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1. Úvod
Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2022 je zpracován v souladu se Strategií
prevence kriminality města Hořovice na období 2022-2023 a v souladu s Koncepcí prevence kriminality
Středočeského kraje na léta 2018-2021.
Město Hořovice vyvíjí oficiální aktivity v rámci prevence kriminality od roku 2015. Za tuto dobu byl ve
městě ve dvou etapách nainstalován a uveden do provozu Městský kamerový dohlížecí systém, ve
spolupráci s městem Beroun jezdí od r. 2017 každoročně děti ze socio-kulturně znevýhodněného
prostředí na letní tábor, proběhlo několik soutěží pro školy i s následnou přednáškovou činností. Při
aktivitách v rámci prevence kriminality úzce spolupracujeme s Městskou policií Hořovice, organizací
Magdaléna, o.p.s., Charitou Starý Knín, s místními školami a Probační a mediační službou Beroun.
Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2022 opět obsahuje popis projektu letního
pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, dále financování tanečního lektora
a etopeda v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a realizaci přednášek na téma Bezpečné chování
na internetu a sociálních sítích. Nově je v programu zahrnut rozpočet na obnovu městského kamerového
dohlížecího systému.

2. Bezpečnostní analýza
Pro zachování efektivity systému prevence kriminality je udržovat propojení jednotlivých složek, které
jsou v prevenci kriminality zaangažované. V průběhu roku 2022 proto manažer prevence kriminality
svolá minimálně dvě setkání Pracovní odborné skupiny prevence kriminality, jejímiž členy jsou kromě
zástupců samosprávy města také odborníci z Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství, Městské
Policie, Policie ČR a Probační a mediační služby. Jako hosté jsou na jednání této skupiny pravidelně zváni
zástupci neziskových organizací a sociální pracovníci, kteří pracují s cílovými skupinami obyvatel přímo
v terénu a dále metodici prevence hořovických škol.
Podrobná bezpečnostní analýza je uvedena v dokumentu Strategie prevence kriminality města
Hořovice na období 2022-2023.

3. Projekty
Hlavním investičním projektem je obnova dosluhujících částí městského kamerového dohlížecího
systému.
1. Obnova součástí městského kamerového dohlížecího systému
Městský kamerový dohlížecí systém byl instalován v roce 2016. Od této doby je v nepřetržitém provozu.
Dle vyjádření techniků by bylo vhodné uvažovat o výměně některé z PTZ kamer (demontovanou ponechat
jako náhradní díl), popřípadě uvažovat o investici, která by řešila v budoucnu výměnu stávajících kamer za kamery
s vyšším rozlišením.
Dále je nutné předpokládat krajní životnost opotřebením u některých aktivních prvků: zdroje, switche, mikrovlnné
spoje apod.
Akumulátory se měnily již u těchto bodů:
23.9.2021 Akumulátor VICTRON (autobusové nádraží)
29.6.2021 Akumulátor VICTRON (ul. 9.května)
17.2.2021 Akumulátor VICTRON (pokud bude potřeba dohledám, o který
kamerový bod jde, nemám ho v poznámce výměny)
30.1.2020 Akumulátor VICTRON (KB PROTECT)
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12V, 90Ah

2ks
2ks
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12V, 90Ah
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Zde je uveden rozpočet na obnovu MKDS:
MKDS Hořovice (aktualizace zpracovaného rozpočtu z 2021)
část: návrh na obnovu MKDS
NÁZEV

TYP

Monitor
Profesionální 24/7 monitor s LED podsvícením a rozlišení
43"
1920x1080, Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 8 ms, 8bit, 330 cd/m2,
kontrast 1200:1, HDMI 1.4, VGA, repro, VESA, včetně montáže (+
HDMI kabel 5m). Cena je aktualizovaná k prosinci 2021, s ohledem
na předpokládané zdražení od ledna 2022 je zde uvedena
rozpočtová rezerva 15%
Upgrade monitorovacího software
ADV-UPGR Upgrade Genetec Security Center. Cena je
aktualizovaná k prosinci 2021, s ohledem na předpokládané
zdražení od ledna 2022 je zde uvedena rozpočtová rezerva 15%
Genetec Advantage - Standard - 3 roky. Cena je aktualizovaná
k prosinci 2021, s ohledem na předpokládané zdražení od ledna
2022 je zde uvedena rozpočtová rezerva 15%
Upgrade monitorovacího PC

KS CELKEM
MATERIÁL +
MONTÁŽ
2

49 709,90 Kč

110723156

1

27 534,45 Kč

110720785

1

38 617,00 Kč

Základní pracovní stanice HP řady Z v kompaktním provedení
HP
microtower s vysokou spolehlivostí pro náročné každodenní
využití. 8jádrový procesor Intel Core i9-11900 (2.5GHz, TB 5.2GHz,
HyperThreading), 32GB operační paměti DDR4, disk 1TB SSD M.2
PCIe NVMe, grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6,
bez mechaniky, GLAN, USB (4x 3.1/3.2 Gen 2, 3x 3.0/3.1/3.2 Gen
1, 3x 2.0, 1x Type-C 3.1/3.2 Gen 2x2), 550 W zdroj s účinností až
92%, USB klávesnice a myš, OS Windows 10 Pro. Cena je
aktualizovaná k prosinci 2021, s ohledem na předpokládané
zdražení od ledna 2022 je zde uvedena rozpočtová rezerva 15%
Výměna záložních akumulátorů na kamerovém bodu
Set akumulátorů Victron 90 Ah deep cycle VRLA GEL. Cena je
aktualizovaná k prosinci 2021, s ohledem na předpokládané
zdražení od ledna 2022 je zde uvedena rozpočtová rezerva 15%
Výšková mechanizace potřebná k realizaci výměny aqkumulátorů
včetně nákladů na dopravu.
Nový kamerový bod č.19
Kamerový bod 19 - areál AVE – Realizace této položky provedena
v prosinci 2021

1

64 388,50 Kč

2

15 874,60 Kč

1

2 500,00 Kč

0

- Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

198 624,45
Kč

DPH 21%

41 711,13
Kč

CELKEM S DPH

240 335,58
Kč

Je zde předpoklad, že finanční prostředky na realizaci tohoto projektu budou z větší části získány
z dotační výzvy Ministerstva vnitra.

Zde podrobně popisujeme neinvestiční projekty, které plánujeme v roce 2022 realizovat:
1. Zvýšení informovanosti veřejnosti o preventivním chování a návycích nejen v online prostředí,
ale i v běžném životě, ve spolupráci s místními periodiky, webem a Facebookem města, IC
města a zájmovými organizacemi.
Pracovní odborná skupina prevence kriminality vypracuje a dá na vědomí radě města systém
informovanosti občanů obsahující popis různých oblastí a typy informací, které jim mohou být
předány prostřednictvím různých médií. Tyto informace budou konkrétně zacíleny dle věkových
skupin a obsahu. Informace bude shromažďovat manažer prevence kriminality, který je bude
dále distribuovat ke zveřejnění na Facebooku a webu města, Facebooku OSPODu, v Hořovickém

Měšťanu a prostřednictvím mobilního rozhlasu. Zdroje informací poskytne např. web prevence
kriminality, MV, OOP PČR Hořovice a MP Hořovice. Při zajišťování a rozesílání informací bude
postupováno v souladu s pravidly Bezpečného města.

2. Programy primární prevence ve městě Hořovice
2.1 Přednášky v základních a mateřských školách
Přednášky realizované městskou policií (přednášky Dopravní výchova pro ZŠ a MŠ
se realizují v jednotlivých třídách po předchozí
Kyberšikana pro ZŠ
domluvě s konkrétním pedagogem) – přednášky
jsou zdarma
Úvodní povídání o činnosti městské policie
Přednášky realizované pracovníky Policejního
Přednášky pro ZŠ a nižší gymnázium – bezpečný
prezidia – zdarma (zajišťuje po domluvě velitelka
pohyb v online prostředí
MP Hořovice)
Všeobecná prevence – jedno setkání s vybranou
třídou trvá 3 hodiny – vytipování ohrožených žáků,
Přednášky realizované NNO Magdaléna, o.p.s. –
témata šikany, kyberšikany, poruch příjmu potravy
Centrem primární prevence – hrazeno školami ze
šablon, dotacemi z krajského úřadu nebo vlastního atd.
rozpočtu, ceny aktuálně dle webu organizace (cca Selektivní prevence – pokud se již v konkrétní třídě
15.000,- Kč za balíček).
objevil nějaký problém – krizová intervence –
intenzivnější práce se zapojením rodičů

2.2 Přednášky pro seniory

Přednášky realizované městskou policií

Přednášky realizované NNO (např. Člověk v tísni)

MP Hořovice spolupracuje s Domovem Na Výsluní,
Hořovice a s Domem pečovatelské služby
v Komárově. Zde po dohodě uskuteční několik
přednášek na různá témata, zpravidla hlavně na
témata týkající se „energetických šmejdů“.
Zkusit oslovit zástupce NNO Člověk v tísni – témata
– dluhová past její úskalí a jak z ní ven, pomoc při
hledání dodavatelů energií, na koho se obrátit,
pokud dosavadní dodavatel krachne a jak situaci
řešit – např. při setkání seniorů na Univerzitě 3.
věku v Domečku Hořovice nebo při pravidelných
setkáních Ká.ča v Digitus Mise, z.ú.

2.3 Soutěž pro školy na vybrané téma
Pokud to dovolí covidová situace a školy budou mít dostatek kapacity i pro další aktivity mimo
vyučování, mohla by být v druhé polovině roku 2022 uspořádána soutěž pro školy na vybrané téma,
které by si na základě ankety mohly zvolit školy samy. Na výběr budou minimálně 3 témata, která
budou školám zaslána a žáci budou moci po dobu 14 dnů hlasovat a vybírat téma pro ně
nejvhodnější. Výsledky hlasování zašlou školní metodici prevence mailem manažerce prevence
kriminality, a ta oficiálně do týdne vyhlásí započetí přípravy na soutěž a zpracování daného tématu.
Témata budou provázána s aktuálními tématy situační prevence a budou se týkat preventivních
aktivit ve městě Hořovice, k jejichž realizaci by tato soutěž mohla dát impuls. Samotná soutěž
proběhne formou samostatné přehlídky v sále radnice. Datum bude zveřejněno v den vyhlášení
soutěže. Každá škola bude moci do soutěže vyslat 1 prezentační tým. Jeho složení je na uvážení
školy. Soutěžit budou týmy z 2. stupňů ZŠ a nižšího gymnázia.

Bude vyhlášeno 1. -4. místo. Všechna místa budou honorována finanční odměnou odstupňovanou
podle umístění. Předběžný rozpočet činí 24.000,- Kč na finanční odměny pro účastníky soutěže a
10.000,- Kč na propagaci a další náklady. Celkem tedy 34.000,- Kč.

2.4 Letní pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2022 je v oblasti sociální prevence v souladu
s Komunitním plánem sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020 – 2024 –
Prioritou č. 1 – Podpora prevence řešení rizikových jevů u dětí, mládeže a rodin – Opatřením 1.2 –
Zajištění dostupné nabídky aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením – kdy na
základě skutečností zjištěných v rámci Analýzy Rodina, děti, mládež vyvstala potřeba dlouhodobé
kontinuální práce s touto cílovou skupinou, tak, aby se v co nejširší míře předcházelo vzniku a rozvoji
patologického chování dětí z rizikových rodin, a aby se s těmito dětmi pracovalo v rámci ověřených
postupů a na základě předchozích zkušeností z práce s nimi.
Ve městě Hořovice je v rámci výše uvedených postupů poskytována organizací Charita Starý Knín služba
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a také služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
které poskytují organizace Poradna pro občanství/občanská a lidská práva a Charita Beroun. Jako velmi
vhodná navazující aktivita se v tomto směru jeví uspořádání letního pobytového tábora pro děti ze
socio-kulturně znevýhodněných rodin, kdy pomocí sociálně rehabilitačních činností spojených s pobytem
zaměřeným na zážitkovou pedagogiku lze předejít možnému nebo i počínajícímu selhání v chování.
Program tábora je zaměřen na pomoc dětem, které se vlivem nízkopříjmového i jinak rizikového
prostředí, ve kterém vyrůstají, cítí vyčleněné z běžného kolektivu, nemají volnočasovou náplň a obtížně
si hledají vhodné kamarády.
Město Hořovice se v rámci spolupráce s městem Beroun připojí k realizaci tábora v r. 2022 již posedmé.
Město Beroun nebude zřejmě žádat o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence
kriminality, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR, protože dle informací uvedených v prosinci 2021 na
setkání k dotační výzvě, bylo řečeno, že MV nebude podporovat pobytové projekty, které nelze případně
realizovat distančně. Obě města by tedy měla hradit realizaci tábora ze svých rozpočtů s příspěvkem od
rodičů. Poměr dětí a finanční spoluúčasti bude 2 (Beroun):1 (Hořovice). Z oblasti Berouna se tábora bude
účastnit 20 dětí, z Hořovic 10.
Tábor proběhne v Mrtníku u Komárova. Účastníci budou ubytováni ve stanech s podsadou, budou mít
vlastní kuchařku/kuchaře. Průběh tábora zajistí 5 vedoucích.
Organizace zabývající se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, pracují s klienty, kteří
potřebují pomoc v mnoha směrech. Děti z těchto rodin často bývají osamělé, neumějí se uplatnit
ve vrstevnické skupině, nemají volnočasovou náplň, neumějí si najít vhodné kamarády, často tráví volný
čas bezcílně a následkem toho se u nich může objevit rizikové chování, které se může stát až závadovým
či protiprávním (zejména se jedná o poškozování cizího majetku či drobné krádeže). V určitém
vývojovém období dítěte se zvyšuje pravděpodobnost selhání (signalizovaném počínajícím záškoláctvím,
konfliktními situacemi s autoritami, apod.). S dětmi a jejich rodinami je v součinnosti s Oddělením
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) MěÚ Beroun a Hořovice realizována kontinuální sociální práce.
Program tábora je tradičně zaměřen zejména na rozvoj sociálních dovedností, toleranci a předcházení
rizikového chování, se kterým se tyto děti v běžném životě setkávají. Děti se budou moci zdokonalit
ve vzájemné komunikaci či v řešení konfliktů. Tábor navštíví zástupci městské a státní policie a hasiči.
Táborové aktivity budou rovněž zaměřeny na prevenci šikany a rizikového chování.
Tábor bude realizován pouze tehdy, pokud to vládní nařízení vzhledem k aktuální situaci v souvislosti
s pandemií COVID-19 umožní.
Hlavní cíle projektu:

Prevence rizikového chování a snížení rizika výskytu delikventní činnosti u dětí, které pocházejí
ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.

Další cíle projektu:
 Umožnit dětem trávit alespoň část prázdnin v podnětném, obohacujícím prostředí, začlenění
těchto dětí do kolektivu, nabídka smysluplného trávení volného času.
 Nácvik přijatelného socio-kulturního chování a komunikace, vzdělávání a vedení v oblastech
možného životního selhání.
 Prostřednictvím dětí a pozitivních zkušeností ze vzájemné spolupráce působení na dospělé
členy rodiny, následná možnost poradenství či doporučení možností při řešení výchovných či
jiných problémů.
Cílová skupina:
1. děti z ekonomicky slabých rodin
2. děti, které jsou ohroženy rizikovým chováním
ve věku 6 – 16 let, klienti OSPOD MěÚ Beroun a Hořovice, partnerů projektu.
Kritéria hodnocení efektivity projektu:
1. Účast cílové skupiny – dětí na pobytovém táboře (neuspokojený zájem o účast)
2. Evidence dětí v péči kurátora pro děti a mládež
3. Zpětné vazby a informace o chování dětí z rodin zapojených do projektu
(informace od pracovníků OSPOD městských úřadů Beroun a Hořovice, dalších partnerů)
1. Zpětná vazba od cílové skupiny projektu – rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci

Finanční rozpočet:
Z rozpočtu města Beroun: 90 667 Kč
Z rozpočtu města Hořovice: 45 333 Kč
Spoluúčast zákonných zástupců dětí: 9 000 Kč (spoluúčast je zejména z důvodů zvýšení motivovanosti a
zodpovědnosti zákonných zástupců dětí)
Celkem: 145 000,- Kč

2.5 Taneční kroužek a vrstevnická skupina v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
v Hořovicích
Město Hořovice bude i v roce 2022 financovat ze svého rozpočtu odměnu pro lektora tanečního kroužku
a pracovního terapeuta a odměnu pro etopedku, která vede v nízkoprahovém zařízení vrstevnickou
skupinu. Obě tyto aktivity budou realizovány pouze v případě dobré epidemiologické situace.
1.
Taneční kroužek probíhá jedenkrát týdně v prostorách NZDM. Tato aktivita hraje velmi velkou podpůrnou
úlohu v realizaci preventivních programů zaměřených na práci s touto skupinou klientů. Jedná se zejména o
omezení bezprizorního a neorganizovaného trávení času a snížení rizika sociálně patologických jevů
(experimentování s návykovými legálními i nelegálními látkami, záškoláctví, drobné trestné činnosti, konfliktní
chování apod.). Zároveň tato aktivita prospívá cílové skupině v osvojení pravidel, kooperace v kolektivu a
dodržování termínů. V době koronavirové pandemie, kdy se nesmělo scházet víc osob dohromady, vedl lektor
tanečního kroužku pracovní terapii, která probíhala individuálně v prostorách NZDM. Tuto činnost bychom dále
rádi podporovali i roce 2022.

2.
Vrstevnická skupina funguje v NZDM již několik let. Setkávají se v ní pravidelně jedenkrát v týdnu děti a
mladiství, kteří za pomoci různých technik sdílejí své problémy, starosti, pocity, obavy, ale také úspěchy a uznání.
V době koronavirové pandemie muselo i zde dojít ke změně způsobu realizace této péče, která se změnila
v individuální.

Hlavní cíle projektu:
Zachytit včas problémové chování dětí a mládeže a za pomoci odborníků vést tyto děti k poznání, proč
jejich chování vzniklo, co ho ovlivňuje a jaké následky pro ně může mít. Prostřednictvím společného
zájmu a aktivity zažít pocit spokojenosti a uznání. Vybití energie a trávení volného času smysluplným
způsobem.
Finanční rozpočet:
Náklady na odměnu lektora tance:30.000,- Kč
Náklady na odměnu etopeda: 50.000,- Kč
Náklady na pracovního terapeuta: 48.000,- Kč
Celkem: 128.000,- Kč

2.6.

Revolution train – protidrogový vlak

Jedná se o ucelený program primární protidrogové prevence, který je složen z několika etap a aktivit.
Program je určen pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty středních škol. Věková hranice 12-17
let. První aktivitou, kterou žáci a studenti projdou, je protidrogový vlak „Revolution train“. Jedná se o
starý nákladní vlak přestavěný na multimediální vlakovou soupravu, která formou zážitkové pedagogiky
rozšiřuje dosavadní přístupy k primární prevenci. V kinosálech návštěvníci sledují v několika rovinách
reálný příběh o příčinách, vývoji a důsledcích závislostí. Zdvihnutím projekčního plátna se návštěvníkům
propojuje virtuální a reálné prostředí (bar, autonehoda, drogové doupě, výslechová místnost). Příběh je
natočený podle skutečné události a po celou dobu účastníky doprovází lektor, který se skupinou
diskutuje o jednotlivých tématech. V rámci 5D programu probíhá simulace rozhodování účastníků
v kritických životních situacích. Z této aktivity získává město validní data vypovídající o přístupu
návštěvníků k celé drogové problematice a jejich povědomí o následcích chování pod vlivem návykových
látek. Expozici spolu s žáky a studenty absolvuje i jejich pedagogický doprovod, který zaznamená svůj
dojem z celé aktivity z pohledu pedagogického pracovníka a tato zpětná vazba je také velice důležitá pro
město, které uplatňuje protidrogovou politiku. V průběhu jednoho dne se zde vystřídá až 500
návštěvníků. Do tohoto preventivního programu mají možnost vstupu i rodiče, pro které je expozice
otevřena v odpoledních hodinách. Domů si potom odnášejí příručku s informacemi, jak mohou sami
aktivně posílit ochranné faktory v rodině a bezprostředním okolí dítěte. Získají návod, jak správně
monitorovat a vyhodnotit chování dětí, jak jednat v případě potřeby nebo řešit již existující problém. Pro
rodiče s dětmi, kteří se prohlídky expozice zúčastnili společně, je připraven návazný program „Policejní
pátračka“. Jedná se rodinnou hru, která trvá dvě a půl hodiny a celá rodina v jejím průběhu pátrá
v určeném objektu (např. muzeum) pro nebezpečném dealerovi drog. Cílem je osvojení si znalostí
společenské odpovědnosti, trestněprávních důsledků držení a nakládání s návykovými látkami.
Na tyto aktivity navazuje také doprovodný program „Je to tvůj život, kámo!“, který zahrnuje představení
a aktivní zapojení místních organizací věnujících se volnočasovým aktivitám, zdravému způsobu života a
pomoci v případě potřeby. Tento program také slouží jako networkingová platforma pro propojování a
síťování zúčastněných subjektů.
Dalším návazným programem, který je součástí balíčku je program „To je zákon, kámo“, jehož cílem je
rozšíření a ukotvení znalostí, dovedností a vědomostí těch, kteří vlak navštívili. Lektor, zaměstnanec PČR,
po několika měsících od absolvování prohlídky vlaku přijde do třídy a formou interaktivní přednášky
diskutuje se žáky či studenty na téma trestně právní roviny užívání a distribuce omamných látek. Ve
spolupráci s Policií ČR vznikl program „Tvoje cesta nanečisto“, který je určen pro děti ve věku 12-17 let.

Dochází ke dvěma fázím vyhodnocení projektu, první fáze je propojena s návazným programem „To je
zákon, kámo“ a s ročním odstupem probíhá druhá fáze, jejímž cílem je zdokumentovat dlouhodobou
účinnost programů Revolution train. Do tří měsíců po odjezdu vlaku je veřejnosti formou tiskové
konference prezentována představiteli města závěrečná zpráva o proběhlých aktivitách.
Nadační fond Nové Česko, který Revolution train provozuje, vyškolí v rámci celého balíčku nabízených
služeb několik odborníků přímo z místní komunity, kteří budou potom provádět návštěvníky vlakem.
Nadační fond také po podpisu smlouvy s městem dohodne s Českými drahami pronájem nádraží na
určitý termín, ve kterém budou moci návštěvníci vlak navštívit. Nadace Nové Česko spolupracuje s městy
v Německu, na Slovensku a v Čechách. Oslovuje v místech, kde vlak zastaví, místní podnikatele a firmy
s možností podporovat tuto aktivitu finančně. V roce 2019 získal nadační fond Nové Česko v národním
kole Evropské ceny prevence kriminality 1. místo za program „To je zákon, kámo!“ připravený ve
spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR . Cenu udělilo MV ČR.
Nadační fond Nové Česko při tvorbě programu spolupracuje s odborníky z 1. LF UK a VFN v Praze, FN
Motol, Národní protidrogové centrály SKPV a společnosti Podané ruce, o.p.s. (text vychází z publikace
Revolution train Zdravý způsob myšlení)
Finanční rozpočet:
Náklady na celý programový balíček: 138.000,- Kč
Náklady lze rozdělit mezi několik obcí ORP Hořovice, v případě zájmu škol z jiných obcí, dále lze oslovit
MAS Karlštejnsko a v rámci jejích dotačních výzev požádat o dotaci na tuto aktivitu.

