
ZPRÁVA 

ze semináře k interdisciplinární spolupráci v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality 

Český Brod, 7. února 2013 

Seminář realizovalo Společně k bezpečí o.s. 

Mgr. Michaela Veselá a Mgr. Kateřina Pospíšilová 

 

Seminář byl zaměřen na možnosti týmové spolupráce v rámci jednoho města: 

- Jak získávat data z různých zdrojů a pracovat s nimi 

- Techniky týmové spolupráce 

- Konkrétní příklady nástrojů prevence kriminality 

- Příklady dobré praxe 

Semináře se účastnili zástupci organizací a institucí z Českého Brodu, které působí na poli 

prevence kriminality: samospráva, OSPOD, školy, MP, nevládní organizace, poskytovatelé 

sociálních služeb, lékařka. Kvůli plnění jiných pracovních povinností absentovali zástupci 

Policie ČR.  

V úvodní části semináře identifikovali účastníci semináře bezpečnostní problémy na území 

města: 

- Problémové skupiny osob – místní obyvatelé i návštěvníci – na které se váže několik 

typů tr.č. : krádeže, prodej drog, problémy v nonstop barech a hernách, srocují se ve 

veřejném prostoru a budí pocit ne-bezpečí; existují obavy, že tyto problémy mohou 

v budoucnu eskalovat 

- Problémy rodin, dětí a mládeže (domácí násilí, šikana ve škole i mimo ni, školní násilí 

fyzické i verbální, záškoláctví, alkohol, drogy, kouření u dětí, vandalismus ve školách, 

gamblerství) 

- Senioři jako oběti podvodů, krádeží a násilí (podvodný podomní prodej, tipaři, domácí 

násilí) 

- Další bezpečností problémy – prodej drog, sousedské spory, spory v rodinách, 

vandalismus, dopravní přestupky 

 

Identifikace problémů probíhala interaktivní formou a částečně přecházela do řízené diskuse. 

Během té se jasně ukázala potřeba užší komunikace mezi jednotlivými institucemi ve městě a 

dále mezi institucemi a veřejností. Pro řešení těchto potřeb a výše uvedených problémů 

navrhly lektorky užití těchto nástrojů: 

1. Komunikace mezi institucemi v základě ad hoc interdisciplinárních týmů = 

skupin pracujících na řešení konkrétních problémů, zejm. nastavování mechanismů 

vzájemné spolupráce. 



2. Komunikace s veřejností na platformě veřejných setkání k problematice 

bezpečnosti (detailně představeny možnosti pořádání, vedení a vyhodnocování 

veřejných setkání). Smyslem těchto setkání je společná diskuse s občany nad 

bezpečností ve městě, možnost předat a také získat konkrétní informace, možnost 

domluvit se na společném postupu. Příklad dobré praxe: veřejná setkání pořádané 

Společně k bezpečí o.s. v Praze 9 

 

3. Systematické a efektivní mezioborové řešení problémů rodin, dětí a mládeže 

prostřednictvím případových konferencí. Příklad dobré praxe: Cheb 

 

4. Analyzovat bezpečnostní rizika vázaná na skupiny osob, které jsou vnímané jako 

problémové, definovat jednotlivé problémy a řešit je opět ve spolupráci všech 

institucí (např. na půdě interdisciplinárních týmů). Navržený postup: 

a) analýza – s využitím statistik a detailnějšího rozboru policejního analytika, údajů 

od občanů (veřejná setkání), průzkumu pocitu bezpečí 

b) definování jednotlivých problémů, stanovení, co je opravdu bezpečnostní riziko a 

s čím je naopak třeba pracovat v rovině pocitu ne-bezpečí 

c) vymezení kompetencí a úkolů – co může a musí udělat policie, co městská 

policie, co obec, OSPD, sociální služby… 

d) využití možných nástrojů: 

- intenzivní obchůzková služba v rámci okrskové činnosti (městská policie), možnost 

interdisciplinární spolupráce v okrscích (MP, PČR, zastupitelé). Příklad dobré praxe: 

Sokolov 

- dobrovolné hlídky (střežená sousedství) 

- přijetí komplexního programu, který by obsahoval na sebe navazující a vzájemně 

propojená opatření preventivního i represivního charakteru. Příklad dobré praxe: 

projekt Bezpečné město Sokolov 

 

Závěr – doporučení pro město Český Brod v oblasti bezpečnosti a prevence 

kriminality: 

 

1. Zlepšení vzájemné komunikace mezi institucemi 

2. Užší spolupráce mezi institucemi, např. na úrovni ad hoc interdisciplinárních týmů 

3. Nastavení nebo upravení mechanismů spolupráce 

4. Zlepšení komunikace a spolupráce s veřejností (v oblasti bezpečnosti) 

5. Detailnější analytická činnost (víc dat z více zdrojů) 

6. Rozlišovat reálnou kriminalitu od pocitu ne-bezpečí a na každou oblast používat ten 

správný nástroj 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Pospíšilová 


