkonu trestu. 

Často nepříznivá rodinná situace, v některých částech města vysoká míra migrace obyvatel 

SVL – podpora stabilizace rodin s dětmi je zajištěna skrze sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi. Současná kapacita dle lokálních aktérů je dostačující. Opatření tedy spadá pod: 

podpora současné sítě služeb. 

Chybějící terénní práce při městě – pracovníci sociálního odboru nemají kapacity na terénní 

formu sociální práce ve městě. Cílem je navýšení úvazků MěÚ Kraslice alespoň o jednoho 

sociálního pracovníka, který by realizoval terénní práci. Město již podalo projekt na vytvoření 

pozice. Opatření tedy není spojeno s alokací OPZ zdrojů. Opatření zní: vznik pracovního místa 

terénní práce při OSV města Kraslice. 

Trestná činnost pod vlivem drog, alkoholu a gambling –  jednání  drogově závislých 

dlouhodobě monitorují terénní pracovníci organizace Kotec o. p. s. a Policie ČR. Podle zástupců 

těchto institucí a organizací není potřeba rozšiřovat služby, spíše posílit preventivní aktivity 

směrem k mládeži. Opatření tedy zní: zachování současné kapacity sociálních služeb; rozšíření 

NZDM pro děti od 6 let v rámci krajské základní sítě sociálních služeb; pravidelná setkávání 

zástupců vzdělávání, sociální oblasti, neziskového sektoru, kulturních organizací za účelem  

plánování a koordinace preventivních a komunitních aktivit. 

Volný čas dětí a mládeže  a chybějící služby pro tuto cílovou skupinu – lokální aktéři se shodli 

na potřebnosti rozšíření sociálních služeb NZDM i na děti od 6 let a na práci s dětmi 

v prostorách před školou. Opatření tedy zní: rozšíření NZDM pro děti od 6 let v rámci krajské 

základní sítě sociálních služeb. 

Problémy s chováním mládeže ve vztahu k autoritám a na veřejných prostranství – řešeními 

je jednak pravidelné setkávání zástupců různých organizací zabývající se rozvojem lidských 
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zdrojů a rozvojem města, dále  to bude pravidelný monitoring a identifikace zanedbaných míst, 

rozšíření služeb NZDM na děti od 6 let a posílení terénní formy NZDM. Opatření tedy zní: 

rozšíření NZDM pro děti od 6 let v rámci krajské základní sítě sociálních služeb; pravidelný 

výzkum pocitu bezpečí; revitalizace občany vytipovaných území; pravidelná setkávání 

zástupců vzdělávání, sociální oblasti, neziskového sektoru, kulturních organizací za účelem 

plánování a koordinace preventivních a komunitních aktivit. 

Nedostatečná spolupráce mezi městem, neziskovými organizacemi, vzdělávacími 

institucemi, občany – lokální aktéři se dohodli na pravidelné spolupráci a plánování 

komunitních a preventivních aktivit. Setkání bude probíhat min. jednou za půl roku. Aktéři 

z řad vzdělávacích institucí, města, neziskových organizací, kulturních organizací společně 

vytvoří vždy plán komunitních aktivit na období 2 let, v rámci kterého identifikují pravidelné a 

každoročně se opakující komunitní a preventivní akce, veřejné setkání radnice s občany a dále 

varianty nepravidelných akcí (reagujících na výstupy z výzkumu pocitu bezpečí). Opatření tedy 

zní: pravidelný výzkum pocitu bezpečí; revitalizace občany vytipovaných území; pravidelná 

setkávání zástupců vzdělávání, sociální oblasti, neziskového sektoru, kulturních organizací za 

účelem plánování a koordinace preventivních a komunitních aktivit; veřejná setkání s občany. 

Chybějící příležitosti pro setkávání občanů města napříč sociálními a ekonomickými 

charakteristikami – na setkání lokálních aktérů by měli participovat všichni zástupci 

neziskového sektoru spolu se zástupci města a kulturních organizací. V případě Kraslic jde tedy 

o využití kapacit Městské knihovny, Domu kultury, farního kostela. Setkávání  a spolupráce 

s občany by měla probíhat čtyřmi různými formami: 1) monitoring pocitu bezpečí a 

identifikace problematických míst ve městě, 2) veřejná setkání s občany nad plánovanými 

revitalizacemi území, 3) pravidelné komunitní aktivity, 4) jednorázové a nepravidelné 

kulturně-společenské akce nebo komunitní aktivity realizované různými aktéry. Opatření tedy 

zní: pravidelný výzkum pocitu bezpečí (v období platnosti plánu 2x); revitalizace občany 

vytipovaných území; veřejná setkání s občany; pravidelná setkávání zástupců vzdělávání, 

sociální oblasti, neziskového sektoru, kulturních organizací za účelem plánování a koordinace 

preventivních a komunitních aktivit. 
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Stanovení cílů a priorit TAP v Bezpečnosti a prevence kriminality 

Zvýšení pocitu bezpečí a posílení občanských postojů a sousedských vazeb obyvatel sociálně 

vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit 

Tematická 

oblast 1 

Bezpečnost a prevence kriminality 

1.1 

Obecný cíl 

Očekávaná změna/dopad: 

Do roku 2022 zvýšit pocit bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a lokalit 

sociálním vyloučením ohrožených. 

Cílová skupina: 

Sociálně vyloučené osoby 

nebo osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, 

obyvatelé Kraslic 

1.1.1 

Specifický cíl 

Očekávaná změna/dopad:  

Pocit bezpečí se v Kraslicích  každým rokem zvyšuje z důvodu  identifikace a revitalizace problematických území 

města. 

Opatření Termín Garant Indikátor výsledku Zdroj     Alokace 

1.1.1.1 2019 – 

2022 

Město 

Kraslice, 

ASZ 

Pravidelný výzkum pocitu bezpečí (včetně identifikace 

problematických míst), min. 2 výzkumy 

Fondy 

ESIF, jiné 

zdroje 

0 

1.1.1.2 2019 – 

2022 

Město 

Kraslice, 

ASZ 

Veřejná setkání s občany (min. 3 do roku 2022) jiné zdroje 0 

1.1.1.3 2019 – 

2022 

Město 

Kraslice 

Revitalizace občany vytipovaných území (min. 2 

projednávané záměry investic do roku 2022) 

Fondy 

ESIF, jiné 

zdroje 

0 
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Zvýšení pocitu bezpečí a posílení občanských postojů a sousedských vazeb obyvatel sociálně 

vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit 

Tematická 

oblast 1 

Bezpečnost a prevence kriminality 

1.2 

Obecný cíl 

Očekávaná změna/dopad: 

Pocit bezpečí se do roku 2022 zvýší vlivem posílení sociálních služeb, které vedou 

ke zvýšení stabilizace životních podmínek u obyvatel SVL, a služeb, které zvyšují 

šance na úspěch v životě mladé generaci ze SVL. 

Cílová skupina: 

Sociálně vyloučené osoby 

nebo osoby ohrožené 

sociálním vyloučením 

1.2.1 

Specifický cíl 

Očekávaná změna/dopad:  

Pocit bezpečí se v Kraslicích každým rokem zvyšuje prostřednictvím podpory fungujících sociálních služeb a 

rozšířením chybějících sociálních služeb ve městě. 

Opatření Termín Garant Indikátor výsledku Zdroj     Alokace 

1.2.1.1 2019 – 

2022 

Člověk 

v tísni 

o.p.s., 

Armáda 

spásy 

V roce 2021 dojde k rozšíření služby NZDM pro děti od 

6 let do 15 let o 1 úvazek pracovníka přímé práce a k 

posílení terénní formy práce s mládeží. 

Karlovarsk

ý kraj 

(základní 

síť soc. 

služeb) 

0 

1.2.1.2 2019 – 

2022 

Člověk 

v tísni 

o.p.s., 

RUBIKON 

centrum. 

Do roku 2022 bude aktivně řešit své dluhy 30 

zadlužených osob ve spolupráci s dluhovými poradnami 

jiné zdroje 0 

1.2.1.3 2019 – 

2022 

Člověk 

v tísni 

o.p.s., 

RUBIKON 

centrum 

Do roku 2022 bude řešit své dluhy 10 zadlužených osob 

formou insolvenčního návrhu 

jiné zdroje 0 
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1.2.1.4 2019 – 

2022 

RUBIKON 

centrum 

Do roku 2022 bude poskytována podpora formou 

mentoringu 5 osobám po výkonu trestu odnětí svobody 

Fondy 

ESIF, jiné 

zdroje 

0 

1.2.1.5 2019 – 

2022 

Úřad 

práce, 

Člověk 

v tísni 

o.p.s. 

Do roku 2022 získají díky přednáškám informace o 

dluhové problematice děti a mládež (4 přednášky na 

školách) i osoby z široké veřejnosti (2 přednášky pro 

veřejnost) 

jiné zdroje 0 

1.2.1.6 2019 - 

2022 

Město 

Kraslice 

Do roku 2021 bude vyčleněn 0,5 úvazek pracovníka pro 

terénní práci při OSV města Kraslice, který bude aktivně 

vyhledávat osoby sociálně vyloučené či ohrožené soc. 

vyloučením v terénu 

Fondy 

ESIF, jiné 

zdroje 

 

Zvýšení pocitu bezpečí a posílení občanských postojů a sousedských vazeb obyvatel sociálně 

vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit 

Tematická 

oblast 1 

Bezpečnost a prevence kriminality 

1.3 

Obecný cíl 

Očekávaná změna/dopad: 

Pocit bezpečí ve městě se zvýší vlivem posilování sousedských vazeb mezi obyvateli 

SVL a obyvateli jiných částí města. 

Cílová skupina: 

Sociálně vyloučené osoby 

nebo osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, 

obyvatelé Kraslic 

1.3.1 

Specifický cíl 

Očekávaná změna/dopad:  

Pocit bezpečí se v Kraslicích každým rokem zvyšuje prostřednictvím setkávání obyvatel SVL a obyvatel jiných částí 

města na preventivních akcích komunitního, sousedského charakteru. 

Opatření Termín Garant Indikátor výsledku Zdroj     Alokace 



 

20 

 

1.3.1.1 2019 – 

2022 

Město 

Kraslice, 

ASZ, LP 

Do roku 2022 proběhne 6 setkání zástupců NNO, škol, 

kulturních organizací, města a ASZ s cílem identifikovat 

a plánovat preventivní, sousedské a komunitní aktivity 

ve městě  

jiné zdroje 0 

1.3.1.2 2019 – 

2022 

Město 

Kraslice, 

ASZ, LP 

Do roku 2022 proběhne min. 6 kulturně společenských, 

komunitních nebo sousedských akcí. 

jiné zdroje 0 

 

Matice rizik v oblasti bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů (ve vztahu k cílům a 

opatřením v jednotlivých tematických oblastech) v Kraslicích. 

 

Druh rizika ve vztahu 

k naplňování TAP 

Závažnost 

rizika  

(1 – nejnižší, 

5 – nejvyšší) 

Pravděpodobnost 

výskytu/četnost 

výskytu rizika (1 – 

téměř vyloučená 

až 5 – téměř jistá) 

Předcházení/eliminace rizika 

vysoká míra zadluženost 

cílové skupiny 

5 4  Vzdělávání a poradenství v této 

oblasti, předcházení zadlužení 

poradenstvím v oblasti 

hospodaření s příjmy domácnosti 

vč. aktivního řešení dluhů. 

socio-patologické jevy 

(drobná kriminalita, 

závislost na alkoholu a 

drogových látkách) 

5 3 Motivační programy pro cílové 

skupiny, rozšíření služeb, práce 

s dětmi, zapojení rodičů, hledání 

pozitivních příkladů apod. 
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chybějící motivace 

obyvatel 

4 3 Práce všech složek města a jejich 

partnerů/neziskového sektoru, 

mediální pokrytí témat veřejných 

setkání. 

nízká kapacita terénních 

pracovníků 

4 2 Zachování a rozšíření nabídky 

sociálních služeb na území města 

a podpora rozvoje soc. služeb ze 

strany města a dalších aktérů – 

vzájemná spolupráce a 

koordinace aktivit s NNO 

působícími v Kraslicích. 

nízká angažovanost 

lokálních partnerů na 

plánovaných aktivitách 

4 4 Opatření č. 1.3. vedou ke 

snižování tohoto rizika a 

k vytvoření plánu, jak 

angažovanost lokálních obyvatel 

zvýšit. 

neochota realizovat 

změny navržené ve 

spolupráci se všemi 

aktéry (revitalizace míst) 

2 2 Političtí představitelé mají zájem 

na zvýšení pocitu bezpečí 

obyvatel města Kraslice. LP hledá 

vnější zdroje financování 

revitalizace konkrétních území. 

 

Implementační část 

Město bude vystupovat při implementaci tematického akčního plánu ve dvojí roli: 

 Jako koordinátor a garant plnění cílů (prostřednictvím realizace naplánovaných 
opatření) - město bude s garanty jednotlivých opatření domlouvat postup, konzultovat 
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přípravu opatření a kontrolovat jejich realizaci; některá z opatření, realizovaná 
partnery, bude spolufinancovat (služby, tábory, kroužky); plnění plánu bude periodicky 
monitorováno na platformě PS prevence sociálně patologických jevů a jednou za 
kalendářní rok bude stav plnění plánu předložen orgánům města, které navrhnou 
aktualizaci plánu a případně revizi některých cílů. 

 Jako realizátor některých opatření – město bude nositelem opatření vypsaných výše. 
Některá z opatření bude město realizovat ze svého rozpočtu, pro jiné (investiční, 
zajištění terénní práce aj.) bude hledat jiné zdroje. 

Partneři města budou realizovat opatření z plánu díky dotacím Karlovarského kraje (služby), 

případně MŠMT (programy primární prevence), MVČR (tábory) a jiných zdrojů. 

Agentura pro sociální začleňování bude odborným garantem TAPu, nástrojů a opatření v něm 

připravovaných a realizovaných. ASZ mimo jiné poskytuje projektové poradenství spojené 

s přípravou a realizací projektových záměrů, je odborným garantem rozvojových dokumentů 

v oblasti sociálního začleňování, tj. stávajícího SPSZ a TAPu. Agentura rovněž provádí analýzy 

a výzkumy v lokalitě a rovněž navrhuje možná řešení sociálních problémů a dalších nástrojů 

v oblasti sociální integrace. V neposlední řadě působí agentura rovněž jako metodický 

konzultant TAPu. 

TAP bude vyhodnocován v roční frekvenci dle následujícího harmonogramu. 
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Termín Aktéři Výstup 

2020 (1. pololetí) ASZ, Město Kraslice a další 
aktéři dle potřeby 

Interní zpráva průběžného 
hodnocení TAP 

2021 (1. pololetí) ASZ, Město Kraslice a další 
aktéři dle potřeby 

Interní zpráva průběžného 
hodnocení TAP 

2022 (1. pololetí) ASZ, Město Kraslice a další 
aktéři dle potřeby 

Závěrečné hodnocení TAP, 
doporučení návazných 
opatření 

Na procesu hodnocení se budou aktivně podílet konkrétní pracovníci obce a dalších 

zapojených institucí v úzké spolupráci s pracovníky ASZ (lokální konzultant, výzkumníci, 

evaluátoři, experti pro relevantní tematické oblasti). 

Po dobu spolupráce budou průběžně vyhodnocovány jmenované cíle v rámci Tematického 

akčního plánu a současně bude sledován dopad konkrétních projektových činností.  

Monitorování průběhu opatření a jejich průběžných výsledků či dopadů bude probíhat 

v ročním intervalu, přičemž v době zahájení implementace TAP bude zjištěn a zaznamenán 

počáteční stav evaluačních ukazatelů (viz tabulka indikátorů v oddíle 3). Za průběžné sledování 

jednotlivých indikátorů bude odpovídat garant (realizátor) opatření, který bude výsledky 

zjištění reportovat lokálnímu konzultantovi. Lokální konzultant ke konci implementačního 

cyklu zaznamenaná data předá evaluačnímu týmu ASZ k vyhodnocení dopadů TAP. 
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Financování TAP (celkový rozpočet TAP a jeho čerpání) 

Lokální partneři spolu s městem Kraslice se dohodli, že nebudou pro realizaci TAPu čerpat 

finanční prostředky ze zdrojů OPZ. Budou hledat jiné zdroje z fondů ESIF, krajské zdroje a 

nadační zdroje, kterými podpoří realizaci jednotlivých opatření. 

Oblast Priorita Obecný cíl 
Specifick

ý cíl 
Opatření 

Alokace 

(KPSVL) 

Operační 

program  

Prioritní osa a 

specifický cíl 

OP 

KPSVL celkem: 0,- Kč (výzva č 052 OPZ) 2.1 
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Seznam zkratek 

ASZ      Agentura pro sociální začleňování 
CS      Cílová skupina 
ESIF                Evropské strukturální fondy 
KPSVL  Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
KÚKK  Krajský úřad Karlovarského kraje 
LP                   Lokální partnerství 
NNO  Nestátní nezisková organizace 
NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
OPZ  Operační program Zaměstnanost 
OO PČR           Policie České republiky 
OZV  Obecně závazná vyhláška 
PS       Pracovní skupina 
SPSZ  Strategický plán sociálního začleňování 
SVL  Sociálně vyloučená lokalita 
TAP  Tématický akční plán 
VP  Veřejný pořádek (kategorie přestupku) 

Seznam zdrojů 

1/ Analytický diagram z pracovní skupiny prevence kriminality v Kraslicích – vytvořený 
metodou stromu příčin a dopadů 
 
2/ Strategický plán sociálního začleňování Města Kraslice pro období 2017 – 2020 
 

3/ Bezpečnostní analýza Programu prevence kriminality města Kraslice na rok 2016 a Program 

prevence kriminality města Kraslice na rok 2018 a 2019. 

4/ SPOT (2013): Situační analýzy města Kraslice. Realizováno pro Agenturu pro sociální 

začleňování, Úřad vlády ČR. 


