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Úvod 

 

Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor 

nejrůznějších aktivit zaměřených na odstranění, blokaci či oslabování příčin kriminality 

a kriminogenních faktorů. Spočívá ve snaze kriminalitě předcházet, snížit pravděpodobnost vzniku 

a výskytu trestných činů a redukovat sociálně patologické jevy, které představují podhoubí kriminality. 

Podstatným předpokladem fungování prevence kriminality je učinit z ní jeden z pozitivně vnímaných 

aprioritních zájmů společnosti. Tím se zároveň otevře možnost pro případné zapojení co nejširšího 

okruhu občanů do nejrůznějších preventivních aktivit. Jde tedy o to, aby v názorech a postojích občanů 

představovala prevence kriminality žádoucí aktivitu, která má dostatečně konkrétní obsah, a kterou 

mohou sami svým jednáním významně pozitivně ovlivňovat a podporovat. 

Hlavním prostředkem kontroly a omezování kriminality je bezpečnostní politika státu, jejíž součástí je 

prevence kriminality, nejefektivnější a nejlevnější metoda k řešení tohoto jevu. Je prokázáno, že dobře 

naplánované strategie prevence kriminality předcházejí trestné činnosti a viktimizaci, ale rovněž 

podporují bezpečnost společnosti a přispívají k udržitelnému rozvoji států. Zároveň zlepšují kvalitu 

života ve městě a přinášejí dlouhodobé přednosti zejména v oblasti snižování nezbytných nákladů 

spojených se systémem trestní justice a dalších sociálních výdajů přímo plynoucích ze spáchané trestné 

činnosti.  

V plánu jsou definovány hlavní priority v oblasti prevence kriminality na období let 2017–2019 

rozvedené do konkrétních opatření. Pro město Vlašim z tohoto plánu vychází úkol realizovat v rámci 

svého území preventivní politiku, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality a zajišťovat finanční 

podporu aktivitám v rámci aktivit prevence kriminality. Plán prevence kriminality je nezbytným 

dokumentem k předkládání žádostí nejen o státní účelové dotace Ministerstva vnitra ČR. Plán deklaruje 

svůj otevřený charakter, je tedy možné jej průběžně aktualizovat na základě aktuální situace a potřeb. 

Plnění plánu bude monitorovat a evaluovat Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě 

ve spolupráci s Pracovní skupinou prevence kriminality a protidrogové prevence. 
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Plán prevence kriminality města Vlašimi na léta 2017-2019 byl zpracován v souladu se Strategií 

prevence kriminality v České republice na léta 2016–2020 a s Koncepcí prevence kriminality 

Středočeského kraje na léta 2014–2016. Plán prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 

si také klade za cíl dle získaných zkušeností a nových poznatků prevenci kriminality na území města 

nadále rozvíjet. Plán je výchozím podkladem pro tvorbu dalších navazujících koncepčních podkladů, 

které řeší oblast prevence kriminality na úrovni obce, zejména každoročně zpracovávaných programů 

prevence kriminality pro město Vlašim.  

Plán prevence kriminality vznikl za podpory Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě a Rady 

města Vlašimi. Tato Komise je poradním orgánem Rady města. Komise pravidelně hodnotí 

bezpečnostní situace ve městě, reaguje na podněty občanů a složek integrovaného záchranného 

systému, dále se zabývá aktuální bezpečnostní situací ve městě. Za účelem tvorby Plánu prevence 

kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 byla sestavena Pracovní skupina prevence 

kriminality a protidrogové prevence jako poradní orgán Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve 

městě, která se prvně sešla dne 21. 10. 2016 a následně se scházela dle potřeb. Složení osob v Komisi 

i v Pracovní skupině je představeno v tabulkách č. 1 a 2. 

 

Zpracovatelem předkládaného Plánu prevence kriminality na roky 2017–2019 je Mgr. Petra Rajmanová 

v součinnosti s Odborem sociálním a zdravotním Městského úřadu Vlašim, Obvodním oddělením 

Policie ČR Vlašim a Městskou policií Vlašim. 

 

Tabulka 1: Složení Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě 

Jméno a příjmení Organizace 

Pavla Homolková 
Předsedkyně komise 
ředitelka Městského domu dětí a mládeže (Volba 
pro město) 

Mgr. Pavla Kovalská Město Vlašim 
Monika Macková podnikatelka (ODS) 
PaedDr. Blanka Horálková ZŠ Vorlina, Vlašim (Nezávislí) 
Mgr. Jan Vopálka Celní správa (KDU-ČSL) 
Marie Štětinová důchodce (KSČM) 
Ing. Václav Fejtek Městská policie Vlašim 
Mgr. Marie Krejčová ZŠ Sídliště, Vlašim (ČSSD)  
Bc. Milan Mach Obvodní oddělení PČR Vlašim 
Bc. Nicole Jantošová veřejnost (Nezávislí) 
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Tabulka 2: Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence 

Jméno a příjmení Organizace 
Mgr. Petra Rajmanová zpracovatelka plánu 
Mgr. Luděk Jeništa starosta města Vlašimi 
Karel Kroupa místostarosta města Vlašimi 
Karel Balík tajemník Městského úřadu Vlašim 
Mgr. Pavla Kovalská Město Vlašim  

Bc. Lenka Perglová, DiS. Probační a mediační služba ČR, středisko 
Benešov 

Bc. Milan Mach Obvodní oddělení Policie ČR Vlašim 
Ing. Václav Fejtek Městská policie Vlašim 

Bc. Věra Filipová 
Odbor sociální a zdravotní Městského úřadu 
Vlašim 

 

Hlavním úkolem města Vlašim je na základě tohoto dokumentu provádět preventivní politiku v rámci 

svého území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality a zajišťovat finanční podporu 

preventivním aktivitám.  

 

Plán prevence kriminality na roky 2017-2019 byl schválen Zastupitelstvem města Vlašimi 

dne 19. 12. 2016. 
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1 Prevence kriminality1 

 

Prevence kriminality se zabývá příčinami trestné činnosti i dalších sociálně patologických jevů 

a omezováním příležitostí a motivů k jejich rozvoji. Zahrnuje všechny aktivity vyvíjené státními, 

veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních 

podmínek, na potencionální pachatele, ale i na potencionální a faktické oběti trestné činnosti. Mezi 

základní cíle prevence patří především snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu 

bezpečnosti občanů.   

Podstatným předpokladem fungování prevence kriminality je učinit z ní jeden z pozitivně vnímaných 

a prioritních zájmů společnosti, což otevírá příležitosti pro zapojení co nejširšího okruhu občanů 

do nejrůznějších preventivních aktivit. Součástí plánování prevence kriminality je snaha o to, aby 

v názorech a postojích občanů představovala žádoucí aktivitu, která má dostatečně konkrétní obsah 

a kterou mohou občané sami svým jednáním významně pozitivně ovlivňovat a podporovat.   

 

1.1 Teoretické ukotvení prevence kriminality 

Preventivní politika je vedle trestní politiky subsystémem kriminální politiky, která je pak dílčím 

systémem politiky bezpečnostní. Trestní politiku lze charakterizovat jako obrannou strategii kontroly 

kriminality, jejíž převážně represivní část je orientována na minulost, na konkrétní události, trestné 

činy, které již nastaly. (Pozn.: Systém trestní represe má rovněž preventivní význam, ať již ve smyslu 

generální prevence (odstrašení), nebo se svými tendencemi k alternativním opatřením, které 

reprezentují snahy o dekriminalizaci trestání). 

Preventivní politika směřuje do budoucnosti, představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality 

a spoléhá především na nerepresivní prostředky. Zabývá se snižováním pravděpodobnosti páchání 

trestných činů. 

Trestní politika se od politiky preventivní také liší subjekty svých aktivit. Subjekty trestní politiky jsou 

především orgány činné v trestním řízení (systém trestní justice - policie, státní zastupitelství, soudy 

a vězeňství). Naproti tomu okruh subjektů preventivní politiky je mnohem širší. Kromě uvedených 

orgánů (které tu navíc nehrají hlavní roli) v ní působí i další instituce - orgány státní správy, samosprávy, 

podnikatelské subjekty, zájmová sdružení občanů, církve a zejména občané samotní. K tomu je ovšem 

potřebné zdůraznit, že nutnost účasti co nejširší společnosti na prevenci kriminality platí zejména 

                                                           
1 http://www.prevencekriminality.cz 
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v souvislosti s kriminalitou obecnou. Jinak je tomu u kriminality, kde vzhledem k její povaze taková 

účast není možná, ba dokonce ani žádoucí - jde kupříkladu o organizovaný zločin, terorismus, 

kriminalitu právnických osob, některé druhy tzv. hospodářské kriminality, např. finanční a počítačové. 

Prevence těchto druhů kriminality je zejména záležitostí expertů - kriminalistů, revizních a kontrolních 

orgánů, bankovního dozoru apod. 

Objekty prevence kriminality jsou kriminogenní faktory - sociální a fyzické prostředí, příčiny 

a podmínky pro páchání trestné činnosti; potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti, potenciální 

či skutečné oběti trestných činů. 

 Prevence kriminality je jednou z oblastí, kterou se zabývá kriminologie. Kriminologii lze definovat jako 

vědu o kriminalitě čili zločinnosti a o její kontrole, zabývá se pachateli i oběťmi trestných činů. Samotné 

slovo "kriminologie" je odvozeno od latinského crimen (zločin) a řeckého logos (zde ve smyslu učení). 

V České republice je nejvýznamnějším teoretickým pracovištěm Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci spadající pod působnost resortu Ministerstva spravedlnosti ČR. 

Kriminologie je naukou multidisciplinární. Kriminalita jako sociálně patologický fenomén zahrnuje 

aspekty společenské i osobnostní, což je důvod, proč kriminologie čerpá své poznatky například 

ze sociologie, psychologie, psychiatrie, kriminalistiky, pedagogiky, trestního práva, statistiky a dalších 

oborů. Kriminologie je rovněž vědou empirickou, zkoumá kriminalitu jako reálný společenský jev. 

Hlavním úkolem kriminologie je získávání poznatků o kriminalitě a jejích souvislostech. Výsledky 

kriminologického poznání mají sloužit především zákonodárným orgánům, justičním orgánům a dalším 

orgánům sociální kontroly.   

Prevence kriminality zahrnuje souhrn opatření sociální a situační prevence, včetně informování 

veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Jedná se o soubor veškerých aktivit 

vyvíjených státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání 

kriminality a snižování obav z ní. Součástí prevence je i pomoc obětem trestných činů. Prevence 

kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří 

nejrůznější formy závislostí. Preventivní aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním 

i místním, a v každém tomto případě na úrovni primární, sekundární a terciární. 

 Primární prevence se zaměřuje na celou populaci, dospělé i děti. Zahrnuje především výchovné, 

vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. 

Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování vhodných hodnotových měřítek zejména dětí 

a mládeže (využívání volného času, možnosti kulturního, sportovního vyžití, předkládání odborných 

a adekvátních informací, seznámení i s trestnou odpovědností, apod.). Základním prvkem primární 

prevence je rodina, škola a širší sociální prostředí. 
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Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva, vymezené např. podle 

věku, druhu ohrožení či teritoria. 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, šikanu, sprejerství, gamblerství, 

výtržnictví, vandalismus, interetnické konflikty, rasismus a xenofobii apod.) a příčiny kriminogenních 

situací. 

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

na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy a na osoby, které se již staly oběťmi trestných činů. 

Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální 

a rodinné poradenství, pomoc při získávání sociální, sociologické a ekonomické samostatnosti apod.). 

Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního 

prostředí. 

 Sociální prevence představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince 

a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou 

považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Odpovědnost za oblast primární sociální 

prevence spadá do působnosti rodiny, obce a škol. Sekundární a terciární prevence je s ohledem 

na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí pracovníků resortu Ministerstva práce 

a sociálních věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. 

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů 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. Užívá 

metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. 

(Pozn.: Viktimologie je kriminologická disciplína zabývající se vztahem mezi pachatelem trestného činu 

a jeho obětí). 

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

místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické 

povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat. 

Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření. Nejefektivnější 

jsou projekty zaměřené na ochranu obydlí a dalších objektů. Situační prevence je poměrně levná. To 

se ovšem netýká opatření policejních složek, která jsou sice mimořádně účinná, ale finančně 

a personálně náročná. 
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Informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností představuje vysvětlování 

principů bezpečného chování a způsobů technického zabezpečení majetku a osob s ohledem 

na předcházení konkrétních druhů trestné činnosti. 

Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují na primární, sekundární a terciární úrovni. 

  

V České republice je systém prevence kriminality organizován na třech úrovních, a to: 

1. na meziresortní úrovni, kde těžiště meziresortní spolupráce spočívá ve vytváření preventivní politiky 

vlády ve vztahu k obecné kriminalitě a v koordinaci, případně vytváření nových, preventivních činností 

jednotlivých resortů zastoupených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality; 

2. na resortní úrovni, kde programy prevence kriminality vycházejí z věcné působnosti jednotlivých 

ministerstev, obohacují jejich běžné činnosti o nové prvky a přístupy a ovlivňují tvorbu příslušné 

legislativy; 

3. na místní úrovni, do níž jsou zapojeny orgány veřejné správy, policie, nevládní organizace a další 

instituce působící v obcích. Podstatou systému prevence kriminality na místní úrovni je optimální 

rozložení působnosti v oblastech sociální a situační prevence s ohledem na místní situaci, potřeby 

i možnosti. 

V rámci systému prevence kriminality mají významnou roli i instituce na krajské úrovni. 

Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni, 

jejichž podstatou je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie a nestátních neziskových 

organizací. Záběr programu je podmíněn místní situací v oblasti vývoje sociálně patologických jevů, 

potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními prostředky. 

Za realizaci programů prevence kriminality nesou odpovědnost obecní zastupitelstva. Odbor prevence 

kriminality, resp. Ministerstvo vnitra jim poskytuje metodickou, konzultační podporu, 

vzdělávání a za stanovených podmínek i dotační prostředky na realizaci preventivních projektů. 
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1.2 Výchozí dokumenty pro plán prevence kriminality  

Aktuálním dokumentem, ve kterém je formulován souhrnný cíl, strategické cíle a základní principy 

politiky prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 je Strategie prevence kriminality 

v České republice na léta 2016 až 2020. Na uvedenou strategii navazují koncepce kriminality 

jednotlivých krajů, v rámci Středočeského kraje se jedná o Koncepci prevence kriminality 

ve Středočeském kraji na léta 2014–2016. Plán prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 

navazuje na uvedené dokumenty, ale zejména na dosavadní dobrou praxi ve spolupráci mezi subjekty 

působícími na území města Vlašimi v oblasti prevence kriminality a sociální prevence. Při tvorbě plánu 

byla respektována Metodika ministerstva vnitra pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí prevence 

kriminality na úrovni krajů, města a obcí.  

Globální cíl Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 je definován takto: 

„Česká republika se řadí mezi moderní demokratické země, které v zajišťování bezpečnosti a veřejného 

pořádku podporují preventivní přístupy, k čemuž vytváří vhodné systémové, organizační i finanční 

předpoklady.“  

Strategie vychází z priorit daných Programovým prohlášením vlády ČR, aktuálních analýz a poznatků 

i ze zkušeností a příkladů dobré praxe, inspiruje se také zahraničními strategiemi a pozitivními 

zkušenostmi. Komplexně se věnuje činitelům a metodám preventivní práce, uplatňuje proaktivní, 

koordinovaný a multidisciplinární přístup.   

Na základě toho jsou stanoveny na léta 2016 až 2020 následující priority a strategické cíle:   

1. Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetencí a kapacit relevantních 

partnerů, rozšiřování prostoru pro působení dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti a veřejného 

pořádku, s důrazem na využívání rovněž mezinárodní spolupráce a vědeckých poznatků.   

2. Poskytování pomoci a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť 

zranitelných obětí a další rozšiřování a zkvalitňování této pomoci a poradenství. 

3. Při práci s pachateli zaměření na narůstající problém kriminální recidivy, na účinnější resocializaci 

pachatelů a prevenci kriminality dětí a mládeže.   

4. Uplatňování komplexního přístupu k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde i její příčiny jsou 

hluboké a vícezdrojové (typicky sociálně vyloučené lokality).   

5. Reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku (kyberkriminalita, 

ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, kriminalita cizinců a na cizincích) a aplikace 

nových efektivních přístupů k jejich předcházení.   



 

15 
 

Strategie prevence kriminality na léta 2016–2020 schválená usnesením vlády České republiky ze dne 

25. 1. 2016 navazuje na strategické dokumenty vlády ČR, které jsou obecnější povahy, zejména však 

na Strategii prevence kriminality na léta 2012–2015 a na předcházející strategie od roku 1996.  

Krajská úroveň se zabývá organizováním preventivní politiky v samostatné působnosti. Strategie 

prevence kriminality přijatá vládou ČR vytváří pro kraje podmínky, nastavuje pravidla a poskytuje 

metodickou, koordinační a finanční podporu. V případě, že se kraj do preventivní politiky zapojí, má 

tak možnost ovlivnit podobu politiky prevence kriminality na svém území, stanovovat priority, cíle 

a cílové skupiny, na které chce své aktivity zaměřit a rovněž má možnost za pomoci finančních 

prostředků ze státního rozpočtu realizovat své preventivní aktivity. Koncepce prevence kriminality 

ve Středočeském kraji se zaměřuje zejména na dlouhodobé snižování kriminality a závažnosti trestné 

činnosti, zvyšování pocitu bezpečí občanů a komplexní přístup k řešení bezpečnostních rizik postavený 

na úzké spolupráci všech zainteresovaných složek.  

Koncepce prevence kriminality ve Středočeském kraji na období 2014–2016 vychází ze Strategie 

prevence kriminality v ČR na léta 2012–2015, na tento dokument navazuje a rozvíjí ho v souladu 

s potřebami a možnostmi kraje. Je základním dokumentem kraje, který aktualizuje předchozí krajskou 

koncepci v souladu se současným stavem jevu kriminality, o jeho důsledcích a o účinných řešeních 

s ním souvisejících problémů. Kraj v koncepci definuje základní východiska a směry řešení některých 

problémů s kriminalitou spojených a určuje tak základní rámec preventivní politiky.  
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2 Sociodemografická analýza 

2.1 Obecná charakteristika území 

Na níže uvedených mapách je znázorněna poloha města Vlašimi.  

Město Vlašim patří do okresu Benešov ležícím ve Středočeském kraji na jih od hlavního města České 

republiky Praha. Okres Benešov sousedí s okresy: na severu s Praha – východ, Kolín a Kutná Hora, 

na jihu s okresy Pelhřimov, Tábor a Písek, na západě s okresem Příbram a Praha – západ a na východě 

s okresem Havlíčkův Brod. 

Okres Benešov je svou rozlohou 1 475 km2 druhým největším okresem Středočeského kraje, na jehož 

celkové ploše se podílí svými 13,4 %. Od roku 2009 pod obec s rozšířenou působností patří 48 obcí 

(Vlašim – obec 3. typu a 47 obcí typu 1). Obec s rozšířenou působností Vlašim se rozkládá na 49 594 ha 

plochy.  

Město Vlašim se nachází na jihovýchodě Středočeského kraje a je součástí regionu soudržnosti NUTS 

II. – Střední Čechy. Město je vzdálené od hlavního města Prahy zhruba 70 km, které je díky dálnici D1 

snadno dostupné. Město leží na řece Blanici. Vlašim má 7 městských části – Vlašim, Domašín, Hrazená 

Lhota, Nesperská Lhota, Bolina, Polánka a Znosim. Celková výměra spádového území města činí 

4 143,24 ha.  

Obrázek 1: Okresy v České republice 

 

Zdroj: ČSÚ, prosinec 2016 
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Obrázek 2: Obce s rozšířenou působností v České republice 

 

Zdroj: ČSÚ, prosinec 2016 

 

Obrázek 3: Správní obvod obce s rozšířenou působností Vlašim 

 

Zdroj: ČSÚ pod odkazem: https://www.czso.cz/csu/xs/2125_so_orp_vlasim, prosinec 2016  
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2.2 Popis demografické situace 

Růst počtu obyvatel byl ve Vlašimi zaznamenán od konce 19. století. Počet obyvatel se zvyšoval 

v rozmezí let 1869–1999, kdy Vlašim měla 12 569 obyvatel. Dlouhodobě má počet obyvatel ve městě 

klesající tendenci, od roku 2006 do roku 2015 se jejich počet snížil zhruba o 300. Migrační i přirozený 

přírůstek jsou dlouhodobě v záporných hodnotách. Ke konci roku 2015 činil počet obyvatel ve městě 

Vlašim 11 704 a počet obyvatel žijících ve stejné době na území ORP Vlašim byl 25 751. Hustota 

obyvatel žijících na území Vlašimi v roce 2014 byla 283,21 obyvatel/km2. Na skutečnost snižování počtu 

obyvatel města má vliv zejména migrace obyvatelstva. Během roku 2015 se z Vlašimi odstěhovalo 

254 osob a přistěhovalo 233, což je o 21 osob méně.  

Průměrný věk obyvatel se každoročně zvyšuje, v roce 2006 byl průměrný věk občanů města Vlašimi 

40,6 let a v roce 2015 je 43,2 roku. 

Níže uvedená tabulka a graf dokládá uvedené údaje zjištěné z dat Českého statistického úřadu. 

 

Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel ve městě Vlašimi v letech 2006-2015 

Rok  
Počet obyvatel V tom podle 

pohlaví V tom ve věku (let) Průměrný 
věk 

Celkem k 31.12. Muži Ženy 0-14 15-64 65 a více 

2006 12 033 5 908 6 125 1 691 8 564 1 778 40,6 
2007 12 061 5 939 6 122 1 712 8 536 1 813 40,8 
2008 12 053 5 933 6 120 1 680 8 522 1 851 41,1 
2009 12 024 5 937 6 087 1 650 8 499 1 875 41,4 
2010 11 956 5 909 6 047 1 629 8 385 1 942 41,7 
2011 11 867 5 857 6 010 1 603 8 233 2 031 42,1 
2012 11 769 5 788 5 981 1 596 8 040 2 133 42,5 
2013 11 767 5 773 5 994 1 605 7 945 2 217 42,7 
2014 11 734 5 727 6 007 1 610 7 791 2 333 43 
2015 11 704 5 717 5 987 1 651 7 664 2 389 43,2 

Zdroj: ČSÚ, listopad 2016 

Podíl žen a mužů je relativně vyrovnaný, i napříč věkovými skupinami. Na konci roku 2015 mírně 

převládal počet žen (o 270 žen více než mužů), kterých bylo ve městě evidováno 51,2 %. Počet občanů 

Vlašimi nad 65 let stále narůstá, v roce 2006 tvořili 14,78 %, kdežto v roce 2015 20,41 % z celku (oproti 

17,13 % ve Středočeském kraji a v benešovském okrese 17,88 %). Počet obyvatel ve věku 0-14 let mírně 

klesá. Průměrný věk obyvatele ve Vlašimi v roce 2015 je 43,2 let a na území Středočeského kraje 40,8 

let, na okrese Benešov pak 41,4 let.  
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel dle věkové struktury ve městě Vlašimi v letech 2006 až 2015 

 

Zdroj: ČSÚ, listopad 2016 

 

Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel ve městě Vlašimi ve vybraných letech 

Rok Název 
obce 

Stav 
1.1. Narození Zemřelí Přistě- 

hovalí 
Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
31.12. 

1983 Vlašim 13 813 217 137 363 246 80 117 197 14 010 
1990 Vlašim 14 114 156 155 188 257 1 -69 -68 14 046 
1993 Vlašim 12 796 124 139 168 188 -15 -20 -35 12 761 
2000 Vlašim 12 569 101 129 141 177 -28 -36 -64 12 505 
2010 Vlašim 12 024 120 123 185 250 -3 -65 -68 11 956 
2011 Vlašim 11 956 100 126 154 217 -26 -63 -89 11 867 
2012 Vlašim 11 867 112 133 176 253 -21 -77 -98 11 769 
2013 Vlašim 11 769 132 126 195 203 6 -8 -2 11 767 
2014 Vlašim 11 767 120 123 208 238 -3 -30 -33 11 734 
2015 Vlašim 11 734 130 139 233 254 -9 -21 -30 11 704 

Zdroj: ČSÚ, listopad 2016 
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Graf 2: Vývoj počtu obyvatel ve městě Vlašimi v letech 2006–2015 – průměrný věk obyvatel ve 
srovnání s celkovým počtem obyvatel a počtem obyvatel v produktivním věku 

 

Zdroj: ČSÚ, listopad 2016 

 

Ve městě Vlašimi bylo k roku 2011 evidováno 4 919 domácností, což je téměř polovina všech 

domácností na území ORP Vlašim a 13 % z domácností v okrese Benešov. Jedná se o domácnosti 

tvořené jednou rodinou v podílu 63,47 %, dvěma a více rodinami v podílu 1,57 %, domácnosti 

jednotlivců v 31,20 % a vícečlenné nerodinné domácnosti 3,36 %. Z celkového počtu domácností se 

jedná o 77,65 % úplných rodin a 22,35 % rodin neúplných.  

 

2.3 Nezaměstnanost 

Město Vlašim je v dobré dojezdové vzdálenosti do hlavního města Prahy díky dostupnosti dálnice D1 

(sjezd 41 a 49). Vzhledem k této skutečnosti mají možnost obyvatelé města za prací dojíždět zejména 

do Prahy, Benešova či Tábora, Lukavce. To má také vliv na nízkou nezaměstnanost v rámci celé obce 

s rozšířenou působností. Do jiného kraje dojíždělo za prací ke konci roku 2011 zhruba 19,4 % 

zaměstnaných osob (dle údajů ze sčítání obyvatel z roku 2011). Nabídka pracovních míst a možnosti 

uplatnění ve městě jsou nepatrné zejména pro osoby s vysokoškolským vzděláním. 

 

  

12033 12061 12053 12024 11956 11867 11769 11767 11734 11704

8564 8536 8522 8499 8385 8233 8040 7945 7791 7664

40,6 40,8 41,1 41,4 41,7 42,1 42,5 42,7 43 43,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rok

Počet obyvatel Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let Průměrný věk obyvatel



 

21 
 

Tabulka 5: Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání v roce 2011 

 Celkem Muži Ženy 
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 10 128 4 934 5 194 
 Bez vzdělání 34 16 18 

Základní včetně neukončeného 1 738 573 1 165 
Střední vč. vyučení (bez 
maturity) 3 524 2 085 1 439 

Úplné střední (s maturitou) 3 030 1 406 1 624 
Nástavbové studium 311 95 216 
Vyšší odborné vzdělání  134 48 86 
Vysokoškolské vzdělání 993 487 506 

Zdroj: ČSÚ, sčítání lidu 2011 

 

Nezaměstnanost způsobená ekonomickou krizí se od roku 2010 opět snižuje a v srpnu roku 2015 bylo 

evidováno 317 nezaměstnaných osob na 71 volných míst. Míra nezaměstnanosti tak v srpnu 2015 činila 

4,1 % a byla nižší než na úrovni Středočeského kraje (5,5 %) i České republiky (5,1 %). (ČSÚ, 2014) 

V roce 2015 bylo ve Vlašimi evidováno 300 nezaměstnaných, z toho největší podíl žen ve věku 55–

59 let, nejméně nezaměstnaných osob bylo evidováno ve věkové kategorii do 19 let. Ve srovnání 

s rokem 2010 došlo ke konci roku 2015 ke snížení počtu nezaměstnaných osob napříč všemi věkovými 

kategoriemi, kromě nepatrného nárůstu nezaměstnaných ve věku 55-59 let a osob nad 60 let. Poměr 

nezaměstnaných žen a mužů byl v roce 2015 téměř vyrovnaný. Naproti tomu v roce 2010 bylo 

nezaměstnaných mužů o 11 % více. Co se týče délky evidence na úřadu práce, v roce 2015 celých 39 % 

osob nebylo evidováno déle než 3 měsíce (v roce 2010 45 %). Od roku 2010 je stále největší podíl 

nezaměstnaných osob se středním odborným vzděláním (s výučním listem), v roce 2015 činil 34 %. 
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Tabulka 6: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2001-2014 v ORP Vlašim 

NEZAMĚSTNANOST 
(dle MPSV k 31. 12.2) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
20
12 

2013 2014 

Evidovaní uchazeči o 
zaměstnání 

346 482 547 620 539 550 421 488 797 924 806 . 1 046 826 

z toho dosažitelní (%) . . . . 91,1 92,7 94,3 97,3 99,5 98,5 98,0 . 98,8 98,1 

z toho občané se 
zdravotním postižením 
(%) 

20,5 17,6 14,3 17,9 21,0 20,0 24,9 16,8 13,7 11,5 13,5 . 10,0 12,2 

z toho absolventi (%) 15,9 15,8 11,3 12,9 9,3 6,4 4,3 9,8 10,0 6,6 7,3 . 7,0 6,2 

z toho osoby s délkou 
evid. nad 12 měsíců 
(%) 

8,4 8,3 9,7 12,9 14,8 13,1 15,0 9,8 8,8 13,4 22,6 . 27,1 27,0 

Volná pracovní místa 146 67 92 81 106 181 182 113 71 100 141 . 135 182 

Počet uchazečů na 1 
volné pracovní místo 

2,4 7,2 5,9 7,7 5,1 3,0 2,3 4,3 11,2 9,2 5,7 . 7,7 4,5 

Podíl nezaměstnaných 
osob (%) 3 

. . . . 2,72 2,83 2,19 2,62 4,39 5,07 4,45 . 5,89 4,67 

         Zdroj: ČSÚ, listopad 2016 

 

Nezaměstnanost daného území je ovlivněna také stabilitou podnikatelského prostředí, rozvojem 

infrastruktury, kvalitou a četností dopravní dostupnosti, kvalifikační strukturou obyvatelstva, rozvojem 

obytných ploch a ochotou obyvatelstva dojíždět za prací do větších měst. 

 

  

                                                           
2 v roce 2013 uvedeny údaje k 31.3. 2014 

3 podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15 až 64 let na počtu obyvatel stejného věku; ukazatel je používán od roku 2012 (časová řada byla 
zpětně 
   dopočtena do roku 2005) 
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Tabulka 7: Ekonomické subjekty se sídlem na území ORP Vlašim v letech 2001-2014 

EKONOMICKÉ SUBJEKTY 
SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ 
SPRÁVNÍHO OBVODU  
(k 31. 12.) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ekonomické subjekty 
(podle RES) 4 

5 234 5 574 5 853 5 900 5 913 6 012 5 992 6 117 6 101 6 217 6 367 6 481 6 074 6 131 

fyzické osoby 4 550 4 867 5 069 5 102 5 071 5 137 5 092 5 198 5 136 5 219 5 380 5 465 5 116 5 164 

z toho zemědělští 
podnikatelé 5 

347 351 352 357 369 361 360 363 158 165 171 170 169 171 

právnické osoby 684 707 784 798 842 875 900 919 965 998 987 1 016 958 967 
z toho obchodní 

společnosti 180 182 199 215 239 257 263 271 289 287 293 311 306 320 

Podíl ekonomických subjektů podle 
vybraných odvětví ek. činnosti (%) 

zemědělství, lesnictví 
a rybářství 

10,6 10,0 9,8 10,0 10,4 10,1 10,5 10,5 7,3 7,8 7,9 8,0 8,4 8,6 

průmysl celkem 18,3 18,2 18,1 18,0 18,5 18,4 18,0 17,8 18,0 17,6 17,2 16,8 15,3 14,9 

stavebnictví 12,2 12,4 12,5 12,9 12,9 13,1 13,3 13,3 13,7 13,8 13,7 13,6 13,3 13,6 
obchod, ubytování, 

stravování a pohostinství 30,1 30,8 30,3 30,3 29,5 29,3 28,6 28,2 27,7 26,8 25,6 25,6 23,7 24,6 

Počet subjektů podle počtu zaměstnanců 

bez zaměstnanců 4 062 . 4 009 3 798 2 008 1 923 1 752 2 078 
2 

118 
2 

164 
2 

221 
2 

174 
2 

120 
2 

137 
1–9 zaměstnanců 

(mikropodniky) 
337 . 431 431 403 424 421 404 396 389 377 364 351 352 

10–49 zaměstnanců 
(malé podniky) 80 . 94 94 87 88 80 86 84 76 85 85 82 82 

50–249 zaměstnanců 
(střední podniky) 

27 . 27 32 27 26 27 25 25 27 24 21 20 22 

250 a více 
zaměstnanců (velké 
podniky) 

5 . 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 

nezjištěno 723 . 1 288 1 542 3 385 3 547 3 708 3 520 3 474 3 558 3 656 3 834 3 498 3 535 

Zdroj: ČSÚ, listopad 2016 

 

Data uvedená v následující tabulce představují počty nezaměstnaných na kontaktním pracovišti ÚP ČR 

ve Vlašimi za poslední tři roky dle věkových skupin vždy ke dni 31. 12., s výjimkou roku 2016, kde jsou 

data uvedena k 30.11. Ve všech věkových kategoriích jsou v nadpoloviční většině nezaměstnané ženy. 

Nejméně početná je kategorie mladistvých a osob starších 60 let. V uvedené tabulce je patrný pokles 

nezaměstnaných, v roce 2014 bylo evidováno 378 uchazečů o zaměstnání a v roce 2016 

o 148 uchazečů méně.  

 

 

                                                           
4 vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje před rokem 2013 plně srovnatelné 
5 do roku 2008 včetně samostatně hospodařících rolníků nezapsaných v obchodním rejstříku 
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Tabulka 8: Počet uchazečů o zaměstnání podle věku v letech 2014-2016 (k 31. 12., v roce 2016 
k 30. 11.) 

Rok 

Celkový 
počet 

uchazečů/z 
toho žen 

Do 19 
let/z 
toho 
žen 

Mladiství 
uchazeči/z 
toho žen 

20 - 24 
let/z 
toho 
žen 

25 - 29 
let/z 
toho 
žen 

30 - 34 
let/z 
toho 
žen 

35 - 39 
let/z 
toho 
žen 

40 - 44 
let/z 
toho 
žen 

45 - 49 
let/z 
toho 
žen 

50 - 54 
let/z 
toho 
žen 

55 - 59 
let/z 
toho 
žen 

více než 
60 let/z 

toho 
žen 

2014 378/196 21/13 4/3 47/25 42/17 50/25 56/25 30/20 33/21 35/22 53/28 11/0 

2015 300/153 16/10 3/2 36/16 34/14 32/13 30/17 33/16 23/15 41/24 46/27 9/1 
2016 

k 30.11. 
230/124 15/8 4/2 31/9 25/12 30/17 17/9 26/14 18/14 29/21 29/18 10/2 

Zdroj: Data poskytnutá Úřadem práce ČR, KP Vlašim, prosinec 2016 

 

Tabulka 9: Počet uchazečů o zaměstnání podle délky evidence v letech 2014-2016 (k 31. 12., v roce 
2016 k 30. 11.) 

Rok 

Počet 
uchazečů 

k 31.12. 

Z 
toho 

počet 
žen  

V evidenci 
do 3 

měsíců/z 
toho žen 

V evidenci 
3-6 

měsíců/z 
toho žen 

V evidenci 
6-9 

měsíců/z 
toho žen 

V evidenci 
9-12 

měsíců/z 
toho žen 

V evidenci 
12-24 

měsíců/z 
toho žen 

V evidenci 
více než 

24 
měsíců/z 
toho žen 

2014 378 196 151/66 64/37 33/20 24/13 58/32 48/28 

2015 300 153 117/41 58/33 35/21 18/10 31/22 41/26 

2016 k 
30.11. 

230 124 105/51 46/21 22/15 15/11 28/17 14/9 

Zdroj: Data poskytnutá Úřadem práce ČR, KP Vlašim, prosinec 2016 

 

Tabulka číslo 9 prezentuje délku evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadě práce ČR, konkrétně 

na kontaktním pracovišti ve Vlašimi. Největší počet uchazečů je evidován na dobu kratší než 3 měsíce. 

Nejméně uchazečů v uvedených třech letech bylo v evidenci po dobu 9 až 12 měsíců. Na více jak 

24 měsíců bylo evidováno nejvíce uchazečů v roce 2014, a to 12,7 % z celkového počtu. V roce 2016 se 

jednalo už pouze o 6,08 % uchazečů z celkového počtu evidovaných osob. 

 

Úřad práce, kontaktní pracoviště Vlašim, kromě nezaměstnanosti eviduje také počty vyplacených 

dávek ze státní sociální podpory, hmotné nouze a příspěvku na péči a mobility. 

Následující tabulky představují právě uvedené počty vyplacených dávek z letech 2014–2016. Rok 2016 

je zpracován do 31.10.  
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Tabulka 10: Přehled vyplacených dávek ÚP v roce 2014–2016 

KoP Měsíc 

2014 2015 2016 

SSP + 
PP 

počet 
dávek 

HN 
počet 
dávek 

PnP + 
mobilita 

počet 
dávek 

SSP + 
PP 

počet 
dávek 

HN 
počet 
dávek 

PnP + 
mobilita 

počet 
dávek 

SSP + 
PP 

počet 
dávek 

HN 
počet 
dávek 

PnP + 
mobilita 

počet 
dávek 

Vlašim leden 1 938 260 989 1 867 354 1 076 1812 243 1071 
  únor  1 948 267 990 1 921 283 1 073 1827 259 1025 
  březen 1 930 351 994 1 889 371 1 083 1760 272 1038 
  duben 1 958 314 1 035 1 891 286 1 021 1805 291 1087 
  květen 1 865 300 990 1 838 313 1 030 1811 297 1069 
  červen 1 950 371 1 047 1 866 320 1 043 1813 284 1049 
  červenec 1 896 380 1 019 1 871 277 1 066 1764 223 1111 
  srpen 1 901 307 1 052 1 779 279 1 020 1719 218 1046 
  září 1 914 341 1 024 1 887 295 1 023 1780 255 1049 
  říjen 1 650 368 1 037 1 602 270 1 074 1594 206 1089 
  listopad 1 580 280 1 060 1 603 283 1 038    

  prosinec 1 948 442 1 055 1 853 328 1 043    

          Zdroj: ÚP, kontaktní pracoviště Vlašim, prosinec 2016 

 

Tabulka 11: Přehled vyplacených dávek a objem v Kč v roce 2015 evidovaných kontaktním 
pracovištěm ÚP Vlašim 

2015 SSP + PP 
počet dávek 

Objem v Kč HN počet 
dávek Objem v Kč PNP + mobilita 

počet dávek Objem v Kč 

leden 1 867 5 944 421 354 1 223 658 1 076 3 212 223 
únor 1 921 6 006 718 283 990 220 1 073 3 056 200 
březen 1 889 6 054 845 371 1 403 318 1 083 3 276 560 
duben 1 891 6 175 520 286 1 096 857 1 021 2 955 200 
květen 1 838 5 924 893 313 1 147 787 1 030 2 887 499 
červen 1 866 5 993 776 320 1 152 620 1 043 3 185 863 
červenec 1 871 5 929 281 277 990 460 1 066 3 124 200 
srpen 1 779 5 693 996 279 1 023 363 1 020 2 978 370 
září 1 887 5 836 670 295 1 100 778 1 023 2 782 091 
říjen 1 602 5 460 421 270 1 026 658 1 074 3 100 400 
listopad 1 603 5 666 189 283 1 120 717 1 038 2 808 200 
prosinec 1 853 6 037 056 328 1 233 253 1 043 3 258 000 

          Zdroj: ÚP, kontaktní pracoviště Vlašim, prosinec 2016 
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3 Institucionální analýza 

 

Institucionální analýza se zaměřuje na činitele aktivní na poli prevence kriminality a slouží 

ke zmapování organizací a jejich činností na území města Vlašimi.   

Institucionální analýza předkládá základní informace o sociálních službách, školách, kulturních 

a sportovních činnostech, státní správě a rovněž samosprávě. Jejich spolupráce v oblasti sociální 

a situační prevence probíhá ve Vlašimi prostřednictvím Komise prevence kriminality a bezpečnosti 

ve městě, která je jmenována zastupitelstvem města. A od podzimu roku 2016 je činná také Pracovní 

skupina prevence kriminality a protidrogové prevence, která byla svolána zejména za účelem 

zpracování dokumentů Plánu prevence kriminality a Plánu protidrogové prevence a dále se bude 

dle potřeb Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě podílet na naplňování stanovených 

priorit a opatření, jejich vyhodnocování a zpracovávat další koncepce.  

Další aktivní skupinou na poli prevence kriminality ve městě Vlašimi bude koordinační tým, který 

vychází z Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 

sepsanou mezi městem Vlašim a Policií České republiky zastoupenou Obvodním oddělením 

PČR Vlašim. Koordinační tým je vrcholným stupněm komunikace mezi oběma stranami dohody. 

Do koordinačního týmu byl jmenován starosta města, místostarosta města, vedoucí Územního odboru 

PČR Benešov, vedoucí Obvodního oddělení PČR Vlašim, vedoucí Městské policie Vlašim, manažer 

prevence kriminality, předseda komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě a dle potřeby 

a aktuálních témat mohou být přizvány i další osoby. 

 

3.1 Město Vlašim  

Město Vlašim se na prevenci kriminality aktivně podílí. Oblast prevence kriminality je zde politicky 

i finančně podporována. Město Vlašim zřídila v roce 2007 Městskou policii Vlašim, která 

se ve spolupráci se státní policií podílí na zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě. Městská policie 

Vlašim má v současné době 6 strážníků a od 1. 11. 2016 byl přijat asistent prevence kriminality 

ve spolupráci s Úřadem práce ČR, pobočka Vlašim. Do budoucna by město Vlašim chtělo vytvořit ještě 

jedno pracovní místo pro asistenta prevence na základě uzavřené dohody s Úřadem práce ČR 

ve Vlašimi. Městská policie se aktivně podílí na preventivních aktivitách. Pro základní a mateřské školy 

ve Vlašimi pořádají besedy ve spolupráci s Odborem sociálním a zdravotním Městského úřadu Vlašim 

a s Policií ČR. Besedy jsou na téma trestní odpovědnost, kyberšikana a šikana, návykové látky, apod. 

Dále se účastní Dopravního hřiště pro žáky mateřských a 1. stupně základních škol, Dne dětí 
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pořádaného Městským domem dětí a mládeže Vlašim, pro předškolní děti připravuje besedy na téma 

Bezpečný chodec. Městská policie Vlašim má jmenovaného strážníka, který se ve své činnosti soustředí 

na prevenci kriminality. Městská policie Vlašim disponuje preventivním nástrojem, kterým je Městský 

kamerový dohlížecí systém, který by v budoucnu rádi rozšířili a na předem vydefinované body budou 

nainstalovány ve městě další kamery tak, aby bylo možno pokrýt i prostory, ve kterých dochází 

k protiprávnímu jednání v různých stupních závažnosti. Tento nástroj by ještě zefektivnili tím, že by 

došlo k propojení kamerového systému mezi služebnami Městské policie Vlašim a Obvodním 

oddělením Policie ČR Vlašim.  

V roce 2011 zřídilo město Vlašim Komisi prevence kriminality a bezpečnosti ve městě, kde jmenovalo 

členy z řad politických stran a zástupců institucí podílejících se na prevenci kriminality ve městě. Komise 

se vyjadřuje k preventivním aktivitám pořádaným ve městě, vyjadřuje se k přidělením finanční podpory 

na preventivní aktivity. Předkládá návrhy a podněty v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti ve 

městě Radě města. V souvislosti s tvorbou Plánu prevence kriminality na roky 2017-2019 byla jako 

složka Komise vytvořena Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. Komise se 

(dle potřeb i ve spolupráci s členy Pracovní skupiny) podílí na tvorbě plánu prevence kriminality a 

následně bude zapojena do naplňování a vyhodnocování nastavených priorit a opatření a do tvorby 

následných dokumentů.  

Nyní je připravován projekt Bezpečné město Vlašim, který posílí spolupráci mezi městem Vlašim, Policií 

ČR a Městskou policií Vlašim. Jedná se o vytvoření záložky na webových stránkách města, kde budou 

občanům poskytovány informace o dění ve městě z oblasti dopravy, prevence kriminality, dále zde 

budou pravidelně umisťovány mapy kriminality, články, zprávy o ztrátách a nálezech, o osobách 

v pátrání či hledaných osobách a mnoho dalšího. 

Odbor sociální a zdravotní je organizační složkou Městského úřadu Vlašim. V oblasti prevence 

kriminality a protidrogové prevence je odbor významným nositelem nejen pro území města Vlašim. 

Součástí odboru jsou agendy naplňující role v oblasti prevence, a to agenda sociálně-právní ochrany 

dětí, včetně kurátorky pro děti a mládež, manažera prevence kriminality, koordinátorky protidrogové 

prevence, sociální kurátorky, opatrovnictví. Odbor se také aktivně podílel na tvorbě Komunitního plánu 

sociálních služeb na okrese Benešov, kde město Vlašim bylo v pozici partnera projektu. Komunitní plán 

je zajišťován a naplňován zejména koordinátorkou komunitního plánování.  

Sociální práce sociálních pracovnic pro dospělé klienty (sociální kurátorka, opatrovnictví, a další) 

se zaměřuje na velkou škálu cílových skupin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a v této 

souvislosti dochází ke spolupráci s řadou poskytovatelů sociálních služeb, organizací či dalších institucí. 

Sociální pracovnice jsou v pravidelném kontaktu s pracovnicemi Farní charity Vlašim, Občanské 
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poradny při Farní charitě Vlašim, s Pečovatelskou službou okresu Benešov (pečovatelská služba, 

noclehárna, azylový dům pro jednotlivce, terénní program). Dále pravidelná spolupráce probíhá také 

s úřadem práce, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, Městskou policií Vlašim, Obvodním oddělením 

PČR Vlašim, soudy, exekutory a dalšími. Sociální pracovnice v těchto agendách pracují s osobami, které 

se nachází v nepříznivé životní situaci. Snaží se jim býti nápomocné při řešení bytové otázky, při řešení 

nezaměstnanosti, při zajištění materiální pomoci. Krize většiny jejich klientů vychází z dluhové 

problematiky, mají dluhy na nájmu, zamotali se do spirály půjček a nemají kompetence si vyřídit žádosti 

o vyplácení dávek či schopnosti zorientovat se v sociálním systému. Sociální pracovnice s těmito 

osobami dochází i jako doprovod na úřady či další instituce. V rámci opatrovnictví pomoc osobám 

s mentálním postižením a v oblasti péče o osobu blízkou se snaží pečujícím osobám pomoci zorientovat 

se v systému služeb v regionu a okolí. Další oblasti sociální práce, které pracovnice řeší, je oblast 

sociální kurately, která se zaměřuje na pomoc osobám ve výkonu trestu odnětí svobody či ve výkonu 

vazby. Dále se zaměřuje na osoby z psychiatrických léčeben, ze zdravotních zařízení a léčebných 

zařízení pro chorobné závislosti. Činnost sociálního kurátora je také namířena do oblasti života 

propuštěných ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a na pomoc osobám, které 

opouštějí pěstounskou péči po dosažení zletilosti. Další část práce sociálního kurátora tvoří pomoc 

osobám s nenaplněnými základními životními potřebami, jako jsou zejména osoby bez přístřeší a 

rizikově žijící osoby (užívající návykové látky či ohrožené trestnou činností). Sociální kurátor poskytuje 

odborné sociální poradenství v celé sociální oblasti, spolupracuje s klienty po celou dobu trestního 

řízení včetně pohovorů při jejich návštěvách ve věznicích a písemné komunikaci. Spolupracuje s 

rodinami klientů, s institucemi a subjekty (Vězeňská služba ČR, soudy, policie, státní zastupitelství, 

úřady práce, ubytovny, poskytovatelé sociálních služeb, a další). V roce 2015 bylo propuštěno celkem 

18 osob z výkonu trestu, což je na rozdíl od roku 2013 o 5 více. V roce 2013 byly ze školských zařízení 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy propuštěny 3 osoby. 
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Graf 3: Počet klientů sociálních pracovnic pro dospělé v letech 2013–2015 

 

Zdroj: Odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim, prosinec 2016 
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Tabulka 12: Struktura klientů v evidenci sociálních pracovnic pro dospělé v letech 2013–2015 

Rok 2013 2014 2015 

Klienti v evidenci 
sociálních pracovnic 

pro dospělé 

Nově 
zaevidovaní 

ve 
sledovaném 

roce 

Celkem ke 
konci 

sledovaného 
roku 

Nově 
zaevidovaní 

ve 
sledovaném 

roce 

Celkem ke 
konci 

sledovaného 
roku 

Nově 
zaevidovaní 

ve 
sledovaném 

roce 

Celkem ke 
konci 

sledovaného 
roku 

Osoby se zdravotním 
postižením nebo 
duševním 
onemocněním 

98 115 85 142 349 356 

Osoby pečující o 
osoby závislé na péči 
jiné osoby 

6 14 3 6 6 11 

Osoby s různým 
stupněm 
omezení/způsobilosti 
k právním úkonům 

0 3 4 8 0 5 

Osoby ohrožené 
sociálním 
vyloučením 

2 12 2 2 5 7 

Osoby ohrožené 
rizikovým způsobem 
života 

2 6 1 3 7 8 

Oběti agrese, trestné 
činnosti či domácího 
násilí 

4 7 2 5 1 6 

Osoby, které ztratily 
přístřeší, nebo se 
nacházejí v nejistém 
či neadekvátním 
bydlení 

5 28 1 6 9 13 

Nezaměstnaní a 
osoby s materiálními 
problémy 

5 14 4 10 0 1 

Imigranti 10 11 1 4 0 2 
Rodiny s dětmi 2 11 1 3 6 9 
Senioři x x 20 106 14 103 

Osoby neschopné 
splácet závazky a 
pohledávky 

x x 3 6 5 6 

Další skupiny osob 51 51 11 12 23 31 
            Zdroj: Odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim, prosinec 2016 
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Kurátorka pro děti a mládež spadá svou agendou pod orgán sociálně-právní ochrany dětí odboru 

sociální a zdravotního. Svou činností působí na nezletilé děti v oblasti sekundární a terciární prevence 

sociálně patologických jevů, tedy ve většině případů řeší následky projevů sociálně patologických jevů. 

Kurátorka úzce ve své činnosti spolupracuje se školami, které její klienti navštěvují, dále s Policií ČR. 

Školy se na kurátorku obrací v případě zachycení projevů sociálně patologických jevů na půdě škol. 

Kurátorka pro děti a mládež vykonává rovněž preventivní činnost v rámci individuálních pohovorů 

s klienty, tedy s nezletilými dětmi. Počty klientů kurátorky pro děti a mládež jsou zachyceny 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 13: Počty klientů kurátorky pro děti a mládež v letech 2012-2015 

Roky Celkem Do 15 let Z toho  
dívky Mladistvých Z toho 

dívky 
2012 121 30 10 91 25 
2013 110 32 13 78 18 
2014 117 36 8 81 26 
2015 81 38 12 43 8 

Zdroj: Odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim, prosinec 2016 
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Tabulka 14: Klienti řešení kurátorkou pro děti a mládež v letech 2012-2015 

    2012 2013 2014 2015 

Trestná činnost  

Celkem 19 18 20 28 
do 15 let 6 9 13 13 
z toho dívky 1 3 2 2 
mladistvých 13 9 7 15 
z toho dívky 1 0 0 1 

Přestupky 

Celkem 29 11 16 3 
do 15 let x x x x 
z toho dívky x x x x 
mladistvých 29 11 16 3 
z toho dívky 4 0 2 1 

Výchovné problémy 

Celkem 95 76 83 58 
do 15 let 24 21 30 28 
z toho dívky 9 7 8 10 
mladistvých 71 55 53 30 
z toho dívky 23 14 13 8 

Dohledy 

Celkem 7 8 7 neevidováno 
do 15 let 3 2 1 neevidováno 
z toho dívky 1 1 1 neevidováno 
mladistvých 4 6 6 neevidováno 
z toho dívky 0 1 1 neevidováno 

Uložená výchovná 
Opatření mladistvým 

Celkem 3 5 6 1 
do 15 let x x x x 
z toho dívky x x x x 
mladistvých 3 5 6 1 
z toho dívky 0 0 6 1 

Opatření uložená dětem 
mladším 15 let 

Celkem 1 2 8 4 
do 15 let 1 2 8 4 
z toho dívky 0 0 0 1 
mladistvých x x x x 
z toho dívky x x x x 

Návrh na předběžné 
opatření 

Celkem 1 1 neevidováno neevidováno 
do 15 let 0 0 neevidováno neevidováno 
z toho dívky 0 0 neevidováno neevidováno 
mladistvých 1 1 neevidováno neevidováno 
z toho dívky 0 0 neevidováno neevidováno 

Návrh na ústavní 
výchovu 

Celkem 0 2 neevidováno neevidováno 
do 15 let 0 1 neevidováno neevidováno 
z toho dívky 0 0 neevidováno neevidováno 
mladistvých 0 1 neevidováno neevidováno 
z toho dívky 0 0 neevidováno neevidováno 

Návrh na ochrannou 
výchovu 

Celkem 0 0 neevidováno neevidováno 
do 15 let 0 0 neevidováno neevidováno 
z toho dívky 0 0 neevidováno neevidováno 
mladistvých 0 0 neevidováno neevidováno 
z toho dívky 0 0 neevidováno neevidováno 

Mladiství ve výkonu 
vazby nebo ve výkonu 
odnětí svobody 

Celkem neevidováno neevidováno 1 0 
do 15 let neevidováno neevidováno x x 
z toho dívky neevidováno neevidováno x x 
mladistvých neevidováno neevidováno 1 0 
z toho dívky neevidováno neevidováno 0 0 

Uložená trestní opatření 

Celkem neevidováno neevidováno neevidováno 3 
do 15 let neevidováno neevidováno neevidováno x 
z toho dívky neevidováno neevidováno neevidováno x 
mladistvých neevidováno neevidováno neevidováno 3 
z toho dívky neevidováno neevidováno neevidováno 1 

Zdroj: Odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim, prosinec 2016 
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Graf 4: Trestná činnost klientů kurátorky pro děti a mládež v letech 2012–2015 

 

Zdroj: Odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim, prosinec 2016 
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 Dopravní hřiště: akce tradičně konaná ve vstupní části zámeckého parku - červen 2016 – 

ve spolupráci s městskou a státní policií, již druhým rokem se dostavila záchranná služba, děti 

si prohlédly vybavení sanitky, položily se na lehátko, byl jim změřen tlak atd., a poprvé se 

účastnila i poslední složka IZS - hasiči, kteří rovněž předvedli své zásahové vozidlo a jeho 

vybavení. (Akce se zúčastnilo cca 450 dětí z mateřských škol a ze základních škol 1. a 2. třídy. 

Děti dostaly dětský řidičský průkaz a reflexní pásku.) 

 Pro skupinu seniorů se v klubu důchodců uskutečnila v květnu 2016 přednáška na téma 

bezpečný senior - ve spolupráci s OOP ČR Vlašim. (Senioři po přednášce dostali propisku 

a reflexní pásku.) 

 Den dětí, který pořádá tradičně MěDDM Vlašim (Domeček) 1. 6., odbor sociální a zdravotní zde 

měl svůj stánek, kde pro děti byly připraveny křížovky, bludiště, puzzle, luštění tajného 

písma atd., vše s preventivní tematikou. Pro děti byly také připraveny drobné odměny.  

 

Městská policie Vlašim 

Město Vlašim v roce 2006 zřídilo Městskou policii, která ve městě působí v oblasti prevence v několika 

oblastech. Městská policie Vlašim (dále MP) úzce spolupracuje s Policií ČR prostřednictvím 

pravidelných schůzek s vedoucím OOP ČR Vlašim. MP má určené dva strážníky, kteří jako preventisté 

dochází do školských zařízení na území města a pořádají ve spolupráci s kurátorkou pro děti a mládež 

z odboru sociálního a zdravotního pro děti přednášky na témata, která jsou zvolena po dohodě se 

zástupci škol. Zmíněné přednášky či besedy probíhají v ZŠ Sídliště a Vorlina a v mateřských školách 

ve Vlašimi a Domašíně, v roce 2015 se uskutečnily přednášky zejména na téma trestní odpovědnost, 

šikana a kyberšikana a právní vědomí, v mateřských školách byly dětem ujasněny jejich povinnosti 

a práva a formou procházky jim bylo vysvětleno, jak se mají chovat jako chodci v silničním provozu.   

Mimo tyto přednášky probíhá dopravní výchova v rámci akce Dopravní hřiště v zámeckém parku, 

kterého se účastní celý záchranný integrovaný systém. Tato akce se koná v květnu nebo v červnu, 

v závislosti na počasí. Dětem je připravena trasa pro cyklisty i pro chodce, jsou jim objasněny významy 

jednotlivých pro ně nejdůležitějších dopravních značek, jsou pro ně připraveny soutěže a ukázky vozidel 

integrovaného záchranného systému. Akce je určena pro mateřské školy a žáky 1. – 3. tříd základních 

škol ve Vlašimi. Dále se strážníci Městské policie Vlašim aktivně účastní Dne dětí pořádaného Městským 

domem dětí a mládeže Vlašimi, branných dní na Základní škole Sídliště či projektových dní na Základní 

škole Vorlina. 
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Dalším preventivním nástrojem, kterým Městská policie Vlašim disponuje, je městský kamerový 

dohlížecí systém, který by se měl do budoucna rozšířit o další kamery, včetně kamer mobilních tak, aby 

bylo možné pokrýt všechna místa, ve kterých dochází k většímu výskytu méně či více závažného 

protiprávního jednání, a aby bylo zároveň možné případný záznam tohoto protiprávního jednání lépe 

analyzovat. Při rozšiřování a modernizaci kamerového systému se počítá v rámci spolupráce mezi 

Městskou policií Vlašim a Obvodním oddělením PČR Vlašim i s propojením kamerového systému mezi 

oběma služebnami. Nyní je kamerový systém pouze na služebně Městské policie Vlašim.  

  

V současné době je připravován projekt Bezpečné město Vlašim, který posílí spolupráci města Vlašim 

a Policie ČR, resp. Územního odboru Benešov a Obvodního oddělení Vlašim. Nejen na základě tohoto 

projektu, ale i v rámci spolupráce s úřadem práce, je do ulic města nasazen jako další nástroj prevence 

asistent prevence kriminality. V budoucnu by měl být posílen přijetím dalšího pracovníka na tuto pozici.  

 

Obvodní oddělení Policie ČR Vlašim  

Na preventivních aktivitách se ve velké míře podílí také policisté Obvodního oddělení PČR Vlašim, nejen 

na území města Vlašimi. Navštěvují také další obce a základní školy, například Základní školy 

v Čechticích, Dolních Kralovicích či Louňovicích pod Blaníkem.  

 

Přehled preventivních aktivit OO PČR Vlašim na území města Vlašim v roce 2015 

 Leden 2015 -  proběhl ve Vlašimi na gymnáziu kurz praktické sebeobrany pro dívky. 

 Únor 2015 - proběhl ve Vlašimi na gymnáziu kurz praktické sebeobrany. Dívky si mohly 

vyzkoušet obranu proti napadení a dále součástí kurzu byla beseda na téma bezpečného 

chování v rizikových situacích. 

 Duben 2015 - proběhla beseda na Gymnáziu Vlašim na téma s názvem: Bezpečnost silničního 

provozu, bezpečné chování chodců a cyklistů na pozemních komunikacích.  

 Květen 2015 - proběhla na Základní škole Sídliště beseda se žáky 6. tříd, která byla zaměřena 

na trestnou činnost páchanou na mladistvých a páchanou mladistvými delikventy, na trestní 

odpovědnost dětí a mladistvých. Beseda se uskutečnila na přání dětí, které o danou 

problematiku projevily veliký zájem.  
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 Květen 2015 - na Základní škole Březinská ve Vlašimi proběhla beseda se žáky 1. stupně, 

která byla zaměřena na základní znalosti silničního provozu, bezpečné chování chodců 

a ostatních účastníků silničního provozu.  

 Květen 2015 - proběhla na Základní škole Sídliště ve Vlašimi beseda se žáky 8. tříd, která byla 

zaměřena na trestní odpovědnost mladistvých, práva a povinnosti držitele občanského 

průkazu, práva a povinnosti občanů ČR.  

 Květen 2015 - na Základní škole Březinská ve Vlašimi, proběhla beseda se žáky 2. stupně, 

která byla zaměřena na základní znalosti silničního provozu, bezpečné chování chodců 

a ostatních účastníků silničního provozu.  

 Září 2015 - proběhla beseda na ZŠ Sídliště ve Vlašimi v 6. třídě, která byla zaměřena 

na projevy šikany, problematické chování v kolektivu, projevy agresivního chování. 

Následovala hodina tělesné přípravy, kdy si děti mohly vyzkoušet různé míčové a kolektivní 

soutěže.  

 Prosinec 2015 - proběhla v dopoledních hodinám preventivní akce Policie ČR, která byla 

zaměřena na prevenci kapesních krádeží v předvánoční době. V Klubu seniorů Vlašim se 

uskutečnila beseda na téma  bezpečnost na silnici, trestné činy páchané na seniorech, 

bezpečný internet a média. 

V roce 2016 se pak uskutečnily ve Vlašimi například tyto akce: 

 Květen 2016 - proběhla na Základní škole Sídliště ve Vlašimi beseda se žáky 6. tříd, která byla 

zaměřena na trestnou činnost páchanou na mladistvých a páchanou mladistvými delikventy, 

na trestní odpovědnost dětí a mladistvých.  Pro žáky z 8. tříd proběhla beseda zaměřená 

na trestní odpovědnost mladistvých, práva a povinnosti držitele občanského průkazu, práva 

a povinnosti občanů ČR.  

 Červen 2016 - proběhla ve spolupráci OOP Vlašim, MP Vlašim a MěÚ Vlašim akce Dětské 

dopravní hřiště v zámeckém parku. Na programu se podílely i další složky IZS. 

 Září 2016 - proběhla beseda na ZŠ Sídliště ve Vlašimi v 6. třídě, která byla zaměřena 

na projevy šikany, problematické chování v kolektivu, projevy agresivního chování.  

 Říjen 2016 - beseda na ZŠ Sídliště na téma trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých. 

 Listopad 2016 - beseda na ZŠ Sídliště na téma závislosti a drogy a prevence návykových látek. 

 Prosinec 2016 proběhla v rámci prevence ve služebním obvodu OOP Vlašim a OOP Čechtice 

bezpečností akce pod názvem „Bezpečný advent“. 
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3.2 Sociální služby 

Následující tabulka č. 9 předkládá přehled poskytovatelů sociálních služeb, které působí na území 

města Vlašimi a občanům poskytují své služby. 

 

Tabulka 15: Přehled sociálních služeb poskytovaných občanům na území města Vlašimi 

Sociální služba Poskytovatel služby 
Druh sociální 

služby 
Forma sociální služby 

Azylové domy 
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy Sociální 

prevence 
Pobytová 

Domovy pro 
seniory 

Domov ve Vlašimi Sociální péče  Pobytová  

Odborné sociální 
poradenství 

Farní charita Vlašim Sociální 
poradenství 

Ambulantní  

Osobní asistence Farní charita Vlašim Sociální péče Terénní  

Pečovatelská 
služba 

Pečovatelská služba okresu Benešov 

Farní charita Vlašim 

Sociální péče Terénní 

Sociálně 
aktivizační služby 
pro seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

Farní charita Vlašim Sociální 
prevence 

Terénní  

Sociálně 
aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi 
ZRNKO 

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy Sociální 
prevence 

Terénní/Ambulantní 

Terénní služby 
(soc. vyloučení) 

Pečovatelská služba okresu Benešov 

Magdaléna, o. p. s. 

Farní charita Vlašim 

Sociální 
prevence 

Terénní 

Zdroj: Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015-2025 

Tabulka č. 16 se zaměřuje na poskytované sociální služby na území města Vlašimi z pohledu zajištění 

jednotlivých cílových skupin. 
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Tabulka 16: Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny na území města 
Vlašimi 

 

Zdroj: Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015-2025 

 

  

Cílová skupina Poskytovatel služby 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy 

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 

Etnické menšiny Farní charita Vlašim 
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 

Imigranti a azylanti Farní charita Vlašim 
Oběti domácího násilí Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 

Farní charita Vlašim 
Oběti trestné činnosti Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 

Farní charita Vlašim 
Osoby bez přístřeší Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 

Farní charita Vlašim 
Pečovatelská služba okresu Benešov 

Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro 
výkon ústavní péče 

Farní charita Vlašim 

Osoby komerčně zneužívané Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 
Osoby s chronickým onemocněním Pečovatelská služba okresu Benešov 

Farní charita Vlašim 
Osoby s jiným tělesným postižením  Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 
Osoby s kombinovaným postižením Farní charita Vlašim 
Osoby s mentálním postižením Farní charita Vlašim 
Osoby s tělesným postižením Farní charita Vlašim 

Pečovatelská služba okresu Benešov 
Osoby se zdravotním postižením Farní charita Vlašim 

Pečovatelská služba okresu Benešov 
Osoby v krizi Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 

Farní charita Vlašim 
Pečovatelská služba okresu Benešov 

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy 

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 
Farní charita Vlašim 
Pečovatelská služba okresu Benešov 

Pachatelé trestné činnosti Farní charita Vlašim 
Rodiny s dítětem/dětmi Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 

Farní charita Vlašim 
Senioři Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb 

Farní charita Vlašim 
Pečovatelská služba okresu Benešov 

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách 

Pečovatelská služba okresu Benešov 
Centrum adiktologických služeb Benešov – 
Magdaléna, o.p.s. 
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Diakonie ČCE Střední Čechy 

Diakonie ČCE Střední Čechy poskytuje ve Vlašimi, v ulici Benešovská službu azylový dům pro matky 

(otce) s dětmi. Jedná se o pobytovou službu, celková kapacita je 12 matek a 2 rodiny (případně otcové 

s dětmi), tzn. max. 16 dospělých a 24 dětí. Služba je zpoplatněna. 

Tato služba je určena osamělým plnoletým matkám s dětmi do 18 let (v odůvodněných případech 

i otcům), které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Přednostně 

žadatelkám/žadatelům s trvalým pobytem na území regionu Benešov. Cílem služby je poskytovat 

dostatek času a prostoru k řešení krizové životní situace v bezpečném prostředí. Jedná se o přechodné 

ubytování poskytované na základě písemné smlouvy, maximálně na 1 rok. Služba se snaží 

zprostředkovat klientům náhled na vlastní situaci, pomáhá změnit životní návyky, posiluje sebevědomí 

a sebehodnocení klientů, pomáhá klientům získat nové dovednosti a zkušenosti. Dále v azylovém domě 

poskytují pracovníci klientkám, popř. klientům základní sociální poradenství, asistují při vedení 

domácnosti a péči o děti, případně matky vedou, poskytují podporu matkám/otcům v péči o děti 

ve věku 3–6 let v rámci aktivit Školička a Předškolička, podporují rodiče dětí školního věku formou 

pomoci s domácí přípravou dětí do školy, doprovází klienty při jednáních na úřadech a ostatních 

institucích, při hledání práce a dalšího bydlení. 

Diakonie ČCE, středisko Vlašim má registrovanou také sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi 

Zrnko, která je určena pro rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen složitou sociální situací, kterou rodiče 

bez pomoci a podpory nejsou schopni řešit, a pro rodiny, kterým hrozí ztráta bydlení a nutnost vyhledat 

službu azylového bydlení nebo rodiny, kde hrozí odebrání dítěte do ústavní péče. Cílem služby je 

prevence ohrožení dětí, případně zmírnění dopadu složité sociální situace v rodině na děti. Pomáhají 

také rodičům v získání náhledu na málo funkční vzorce chování a výchovné postupy a umožňují nácvik 

rodičovských dovedností. Podpora směřuje k aktivizaci a postupnému osamostatňování rodin. Služba 

se zaměřuje na práci s rodinou v přirozeném prostředí (upevňování návyků v hospodaření, přípravě 

dětí do školy, úklidu, hygieně), poskytují klientům informace, rady a pomoc směřující ke změně jejich 

aktuální situace a zprostředkovávají kontakt s odborníky a dalšími institucemi, zajišťují vzdělávací a 

kulturní akce, zájmové aktivity pro rodiče s dětmi (počítačová a finanční gramotnost, společné vaření 

ve cvičné kuchyni, výtvarná dílna, taneční kroužek), a pravidelné doučování školních dětí, pro děti 

připravují víkendové pobyty, letní tábory. Služba je poskytována bezplatně v terénní i ambulantní 

formě. Terénní forma služby probíhá přímo v domácím prostředí klientů, v jednotlivých rodinách – 

po ukončení pobytu v azylovém domě nebo na základě doporučení orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí. Obvykle se jedná o Vlašim a okolí. Ambulantní část služby je poskytována v Azylovém domě ve 

Vlašimi, Benešovská 507. 
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Farní charita Vlašim 

Farní charita Vlašim je nestátní humanitární zařízení katolické církve. Patří mezi organizace, které 

sdružuje Charita Česká republika, má ovšem vlastní právní subjektivitu. Při své práci se řídí Kodexem 

Charity Česká republika. 

Farní charita Vlašim vznikla v roce 1992 jako nástupce Křesťanského klubu žen a pracovala na základě 

práce dobrovolníků, kdy organizovali pomoc seniorům a pořádali pravidelné sbírky šatstva 

pro potřebné. Od této doby až dosud probíhá spolupráce s Diakonií Broumov, kde se toto šatstvo dále 

třídí a využívá. Je to pracovní příležitost pro pracovníky, kteří pro různá omezení těžce hledají práci. 

V roce 2000 se změnila forma práce na profesionální, došlo k registraci terénní zdravotnické služby 

pro oblast Vlašim a okolí, která se nazývá domácí zdravotní péče. V roce 2008 byla tato služba také 

rozšířena do Benešova a jeho blízkého okolí, kde sídlí druhé středisko služby. Tato péče je poskytována 

nepřetržitě. Pracovat v ní můžou pouze všeobecné zdravotní sestry s povolením pracovat 

bez lékařského dohledu.  

V roce 2009 proběhla registrace do rejstříku poskytovatelů sociálních služeb na Středočeském krajském 

úřadě a Farní charita Vlašim převzala do péče vlašimskou občanskou poradnu, kterou do té doby 

provozovalo občanské sdružení Zoe. Jedná se o ambulantní službu. Občanská poradna se zaměřuje 

nejvíce na pomoc při řešení dluhové problematiky občanů.  

V srpnu 2010 rozšířila Farní charita Vlašim nabídku poskytovaných služeb o sociální službu Osobní 

asistence. Tato služba je také poskytována v domácím prostředí klientů, umožňuje jim zůstávat 

i přes svá omezení se svými blízkými v závěru života. Pomáhá klientům zvládat obtíže běžného dne 

a blízké rodině péči o své nejbližší. V roce 2012 zaregistrovali sociální službu Sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  Služba má za cíl obohatit život lidem, např. pomoci jim 

přijít na jiné myšlenky. 

Farní charita zřídila také charitativní obchůdek, kde prodává ošacení za symbolické ceny. Ve spolupráci 

s Odborem sociálním a zdravotním Městského úřadu Vlašim rozhoduje také o přidělení potravinové a 

materiální pomoci občanům. 
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Pečovatelská služba okresu Benešov – služby PS v oblasti sociální prevence 

Noclehárna je sociální službou pro cílovou skupinu osob bez přístřeší. Svůj provoz zahájila roku 2012 

a je poskytována pouze v zimních měsících (prosinec, leden, únor a březen). Cílovou skupinou služby 

jsou muži i ženy starší 18 let. Služba je financovaná zejména z rozpočtu města Benešov, město Vlašim 

také finančně přispívá. Klienti se v noclehárně mohou osprchovat, využít nabídku sociálního šatníku, 

ale hlavně mohou zde přenocovat. Sociální šatník od června roku 2012 převzala do své působnosti nově 

vzniklá služba Nízkoprahové denní centrum.   

Základním posláním služby Nízkoprahové denní centrum je napomáhat osobám bez přístřeší se 

začleněním prostřednictvím procesu sociálního začleňování, který zajišťuje, že osoby bez přístřeší 

dostanou příležitosti a možnosti směřující k plnému zapojení do společenského života zejména 

v oblasti ekonomické, sociální, ale i kulturní. Služba klientům nabízí příležitost žít běžným způsobem 

života.  

Pečovatelská služba poskytuje také terénní program pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, který 

vznikl na území města Benešov. Jedná se o terénní službu, která je dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, definována jako služba poskytovaná osobám, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba může být poskytována anonymně. Posláním služby 

je vyhledávat a podporovat osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou již sociálně 

vyloučené, popřípadě se nacházejí v krizové životní situaci. Terénní programy působí preventivně, 

usnadňují klientům přístup k sociálním službám a k možnosti řešení jejich situace tak, aby byli schopni 

a ochotni podílet se na řešení svých problémů. Terénní programy jsou realizovány každý pracovní den 

od 8:00 do 15:00 hod., v rámci celého okresu Benešov, především ve městě Benešov, Vlašim, Votice, 

Sázava a Týnec nad Sázavou.  

 

Centrum adiktologických služeb Magdaléna, o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí 

ve Středočeském kraji a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti 

prevence a léčby různých typů závislostí. Posláním společnosti je poskytovat účinnou pomoc osobám 

závislým na návykových látkách a také všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem 

ohroženým. Za tímto účelem zřizuje a provozuje síť strukturovaných a funkčně provázaných 

programů. V jejich rámci nabízí klientům širokou škálu služeb a vysokou míru podpory, které pružně 

a cíleně reagují na individuální potřeby každého z nich. Tím se snaží zlepšit kvalitu života našich klientů, 

aby mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života a důstojně se začlenit 
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do společnosti. Současně minimalizují zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek 

a chrání společnost před jejich možnými negativními důsledky a dopady. 

Služby CAS Magdaléna, o.p.s. se zaměřují na několik oblastí, a to: prevenci rizikového chování dětí 

a mládeže, snižování rizik spojených s užíváním návykových látek, léčbu různých typů závislostí, 

následnou péči o absolventy léčby a také na vzdělávání. V CAS ctí principy práce, mezi které zejména 

patří: nízkoprahovost – dostupnost, anonymita a bezplatnost, individuální přístup ke klientovi, 

dodržování lidských práv a základních svobod klientů, důstojnosti člověka a práva na vlastní 

rozhodnutí.  

CAS Magdaléna o.p.s. poskytuje tyto služby: informační servis o rizicích spojených s užíváním drog, 

o dostupných poradenských, léčebných a jiných odborných programech, výměnu injekčního náčiní 

a distribuci zdravotnického materiálu, krizovou intervenci, sociálně-právní poradenství, asistenční 

služby, zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými službami, sběr použitého a odhozeného 

injekčního materiálu a mapování drogové scény v dané lokalitě. 

 

 

V současné době ve Vlašimi i v celém území obce s rozšířenou působností chybí nebo jsou 

nedostatečně kapacitně dimenzované: odlehčovací služby, denní stacionáře, týdenní stacionáře, 

chráněné bydlení, sociální bydlení, raná péče, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se 

zvláštním režimem, služby následné péče, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně 

terapeutické dílny, terapeutické komunity, podpora samostatného bydlení, centra denních služeb, 

sociální rehabilitace, služby tísňové péče, průvodcovské a předčitatelské služby, telefonická krizová 

pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, intervenční centra a zařízení lůžkové péče. Dále je 

nedostatečně zajištěna psychologická a psychiatrická podpora pro občany všech věkových kategorií. 

Žádná ze škol ve městě nemá zajištěnou psychologickou péči pro děti a rodiče. Možností naplnění 

potřeby cílových skupin by mohla být spolupráce psychologa s pedagogicko-psychologickou poradnou. 

Problémem je v této otázce zejména omezené financování a nedostatečná kapacita pedagogicko-

psychologické poradny.  

Problémem je v oblasti sociálně vyloučených osob a osob vyloučením ohrožených nedostatek 

sociálních/startovacích bytů. Je rovněž nutné řešit problematiku sociálně vyloučených a současně 

zdravotně postižených osob. Tato cílová skupina není vhodná k umístění do domů s pečovatelskou 

službou ani do domovů pro seniory. 
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Poptávka je po vzniku zázemí pro více organizací poskytujících sociální služby. Proto město uvažuje 

o zřízení tzv. Domu sociálních služeb, který by podobně jako Spolkový dům pro spolky, plnil funkci 

společného sdíleného zázemí pro poskytovatele sociálních služeb. A kde by také řada služeb mohla být 

poskytována včetně sociálně-právního poradenství. (Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015–

2025) 

 

Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov 

Činnost probační a mediační služby je vymezena speciálním zákonem č. 257/2000 Sb., § 4, zde je 

v odst. 4 uvedeno, že Probační a mediační služba (dále PMS) koordinuje sociální a terapeutické 

programy práce s obviněnými, a to zejména jde-li o mladistvé. V odst. 5 uvedeného zákona a paragrafu 

je také uvedeno, že se PMS podílí na prevenci trestné činnosti.   

Středisko Benešov v posledních třech letech uskutečnilo několik přednášek pro základní školy ve 

Vlašimi, pro žáky druhých stupňů, kdy tématem byla prevence kriminality formou kazuistické práce 

spolu s dotazníkem na znalost obecného přehledu v oblasti trestního práva. Dalším tématem 

přednášky byla kriminalita spojená s užíváním počítače, a to jak z pohledu dětí jako pachatelů, tak jako 

případných obětí.   

 

Tabulka 17: Věková struktura klientů obyvatel města Vlašimi Probační a mediační služby ČR, 
středisko Benešov za období 2010-2016 

Věk klientů/Fáze 

případu 
POD OPP PPD NVD PO TDV OpD Vo VPo PP 

0-14 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

15-17 2 0 0 0 0 0 0 6 2 

18-60 63 45 7 4 19 1 0 0 0 

60+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      Zdroj: Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov, listopad 2016 

(Vysvětlivky: POD – podmíněné odsouzení s dohledem, OPP – obecně prospěšné práce, PPD – 

podmíněné odsouzení s dohledem, NVD – náhrada vazby s dohledem, PO – podmíněné odsouzení, 

TDV – trest domácího vězení, OpD – opatření dohled, VO VPo – výchovné opatření – výchovná 

povinnost, PP – probační program) 
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Tabulka 18: Trestné činy v evidenci Probační a mediační služby ČR, středisko Benešov – spáchané 
obyvateli města Vlašimi v letech 2010-2015 

TRESTNÉ ČINY PARAGRAF POČET 

Trestné činy proti zdraví   

Těžké ublížení na zdraví 145 1 

Ublížení na zdraví 146 11 

Trestné činy proti svobodě   

Omezování osobní svobody 171 4 

Loupež 173 4 

Vydírání 175 1 

Porušování domovní svobody 178 4 

Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti   

Neoprávněné nakládání s osobními údaji 180 2 

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti   

Pohlavní zneužití 187 3 

Trestné činy proti rodině a dětem   

Výživné 196 37 

Ohrožování výchovy dítěte 201 1 

Trestné činy proti majetku   

Krádež 205 33 

Zpronevěra 206 7 

Neoprávněné užívání cizí věci 207 6 

Neoprávněný zásah do domu 208 1 

Podvod  209 4 

Úvěrový podvod 211 2 

Podílnictví 214 2 

Legalizace výnosů z TČ 217 1 

Zatajení věci 219 1 

Poškození cizí věci 228 16 

Trestné činy hospodářské   

Neoprávněné padělání a pozměňování plat. prostředků 234 5 

Trestné činy obecně nebezpečné   

Ohrožení pod vlivem návykové látky 274 5 

Nedovolené ozbrojování 279 1 

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 283 13 

Trestné činy proti životnímu prostředí   

Týrání zvířat 302 1 

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných   

Maření výkonu úředního rozhodnutí 337 5 

Nebezpečné vyhrožování 353 3 

Šíření poplašné zprávy 357 1 

Výtržnictví 358 20 

Zdroj: Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov, listopad 2016 
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3.3 Preventivní činnost na základních školách ve Vlašimi  

3.3.1 Mateřské školy 

Ve Vlašimi se nachází celkem pět mateřských škol – Mateřská škola Vorlina, Mateřská škola K Vodárně, 

Mateřská škola Sedmikráska  Domašín, Mateřská škola Kolonka a Mateřská škola Velíšská. Poslední 

jmenovaná je kapacitně největší a od školního roku 2009/10 byla rozšířena o třídu předškoláků sídlící 

na adrese Na Tenise 1566. Mateřská škola Vorlina je dvoutřídní novostavbou, která byla vybudována 

ve školním roce 2010/2011, kde jedna ze tříd (modrá) je vedena pedagogickou metodou Montessori. 

Zřizovatelem všech mateřských škol je město Vlašim a jejich kapacity jsou zcela naplněné.  

Dle potřeby je také provozována školka (hlídání) ve Spolkovém domě při spolku Montessori Vlašim. 

Zařízení má kapacitu cca 12 dětí. Docházka dětí je nepravidelná. Dále spolek provozuje Centrum denní 

péče při Mateřské škole Vorlina s kapacitou 12 dětí. Nyní realizují projekt „Maminko, tatínku, klidně 

pracuj“ na podporu pracujících rodičů v různých pracovně-právních vztazích. 

Vlašimské mateřské školy v letech 2014 a 2015 reálně neodmítly žádné dítě starších 3 let s trvalým 

bydlištěm ve Vlašimi. Z tabulky č. 13 sice odmítnutí vyplývá, ale jde o zkreslení údajů tím, že rodiče 

si podávají přihlášku na více školek, čímž vzniká efekt, kterým jsou čísla odmítnutých dětí zkreslena. 

Mezi skutečně odmítnuté děti, které se nepodařilo umístit do vlašimských školek, patří v posledních 2 

letech děti z obcí mimo Vlašim a také děti mladších 3 let, které požadovaného věku dosáhnou až 

v průběhu školního roku. 

Na mateřských školách dochází již v současné době k integraci dětí s nejrůznějšími znevýhodněními. 

Do školek jsou přijímány děti s vadami řeči, tělesným postižením, sluchovým postižením, autismem, 

vývojovými poruchami či mentálním postižením. Jedná se však o velmi nízké počty, v řádu jednotek.   

Školky se v rámci vzdělávacích a výchovných aktivit soustředí také na preventivní působení na své žáky. 

Zejména se soustředí na vztahové oblasti, hygienické návyky, prevence šikany, agresivního chování 

či předcházení úrazům. 
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Tabulka 19: Počty dětí v mateřských školách ve Vlašimi ve školních rocích 2014/2015–2016/2017 

Školní rok 
Žádosti o 

přijetí 
MŠ Domašín MŠ Kolonka MŠ Vorlina MŠ Velíšská MŠ K Vodárně 

2014/2015 

vyhověno 10 35 26 42 21 

nevyhověno 2 12 43 40 4 

nastoupilo 9 35 26 42 21 

celkem dětí 27 100 56 163 52 

2015/2016 

vyhověno 9 31 22 52 20 

nevyhověno 6 4 32 34 20 

nastoupilo 9 31 22 52 20 

celkem dětí 27 100 56 163 52 

2016/2017 

vyhověno 9 24 29 71 15 

nevyhověno 8 0 26 16 29 

nastoupilo 7 24 29 71 15 

celkem dětí 27 100 56 163 52 

     Zdroj: Odbor sociální a zdravotní, MěÚ Vlašim, listopad 2016 

 

3.3.2 Základní školy 

Ve městě Vlašimi jsou dvě dvoustupňové základní školy zřízené přímo městem Vlašim. Jedná se 

o Základní školu Sídliště a Základní školu Vorlina. Dále zde působí dvě školy, jejichž zřizovatelem je 

Středočeským kraj, jedná se o Základní školu Březinská a Základní uměleckou školu. 

Povinnou základní školní docházku druhého stupně je ve Vlašimi také možné absolvovat na nižším 

stupni Gymnázia Vlašim. 

Školní družiny fungují při všech základních školách (Sídliště, Vorlina i Březinská). Kapacity družin jsou 

zcela naplněné. Zejména družina při Základní škole Sídliště se potýká s nedostatkem kapacity jak 

prostorové, tak personální. Družina je nyní poskytována zejména dětem 1. – 3. tříd. 

 

Základní škola Březinská 

Na Základní škole Březinská se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, která má dva 

vzdělávací programy (základní škola – dříve praktická a speciální škola). Jedná se převážně o žáky se 
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zdravotním postižením. Těmto žákům je věnována péče a podpora v různých formách na podkladě 

jejich individuálních vzdělávacích plánů, který jim škola zpracovává na základě zprávy z vyšetření 

pedagogicko-psychologické poradny. Počet žáků v této základní škole klesá i v souvislosti se změnou 

školské legislativy, kdy jsou žáci se speciálními potřebami integrováni do běžných základních škol. 

 

Tabulka 20: Počet žáků v jednotlivých školách sídlících ve městě Vlašim ve školních rocích 
2013/2014–2015/2016 

Název ZŠ 
Oficiální 

kapacita 

Reálná 

kapacita 

Počet žáků/volná místa dle oficiální 

kapacity/volná místa dle reálné 

kapacity 
Popis/komentář 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Základní škola, Vlašim, 

Vorlina 1500, okres 

Benešov 

810 810 587/223/223 575/235/235 582/228/228 
1. i 2. stupeň, třídy nejsou 

slučované 

Základní škola Vlašim, 

Sídliště 968, okres 

Benešov 

780 630 529 /251 /101 509/271/121 510/270/120 
1. i 2. stupeň, třídy nejsou 

slučované 

Základní škola, Vlašim, 

Březinská 1702 
100 70 44/56/26 47/53/ 23 51/49/19 

ZŠ praktická - 1. i 2. stupeň, 

zřizovatelem je Středočeský 

kraj 

Gymnázium Vlašim, 

Tylova – nižší stupeň 

osmiletého gymnázia 

2726 272 105/87/87 111/83/83 117/79/79 

víceleté gymnázium, kde se 

nacházejí žáci 2. stupně ZŠ na 

nižším stupni gymnázia, 

zřizovatel Středočeský kraj 

Základní umělecká 

škola Vlašim, J. 

Masaryka 935 

730 730 496/234 559/171/ 591/139 

základní umělecká škola, 

obory hudební, taneční, 

výtvarný a literárně 

dramatický, zřizovatel 

Středočeský kraj 

Zdroj: Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015-2025 

 

                                                           
6 Kapacita stanovena pro celé osmileté gymnázium, nikoliv pro nižší a vyšší stupeň zvlášť, do kolonky volných míst tedy počítáno včetně žáků 
vyššího osmiletého gymnázia. Kapacita nižšího stupně je odvozena na 120 míst. 
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Níže uvedené informace byly zjištěny na základě spolupráce s uvedenými školami a vychází z jejich 

preventivních programů na školní rok 2016/2017, které pro školy zpracovávají školní metodici 

prevence – Základní škola Sídliště – Mgr. Jana Marešová a Základní škola Vorlina – Ing. Ivo Hradecký.  

 

Základní škola Sídliště 

Základní škola Sídliště má celkem 541 žáků. Z toho na prvním stupni 334 a na druhém 207 žáků. Vyučují 

se zde všechny předměty podle platného školního vzdělávacího plánu „Přítomností pro budoucnost“ 

se zaměřením na výuku cizích jazyků. Ve školním roce 2016/2017 pracuje na škole 41 pedagogických 

pracovníků, včetně ředitelky, zástupkyň a vychovatelek školní družiny.  

Na Základní škole Sídliště probíhá od roku 2013 výuka podle principů pedagogiky Montessori. V roce 

2015 se žáci ve 2 třídách vzdělávali tímto alternativním výchovně vzdělávacím programem a ve školním 

roce 2016/2017 došlo k rozšíření na 3 třídy. Navýšený počet Montessori tříd vyhovuje k pokrytí potřeb 

vzdělávání alternativní formou pro první stupeň základní školy. 

V současné době za nejčastější problémy, které si zaslouží zvýšenou pozornost, považujeme: neplnění 

školních povinností, agresivní chování mezi žáky, nevhodné zacházení se školním majetkem, jeho 

úmyslné ničení, nevhodné chování žáků k vyučujícím, záškoláctví - časté  jednodenní absence 

u některých žáků, nedodržování léčebného režimu (žáci nechodí z důvodu nemoci do školy, ale jsou 

viděni venku), vulgární a sprosté chování žáků, nadávky, nezájem některých rodičů o chování 

a prospěch svých dětí, nedůslednost ze strany rodičů při řešení problémů dětí, nevhodné trávení 

volného času, drobné krádeže, lhaní, zapírání, zvyšující se počet žáků se sklonem k virtuálním 

závislostem, nezájem o sportovní i jiné aktivity v rámci vyučování, výskyt kuřáků zvláště na II. stupni 

a náznaky šikany mezi žáky.  

V návaznosti na dlouhodobé cíle, které je třeba řešit při práci s dětmi, byly stanoveny konkrétní cíle 

pro přímou prevenci rizikového chování na škole: 

 vést děti k samostatnosti, tvořivosti a zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí 

 vychovávat děti ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení a zvládání stresových 

situací  

 zvýšit odolnost žáků vůči rizikovému chování  

 vytvářet ve škole vhodné sociální klima, předcházet agresivitě a všem způsobům šikany 

a nevhodného chování mezi žáky 

 budovat pozitivní mezilidské vztahy, netolerovat prvky vandalismu, násilí a rasismu  



 

49 
 

 vést žáky ke zdravému životnímu stylu a vhodnému trávení volného času 

 vést žáky k zásadám vhodného a bezpečného jednání s neznámými osobami 

 poskytnout dětem vhodnou motivaci pro aktivní přístup k životu 

 více informovat žáky, učitele, rodiče a veřejnost o problematice rizikového chování 

 vytvářet otevřený vztah s rodiči a veřejností 

 pomoc jedincům z nejvíce ohrožených skupin 

 utvářet správný hodnotový systém u žáků 

 naučit žáky podílet se na utváření zdravého školního prostředí – výzdoba, hygiena, udržování 

pořádku 

 znát svá práva a povinnosti  

 znát centra pomoci 

 dbát na dodržování Školního řádu žáky, pravidelnou docházku do školy a včasné omlouvání 

nepřítomnosti rodiči 

 předejít užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku  

 zajistit školního psychologa 

K dosažení těchto cílů budou pedagogové využívat zejména individuální přístup k žákům, různých 

metod aktivního sociálního učení, schránku důvěry atd. 

Základní škola v rámci preventivních aktivit připravuje pro žáky na školní rok 2016/2017 následující 

akce:  

 Vánoční besídky pro I. a II. stupeň 

 Beseda pro dívky 6. ročníků s názvem „Čas proměn“ 

 Kresby na asfalt s protidrogovou tematikou – I. stupeň 

 Návštěva kulturních představení v Kulturním domě Blaník 

 Návštěva výstav – ve spolupráci s vlašimským Muzeem Podblanicka 

 Zapojení žáků do olympiád (biologické, chemické, matematické, dějepisné, fyzikální, 

zeměpisné, z českého, německého a anglického jazyka) 

 Účast na soudním přelíčení u Okresního soudu v Benešově pro 9. ročníky 

 V průběhu 2. pololetí budou průběžně zadávány dotazníky na různá riziková témata 

 Beseda ve 4. a 5. ročnících na téma: „Kyberšikana“ (Městská policie Vlašim) 

 Beseda v 5. ročnících na téma: „Úvod do drogové problematiky“ (Policie ČR) 

 „Protidrogový motivační program pro I. a II. stupeň“ 

 Návštěva Senátu pro žáky 9. ročníků 

 Spolupráce s ekocentrem ve Vlašimi – návštěva programů a seminářů – zejména pro I. stupeň 



 

50 
 

 Beseda v 9. ročnících na téma: „Trestní odpovědnost“ (Policie ČR) 

 Kurz sebeobrany pro dívky 9. ročníků 

 Akce pro žáky 1. ročníků ve školní družině: „Bezpečný chodec“ (Městská policie + orgán 

sociálně-právní ochrany dětí)  

 Sociometrické šetření a následná práce se třídou 3.B pod vedením Mgr. Hokeové z PPP 

v Benešově (problémové vztahy ve třídě) 

 Preventivní program pro 7. ročníky – CAS Magdaléna, o.p.s. Benešov  

 Beseda pro 9. ročníky na téma: „Sex, AIDS a vztahy“ (Acet) 

Další preventivní aktivity pro žáky připravuje také školní družina. Jedná se například o tato témata: 

psychosociální hry dle individuální potřeby; význam kamarádství v životě člověka; rodina a její vliv 

na vývoj člověka + vztahy v rodině; stravovací návyky a poruchy příjmu potravy; drogová problematika; 

jsme rozdílní, ale přesto máme své místo ve skupině; psychosociální hry na kohezi třídy či pravidla 

bezpečného používání internetu.  

Od školního roku 2007/2008 začal na škole pracovat Školní parlament. Jeho činnost pomáhá naplňovat 

jeden z cílů Preventivního programu, a to zlepšení komunikace mezi učiteli a žáky. Žáci se tímto také 

učí nést zodpovědnost za plánování a uskutečňování volnočasových akcí, ale hlavně za svá rozhodnutí.  

Za nezbytnou součást prevence škola považuje spolupráci s rodiči žáků, proto jsou dveře školy rodičům 

kdykoliv otevřeny a škola se snaží rodičům také zprostředkovat co nejvíce informací z oblasti prevence 

rizikového chování, například prostřednictvím předávání informací Školské radě o problematice 

a prevenci rizikového chování, informování rodičů na třídních schůzkách (omlouvání žáků v případě 

jejich nepřítomnosti, prevence na škole, výskyt rizikového chování, a další), dále prostřednictvím 

individuálních konzultací s rodiči, spoluprací rodičů s třídními učiteli, možností využití metodických 

materiálů a přípravou besed pro rodiče. 

Základní škola Sídliště se snaží všemi preventivními aktivitami naučit žáky následujícím postojům: 

 uvědomění si vlastních hodnot 

 sebeúcta 

 pozitivní přijímání příkladů dospělých 

 přijímání odpovědnosti za sebe a své chování 

 tolerance vůči nedostatkům druhých 

 umění přijímat rozdíly mezi lidmi 

 znalosti odlišných postojů k uživatelům drog a vlivu těchto postojů na život těchto lidí 

 umění se rychle rozhodnout 
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 učení se umění odmítat 

 kladnému postoji k vlastnímu tělu 

 posilování zdravého sebevědomí 

 

Prevenci Základní škola Sídliště zařazuje průběžně do vyučování. Každý z učitelů se snaží na žáky během 

svých předmětů působit a naučit je hodnotám a správným postojům. Školní metodička prevence 

Mgr. Jana Marešová úzce spolupracuje s třídními učiteli, vedením školy i se školní družinou. Zpracovává 

evidenci výskytu rizikového chování ve škole. Podle závažnosti jednotlivých případů postupuje 

dle metodických pokynů MŠMT. Případy rovněž konzultuje s institucemi jako Pedagogicko-

psychologická poradna, orgán sociálně-právní ochrany dětí, speciálně pedagogické centrum, krajským 

metodikem prevence či přímo s MŠMT.  

 

Základní škola Vorlina 

Základní škola Vorlina je kapacitně větší školou než výše uvedená. V současné době probíhá výuka 

ve 24 třídách s celkovým počtem 600 žáků, z toho 361 na prvním stupni a 239 na druhém stupni. 

O výchovu, vzdělávání a provoz školy se stará 34 učitelů, 6 vychovatelek a 9 provozních zaměstnanců; 

2 vychovatelky a jeden učitel jsou zároveň asistentky pedagoga.  

V rámci minimálního programu prevence pro rok 2016/2017 je kladen důraz na proměnu školy, 

komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. Jedná se o průběžný, dlouhodobý, komplexní, systémový 

program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj v sociálně komunikativních dovednostech. 

Preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce 

s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. 

Je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy a ve svém důsledku má vést k pozitivní změně klimatu 

školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo ni.   

Minimální preventivní program je zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, 

na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností, rovněž na 

podpoře vlastní aktivity žáků. 

Do školního vzdělávacího programu je začleněna problematika prevence rizikového chování pod 

názvem: Začlenění primární prevence rizikového chování u žáků do školního vzdělávacího programu.  
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Základní škola Vorlina si definovala jako hlavní problémy na škole, které je třeba řešit: agresivní chování 

dětí vůči sobě, občas s náznaky šikany (hlavně slovní), vulgární vyjadřování dětí mezi sebou i vůči 

dospělým, kouření žáků (ne v areálu školy, ale v mimoškolní době na veřejnosti), záškoláctví (u několika 

jedinců), první zkušenosti s drogou (marihuana – žáci vyšších ročníků v mimoškolní době), rizikové 

chování na internetu a vandalismus – ničení školního majetku. 

Pro školní rok 2016/2017 jsou kladeny tyto hlavní cíle: pro 1. stupeň – zdravý životní styl a pro 2. stupeň 

– sociální vztahy mezi žáky, pozitivní klima ve třídách, prevence záškoláctví, právní vědomí, bezpečné 

chování na internetu. Od školního roku 2005/2006 přistoupila škola k systémovému pojetí 

Minimálnímu programu prevence. Pro každý ročník je dána priorita, která prochází celým výchovným 

procesem. Žák prochází od první do deváté třídy všemi stupni prevence rizikového chování: 

 1. ročník – Poznáváme kamarády - vztahy mezi spolužáky 

 2. ročník – Předcházíme úrazům - cesta do školy, bezpečnost na silnici 

 3. ročník – Co mi nepatří, nechám ležet  - krádeže 

 4. ročník – Pomáháme slabým - boj s šikanou 

 5. ročník – Hygiena v dospívání - péče o své tělo 

 6. ročník – Boj proti kouření, Bezpečně na internetu - spolupráce s Městskou policií 

Vlašim a orgán sociálně-právní ochrany dětí 

 7. ročník – Prevence užívání drog - kouření, alkohol, marihuana atd., Vztahy mezi 

chlapci a dívkami 

 8. ročník – Prevence šikany - slovní i fyzické, Právní vědomí - spolupráce s Městskou 

policií Vlašim a orgán sociálně-právní ochrany dětí 

 9. ročník – Prevence drobných kriminálních činů 

Spolupráce s rodiči probíhá hlavně formou konzultací při třídních schůzkách nebo individuálně, s rodiči 

jsou projednávány kázeňské a výukové problémy žáků. Dále k setkávání rodičů se školou dochází 

při akcích pořádaných školou. Snahou školy je zapojení rodičů do akcí prezentujících práci dětí školy, 

jarmark, vedení kroužků a dalších volnočasových aktivit dětí. 

 

 

3.3.3 Střední školy 

Ve Vlašimi sídlí čtyři střední školy. Jejich zřizovatelem je Středočeský kraj. Jedná se o Gymnázium 

Vlašim, Obchodní akademii Vlašim, Střední průmyslovou školu Vlašim a Střední odbornou školu 
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a Střední odborné učiliště Vlašim. Součástí Středního odborného učiliště ve Vlašimi je i jeho odloučené 

pracoviště v Tehově. Střední průmyslová škola Vlašim a Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště provozuje internát pro studenty, kteří bydlí mimo region. Střední školy se na rozdíl 

od mateřských a základních škol potýkají s nedostatkem studentů. Ten například na SPŠ Vlašim řeší 

dlouhodobě tzv. kombinovanými třídami. Střední odborné učiliště Vlašim má kapacitu naplněnou 

dokonce na méně než 50 %. Nedostatek studentů je způsoben zejména demografickým vývojem. 

(MAS Blaník, 2015) 

 

Tabulka 21: Počet žáků v jednotlivých školách ve školních rocích 2013/2014–2015/2016 

Název školy 

Gymnázium Vlašim 
Obchodní akademie 

Vlašim 

Střední průmyslová škola 

Vlašim 

Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště 

Vlašim 

201

3/ 

201

4 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Počet žáků 243 238 231 266 258 249 347 295 275 437 324 3007 

Oficiální 

kapacita 
4908 363 655 1000 

Reálná kapacita 490 300 480 650 

Volná místa 
oficiální 
kapacita/volná 
místa reálná 
kapacita 

142

/ 

142 

141/ 

141 

142 / 

142 
97/ 34 

105/ 

42 

114/ 

51 

308/ 

133 

360/ 

185 

380/ 

205 

563/ 

214 

676/ 

326 

700/ 

3509 

             Zdroj: Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015-2025 

 

 

3.4 Volnočasové a sportovní aktivity 

Městský dům dětí a mládeže 

Městský dům dětí a mládeže, Vlašim, Radnická 121 je příspěvková organizace, zřizovatelem je město 

Vlašim s kapacitou 850 klientů. Náplň činnosti tvoří zájmové vzdělávání dětí, mládeže a ostatních 

                                                           
7 Přibližný odhad 
8 Jedná se o kapacitu celého gymnázia, tedy i nižšího stupně osmiletého oboru. Kapacita nižšího a vyššího stupně osmiletého oboru se 
nerozděluje. Do výpočtu volných míst tedy zahrnuti i žáci nižšího stupně gymnázia. 
9 Přibližný odhad 
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zájemců v jejich volném čase. Městský dům dětí a mládeže ve Vlašimi (dále MDDM) má sídlo Radnická 

121, Vlašim. MDDM poskytuje vzdělání nebo školské služby v místech Radnická 121, Vlašim, ZŠ Sídliště, 

ZŠ Vorlina, Sporthotel Vlašim, zimní stadión, atletický stadion a internát SPŠ v ulici Luční. Pravidelná 

forma zájmového vzdělávání se soustředí na esteticko-výchovnou oblast, tělovýchovně-sportovní, 

pracovně-technickou a společensko-vědní oblast. Hlavním úkolem je co nejširší zapojení dětí a mládeže 

do pravidelné zájmové činnosti. Mezi cíle zájmového vzdělávání MDDM patří zejména vytvoření 

podmínek pro rozvoj osobnosti dětí a mládeže, kvalitní zázemí s odpovídajícím vybavením, efektivní 

prevence sociálně patologického chování, vytvoření podmínek pro utváření zdravého životního stylu, 

umožnění smysluplného plnění volného času, rozvíjení schopností a dovedností v různých oblastech 

zájmového vzdělávání, vedení dětí k otevřené komunikaci, aktivní rozvíjení fyzického, duševního 

a sociálního zdraví, podněcování k tvořivé práci a vážení si výsledků práce druhých. Ve školním roce 

2016/2017 nabízí MDDM 116 zájmových aktivit pro všechny věkové kategorie. 

  

Spolkový dům sourozenců Roškotových 

Spolkový dům od roku 2006 poskytuje zázemí pro činnost a pravidelné setkávání spolků a neziskových 

organizací z Vlašimi a okolí a vlastními aktivitami celkově přispívá k rozšíření nabídky volnočasových, 

vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit. Hlavním posláním Spolkového domu je podporovat 

činnost místních spolků, které mají v domě své klubovny nebo se pravidelně schází ve společných 

prostorech. Vedle aktivit pořádaných samotnými spolky nabízí Spolkový dům pravidelně každý rok řadu 

akcí pro širokou veřejnost, mezi ně patří například Slavnosti sourozenců Roškotových, Velikonoční 

jarmark, Májové slavnosti ve Spolkovém domě, Podzimní jablkobraní a Advent ve Spolkovém domě. 

Z volnočasových a sportovních akcí můžeme dále širokou veřejnost pozvat na Lezecké závody 

Vlašimská karabina, Melounovou slavnost a pro děti a mládež každoročně připravují letní příměstské 

a pobytové tábory. Ve Spolkovém domě mají své zázemí spolky Ráchel, Strom, Sluníčko, Církev bratrská 

a spolek Montessori Vlašim z. s. 

 

Město Vlašim dále zřizuje Městskou knihovnu Vlašim, Sportovní zařízení města Vlašim, o. p., Kulturní 

dům Blaník či Podblanické infocentrum Vlašim. Na rozvoji volnočasových aktivit se ve městě také 

velkou měrou mimo jiné podílí Český svaz ochránců přírody či Tělovýchovná jednota Sokol Vlašim 

a Základní umělecká škola Vlašim.  
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4 Bezpečnostní analýza 

 

Zpracování Plánu prevence kriminality předpokládá na základě Metodiky ministerstva vnitra ČR 

pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí prevence kriminality na úrovni krajů, měst a obcí, 

zpracování bezpečnostní analýzy, která zahrnuje analýzu kriminality, analýzu sociálně vyloučených 

lokalit, sociálně-demografickou a institucionální analýzu. Poslední dvě jmenované jsou zpracovány 

v předchozích kapitolách.  

Ve Vlašimi sídlí Policie ČR, jejímž úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek 

a předcházet trestné činnosti. Provoz oddělení je nepřetržitý. Územní působnost Obvodního oddělení 

Policie ČR Vlašim přesahuje území ORP Vlašim. Oddělení má působnost v následujících obcích: Vlašim, 

Bílkovice, Bolina, Buchov, Býkovice, Ctiboř, Čelivo, Dalovy, Divišov, Dobříčkov, Domašín, Dub, Dubovka, 

Holčovice, Hrádek, Hradiště, Hrajovice, Hrazená Lhota, Chochol, Chotýšany, Jemniště, Kácovec, 

Kácovská Lhota, Kamberk, Kamenná Lhota, Kladruby, Kondrac, Kondratice, Krasovice, Křemení, 

Křešice, Lbosín, Lhota Veselka, Libež, Licoměrsko, Lipiny u Radošovic, Lipiny u Veliše, Lísek, Litichovice, 

Louňovice pod Blaníkem, Malovidy, Měchnov, Městečko, Milovanice, Miroslav, Mladovice, Mokliny, 

Moravsko, Moravská Lhota, Nemíž, Nesperská Lhota, Nespery, Nová Ves, Onšovice, Ostrov, Pařezí, 

Pavlovice, Pazderná Lhota, Pelíškův Most, Petříny, Polánka, Popovice, Postupice, Pozov, Předbořice, 

Psáře, Radonice, Radošovice, Rataje, Rejkovice, Roubíčkova Lhota, Řimovice, Sedlečko, Slověnice, 

Soušice, Sušice, Světlá, Šternov, Takonín, Tehov, Tichonice, Třebešice, Veliš, Věžníčky, Vracovice, 

Vrbětín, Všechlapy, Zdebuzeves, Znosim.  

Obvodní oddělení PČR Vlašim bude v následujících měsících rozšířeno o území, které dle svěřených 

kompetencí řešilo Obvodní oddělení PČR Čechtice. Na základě rozhodnutí Policejního prezidia bude 

OOP Čechtice zrušeno a OOP Vlašim bude mít rozšířenu svou územní působnost o tento region. Nyní 

je na OOP Vlašim a OOP Čechtice zařazeno 18 policistů na území o rozloze 600 km2 se zhruba 30 tisíci 

obyvateli.  

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Vlašimi dne 1. 5. 2006 byla zřízena ve Vlašimi Městská 

policie Vlašim. Ta se v denní době zaměřuje zejména na dopravu (bezpečnost v dopravě a parkování) 

a administrativu spojenou s výkonem služby. V noční době je činnost hlídek soustředěna na veřejný 

pořádek a ochranu majetku. Výkon služby v současné době zajišťuje šest strážníků. Městská policie 

úzce spolupracuje s policií státní. 

Bezpečnost lze rovněž hodnotit podle výše indexu kriminality, který udává počet spáchaných trestných 

činů za zvolené časové období na území Obvodního oddělení Policie ČR Vlašim přepočtený na 10 tisíc 
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obyvatel. V porovnání se Středočeským krajem jsou tyto hodnoty podprůměrné a objasněnost činů je 

dokonce o něco vyšší. V obvodu Městské policie Vlašim se často objevují krádeže motorových vozidel, 

krádeže jízdních kol, násilné činy a fyzické útoky. (Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015-2025, 

2016) 

 

Tabulka 22: Kriminalita v období 9/2013–8/2014 

 Počet 
obyvatel Rozloha km2 Trestné činy – zjištěno Trestné činy – 

objasněno 
Počet Index Počet % 

OOP Vlašim 20 055 293 280 139,6 130 46 
ÚO Benešov 97 435 1 528 1831 187,9 749 41 
KŘP 
Středočeského 
kraje 

1 302 063 11 038 26 758 210,9 11 851 44 

Česká republika 10 615 671 79 269 257 737 245,8 117 682 46 
Zdroj: Otevřená společnost, o.p.s., 2015 

 

Městský úřad Vlašim v rámci agendy odboru vnitřních věcí řeší přestupky spáchané na území obce 

s rozšířenou působností. Data týkající se počtu přestupků spáchaných pouze ve městě Vlašimi nejsou 

samostatně dostupná, je zde uveden počet přestupků za celé ORP Vlašim. Na území jsou řešeny 

přestupky proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku, přestupky určené zvláštními 

právními předpisy (školství, doprava, zbraně, obec a přestupky související s alkoholismem 

a toxikomanií). 

 

Tabulka 23: Počet přestupků řešených pověřeným úřadem na území ORP Vlašim v letech 2011-2015 

Druh přestupku 2011 2012 2013 2014 2015 
Proti občanskému soužití 75 113 97 153 101 
Proti majetku 45 50 52 90 45 
Před alkoholismem a toxikomaniemi 4 12 5 4 3 
Proti veřejnému pořádku 9 33 14 12 13 
Podle zvláštní právních předpisů 
(doprava, zbraně, obec, atp.) 336 281 336 461 231 

Celkem 469 489 504 720 393 
Zdroj: MěÚ Vlašim, Odbor vnitřních věcí, říjen 2016 
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Níže předkládané tabulky a grafy jsou zpracované na základě podkladů z Obvodního oddělení Policie 

ČR Vlašim, a to s ohledem na zachycení dat vztahujících se přímo k území města Vlašimi, a Městské 

policie Vlašim. Pro zpracování přehledu trestné činnosti byla použita data za roky 2010 až 2015.  

 

Tabulka 24: Trestné činy evidované Obvodním oddělením PČR Vlašim v letech 2010-2015 

Rok Celkem Násilná Mravnostní 
Majetková 

krádeže prosté krádeže vloupáním 
2010 251 20 3 68 63 
2011 247 23 3 66 51 
2012 215 24 1 57 51 
2013 196 24 4 64 37 
2014 238 35 2 81 32 
2015 142 21 2 49 26 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 

 

V uvedených letech je zachováván celorepublikový dlouhodobý trend převahy majetkových trestných 

činů. V roce 2015 bylo na území města Vlašimi spácháno celkem 75 trestných činů na majetku. Jedná 

se o 52, 82 % podílu na celkové kriminalitě spáchané na území města.  

Celková škoda na majetku způsobená vlivem trestné činnosti v roce 2015 byla vyčíslena na        

4 281 022 Kč, což je zhruba o 8 000 000 Kč méně než v předchozím roce.  

 

Tabulka 25: Škoda na majetku způsobená trestnou činností na území města Vlašim v letech            
2012-2015 

Rok Druh deliktu Škoda na majetku v Kč 

2012 Trestný čin 7 495 108 

2013 
Trestný čin 

11 160 138 

2014 
Trestný čin 

12 500 574 

2015 
Trestný čin 

4 281 022 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 

 

Majetková trestná činnost je v počtech spáchaných trestných činů v rámci celého ORP Vlašim 

nejzastoupenější trestnou činností ze všech kategorií a zaznamenává i jeden z nejvýraznějších poklesů 
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ve sledovaném období. Celkový pokles majetkové trestné činnosti na území města Vlašimi činí 

56 skutků. V této kategorii trestných činů nejčastěji OOP Vlašim řeší krádeže v obchodech, jedná se 

tedy o krádeže prosté. 

 

Graf 5: Majetková trestná činnost v letech 2010-2015 ve Vlašimi 

 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 

Majetkovou trestnou činnost na území města Vlašimi dokreslují také níže předložené mapy kriminality, 

které zpracovalo Obvodní oddělení Policie ČR Vlašim. 
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Obrázek 4: Mapa majetkové kriminality na území města Vlašimi v roce 2015 

 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, prosinec 2016 

Obrázek 5: Mapa majetkové kriminality na území města Vlašimi za rok 2016 (do 30.11.2016) 

 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, prosinec 2016 
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V roce 2015 objasnilo Obvodní oddělení Policie ČR Vlašim celkem 62 % trestných činů spáchaných na 

území města Vlašimi.  

 

Tabulka 26: Objasněnost trestných činů na území města Vlašim v letech 2010-2015 

Rok Celkový počet 
trestných činů 

Objasněno 
počet v % 

2010 251 109 43 
2011 247 113 46 
2012 215 119 55 
2013 196 84 43 
2014 238 123 52 
2015 142 88 62 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 

 

Největší procento pachatelů představují osoby ve věku 18–60 let, což dokládá i graf č. 6. 

 

Graf 6: Věková struktura pachatelů trestných činů na území města Vlašimi v letech 2010-2015 

 
 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 

 

Tabulka č. 27 předkládá věkovou strukturu obětí trestných činů vyšetřovaných Obvodním oddělením 

Policie ČR Vlašim, kde je patrný pokles obětí dětských. V roce 2015 se obětí trestných činů staly dvě 

děti, kdežto v roce 2010 trestný čin poškodil 20 dětí. Relativně konstantní křivka zůstává u počtu obětí 
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ve věku starších 65 let. V roce 2010 se obětí trestných činů stalo 97 žen, oproti tomu v roce 2015 bylo 

poškozeno celkem 42 žen, v roce 2014 to bylo žen 66.  

 

Tabulka 27: Věková struktura obětí trestných činů ve městě Vlašimi v letech 2010-2015 

Rok Děti 0-15 let 15-18 let Osoby starší 65 let 
2010 20 11 15 
2011 11 4 16 
2012 7 2 11 
2013 5 9 16 
2014 5 5 20 
2015 2 5 16 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 

 

V kategorii násilné trestné činnosti v roce 2014 došlo k mírnému nárůstu případů řešených v této 

trestné kategorii, jednalo se o 35 případů. V roce 2015 bylo vyšetřováno 21 trestných násilných činů, 

téměř shodně jako v roce 2010, kdy bylo řešeno 20 případů. Nejčastěji šlo o trestný čin ublížení na 

zdraví či výtržnictví. 

 

Graf 7: Násilná trestná činnost na území města Vlašimi v letech 2010-2015 

 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 
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Mravnostní trestná činnost je ve sledovaném období na území města Vlašimi zastoupena 13 případy, 

a to v roce 2015 se jednalo o 2 mravnostní trestné činy, stejně jako v roce 2014. V roce 2013 byly 

řešeny 4 případy, v roce 2012 2 případy a v letech 2011 a 2010 shodně 3 případy. Mezi skutky zařazené 

do mravnostní kriminality patří například trestný čin znásilnění, nabízení či šíření pornografie, 

kuplířství, pohlavní zneužívání nebo ohrožení pohlavní nemocí. Na území Vlašim bylo vyšetřováno 

znásilnění či zneužívání nezletilé osoby.  

Uvedených 13 případů zahrnuje i případy, kdy bylo jednání prověřováno, v pěti případech se 

nepotvrdilo spáchání trestného činu. V případech, kdy se jednání potvrdilo, byla věc dále k šetření 

postoupena na Službu kriminální policie a vyšetřování v Benešově. Stejně tak je postupováno 

v případech, kdy se trestné činnosti dopustila osoba mladší 18 let. 

 

Graf 8: Mravnostní trestná činnost na území města Vlašimi v letech 2010-2015 

 

   Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 
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4.1 Analýza přestupků 

4.1.1 Přestupky řešené Policií ČR 

 

Kromě trestných činů v této podkapitole je třeba analyzovat i oblast přestupkového jednání, a to 

přestupků řešených Policií ČR, Městskou policií Vlašim a Městským úřadem Vlašim, odborem vnitřních 

věcí. 

Na základě statistických výstupů OO PČR Vlašim v období let 2010 až 2015 lze vytvořit následující 

tabulku: 

 

Tabulka 28: Počet přestupků evidovaných OOP Vlašim na území města Vlašimi v období 2010-2015 

Rok 
Proti 

veřejnému 
pořádku 

Proti 
občanskému 

soužití 
Proti majetku 

Na úseku ochrany 
před alkoholismem 

a jinými 
toxikomaniemi 

Proti obecně závazným 
vyhláškám v oblasti 

bezpečnosti a veřejného 
pořádku 

2010 11 88 126 3 0 
2011 11 103 104 4 0 
2012 12 69 86 1 0 
2013 9 70 98 2 0 
2014 7 70 99 5 2 
2015 11 80 110 8 6 

           Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 

 

Grafické znázornění tabulky číslo 28 lépe dokresluje počty přestupků. Je patrné, že nejvíce přestupků 

je řešeno, stejně jako v trestné činnosti, z oblasti majetkových skutků.  
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Graf 9: Počet přestupků OOP Vlašim v letech 2010-2015 

 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 

 

Policie ČR může zjištěný přestupek řešit v rámci svých kompetencí, například uložením pokuty, nebo 

přestupkový spis postoupí k dořešení Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Vlašim. V roce 2015 

došlo k enormnímu nárůstu přestupků řešených Obvodním oddělením Policie ČR Vlašim, jednalo se o 

1504 přestupků, z nichž bylo 177 postoupeno k řešení na Městský úřad Vlašim, kde je dále řešila 

přestupková komise. Oproti roku 2014 bylo v roce 2015 evidováno o 862 přestupků více, a oproti roku 

2010 evidovalo OOP Vlašim v roce 2015 o 1211 přestupků více. Jednalo se zejména o přestupky na 

úseku dopravy čili BESIP, v roce 2015 bylo na úseku BESIP řešeno 1210 přestupků, 7 přestupků proti 

občanskému soužití a 22 proti majetku, nejčastěji krádeže či poškození majetku. Nárůst počtu 

přestupků v dopravě souvisí také s rozšířením hlídkové činnosti (kontrolou provozu na pozemních 

komunikacích) mimo jiné i na území města Vlašimi.  

 

Tabulka 29: Počet přestupků řešených OOP Vlašim a postoupených na MěÚ Vlašim v letech            
2010-2015 

Rok Vyřešeno Oznámeno 
na MěÚ 

Celkem 
přestupků 

2010 143 150 293 
2011 125 190 315 
2012 89 154 243 
2013 97 151 248 
2014 462 180 642 
2015 1327 177 1504 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 
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Tabulka 30: Přehled vybraných druhů přestupků řešených Městskou policií Vlašim a OO PČR Vlašim 

  Počet obyvatel Přestupky - abs. počet   Index na 10 000 obyv. 

Druh 
k 
31.12. 
2013 

k 
31.12. 
2014 

změna 
roku 
13 - 
14 

k 
31.12. 
2015 

změna 
roku 
14 - 
15 

rok 
2013 

rok 
2014 

změna 
13 - 
14 

rok 
2015 

změna 
14 - 
15 

rok 
2013 

rok 
2014 

změna 
13 - 14 
(index) 

rok 
2015 

změna 
14 - 15 
(index) 

Proti 
veřejnému 
pořádku 

11767 11734 33 11704 30 31 53 22 19 -34 26 45 19 16 -29 

Proti 
občanskému 
soužití 

11767 11734 33 11704 30 70 70 0 80 10 59 60 0 68 9 

Proti majetku 11767 11734 33 11704 30 154 112 42 131 19 131 96 -35 112 16 

Na úseku 
ochrany před 
alkoholismem 
a jinými 
návykovými 
látkami 

11767 11734 33 11704 30 2 6 4 8 2 2 5 3 7 2 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, Městská policie Vlašim, listopad 2016 

 

Tabulka č. 30 zachycuje druhy přestupků určených k analýze dle metodiky MVČR, a to přestupky 

proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku a přestupky na úseku ochrany 

před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Jedná se o ucelený přehled počtu jmenovaných přestupků 

od subjektů, v jejichž kompetenci je řízení o jednotlivých druzích přestupků – tedy Městská policie 

Vlašim a Obvodní oddělení Policie ČR Vlašim. 

Policie ČR mimo řešení přestupkové a trestné činnosti také zajišťuje úkony uvedené v následující 

tabulce, jako je převoz osob pod vlivem alkoholu na záchytnou stanici, nejčastěji do Kolína, či dopravně 

bezpečnostní akce, při kterých dochází i ke zjištění řidičů řídících pod vlivem návykové látky 

či předvedení hledaných nebo pohřešovaných osob. V roce 2011 bylo na záchytnou stanici převezeno 

celkem 20 osob, v roce 2015 pouze 5. V roce 2011 bylo při dopravně bezpečnostních akcích zjištěno 

celkem 61 osob pod vlivem alkoholu, v roce 2015 pak 34 osob. Policie ČR se při výkonu služby zaměřuje 

na pátrání po hledaných či pohřešovaných osobách, v roce 2015 bylo celkem ve Vlašimi uskutečněno 

29 předvedení, kdežto v roce 2013 bylo o 14 osob předvedeno méně. 
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Tabulka 31: Další činnosti vykonávané OOP Vlašim 

Další údaje/Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet osob převezených do záchytné 
stanice 

12 20 8 11 6 5 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem 
alkoholu 

48 61 50 29 51 34 

Počet předvedených hledaných a 
pohřešovaných osob 

28 29 23 15 27 29 

Počet nalezených odcizených vozidel 1 1 0 0 1 0 
Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, listopad 2016 

 

Pro dokreslení situace v oblasti přestupků spáchaných na území města Vlašimi, byla vložena mapa 

kriminality (obrázek č. 6), která znázorňuje místa, kde byl řešen přestupek proti občanskému soužití 

v roce 2015. 

 

Obrázek 6: Přehled spáchaných přestupků proti občanskému soužití na území města Vlašimi v roce 
2015 

 

Zdroj: OO Policie ČR Vlašim, prosinec 2016 
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4.1.2 Přestupky řešené Městskou policií Vlašim 

Následující tabulka seznamuje s přestupky řešenými Městskou policií Vlašim ve sledovaném období 

2010 až 2015.  

 

Tabulka 32: Přehled činnosti Městské policie Vlašim v letech 2010-2015 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení 481 574 927 906 981 774 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší povolené 
rychlosti) 

363 413 776 816 871 603 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené 
rychlosti 

0 0 0 0 48 129 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

3 6 0 0 1 0 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 69 43 36 22 46 8 

z toho přestupků proti občanskému soužití 0 0 0 0 0 0 

z toho přestupků proti majetku 46 46 66 56 13 21 

z toho ostatních 0 66 49 12 2 13 

Celkový počet podezření ze spáchaní přestupků oznámených 
příslušným orgánům 

62 58 62 69 83 64 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší povolené 
rychlosti) 

19 17 29 41 57 45 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené 
rychlosti 

0 0 0 0 0 2 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

4 17 5 3 10 0 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 2 5 4 3 9 5 

z toho přestupků proti občanskému soužití 4 5 3 6 1 0 

z toho přestupků proti majetku 11 14 14 11 4 11 

z toho ostatních 22 0 7 5 2 1 

Celkový počet podezření ze spáchaní jiných správních deliktů 
oznámených příslušným orgánům 

0 0 0 0 0 0 

z toho jiné správní delikty podle zákona o obcích 0 0 0 0 0 0 

z toho jiné správní delikty podle zákona o živnostenském podnikání 
0 0 0 0 0 0 

z toho jiné správní delikty podle tabákového zákona 0 0 0 0 0 0 

z toho jiné správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích 
0 0 0 0 0 0 

z toho ostatních 0 0 0 0 0 0 

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky (v Kč) 
181 700 191 000 260 000 241 600 246 300 242 000 

počet rozhodnutí o odstranění vozidla 0 0 0 1 0 0 

počet osob převezených do záchytné stanice 5 12 5 7 2 0 
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počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 10 7 9 7 7 0 

počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 3 3 0 3 5 2 

počet nalezených odcizených vozidel 0 0 0 0 0 0 

počet odchycených zvířat 24 22 22 15 19 19 

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu 
oznámených PČR 

16 14 7 15 19 16 

Zdroj: Městská policie Vlašim, listopad 2016 

 

Celkový počet přestupků řešených v blokovém řízení Městskou policií Vlašim klesl v roce 2015 o 207 

přestupků oproti roku 2014. Nejvíce přestupků za sledované období řešila v blokovém řízení Městská 

policie Vlašim v roce 2014, jednalo se o 981 přestupků. Počet přestupků proti majetku klesl z 66 z roku 

2012 na 21 v roce 2015. Největší podíl v přestupkové agendě Městské policie Vlašim zaujímají 

přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu, kdy v roce 2010 bylo řešeno 363 přestupků, v roce 

2014 871 přestupků a v roce 2015 603 přestupků. 

 

Graf 10: Přehled přestupků řešených v blokovém řízení MP Vlašim v období 2010-2015 

 

Zdroj: Městská policie Vlašim, listopad 2016 
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4.1.3 Přestupky řešené Městským úřadem Vlašim, odborem vnitřních věcí 

Tabulka č. 33 předkládá data získaná na Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Vlašim. Tato tabulka 

udává souhrnné údaje o přehledu přestupků vedených dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

Tabulka 33: Přestupky řešené na Městském úřadě Vlašim v letech 2011-2015 v rámci území ORP 
Vlašim 

Druh přestupku 2011 2012 2013 2014 2015 
Proti občanskému soužití 75 113 97 153 101 
Proti majetku 45 50 52 90 45 
Před alkoholismem a toxikomaniemi 4 12 5 4 3 
Proti veřejnému pořádku 9 33 14 12 13 

Podle zvláštní právních předpisů 
(doprava, zbraně, obec, atp.) 

336 281 336 461 231 

Celkem 469 489 504 720 393 
Zdroj: Městský úřad Vlašim, odbor vnitřních věcí, listopad 2016 

 

Do celkového přehledu jsou zařazeny i přestupky projednávané podle zvláštních právních předpisů, 

tedy z oblasti dopravy, životního prostředí, školství a zdravotnictví. Tyto přestupky jsou řešeny v rámci 

agend příslušných odborů Městského úřadu Vlašim.  
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Graf 11: Četnost přestupků v jednotlivých kategorií řešených MěÚ Vlašim v letech 2011-2015 

 

Zdroj: Městský úřad Vlašim, odbor vnitřních věcí, listopad 2016 

 

Graf poskytuje porovnání četnosti přestupků v jednotlivých kategorií v letech 2011 až 2015. Největší 

počet přestupků řešených na Městském úřadě Vlašim byl zaznamenán v roce 2014, kdy se jednalo 

o 720 skutků, naopak nejméně přestupků řešil Městský úřad v roce 2015, celkem 393 přestupků. 

Nejvyšší podíl zaujímají přestupky řešené podle zvláštních právních předpisů, dále pak proti 

občanskému soužití a proti majetku.  

 

 

4.2 Vyloučená lokalita ve městě 

Na území města Vlašimi ani na celém území obce s rozšířenou působností Vlašim se nevyskytuje žádná 

sociálně vyloučená lokalita, což vzhledem k nárůstu těchto lokalit v rámci České republiky 

i Středočeského kraje, kterých se na území Středočeského kraje vyskytuje více jak 60, vyjadřuje 

relativně uspokojivý stav v oblasti sociální situace.  

Situaci ve městě monitoruje městský kamerový dohlížecí systém, který působí jako preventivní nástroj 

a umožňuje analyzovat a vyhodnocovat zpětně spáchané přestupky či trestné činy ve městě. Nyní je 

jednáno o rozšíření stávajícího systému. Jedná se o lokality zvýšeného pohybu osob a zvýšené 
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frekvence v dopravě. Zejména střed města a křižovatky poblíž základních škol ve městě. Hovořeno je 

také o nákupu mobilních kamer, které by byly po městě přemisťovány na základě aktuální situace a 

potřeby ochrany majetku a osob ve městě. Rovněž by došlo k zefektivnění systému propojením 

kamerového systému mezi služebnou Městské policie Vlašim a služebnou Obvodního oddělení Policie 

ČR Vlašim.  

Vlašim patří mezi obce, v nichž jsou obyvatelům na pokrytí nákladů spojených s bydlením vypláceny 

Úřadem práce ČR dávky, a to příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Dle statistik Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR se u obou typů těchto dávek během let 2007–2015 zvýšil počet vydávaných 

příspěvků. V roce 2007 byla vyplaceno celkem 25 200 dávek hmotné nouze - doplatek na bydlení, 

v roce 2015 počet těchto dávek vrostl na 70 700. Celkové výdaje na tyto dávky v roce 2007 činily 524 

milionů a v roce 2015 3 136 milionů. Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory a náklady 

pro státní rozpočet v roce 2007 činily 1 565 milionů a v roce 2015 9 161 milionů.  
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5 STRATEGICKÁ ČÁST 

 

Na setkání Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě dne 30. 11. 2016 byla provedena SWOT 

analýza jako nástroj, který pomáhá shrnout a stručně zaznamenat silné a slabé stránky, příležitosti 

a rizika v plánování prevence kriminality ve městě. Zpracovaná analýza byla zaslána k připomínkování 

členům Pracovní skupiny prevence kriminality a bezpečnosti ve městě a jejich připomínky byly 

následně zapracovány. 

 

Cílové skupiny 

Na základě analytické fáze bylo stanoveno pět základních cílových skupin prevence kriminality: 

1. Děti a mládež 

2. Rodiny 

3. Oběti trestných činů 

4. Senioři  

5. Lidé ohroženi sociálním vyloučením 

 

Cíle 

V rámci zpracování Plánu prevence kriminality na tříleté období, počínaje rokem 2017 byly stanoveny 

cíle, které chce město Vlašim v tomto časovém horizontu naplňovat.  

Jedná se o následující cíle: 

1. Udržení či snižování rozsahu a závažnosti trestné činnosti na území města Vlašimi, a tím zajistit 

vyšší bezpečnost občanů a návštěvníků města. 

2. Zajištění součinnosti mezi orgány samosprávy, státní správy, Policií ČR, občany a nestátními 

organizacemi. 

3. Zvyšování informovanosti občanů města o možnostech ochrany osob a majetku před trestnou 

činností. 

4. Začlenění oblasti prevence kriminality do politiky města, počínaje účelným využitím vlastních 

personálních a finančních zdrojů. 
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Návazná strategická část plánu je v souladu se strategickými cíli a prioritami Strategie prevence 

kriminality v České republice na léta 2016-2020 a Koncepcí prevence kriminality Středočeského kraje 

2014–2016. Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě ve spolupráci s Pracovní skupinou 

prevence kriminality a protidrogové prevence stanovila pět základních priorit v oblasti prevence 

kriminality, na kterých je strategická část Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 

založena. 

 

Priority 

V rámci Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 byly stanoveny tyto priority:  

1. Zvyšování bezpečnosti občanů na území města. 

2. Efektivní systém prevence kriminality na místní úrovni založený na kooperaci všech 

zainteresovaných aktérů. 

3. Preventivně informační činnost s cílem zapojit širokou veřejnost do realizace preventivních 

opatření. 

4. Spolupráce Policie ČR a Městské policie Vlašim při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku 

ve městě. 

5. Zaměření preventivních aktivit na cílové skupiny. 

 

V souladu se stanovenými prioritami je dále strategická část rozpracována do dílčích opatřeních 

vycházejících ze zpracované SWOT analýzy. 
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Tabulka 34: SWOT analýza pro oblast prevence kriminality zpracovaná listopad-prosinec 2016 

Toto potřebujeme VYUŽÍT 
Silné stránky (vnitřní) 

Tomu je třeba se VYHNOUT 
Slabé stránky (vnitřní) 

 Vytvořen Program rozvoje města Vlašimi na roky 

2015–2025 

 Vytvořen Plán prevence kriminality a protidrogové 

prevence města Vlašimi 

 Politická podpora plánování preventivních aktivit na 

území 

 Dobrá spolupráce Policie ČR a Městské policie 

Vlašim 

 Preventivní činnost Policie ČR a Městské policie 

Vlašim 

 Příprava projektu Bezpečné město Vlašim 

 Asistenti prevence kriminality při Městské policii 

Vlašim 

 Činnost Probační a mediační služby ČR, středisko 

Benešov 

 Terénní program CAS Magdaléna, o.p.s. 

 Poradenské pracoviště CAS Magdaléna, o.p.s. (jaro 

2017) 

 Psychologická poradna  

 Azylový dům Diakonie ČCE Střední Čechy 

 Sociálně aktivizační služby Zrnko 

 Farní charita Vlašim – materiální a potravinová 

pomoc 

 Občanská poradna FCH (dluhová problematika) 

 Spolupráce s Pečovatelskou službou okresu 

Benešov (noclehárna, nízkoprahové denní centrum, 

azylový dům) 

 Preventivní programy MŠ, ZŠ, SŠ 

 Komunitní plánování sociálních služeb na okrese 

Benešov 

 Dostupná široká nabídka volnočasových aktivit – 

Městský dům dětí a mládeže, ČSOP, Spolkový dům 

sourozenců Roškotových 

 Nízká nezaměstnanost 

 Nízká kriminalita 

 Pedagogicko-psychologická poradna – nízká kapacita, 
chybí zpětná vazba, chybí nastavení užší spolupráce škola + 
rodina + PPP 

 Nedostatek financí pro školní psychology 

 Nízká finanční gramotnost – zadlužování obyvatel 

 Nedostatek kvalifikovaných finančních poradců – cenově 
dostupných 

 Nízká informovanost veřejnosti o oblasti prevence 
kriminality 

 Chybí informovanost a osvěta o nástrahách 

 Chybí provázanost fungujících programů a aktivit 

 Následné služby pro oběti trestných činů 

 Pracovní příležitosti pro znevýhodněné občany na trhu 
práce  

 Snadná dostupnost návykových látek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

 

5.1 Přehled priorit a opatření pro oblast prevence kriminality města Vlašimi 

na období 2017–2019 

Níže uvedená opatření budou blíže konkretizována do podoby aktivit v každoročně zpracovávaném 

Programu prevence kriminality města Vlašimi a budou realizována na základě aktuální situace v dané 

oblasti a po projednání na setkání Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě.  

 

1.     PRIORITA ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA  

Opatření 

1.1. Podpora rozšíření stávajícího městského kamerového dohlížecího 
systému 
1.2. Podpora preventivně informační činnosti zejména v oblasti 
zabezpečení vlastního majetku a bezpečného chování v rizikových 
situacích 

1.3. Podpora a rozvoj pozice asistenta prevence kriminality při Městské 
policii Vlašim 

Termín realizace Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality města Vlašimi na 
roky 2017–2019. 

Odpovědnost Rada města, manažer prevence kriminality, Komise prevence kriminality 
a bezpečnosti ve městě 

Finanční zdroje 
Rozpočet města, dotace MVČR, ÚP ČR, Středočeský kraj a jiné 

Toto potřebujeme ROZVÍJET 
Příležitosti (vnější, existující) 

Toto potřebujeme OMEZIT 
Ohrožení (vnější, existující) 

 Financování z EU a Středočeského kraje 

 Dotační systém MVČR 

 Spolupráce s Národním centrem bezpečného 

internetu 

 Zvyšování vnímání mladé generace 

 Podpora spolupráce mezi subjekty činnými v oblasti 

prevence kriminality 

  Vliv médií (reklama, možnosti půjček) 

 Nadměrné zadlužování obyvatelstva 

 Nedostatečné personální zajištění oblasti prevence 
kriminality 

 Chybí zájem obyvatel 

 Tlak společnosti (velké sociální rozdíly) 

 Vysoká tolerance společnosti k sociálně nežádoucím 
jevům 

 Snižování úrovně gramotnosti obyvatel 

 Nepodporující legislativa 

 Blízkost hl. m. Prahy 

 Ztráta pracovních návyků 

 Nezájem o informace ze strany cílových skupin 
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2.     PRIORITA EFEKTIVNÍ SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY NA MÍSTNÍ ÚROVNI 
ZALOŽENÝ NA KOOPERACI VŠECH ZAINTERESOVANÝCH AKTÉRŮ 

Opatření 

2.1. Každoroční zpracování programu prevence kriminality města 
Vlašimi odrážející aktuální bezpečnostní rizika na území města 
2.2. Finanční podpora projektů prevence kriminality realizovaných na 
území města 

2.3. Podpora subjektů poskytujících služby v oblasti sociální prevence na 
území města (NDC, NZDM, SAS, AD, terénní programy a další) 

Termín realizace Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality města Vlašimi na 
roky 2017–2019. 

Odpovědnost Manažer prevence kriminality, koordinátor komunitního plánování 
sociálních služeb, Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě 

Finanční zdroje 
Rozpočet města, dotace MVČR, ESF, IROP, Středočeský kraj a jiné 

 

 

 

3.     PRIORITA PREVENTIVNĚ INFORMAČNÍ ČINNOST S CÍLEM ZAPOJIT ŠIROKOU 
VEŘEJNOST DO REALIZACE PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ 

Opatření 

3.1. Vznik záložky Bezpečné město Vlašim na webových stránkách města 
Vlašimi 

3.2. Preventivně informační činnost vzdělávání v oblasti prevence 
zadlužování obyvatel 

3.3. Preventivně informační činnost možných rizik v oblasti komunikace 
ve virtuálním prostoru 

Termín realizace Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality města Vlašimi na 
roky 2017–2019. 

Odpovědnost 

Stanovena v dodatku č. 2 koordinační dohody o spolupráci za účelem 
stanovení společného postupu při zabezpečování veřejného pořádku a 
bezpečnosti na území města Vlašimi. 
 
Manažer prevence kriminality, koordinátor komunitního plánování 
sociálních služeb, Městská policie Vlašim, OO PČR Vlašim, Odbor sociální 
a zdravotní Městského úřadu Vlašim 

Finanční zdroje 
Rozpočet města, dotace MVČR, Středočeský kraj, ESF a jiné 
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4.     PRIORITA SPOLUPRÁCE POLICIE ČR A MĚSTSKÉ POLICIE VLAŠIM PŘI 
ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU VE MĚSTĚ 

Opatření 

4.1. Koordinované hlídky Policie ČR a Městské policie Vlašim 
(koordinační dohoda, včetně dodatků) 
4.2. Sdílená výměna informací o závažných hrozbách pro bezpečnost ve 
městě 
4.3. Podpora koordinačních schůzek zainteresovaných aktérů 

Termín realizace 

Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality města Vlašimi na 
roky 2017–2019. Tato priorita vychází také z nastavené spolupráce 
Dohodou o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku, podepsané mezi městem Vlašim a Policií ČR dne 
17. 2. 2010.  

Odpovědnost 

Stanovena v dodatku č. 2 koordinační dohody o spolupráci za účelem 
stanovení společného postupu při zabezpečování veřejného pořádku a 
bezpečnosti na území města Vlašimi. 
 
Starosta města, místostarosta města, Manažer prevence kriminality, 
vedoucí strážník Městské policie Vlašim, vedoucí OO PČR Vlašim  

Finanční zdroje 
Rozpočet města, dotace MVČR a jiné 

 

 

 

5.     PRIORITA ZAMĚŘENÍ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT NA CÍLOVÉ SKUPINY 

Opatření 

5.1. Podpora aktivit na zvyšování bezpečnosti seniorů 

5.2. Prevence trestné činnosti páchané na obětech hodných zvláštního 
zřetele (děti, ženy, senioři) a jejich ochrana 

5.3. Podpora preventivních programů a aktivit pro děti a mládež 
(besedy, přednášky, dopravní hřiště) 
5.4. Podpora a rozvoj služeb pro ohrožené rodiny a děti 
5.5. Podpora dlouhodobé a komplexní práce s dětmi, mladistvými a 
jejich rodinami, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy a pochází ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

Termín realizace Průběžně po dobu platnosti Plánu prevence kriminality města Vlašimi na 
roky 2017–2019. 

Odpovědnost Manažer prevence kriminality, koordinátor komunitního plánování 
sociálních služeb, Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě 

Finanční zdroje 
Rozpočet města, dotace MVČR, Středočeský kraj, ESF, IROP, MŠTM a jiné 
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Zástupci města Vlašimi, Územního odboru Policie ČR Benešov a Obvodního oddělení Policie ČR Vlašim 

uzavřeli Koordinační dohodu o spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování 

veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Vlašim. V rámci této dohody se budou konat 

pravidelná setkání za účelem koordinace sil a prostředků a nastavení kooperace v rámci souladu 

hlídkové a obchůzkové činnosti hlídek OO PČR Vlašim a Městské policie Vlašim. Dále budou řešena 

témata jako rozšiřování a zkvalitňování informačních technologií jako nástroje situační prevence. 

Spolupráce při vytváření internetových stránek Bezpečné město Vlašim a zajištění okamžité výměny 

informací o závažných hrozbách pro bezpečnostní situaci ve městě.  

Dále manažer prevence kriminality bude v rámci své činnosti koordinovat preventivní aktivity 

pořádané na území města, a to ve spolupráci se všemi aktéry činnými v oblasti zejména primární 

prevence. Rovněž se bude manažer prevence kriminality aktivně podílet na efektivním nakládání 

s informacemi, účelném šíření preventivních kampaní, zvyšování povědomí občanů v oblasti prevence 

kriminality. 

Vytvoření efektivního systému spolupráce je dlouhodobým a plynulým procesem, který je nutné 

udržovat a průběžně vyhodnocovat tak, aby výstupy odpovídaly potřebám a rizikovým faktorům 

daného území. Systém je třeba založit i na zodpovědném předávání informací mezi zainteresovanými 

aktéry, ale i veřejností. 

Policie ČR, resp. Obvodní oddělení PČR Vlašim, je připravena vykonávat v rizikových dnech zvýšenou 

hlídkovou činnost a průběžně provádět bezpečnostní akce se zaměřením na dopravní situaci, veřejný 

pořádek, majetkovou trestnou činnost. Dále se OO PČR Vlašim aktivně zapojuje do pořádaných 

preventivních aktivit. Osvědčily se akce pořádané v součinnosti OO PČR Vlašim, Městské policie Vlašim, 

Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Vlašim.  

V rámci projektu Bezpečné město Vlašim je připravována tvorba internetových stránek, resp. záložky 

na stránkách města Vlašimi, www.mesto-vlasim.cz, zaměřených na zvýšení bezpečnosti ve městě, 

které budou obsahovat komplexní informace související s bezpečnostní situací a prevencí nežádoucích 

jevů.  

 

Město Vlašim chce do budoucna rozšířit stávající městský kamerový dohlížecí systém, a to z prostředků 

vlastních, ale i za využití možnosti dotační podpory MVČR. Jednalo by se o kameru umístěnou na 

kruhovém objezdu v ulicích Blanická a Riegerova, která by zajišťovala dohled nad výjezdními 

komunikacemi z města ve směru na obce Veliš, Louňovice pod Blaníkem a Tábor, parkoviště u pošty, 

kde před několika lety došlo k loupežnému přepadení, dále by zajišťovala dohled nad prostory před 
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Domovem ve Vlašimi (dům pro seniory) a parkovišti. Rovněž by byly zakoupeny dvě mobilní kamery, 

které by byly po městě umísťovány na základě aktuální bezpečnostní situace. V souvislosti s rozšířením 

kamerového systémy by došlo také k propojení kamerového systému mezi služebnami Městské policie 

Vlašim a Obvodního oddělení PČR Vlašim.  

 

 

5.2 Vyhodnocení koncepce 

Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě pod vedením manažera prevence kriminality 

zpracuje vždy do dne 31. 3. následujícího roku vyhodnocení každoročního Programu prevence 

kriminality a hodnotící zprávu o průběžném plnění Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 

2017–2019, kterou předloží Radě města Vlašimi ke schválení a Zastupitelstvu města Vlašimi bude dána 

na vědomí. 

 

Po ukončení platnosti Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 se předpokládá, že 

bude vytvořen návazný koncepční dokument, který se bude opět zabývat problematikou prevence 

kriminality a bezpečností ve městě. Dále bude zajištěna v rámci Městského úřadu Vlašim pozice 

manažera prevence kriminality, která bude i nadále koordinovat preventivní aktivity ve městě a 

účastnit se setkání Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě, Koordinačního týmu a dalších 

skupin a setkání v oblasti prevence kriminality.  

Město Vlašim bude i v následujícím období vyčleňovat potřebné finanční prostředky určené na aktivity 

z oblasti prevence kriminality. 
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