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1. Úvod
Cílem strategie prevence kriminality je vytvořit pro obyvatele a návštěvníky bezpečný
Rakovník.
Prevence kriminality zahrnuje opatření ke snižování rizika výskytu trestných činů, jakož
i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně strachu z kriminality.
Prevence kriminality se snaží působit na různorodé příčiny kriminality. Předkládaná strategie
chce svými dopady postihnout především kriminalitu obecnou, která ohrožuje a obtěžuje
občany Rakovníka. Cílem aktivit prevence kriminality je snižování míry a závažnosti trestné
činnosti, jejích příčin a následků a zvyšování pocitu bezpečí občanů.

2. Politika prevence kriminality v ČR
Politika prevence kriminality má v demokratické České republice již dlouholetou tradici,
neboť je její nepřetržitou součástí prakticky od samého počátku, tj. od roku 1993, kdy se
v České republice začala prevence kriminality systematicky formovat jako nedílná součást
vládní politiky. První Strategie prevence kriminality byla přijata v roce 1996 a od té doby se
v České republice formuje a vyvíjí systém prevence kriminality na celorepublikové i místní
úrovni a rozvíjí se přístupy a postupy státní správy i samospráv v preventivním přístupu
k řešení jednotlivých druhů kriminality (trestné činnosti i přestupků) a kriminálně rizikových
jevů, k řešení komplexní bezpečnostní situace v ohrožených lokalitách, k zacházení s oběťmi
a pachateli trestné činnosti. Posiluje se spolupráce a vzájemná koordinace partnerů v oblasti
prevence kriminality. Rozvíjí se mezinárodní spolupráce. Využívá se poznatků získaných
v oblasti výzkumu.

3. Struktura prevence kriminality
Sociální prevence
Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na
změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za
klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky.
Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen
usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců - objektů preventivního
působení.

Situační prevence
Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech
a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se
snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové
trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou
opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených. Těžiště odpovědnosti za
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opatření situační prevence nesou především občané a obce a v rámci vymezených kompetencí
i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR.

Informační prevence
Je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé
kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové
i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích
a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností.

4. Úroveň preventivních aktivit
Primární prevence
Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity
zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní
ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití).
Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích.

Sekundární prevence
Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se
stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně
patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství,
vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních
situací.

Terciární prevence
Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace,
sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení a další). Jejím cílem je udržet
dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.
Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem
na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních
věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve
specifické části populace působí i Ministerstvo obrany.
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5. Charakteristika města Rakovník
Okres Rakovník se nachází v západní části Středočeského kraje. Hranice na severu, východě
i jihu tvoří přirozené útvary – terénní předěly, lesy, řeka. Pouze západní hranice není výrazná
podle přírodních útvarů. Na východě a jihovýchodě sousedí okres s okresy Kladno a Beroun,
na jihu a západě s okresy Rokycany a Plzeň-sever v Plzeňském kraji a na severu s okresem
Louny v Ústeckém kraji.
Svojí rozlohou 896 km2 zaujímá okres Rakovník páté místo ve Středočeském kraji a tvoří 8,2
% z jeho rozlohy. Zemědělská půda zabírá 52,5 % a lesy 38,1 % z rozlohy okresu.
S nejmenším počtem obyvatel 55,4 tisíc (4,1 % obyvatel kraje) a nejnižší hustotou zalidnění
61,8 obyvatel na km2 je Rakovnicko nejřidčeji osídleným okresem v rámci kraje.
V současné době náleží do okresu Rakovník 83 obcí. Z celkového počtu obcí mají 3 přiznán
statut města (Rakovník – 15,9 tis. obyvatel, Nové Strašecí, Jesenice) a 6 obcí bylo stanoveno
městysem (Senomaty, Pavlíkov, Kněževes, Mšec, Slabce, Křivoklát).

6. Bezpečnostní analýza
Bezpečnostní analýza obsahuje údaje o přečinech, zločinech a přestupcích
Kriminalita (přečiny i zločiny) – OOP Rakovník
Rok
Celkem
Násilná
2019
342
30
2018
313
24

Pachatelé – OOP Rakovník
Rok
Věk 0-14 let
2019
1
2018
2

15 -17 let
2
2

5

Mravnostní
2
5

18 a více let
155
175

Majetková
147
143

Recidivisté
44
48
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Data o vybraných druzích přestupků
ÚO Rakovník počet obyvatel
změna
k 31.1
proti
druh1
2
roku
2019* 2018*
Proti veřejnému 58005
pořádku
+
Proti
občanskému
soužití
přestupky proti 58005
majetku

přestupky – abs. počet

OOP Rakovník počet obyvatel
změna
k 31.1
proti
druh1
2
roku
2019* 2018*
Proti veřejnému 22658
pořádku
+
Proti
občanskému
soužití
přestupky proti 22658
majetku

přestupky – abs. počet

rok
2019

k 31.12 změna
. 2018 1x-1y

index na 10 tis. obyv.
změna změna
rok
rok
1x-1y 1x-1y
2019 2018 (index) (%)

377

529

-152

65

91,2

-26,2

-28,7

323

344

-21

55,7

59,3

-3,6

-6,1

rok
2019

k 31.12 změna
. 2018 1x-1y

index na 10 tis. obyv.
změna změna
rok
rok
1x-1y 1x-1y
2019 2018 (index) (%)

190

227

83,9

100,2

-16,3

-16,3

176

174

77,7

76,8

+0,9

+1,2

Zatíženost územních odborů PČR dle vybraných kritérií v územní
působnosti kraje (VÚSC) za rok 2019
okres
Rakovník

počet
obyvatel
58005

Pro srovnání – Střed. 1369332
kraj

celková trestná činnost
násilná + mravnostní
absolutní index pořadí absolutní index pořadí
počet
počet
790
136,2
71
12,2

20428

149,2

6

1631

11,9
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okres
Rakovník

Pro srovnání –
Střed. kraj

počet
obyvatel
58005

krádeže vloupáním
absolutní index pořadí
počet
123
21,2

krádeže prosté
absolutní index pořadí
počet
172
29,7

1369332

3125

5020

22,8

36,7

Stíháno, vyšetřováno osob (celkem, recidivisté, děti + mladiství) za rok
2019
Celkem
recidivisté
děti + mladiství
okres
počet
abs. Index pořadí abs. Index pořadí abs.
Index pořadí
obyv.
Rakovník
58005
331 57,1
104 17,9
17
2,9
Pro srovnání – 1369332 9376 68,5
3133 22,9
384
2,8
Střed. kraj

Úroveň obvodních (místních) oddělení PČR
Obvodní (místní) obce v působnosti
součet počtu komentář, poznámky, informace
oddělení / typ (I- (název
/
počet obyvatel
(stručný popis charakteru území a
IV)
obyvatel)
v obcích
základní údaje o demografické
struktuře obyvatelstva)
OOP Rakovník
22658
OOP Nové
14280
Strašecí
OOP Jesenice
5893
OOP Hořesedly
7513
OOP Roztoky
7661

Sestavení pořadí zatíženosti obvodních (místních) oddělení PČR dle
vybraných ukazatelů v okrese
obvodní
(místní)
oddělení
OOP Rakovník
OOP Nové Strašecí

počet
obyvatel
22658
14280

celková TČ
násilná + mravnostní
absolutní index pořadí absolutní index pořadí
počet
počet
342
150,9 1
32
14,1
1
192
134,9 3
15
10,5
4
7

Strategický plán prevence kriminality města Rakovník na období 2020 – 2022
OOP Jesenice

5893

78

132,4

4

5

8,5

5

OOP Hořesedly
OOP Roztoky
Pro srovnání – Střed. kraj

7513
7661
1369332

73
105
20428

97,2
137,1
149,2

5
2

10
9
1631

13,3
11,7
11,9

2
3

počet
obyvatel
22658
14280
5893
7513
7661
1369332

krádeže prosté
absolutní index pořadí
počet
71
31,3
2
52
36,4
1
18
30,5
3
8
10,6
5
23
30
4
3125
22,8

obvodní
(místní)
oddělení
OOP Rakovník
OOP Nové Strašecí
OOP Jesenice
OOP Hořesedly
OOP Roztoky
Pro srovnání – Střed.
kraj

krádeže vloupáním
absolutní index
počet
34
15
37
25,9
12
20,4
12
16
28
36,5
5020
36,7

pořadí
5
2
3
4
1

7. Situační prevence
Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na
určitých místech a za určitých okolností. Nejefektivněji působí při omezování majetkové
trestné činnosti tím, že minimalizuje kriminogenní podmínky prostřednictvím klasické,
technické, fyzické a režimové ochrany.







klasická ochrana - mechanické zábranné prostředky (např. různé bezpečnostní
uzamykací systémy, zabezpečovací systémy dveří, bezpečnostní folie, schránky
a zavazadla, mříže, tresory apod.)
technická ochrana - elektrická zabezpečovací a požární signalizace, uzavřené
televizní okruhy, MKDS, PCO, perimetrie, kontrolní systémy selektivního vstupu,
přepěťové ochrany, ochrana dat a informací, speciální technika
fyzická ochrana objektů - je prováděna policií, armádou, strážnými a zaměstnanci
soukromých bezpečnostních služeb
režimová ochrana - zahrnuje administrativně organizační opatření komplexního
charakteru

Cílem opatření situační prevence je:






ztížení dostupnosti cílů a snížení výnosnosti trestných činů pro pachatele,
zvýšení pocitu bezpečí občanů,
vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách,
zvýšení efektivity práce bezpečnostních složek a zlepšení koordinace jejich postupu,
využití jako represivního prostředku pro zachycení, identifikaci, dopadení pachatele
a při dokazování trestné činnosti.
8
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Nejčastějšími projekty situační prevence jsou zabezpečování bytů, rodinných domků, chat
a dalších soukromých i veřejných objektů proti vloupání, napojování objektů měst a obcí na
pulty centralizované ochrany, osvětlení frekventovaných a nepřehledných míst, instalace
městských kamerových dohlížecích systémů, propojování pracovišť městské policie s Policií
ČR, propojování složek integrovaného záchranného systému apod.

8. Městský kamerový dohlížecí systémy (MKDS)
MKDS monitoruje výhradně vybrané krizové části veřejných prostranství města za účelem
zajišťování bezpečnosti občanů a návštěvníků města s cílem předcházet a odhalovat zejména
pouliční kriminalitu, vandalismus, příp. přestupky. Hlavním cílem MKDS je:
 zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města
 ochrana majetku
 kontrola rizikových míst v denní i noční době
 vytvoření bezpečných zón pro pohyb občanů
 dohled nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku
 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 prevence kriminality a jiných protiprávních jednání a jevů
 odhalování přestupků, trestních činů a jiného protiprávního jednání
 zlepšení bezpečnosti silničního provozu
 kontrola činnosti strážníků městské policie
Podle potřeby je MKDS zároveň využitelný pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních
složek event. složek integrovaného záchranného systému.
MKDS je provozován v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „obecné nařízení o ochraně osobních
údajů). V monitorovacím středisku jsou monitorovány vybrané krizové části města MKDS.
Strážníci městské policie provádějí monitorování těchto oblastí a zjišťují, zda zde nedochází
k páchání trestné, přestupkové či jiné činnosti, která narušuje bezpečnost a veřejný pořádek ve
městě.
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9. Policie ČR a městská policie
Policie ČR
Plní zejména tyto úkoly:























chrání bezpečnost osob a majetku,
spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho
obnovení,
vede boj proti terorismu,
odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele a realizuje opatření při předcházení
trestné činnosti, koná vyšetřování o trestných činech – v trestním řízení vystupuje
jako policejní orgán (odhalování a prověřování skutečností nasvědčující tomu, že byl
spáchán trestný čin, jehož pachatelem je policista, či občanský zaměstnanec policie,
a následně i vyšetřování, však provádí Generální inspekce bezpečnostních sborů),
ve vymezeném rozsahu zajišťuje ochranu státních hranic,
zajišťuje ochranu ústavních činitelů a bezpečnost chráněných osob, kterým je při
jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní ochrana podle
mezinárodních dohod (zejména Ochranná služba Policie ČR),
zajišťuje
ochranu
zastupitelských
úřadů,
ochranu
sídelních
objektů Parlamentu, prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních
věcí, Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek
a bezpečnost určených vládou,
dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení,
kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
odhaluje přestupky,
projednává některé přestupky (např. na úseku provozu na pozemních komunikacích),
vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů,
vyhlašuje celostátní pátrání,
na základě vyrozumění orgánu Vězeňské služby České republiky, provádí úkony
související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby
nebo z výkonu trestu odnětí svobody,
zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou
na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání,
zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení určených vládou a podílí se na
fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě,
ve spolupráci s obcemi se podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku,
plní úkoly státní správy.

Dále jedním z úkolů Policie České republiky je prevence kriminality, a proto nabízíme různé
preventivní projekty a aktivity.
Zebra se za tebe nerozhlédne - celorepublikový projekt zaměřený na chodce a další
účastníky silničního provozu. V rámci preventivní besedy děti seznamujeme s (ne)bezpečností
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silničního provozu cíleného především na malé chodce a cyklisty. Neopomene zdůraznit
povinnou a doporučenou výbavu jízdního kola a v neposlední řadě důležitost reflexních
prvků.
Senioři sobě - projekt je určený pro seniory a hlavními tématy jsou například jak se chránit
před okradením, jak předcházet riziku napadení, jak nenaletět podvodným jednání pachatelů
anebo domácí násilí páchané na seniorech.
Kyberšikana - preventivní beseda je určena žákům druhého stupně základních škol
a studentům středních škol. Tuto cílovou skupinu seznamujeme s veškerou problematikou
kyberšikany, včetně dalších rizik v kyberprostoru.

Městská policie
Obecní policie v České republice je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti
veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení
obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů. Obecní policii zřizuje a ruší zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou.
V obci, která je městem, statutárním městem, a v hlavním městě Praze se obecní policie
označuje jako městská policie.
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších
úkolů podle zákona o obecní policii či dalších zákonů zejména:










přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
podílí se v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení,
podílí se na prevenci kriminality v obci,
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání
údaje o obecní policii.

Při plnění svých úkolů obecní policie spolupracuje s Policií České republiky.

Městská policie Rakovník
Městská policie Rakovník má v současné době 16 strážníků. Strážníci zabezpečují nepřetržitý
provoz. Městská policie Rakovník vykonává kontrolní a hlídkovou činnost v katastrálním
území Rakovník. V okolních obcích, na základě veřejnoprávních smluv, Městská policie
Rakovník provádí pouze odchyt psů (Hořesedly, Chrášťany, Jesenice, Kolešovice,
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Kněževes, Krupá, Lužná, Lišany, Nesuchyně, Olešná, Pavlíkov, Pustověty, Senomaty,
Svojetín, Sýkořice).
Jak je již zmiňováno v úvodu, cílem strategie prevence kriminality je vytvořit pro obyvatele
a návštěvníky bezpečný Rakovník. Velkou měrou k tomu přispívá městská policie pořádáním
různých seminářů, preventivních akcí, ale i účastní na společenských a kulturních akcích.
Nesmí být opomenuto ani využívání asistentů prevence kriminality, kteří spadají pod
městskou policii.
Cílem aktivit prevence kriminality je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, jejích příčin
a následků a zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Asistent prevence kriminality
Provádí ve městě asistenční úkony při dohledu nad ochranou veřejného pořádku, dodržování
pravidel občanského soužití a další související činnosti podle přesně stanovených postupů.
Vykonává činnost pod vedením určeného strážníka. Asistent nedisponuje žádnými
pravomocemi ani statutem úřední osoby. Asistent spolupůsobí při dohledu nad dodržováním
veřejného pořádku a zásad občanského soužití.
Jeho úkolem je zejména:











seznamovat se s prostředím rizikových a sociálně vyloučených lokalit a vysvětlovat
občanům účel své přítomnosti,
podávat písemné informace formou zápisu, popř. informovat ústně jednotlivé
strážníky o zjištěných a řešených skutečnostech a problémech,
vykonávat dohled u základních škol (před zahájením vyučování a při ukončení
vyučování a rozchodu žáků), a to jak dohled nad bezpečností dětí při začínajících
projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření dětí, nebo jako prevence
před distribucí omamných látek přímo před budovou školy,
provádět v úředních hodinách pravidelný dohled nad veřejným pořádkem v budovách
městských i státních institucí jako je např. MěÚ Rakovník, ÚP, OSSZ, FÚ a další,
podílet se na dohledu nad veřejným pořádkem společně se strážníky Městské policie
Rakovník a Policie ČR,
v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání informovat obratem vedoucího
pracovníka,
díky místní znalosti získávat a předávat k dalšímu opatření Městské policii Rakovník
nebo Policii ČR informace o protiprávním jednání páchaném v rizikových či sociálně
vyloučených lokalitách jako je např. odkládání objemného odpadu – nejčastěji
nábytku, znečišťování veřejného prostranství a podobně,
v průběhu své práce se zejména zaměřovat na děti a mládež, upozorňovat děti
na nevhodné chování, jako je nadměrný hluk, znečišťování veřejného prostranství
(odhozené odpadky mimo sběrné nádoby a podobně), kouření a návštěvy pohostinství
apod.
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Bezpečná cykloturistika s projektem Na kole jen s přilbou
Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává své aktivity nezisková organizace
Bezpečně na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím
vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní
nehodovosti.
Sebeobrana žen a dívek
Městská policie Rakovník pořádá semináře, zaměřené na sebeobranu žen a dívek. Semináře se
uskutečňují několikrát ročně.
Akce JEHLA
Každoročně se Městská policie Rakovník zapojuje do celorepublikové akce s názvem
„JEHLA“. Celorepublikově je strážníky apelováno na veřejnost, aby v případě nálezu
infekčního materiálu, bylo neprodleně voláno na tísňovou linku „156“. Městská policie zajistí
odborný sběr i následnou likvidaci.
Beseda se seniory
Městská policie Rakovník, pod záštitou starosty města, uskutečňuje besedy pro seniory.
V těchto besedách je kladeno na důraz, že senioři je nejranitelnější skupina obyvatel. Na
seminářích je probírána sebeobrana, právní vědomí, ale také umět zahájit první pomoc
a úspěšně ji dokončit.
Preventivní akce na školách
Městská policie Rakovník pořádá besedy po školkách, základních školách, ale i na středních
školách. Zde je kladen důraz na případnou šikanu, návykové látky, ale také na poskytování
první pomoci.

11. Závěr
Plán prevence kriminality města Rakovník byl zpracován dle metodiky pro tvorbu dokumentů
prevence kriminality, na základě podkladů Policie ČR, Městské policie Rakovník, zkušeností
z předchozích období a na základě současné situace ve městě.
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