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1 Úvod 

Město Litoměřice patří dlouhodobě mezi města s nízkou kriminalitou, proto chce i nadále investovat do 

bezpečnosti města a propagovat prevenci kriminality v podobě různých opatření směřujících k posílení 

bezpečnosti města. Pro realizaci aktivit v oblasti bezpečnosti může město Litoměřice také využít státní 

dotační program Prevence kriminality v gesci Ministerstva vnitra. Zpracovaný dokument je připraven  

v souladu se Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 (jejíž platnost byla usnesením 

vlády ČR č. 652 ze dne 15. června 2020 prodloužena do roku 2021,resp. do doby přijetí nové Strategie) 

a s Koncepcí prevence kriminality Ústeckého kraje na období 2017 – 2021, Komunitním plánem 

sociálních služeb města Litoměřice 2018 - 2020 (jehož platnost byla usnesením RM prodloužena do 

31.12.2021)   a Strategií rozvoje města Litoměřice na roky 2012 - 2030 s aktualizací jedenkrát za 5 let. 

Prevence kriminality je definována jako soubor nerepresivních opatření, tzn. veškerých aktivit 

vyvíjených státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, směřující k předcházení páchání 

kriminality a snižování obav z ní. Jedná se o opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu 

a závažnosti kriminality a jejich následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, 

nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Patří zde opatření sociální prevence, 

situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci 

obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů. 

Mezi nejzávažnější z nich patří nejrůznější formy závislostí. 

Preventivní aktivity se uskutečňují na celostátní, regionální i místní úrovni a v každém tomto případě 

na primární, sekundární či terciární úrovni. 

 

2 Systém prevence kriminality 

Efektivní systém prevence kriminality je základem úspěšné preventivní politiky státu. Na základě 

zkušeností z realizace předchozích Strategií prevence kriminality, lze systém prevence kriminality v ČR 

považovat za již stabilní a úspěšný. Systém prevence kriminality zahrnuje tyto 3 úrovně: 

o republiková – vláda ČR, Republikový výbor pro prevenci kriminality, ministerstva a další 

státní instituce 

o krajská – krajské úřady 

o lokální – samosprávy měst a obcí 

 

 

Celý systém prevence kriminality a role jednotlivých subjektů je znázorněn v následujícím schématu. 
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 Schéma systému koordinace prevence kriminality v ČR 

  VLÁDA ČR 

 

  Strategický rámec 

  Legislativa 

  Finanční prostředky 

  Republikový výbor pro prevenci kriminality 

  Koordinace systému prevence kriminality mezi resorty 

  Dotace a granty 

  Resort vnitra 

  Strategie prevence kriminality ČR 

  Koordinace systému prevence kriminality ČR 

  Ministerstva a další instituce 

  Resortní koncepce a metodiky 

  Dotace a granty 

  Podpora specifických projektů 

  Výzkum, teorie, statistické údaje 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ↔     
 

                         ↕   

  Obce, obecní policie 

 

  Lokální analýza území 

  Plán preventivních opatření 

  Realizace preventivních aktivit 

  Financování preventivních aktivit 

  Obecní policie jako součást efektivního 

  systému prevence kriminality v obci 

  Základní útvary Policie ČR 

 

  Spolupráce s obcemi 

  Plnění úkolů Policie ČR 

  Efektivní prevence kriminality 

 

 

  Kraje 

 

  Analýza území 

  Vytipování problémových lokalit 

  Koncepce - koordinace a podpora 

  Realizace preventivních aktivit 

  Financování projektů 
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Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni. Představují 

systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany orgánů státní správy a samosprávy a podpory 

vzniku programů prevence kriminality v krajích, ve městech a obcích zatížených kriminalitou a dalšími 

kriminálně rizikovými jevy. Podstatou těchto programů 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. 

3 Prevence kriminality s ohledem na vymezení základních pojmů 

Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Zahrnuje komplex 

opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou 

činností. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž  

k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí a sociální vyloučení. Cílem preventivní politiky je 

snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečnosti občanů. 

Preventivní aktivity se uskutečňují na úrovni celostátní, regionální nebo místní, na úrovni primární, 

sekundární a terciární prevence. 

Do prevence kriminality náleží veškeré aktivity směřující k předcházení páchání trestných činů, ke 

snižování jejich výskytu cestou zamezení páchání nebo neutralizací příčin a podmínek vzniku trestných 

činů (kriminogenních faktorů). Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu 

 a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, 

nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, 

situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci 

obětem trestných činů.  

4 Struktura prevence kriminality 

4.1 Sociální prevence 

Je orientována na odstranění příležitostí k páchání trestné činnosti. Představuje aktivity ovlivňující 

proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských 

a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. 

Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to 

z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců – objektů preventivního působení. Škála sociálně 

preventivních aktivit je široká (volnočasové aktivity, poradenská a krizová zařízení, terénní sociální 

práce, azylové a chráněné bydlení, rekvalifikační programy apod.) a na této se podílejí samosprávy obcí 

a zejména nestátní neziskové organizace (NNO). Cílovou skupinou je především mládež. 
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4.2 Situační prevence  

Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za 

určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží 

kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné 

činnosti. 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. 

Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními 

 a personálními prostředky do ní vložených. 

Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané a obce a v rámci 

vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR. Za nejefektivnější projekty jsou 

považovány městské kamerové systémy a pulty centralizované ochrany. 

4.3 Prevence viktimnosti  

Prevence toho, jak se nestát obětí trestného činu, pomoc obětem trestných činů a informování občanů  

o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností. Je založena na konceptech bezpečného 

chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených 

osob. S tím souvisí poskytování rad, návodů a doporučení o způsobech ochrany před trestnou činností 

prostřednictvím médií, přednášek, besed, poradenstvím apod. 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. 

Pomoc obětem trestných činů - v praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické 

a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před 

trestnou činností. Pěstováním takovýchto směrů se lze účinně vyhnout nejen roli oběti, ale i uplatňovat 

poznatky k vypracování preventivních opatření snižujících riziko ohrožení na minimum. 

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

úrovni. Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují. 

Primární úroveň se zaměřuje na celou populaci, dospělé i děti. 

Sekundární prevence je zaměřena na konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva např. vymezené 

dle věku, druhu ohrožení, území apod. a na kriminálně rizikové sociální i situační prostředí. 

Terciární prevence zahrnuje resocializační opatření zaměřující se na osoby, které již trestný čin 

spáchali, na lokality, které byly kriminalitou zasaženy a na oběti trestných činů. 

Očekávaným výstupem prevence je bezpečný občan, jeho bezpečné zázemí, bezpečná ulice, bezpečná 

lokalita a bezpečné město. Cílem pak je snižování příčin, následků míry a závažnosti trestné činnosti, 
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a zvyšování bezpečnosti veřejného pořádku v městě. 

Prevence tedy představuje pokus eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím nebo před jejím 

pokračováním. 

5 Strategie prevence kriminality v České republice na léta                

2016 až 2020 

První Strategie prevence kriminality byla přijata v roce 1996 a od té doby se na celorepublikové i místní 

úrovni vyvíjí systém prevence kriminality a rozvíjí se přístupy a postupy státní správy i samospráv  

v preventivním přístupu k řešení jednotlivých druhů kriminality a kriminálně rizikových jevů, k řešení 

komplexní bezpečnostní situace v ohrožených lokalitách, k zacházení s oběťmi a pachateli trestné 

činnosti. 

Aktuální Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 byla schválena 

usnesením vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016. Strategie se zaměřuje zejména na obecnou kriminalitu, 

tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje a obtěžuje nejvíce a často utváří jejich pocit vnímání bezpečnosti ve 

svém okolí a názor na kriminalitu jako celek a na práci jednotlivých subjektů, které v této oblasti působí. 

5.1 Globální cíl strategie 

• Česká republika patří mezi moderní demokratické země, které v zajišťování bezpečnosti a veřejného 

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

předpoklady. 

Dále v rámci Strategie byly pro Českou republiku stanoveny tyto hlavní strategické cíle: 

• Rozvíjet vybudovaný systém prevence kriminality, posilovat spolupráci, kompetence a kapacity 

relevantních partnerů, rozšiřovat prostor pro působení dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti 

a veřejného pořádku a opírat se rovněž o mezinárodní spolupráci a vědecké poznatky. 

• Poskytovat pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť 

zranitelných obětí a snažit se pomoc a poradenství nadále rozšiřovat a zkvalitňovat. 

• Při práci s pachateli se zaměřovat na narůstající problém kriminální recidivy, na účinnější resocializaci 

pachatelů a prevenci kriminality dětí a mládeže. 

• Uplatňovat komplexní přístup k řešení zvýšení kriminality v lokalitách, kde i její příčiny jsou hluboké 

a vícezdrojové (typicky sociálně vyloučené lokality). 

• Reagovat na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikovat nové efektivní 

přístupy k jejich předcházení. 
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6 Koncepce prevence kriminality Ústeckého kraje 2017 – 2021 

Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 navazuje na priority 

politiky České republiky na období 2016 - 2020. Jedná se o strategický materiál, který řeší problematiku 

prevence kriminality a navazuje na dva předchozí dokumenty. V rámci této Koncepce byla stanovena 

vize kraje a hlavní cíle, které by měly přispět k naplnění této vize. 

Vize Ústeckého kraje pro vymezené období zní: 

• Kraj vytváří podmínky pro bezpečnost svých obyvatel a návštěvníků včetně snižování  

  kriminality a dopadů kriminálního chování. 

6.1 Hlavní cíle Koncepce 

• Podporovat efektivní koordinaci a spolupráci subjektů působících v oblasti prevence 

  kriminality. 

• Podporovat preventivní aktivity pro cílové skupiny Koncepce s důrazem na kvalitu, efektivitu 

  a evaluaci. 

• Podporovat informovanost cílových skupin Koncepce a podporovat profesní růst pracovníků 

  působících v problematice prevence kriminality. 

7 Plán prevence kriminality ve městě Litoměřice na léta 2022 – 2026 

Plán prevence kriminality ve městě Litoměřice na léta 2022 – 2026 navázal na předchozí Plán prevence 

kriminality města do roku 2021. Plán prevence kriminality města Litoměřice má charakter strategického 

dokumentu, který předjímá další rozvoj města, činnost a cíle, které budou v oblasti prevence kriminality 

na území města Litoměřice realizovány, a to v průběhu let 2022 až 2026. Cílem tohoto dokumentu je na 

základě konstruktivního a průběžného vyhodnocování bezpečnostní situace, nalézt, určit a realizovat 

takové konkrétní kroky a činnosti vedoucí ke snížení výskytu sociálně patologických jevů (a kriminality 

jako nejzávažnějšího projevu) ve městě, budou aktivně předcházet výskytu kriminálních činů 

(přestupků, deliktů, zločinů aj.), přinejmenším zachování současného stavu, avšak předně vynaloží 

maximální úsilí, aby došlo ke zlepšení, a tím také zvýšení pocitu bezpečí u obyvatel města napříč 

generacemi, jelikož pocit bezpečí patří mezi jeden z nejdůležitějších indikátorů hodnocení kvality života 

člověka. 

Jak již bylo naznačeno výše, za nejzávažnější projev sociální patologie je považována kriminalita, jejíž 

projevy postihují téměř neustále veškeré oblasti běžného života. Nárůst kriminality je spojován 

především s městskými aglomeracemi, a to především ve spojitosti s velkou mírou zalidnění 

v rozsáhlých sídlištních zástavbách poskytujících velkou míru anonymity. Mezi další neméně důležité 

faktory ovlivňující výskyt kriminality a páchání trestné činnosti řadíme nízkou úroveň vzdělanosti, 

nezaměstnanost, a neuspokojivé sociální zázemí, příp. užívání návykových látek ve spojitosti s drogově 

závislými osobami. 
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Program prevence kriminality na místní úrovni představuje systém metodické, koncepční a finanční 

podpory ze strany ústředních orgánů státní správy a samosprávy. Prevence kriminality úzce souvisí 

s prevencí sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí 

a sociálního vyloučení. Tento dokument má svým charakterem povahu strategického dokumentu a je 

možné jej v průběhu času a na základě předchozího projednání měnit  a upravovat s ohledem na aktuální 

problémy a požadavky. 

 

V rámci tohoto Plánu byly stanoveny 2 priority. Jednotlivé priority a opatření jsou uvedeny v tabulce. 

 

Priorita 1 Preventivní působení na děti, dospělé občany a seniory 

Opatření 1.1 Realizace programů a aktivit všech typů a úrovní prevence. 

1.2 Podpora dlouhodobých programů a projektů prevence 

1.3 Podpora neorganizovaných dětí a mládeže v aktivních způsobech trávení 

      volného času 

1.4 Podpora a realizace aktivit sociální prevence 

1.4 Ochrana občanů před možností stát se obětí trestného činu formou 

      přednášek a informačních letáků 

1.5 Aktivity spojené s osvětou a zvyšováním pocitu bezpečí občanů ve městě 

1.6 Prevence a osvěta ohrožených cílových skupin v oblasti vykrádání vozidel 

      a o účinných způsobech ochrany majetku  

1.7 Rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mládež formou besed 

      a přednášek 

Priorita 2 Situační prevence kriminality Městská policie Litoměřice 

 2.1 Pokračovat v postupné obnově a modernizaci kamerového systému ve   

      městě umožňující sledování dalších či problémových částí města 

 2.2 Dohled nad dodržováním bezpečného parkování a zabezpečení místních    

      záležitostí veřejného pořádku dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.  

 

Tabulka č. 1. 
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8 Bezpečnostní analýza 

8.1 Sociodemografická analýza 

 

Obecná charakteristika území 

Město Litoměřice leží na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách na západním okraji Polabské nížiny 

v Ústeckém kraji. Litoměřicko je pro svou úrodnou polohu známé také jako Zahrada Čech. Celková 

rozloha města činí celkem 17,99 km², ve městě žije přibližně 24 tisíc obyvatel, ovšem spolu se 

sousedními městy Terezín, Bohušovice nad Ohří a Lovosice, které na Litoměřice téměř navazují, tvoří 

aglomeraci se skoro 60 tisíci obyvateli. Královským městem se staly v rozmezí let 1219 a 1228. 

Historické jádro města je již od roku 1950 městskou památkovou rezervací, v níž je zahrnuto celkem 44 

ulic a devět náměstí. Ve městě sídlí biskupství litoměřické diecéze. Narozdíl od jiných měst však nebylo 

výrazně zasaženo průmyslovou velkovýrobou. O co však město nepřišlo, je jeho malebnost, atmosféra 

a historické památky. Zachovaly  si svou starobylou hrdost v úloze duchovního centra, města škol, 

veřejných institucí a politiky. Litoměřice v roce 2019 oslavily 800. výročí založení města. 

Okres Litoměřice je okres v jihovýchodní části Ústeckého kraje. V rámci kraje sousedí na jihozápadě  

s okresem Louny, na severozápadě s okresem Teplice a na severu s okresy Ústí nad Labem a Děčín. Na 

severovýchodě hraničí s okresem Česká Lípa Libereckého kraje, na jihovýchodě a jihu s okresy Mělník 

a Kladno Středočeského kraje. 
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8.1.1 Okresy v České republice 

      Zdroj: ČSÚ 2019,  Mapa  1 

 

8.1.2 Popis území 

Správní obvod obce s rozšířenou působností  Litoměřice ležící v Ústeckém kraji na  severozápadě České 

republiky. Svými více než 470,5 km2 je čtvrtým největším správním obvodem Ústeckého kraje a zaujímá 

8,8 % jeho rozlohy s 59 110 obyvateli a počtem čtyřiceti obcí, z nichž šest má statut města a dva statut 

městyse.  

 Zdroj: ČSÚ 2019,  Mapa  2 
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Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice se nachází v severní části České republiky 

v jihovýchodní části Ústeckého kraje, přičemž hranici správního obvodu tvoří Liberecký a Středočeský 

kraj. V rámci Ústeckého kraje sousedí se správními obvody Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad 

Labem a Děčín.  

Litoměřice patří v podmínkách České republiky mezi města střední velikostní kategorie. 

Charakteristická je komplexní rozvinutost jeho střediskových funkcí a zvýšené zastoupení nevýrobních 

aktivit.    

 
Správní obvod s rozšířenou působností Litoměřice

 

Zdroj: ČSÚ 2019,  Mapa  3 
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8.1.3 Základní demografické údaje 

Růst počtu obyvatel byl v Litoměřicích zaznamenán od konce 19. století. Počet obyvatel se zvyšoval 

v rozmezí let 1869–1990, kdy Litoměřice měly 26 765 obyvatel. Dlouhodobě má počet obyvatel 

ve městě klesající tendenci, od roku 2012 do roku 2020 se jejich počet snížil zhruba o 1 109.  

Počet obyvatel města Litoměřice 

roky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

počet obyvatel 

v letech 24 316 23 628 23 612 23 647 23 618 23 516 24 437 24 249 23 207 

Zdroj: MÚ Litoměřice,  Tabulka  2 

 

 

Graf  1 - Vývoj počtu obyvatel Litoměřice 
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8.1.4 Pohyb obyvatelstva 

Současné demografické poměry jsou převážně důsledkem dlouhodobějších tendencí procesů 

populačních změn tj. přirozené reprodukce obyvatelstva na jedné straně a migrace na straně druhé. U 

přirozeného vývoje obyvatelstva dochází od devadesátých let k omezování velikosti rodin, odkládání 

doby (věku) pro zakládání rodin. Důsledkem byl a je výrazný pokles porodnosti a celkové stárnutí 

populace, které navíc podporují i pozitivní změny úmrtnostních poměrů. U migračního vývoje dochází 

v důsledku proměn bytové politiky a deformace nově vytvářeného bytového trhu k migračním tokům 

z velkých měst do malých. Toto je typické pro celou Českou republiku, tak i pro Litoměřice. 

Pohyb obyvatelstva ve městě Litoměřice 2012 - 2019 

rok narození zemřelí přistěhovalí vystěhovalí 

přirozený 

přírůstek 

přírůstek 

migrační 

přírůstek 

celkový 

2012 269 233 609 717 36 -108 -72 

2013 241 273 544 692 -32 -148 -180 

2014 249 277 699 706 -28 -7 -35 

2015 273 276 708 700 -3 8 5 

2016 242 242 702 640   62 62 

2017 267 241 629 778 26 -149 -123 

2018 257 261 639 679 -4 -40 -44 

2019 250 258 541 685 -8 -144 -152 

Zdroj: ČSÚ 2019,  Tabulka  3 

 

 

Graf  2 Migrace 2012 - 2019 
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8.1.5 Národnostní složení obyvatelstva 

 
Zdroj: ČSÚ 2020,  Tabulka  4 

 

Graf  3  Národnostní složení obyvatelstva 

 

 
 

8.1.6 Analýza trhu práce 

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. Město Litoměřice je v dobré 

dojezdové vzdálenosti do hlavního města Prahy, díky dostupnosti dálnice D8 a severozápadním směrem 

přes Lovosice do Ústí nad Labem  a  Německa. Specifickým rysem Litoměřic je dominance nevýrobního 

sektoru s podílem vice než 70 % - a to jak z hlediska zaměstnanosti, tak i v pracovních příležitostech. 

Nezaměstnanost, i ta dlouhodobá, se drží v posledních letech na nízké úrovni. 
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Registrovaná míra nezaměstnanosti v Litoměřicích v letech 2013 - 2019 

roky Podíl nezaměstnaných osob % 

2013 10,22 

2014 9,33 

2015 7,43 

2016 6,46 

2017 4,18 

2018 3,69 

2019 2,99 

Zdroj: ČSÚ, ÚP 2019,   Tabulka  5 

 

 

 

Graf  4   

 

 

8.2 Bezpečnostní analýza 
 

Skládá se ze sociodemografické analýzy, analýzy protiprávních činů (přečiny, zločiny, přestupky)  

a institucionální analýzy a slouží k vyhodnocení situace v oblasti bezpečnosti v obci. Na základě 

zpracování a vyhodnocení těchto tří analýz je možno následně stanovit rizikové faktory v oblasti 

bezpečnosti a vytvořit opatření, která by měla vést ke snížení těchto bezpečnostních rizik.  
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Kriminalita celková na území města Litoměřice  

rok násilná mravnostní majetková trestné činy celkem objasněno % 

2016 41 13 260 605 309 51% 

2017 31 9 300 606 326 54% 

2018 33 7 298 605 302 50% 

2019 53 6 190 526 315 54% 

2020 27 2 48 469 272 45% 

Zdroj: mapakriminality.cz         Tabulka  6                                                                                            https://www.mapakriminality.cz/     

 

Dle srovnání v tabulce 6 byla kriminalita na území města v roce 2020 nejnižší, což přisuzuji 

zpřísněným a mimořádným opatřením pandemie.  

 

Přestupky v evidenci Policie ČR - Obvodní oddělení Litoměřice              

rok 

proti 

veřejnému 

pořádku 

proti občanskému 

soužití proti majetku 

na úseku před 

alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 

přestupky proti obecně 

závazným vyhláškám v 

oblasti bezpečnosti a 

veřejného pořádku celkem 

2016 61 333 437 60 42 933 

2017 16 183 336 28 80 643 

2018 29 298 352 57 119 855 

2019 36 349 318 28 94 825 

2020 24 295 283 19 116 737 

Zdroj: Policie ČR         Tabulka  7 
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Objasněnost  kriminality spáchané na území ORP Litoměřice v % 

rok registrované trestné činy objasněné trestné činy objasněnost v % 

2016 1982 1164 49% 

2017 1943 1168 69% 

2018 1777 1044 43% 

2019 1754 1049 45% 

2020 1461 821 68% 

Zdroj: ČSÚ        Tabulka  8 

 

Objasněnost trestných činů v jednotlivých letech je zobrazena v tabulce 8. V roce 2020 byla celková 

objasněnost trestných činů 68 %, což je druhá nejvíce ze všech uvedených let. Nejvyšší objasněnost je 

vykazována v oblasti násilných a mravnostních činů, naopak nejnižší objasněnost je vykazována  

v oblasti majetkové kriminality, která zahrnuje především různé krádeže a loupeže. Dle srovnání  

v tabulce 8 byla kriminalita na území ORP Litoměřice v roce 2020 nejnižší, což přisuzuji zpřísněným 

 a mimořádným opatřením pandemie. 

 

8.2.1 Pachatelé trestních deliktů 

 

U objasněných případů policie také statisticky zaznamenává počty a data o pachatelích. Z níže uvedený 

tabulky vyplývá, že v Litoměřicích nezletilci trestnou činnost páchají v menší míře. Nárust byl 

zaznamenán v době pandemie. Nejčastěji se jedná o drobné krádeže, případně případy méně závažné 

trestné činnosti. 

 

rok

proti 

veřejnému 

pořádku

proti občanskému 

soužití proti majetku

na úseku před 

alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi

přestupky proti obecně 

závazným vyhláškám v 

oblasti bezpečnocti a 

veřejného pořádku celkem

2016 83 0 15 42 68 208

2017 95 0 10 30 33 168

2018 46 1 9 14 58 128

2019 542 4 13 12 49 620

2020 201 10 18 8 13 250

Data o vybraných přestupcích Městské policie Litoměřice 2016 - 2020

Zdroj: Městská policie Litoměřice
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Pachatelé 

rok věk 

  0 - 14 15 - 17  18 a více recidivisté 

2016 7 9 458 226 

2017 9 8 420 149 

2018 7 9 458 221 

2019 14 10 577 232 

2020 24 27 468 200 

Zdroj: OSPOD Litoměřice, Policie ČR      Tabulka  10 

 

8.2.2 Vybrané přestupky a přepočty indexu 

 

Součástí bezpečnostní analýzy jsou přepočty vybraných přestupků vůči počtu obyvatel Litoměřic. 

Indexy vyjadřují poměr množství přestupků na deset tisíc obyvatel. Mezi hodnotící přestupky byly 

vybrány přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku a přestupky proti 

obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.  

Z uvedené tabulky srovnáním je vidět, že celkový počet sledovaných přestupků v roce 2020 oproti roku 

2019 klesl o 294 přestupků, což přisuzuji mimořádným a dlouhodobým opatřením pandemie Covid. 

 

 
počet obyvatel přestupky - abs.počet index na 10 tis.obyvatel 

 

druh 

přestupku 

 

k 30.9.2020 

změna proti 

roku 2019 

 

 

rok 2019 

 

 

rok 2020 

 

změna 

19 - 20 

 

 

rok 2019 

 

 

rok 2020 

změna 

r. 19 - 20 

(index) 

změna 

r. 19 - 20 

(%) 

Proti 

veřejnému 

pořádku 23 207 -1042 219 100 -119 90,3 43,09 -47,21 -52,2 

Proti občanskému 

soužití 23207 -1042 303 193 -110 124,9 83,16 -41,74 -33,41 

Proti majetku 
23207 -1042 127 64 -63 52,3 148,5 -49,2 -53,3 

Přestupky proti 

obecně závazným 

vyhláškám v 

oblasti 

bezpečnosti a 

veřejného 

pořádku 

 

 

 

23207 

 

 

 

-1042 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

-2 

 

 

 

1,23 

 

 

 

0,42 

 

 

 

-0,81 

 

 

 

-65,8 

Zdroj: MÚ Litoměřice   Tabulka 11 
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8.2.3 Vyloučená lokalita ve městě 

Na území města Litoměřice se nevyskytuje žádná sociálně vyloučená lokalita, což vzhledem k nárůstu 

těchto lokalit v rámci České republiky i Ústeckého kraje, kterých se na území kraje vyskytuje více jak 

63, 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. Jedná se o lokality zvýšeného 

pohybu osob a zvýšené frekvence v dopravě. Zejména střed města a křižovatky poblíž základních škol 

ve městě. 

V Litoměřicích zatím není sociálně vyloučená lokalita, která by měla souhrnný dopad na celé město. 

Nicméně existence několika komerčních ubytoven ve městě a jeho okolí může být v budoucnu 

rizikem. 

8.2.4 Poloha problémové lokality 

Lokalita: Ubytovna - LT, Pobřežní ulice č.p. 232 

 

Mapa 4  

Ubytovna - LT. v Pobřežní ulici č.p. 232 s kapacitou ubytování 30 lůžek lze vnímat, jako problémovou 

část města. Jedná se o ubytovnu, kterou provozuje fyzická osoba podnikající. Ubytovna  se nachází 

v blízkosti koupaliště, několika rodinných domů, zahrádkářské kolonie a průmyslových budov. Od 

centra města je to 10 minut pěšky. Kolem budovy vede Labská cyklotrasa. Bezprostřední okolí ubytovny 

působí zanedbaně. Nepořádek a rušení domovního klidu je nepříjemné pro široké okolí. 

Je možné, že za několik měsíců bude v lokalitě zcela jiná situace. Většina klientů má velmi negativní 

vztah k zaměstnání. Klienti nevyužívají jiné alternativní zdroje obživy. Domy jsou obydleny jen z části, 

počet obyvatel se často mění.  
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Lokalita: Dům Naděje, Želetická č.p.11 

 

            Mapa 5  

Ubytovna s kapacitou 20 rodin se nachází v objektu azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi. 

Poskytovatel pobytové služby je Naděje - pobočka Litoměřice. Lokalita leží přibližně jeden kilometr od 

centra města. Charakter okolí utváří budovy různých firem a velkých obchodních řetězců. Bezprostřední 

okolí azylového domu jsou průmyslové budovy. V azylovém domě je zároveň nízkoprahové centrum 

pro děti. Zařízení poskytuje sociálně aktivizační služby a realizuje také terénní program. Vedení 

pobočky litoměřické Naděje dostalo od Města Litoměřice výpověď z nájemní smlouvy na konci roku 

2020 s tím, že prostory opustí do 31. 12. 2021. 

Lokalita: Hotel Labe, Vrchlického 292/10, Litoměřice - Předměstí 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 6  
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Hotel se nachází v centru sídliště, v blízkosti výstaviště Zahrada Čech. Hotel nabízí individuální 

i dlouhodobé ubytování - ubytovna, pronájem bytů a provozuje restaurační zařízení. Celková kapacita 

je 130 lůžek, která slouží, jak ke krátkodobému individuálnímu ubytování, tak i k dlouhodobému 

ubytování formou ubytovny například pro stavební dělníky a  další možnost ubytování je pronájem 

prostřednictvím bytových jednotek, které jsou přizpůsobeny k dlouhodobému bydlení. Kombinace 

restaurace a složení ubytovaných osob v tomto objektu způsobuje hluk ve večerních hodinách, 

nepořádek v okolí a častou přítomnost nepřizpůsobivých lidí, kteří se dopouští přestupků proti 

veřejnému pořádku a občanskému soužití, které dále řeší Policie ČR a Městská polici Litoměřice.  

 

8.3 Institucionální analýza 
 

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

zmapování organizací a jejich činností na území města Litoměřice. Institucionální analýza předkládá 

základní informace o sociálních službách, školách, kulturních a sportovních činnostech, státní správě  

a rovněž samosprávě. 

8.3.1 Orgány státní správy a samosprávy 

 

Pracovní skupina pro prevenci kriminality 

Pracovní skupina vznikla v roce 1999. Dnešní složení pracovní skupiny: manažerka prevence 

kriminality města Litoměřice, zástupce OTP Policie ČR, OO Policie ČR Litoměřice, preventista 

Městské policie Litoměřice, zástupce základních škol, zástupce středních škol, zástupce Pedagogicko-

psychologické poradny, zástupce nestátních neziskových organizací – Diakonie, zástupce K-centra. 

Manažer prevence kriminality 

Rada města Litoměřice svým usnesením č. 61/4/2012 určila manažera prevence kriminality města 

Litoměřice. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice 

– oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Nástrojem města v boji proti kriminalitě je i oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Plní úkoly 

vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Zajišťuje náhradní rodinnou péči, 

sociálně právní ochranu dětí a zabývají se problémy týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. 

Rodičům dětí poskytuje pomoc při řešení rodinných, osobních a sociálních situací a je zajišťována 

poradenská činnost. Na oddělení pracuje 7 sociálních pracovnic. 
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Kurátoři pro mládež se zabývají prací s dětmi, které se dopouštějí protiprávního jednání a které mají 

výchovné problémy. Kurátoři pro mládež provádějí přednáškovou činnost v oblasti primární prevence 

na téma „Právní vědomí“. 

- oddělení sociální péče a komunitního plánování 

Sociální pracovník pro rizikové a nepřizpůsobivé občany, imigranty a občany bez přístřeší provádí 

základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jeho řešení. Náplň 

práce sociálního pracovníka spočívá v agendě napomáhající výkonu práv občanů, dlouhodobá práce 

s klienty a zprostředkování komunikace a omezování komunikativních bariér. 

Náplní práce kurátora je napomáhat osobám vracejícím se z výkonu trestu v oblasti zaměstnanosti, 

bydlení a pomáhat je začleňovat do společnosti. 

Městská policie 

Město Litoměřice zřídilo Městskou polici  v roce 1991 , která se řídí Vyhláškou města Litoměřice č. 

1/2003. Městská policie přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel 

občanského soužití a na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Podílí se v rozsahu 

stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích. Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 

svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení. 

Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje přestupky, jejichž 

projednávání je v působnosti obce. Při plnění úkolů spolupracuje městská policie s Policií ČR, odbory 

městského úřadu a orgány státní správy. Výkon služby je zajišťován nepřetržitě po celých 24 hodin a to 

formou pochůzkové a mobilní hlídkové služby, vč. monitoringu kamerového systému. Kamery sledují 

inkriminovaná místa a dění na obrazovkách monitoruje vždy jeden dispečer v rámci dvanáctihodinové 

směny se zabezpečením provozu Senior linky, která je napojena na pult centralizované ochrany. 

Důležitou součástí prevence kriminality je spolupráce preventisty MP na primární prevenci se školskými 

zařízeními a podílí se na preventivních programech pro seniory společně s OTP P ČR. Preventista MP 

je členem pracovní skupiny. 

8.3.2 Zařízení a instituce působící na území města 

Azylové domy 

Azylový dům pro matky s dětmi - od roku 1999 provozuje Středisko křesťanské pomoci Diakonie 

ČCE v Litoměřicích. Poskytuje nepřetržitou cílenou pomoc ženám a matkám s dětmi do 18 let věku, 

případně těhotným ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Jako 

doplňkové činnosti nabízí Vzdělávací, terapeutické a aktivizační služby v rámci sociálního programu 

Domova pro matku s dětmi. Kapacita je 8 matek a maximálně 24 nezaopatřených dětí.  
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Úzce spolupracuje s Městským úřadem – odborem sociálních věcí a zdravotnictví, sociální pracovníci 

jsou členy skupiny prevence a skupiny pro osoby v přechodné krizi, osoby ohrožené drogou a etnické 

menšiny komunitního plánování. 

Azylový dům pro muže – poskytuje ubytování a stravu, sociální a aktivizační služby a to mužům ve 

věku od 18 do 64 let. Jako doplňující program poskytuje aktivizaci podporující sociální začleňování 

uživatelů – výukový program práce s PC a pracovně aktivizační program. Kapacita je 23 lůžek. Azylový 

dům provozuje Středisko sociální prevence a humanitární pomoci Farní charity Litoměřice. Sociální 

pracovníci jsou členy skupiny prevence a skupiny pro osoby v přechodné krizi, osoby ohrožené drogou 

a etnické menšiny komunitního plánování. 

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi - provozuje spolek Naděje od roku 2003. Poskytuje rodinám, 

ženám od 18, které se staly obětí domácího násilí, oběti trestné činnosti, osobou bez přístřeší nebo 

v krizi, ubytování. Sociální pracovnice poskytují poradenství, psychologickou pomoc a pastorační péči. 

Kapacita je 83 osob, 19 ubytovacích jednotek. Sociální pracovníci jsou členy skupiny prevence 

a skupiny pro osoby v přechodné krizi, osoby ohrožené drogou a etnické menšiny komunitního 

plánování. Provoz azylového domu v Želetické ulici k poslednímu dni (31.12.2021) letošního roku 

skončí. 

Noclehárna 

Noclehárna pro ženy – Dům Naděje, pobočka Želetická v Litoměřicích poskytuje pro ženy od 18 let, 

které se nacházejí bez přístřeší a v krizi možnost přenocování a osobní hygieny. Kapacita noclehárny 

jsou 4 lůžka. Noclehárnu provozuje spolek Naděje Litoměřice. Provoz noclehárny v Želetické ulici 

v Litoměřicích k 31.12.2021 končí svojí činnost. 

Noclehárna pro muže - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci poskytuje mužům bez 

domova přenocování, možnost osobní hygieny a přípravy vlastního jídla pro muže od 18 let věku. Nabízí 

pomoc při zajištění stravy a pracovně aktivizační program. 

Kapacita je 5 lůžek (za nepříznivého počasí je možnost krizové židle zdarma). Noclehárnu provozuje 

Farní charita Litoměřice. 

Nízkoprahové denní centrum - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci provozuje Farní 

charita Litoměřice. Posláním je poskytovat mužům a ženám bez přístřeší poradenství a podporu 

v zařízení i v terénu a poskytovat podmínky pro možnost osobní hygieny a přípravy vlastní stravy 

v centru mužům a ženám od 18 let. Denní centrum zahrnuje ambulantní  doplňkové službě aktivizaci 

podporující sociální začleňování uživatelů - výukový program práce s PC a pracovně aktivizační 

program. Kapacita je při ambulantní službě 15 osob / den. 

Denní centra poskytují zázemí mužům a ženám, kteří nemají vlastní bydlení a přebývají v noclehárnách 

nebo dokonce na ulici. Sociální pracovníci je motivují ke změně životních návyků a nabízejí pomoc při 

návratu zpět do běžné společnosti. 
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež (OAZA) - od roku 2012 provozuje církevní spolek Naděje, na 

adrese Dvořákova 959/1, Litoměřice. Zařízení je určeno dětem a mládeži od 6 do 26 let, ohrožených 

společensky nežádoucími jevy. Poskytuje činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační, zprostředkovává 

kontakt se společenským prostředím, pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a poskytuje 

sociálně terapeutické činnosti. 

Ambulantní služby - kapacita při práci s jednotlivcem - 2 

         kapacita při práci se skupinou - 24 

Vedoucí nízkoprahového zařízení je členem pracovní skupiny prevence kriminality. 

K-centrum - zřizovatelem je Oblastní spolek ČČK Litoměřice. Kontaktní centrum Litoměřice je 

nízkoprahovým zařízením, které se zabývá sekundární a terciární prevencí zneužívání omamně 

psychotropních látek pro osoby s drogovou zkušeností (experimentátoři, uživatelé, či závislí) a pro jejich 

rodinné příslušníky a blízké lidí. Nabízí bezplatné služby, bezpečný prostor pro komunikaci a pomoc 

při řešení různých situací. Poskytuje exkurze pro ZŠ a SŠ v prostorách kontaktního centra, intervence 

pro ohrožené jedince či skupiny, besedy v centru i na školách, zaškolování osob provádějící peer 

programy, informace, poradenství pro pedagogy. V roce 2016 provádí na ZŠ a SŠ komplexní 

a systematický Program primární prevence.  

Sociální pracovník K-centra je členem pracovní skupiny pro prevenci kriminality. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - služba je zaměřena na podporu klientské rodiny 

 v následujících oblastech běžného života: motivace ke změně nepříznivé sociální situace a její změna, 

vytváření a zlepšení dovedností nezbytných pro běžný způsob života, obnovení přirozených vztahů, 

řešení závazků, získání příjmu a udržení zaměstnání, nalezení a udržení dlouhodobého odpovídajícího 

bydlení, využívání běžně dostupných služeb, vyvarování se sociálně rizikovému chování, především 

u dětí, zvýšení sebevědomí klienta, řešení ochrany práv a oprávněných zájmů klienta, vytváření 

pozitivních podmínek pro vzdělávání v rodině zlepšení školního prospěchu dětí a spolupráce se školou, 

zvýšení motivace dětí k osobnímu vzdělávání pro budoucí pracovní uplatnění. 

 

Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, je zřízen 

nestátní neziskovou organizací Fond ohrožených dětí. Klokánky mají pověření MPSV , mohou přijímat 

děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne 

opuštěné nebo v jiné krizové situaci.  
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Terénní programy  

 

Představují kombinaci pěší i mobilní formy terénní sociální práce. Službu zajišťuje Oblastní spolek 

Českého červeného kříže prostřednictvím K-centra v Litoměřicích a ORP, Spolek NADĚJE Praha 

provozuje v Domu Naděje Litoměřice – terénní programy v Litoměřicích, Farní charita provozuje 

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci, které poskytuje – terénní programy pro muže a ženy 

od 18 let v Litoměřicích a do 10 km od Litoměřic. 

Potravinová banka – v Ústeckém kraji z.s. je nestátní, neziskovou organizací založenou v roce 2010, 

kdy se také stala součástí České Federace potravinových bank. Posláním banky je boj proti hladu 

a plýtvání potravinami. Pro naplnění svého poslání si banka klade za cíl získávat zdarma přebytky 

potravinářského průmyslu a zemědělství, potraviny shromážděné díky veřejným sbírkám 

v supermarketech, školách a na jiných místech. Veškeré darované potraviny jsou bankou skladovány 

a bezúplatně distribuovány osobám v tísni, skrze síť místních občanských sdružení, společenství či 

jiných skupin osob, které jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi. Potravinová banka v Ústeckém 

kraji prostřednictvím organizací poskytujících sociální služby zdarma distribuuje potraviny ohroženým 

osobám či osobám postiženým sociálním vyloučením.  

Občanská poradna 

Diecézní charita Litoměřice poskytuje základní a odborné sociální poradenství ambulantní formou – 

odborné sociální poradenství pro osoby, které vedou rizikový způsob života, pro oběti trestné činnosti, 

pro osoby s jiným zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi a seniory. Spolupráce probíhá přes skupinu 

pro osoby v přechodné krizi, osoby ohrožené drogou a etnické menšiny komunitního plánování. 

Centrum krizové intervence 

Spolek Spirála z Ústí nad Labem poskytuje v Litoměřicích jednou týdně služby pro osoby ohrožené 

domácím násilím. Spolupráce probíhá přes skupinu pro osoby v přechodné krizi, osoby ohrožené drogou 

a etnické menšiny komunitního plánování. 

Charitní šatník 

Provozuje Diecézní charita Litoměřice a poskytuje občanům v hmotné nouzi ošacení. 

 

8.3.3 Spolupracující organizace v oblasti prevence 

 

Policie ČR 

Spolupráce s Policií ČR OŘ Litoměřice je na velmi dobré úrovni.  

OTP Policie ČR provádí, primární a sekundární prevenci na základních i středních školách, informování 

občanů o způsobech a možnostech ochrany před trestnou činností a dopravní nehodovostí.  
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Zástupce OTP Policie ČR je členem pracovní skupiny pro prevenci kriminality města Litoměřice  

a rovněž aktivně pracuje na preventivních projektech programu prevence kriminality pro základní školy 

např. IZS, Bezpečně na kole, Do života bez karambolu. Na vyžádání ředitelů a školních preventistů 

realizuje ve školách cílené přednášky prevence. 

Spolupráce v rámci sociální prevence je rovněž zaměřena na seniory a realizaci pásma besed „Dluhová 

problematika a s tím spojená trestná činnost páchaná na seniorech“ v domovech důchodců, v domovech 

s pečovatelskou službou, v klubu důchodců, seniory žijící na sídlištích v panelových domech. Realizuje 

projekty v rámci programu prevence Pozor na zloděje, Auto není trezor, Chraň sebe i svůj majetek.  

 

Probační a mediační služba ČR 

V Litoměřicích Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky 

prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní 

a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity 

a prevenci kriminality. Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do 

života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Probační a mediační služby spolupracují  

s Technickými službami města ohledně zaměstnávání odsouzených k veřejně prospěšným pracím. 

Spolupráce s PMS probíhá přes skupinu pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické 

menšiny komunitního plánování. 

Vazební věznice Litoměřice 

Ředitel Vazební věznice pravidelně informuje na jednáních Poradního sboru ředitele Vazební věznice 

Litoměřice o aktuálních problémech. Vazební věznice spolupracuje s Technickými službami města při 

zaměstnávání odsouzených. Dobrou spolupráci má s kurátorem pro dospělé z odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví města. Pravidelných schůzek se zúčastňuje kurátor pro dospělé městského úřadu. 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Litoměřicích 

Snižování nezaměstnanosti a aktivní politika vytváření nových pracovních příležitostí má přímou 

souvislost s regulací sociálně patologických jevů. Nezaměstnanost je výrazným prokriminogenním 

faktorem, úřad práce tedy hraje důležitou roli při jejím snižování prostřednictvím realizace státní politiky 

zaměstnanosti. Spolupráce s úřadem práce probíhá přes skupinu pro osoby v přechodné krizi, ohrožené 

drogou a etnické menšiny komunitního plánování. 

Spolupráce s ÚP probíhá přes skupinu pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny 

komunitního plánování. 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Pedagogicko-psychologická poradna je zřízena Ústeckým krajem jako příspěvková organizace. Již 

několik roků realizuje primární prevenci – Peer program podporovaný v Programu prevence kriminality. 

V rámci tohoto programu předávají vrstevníci svým spolužákům informace z oblasti prevence sociálně 
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patologických jevů. Mimo toho poskytuje školám poradenství, individuální konzultace, pomoc při 

řešení problémů ve třídě. Vedoucí metodička prevence pravidelně svolává školní metodiky na pracovní 

setkání, jichž se zúčastňuje i manažer prevence. Na těchto schůzkách jsou školní metodici informováni 

o možnostech dotací města Litoměřice i o preventivních programech. Vedoucí PPP je členem pracovní 

skupiny prevence kriminality.  

Manželská a předmanželská poradna    

Manželská a předmanželská poradna v Litoměřicích je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, 

příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Poskytuje klientům – manželům, 

partnerům, rodinám i jednotlivcům, kteří se nacházejí v náročném životním období pomoc při řešení 

rodinného soužití a mezilidských vztahů. Spolupráce je navázaná přes skupinu pro rodinu, děti a mládež 

komunitního plánování a pracovních schůzek s manažerem prevence. 

Speciálně pedagogické centrum 

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole speciální, Základní škole praktické  

a Praktické škole Litoměřice, je zřízené Ústeckým krajem jako příspěvková organizace. 

Spolupráce probíhá přes pracovní skupinu pro rodinu, děti a mládež komunitního plánování. 

 

Dům dětí a mládeže 

Na poli prevence kriminality působí také Dům dětí a mládeže Rozmarýn. Je školským zařízením, jehož 

zřizovatelem je město Litoměřice. Jeho činnost je zaměřená na volnočasovou aktivitu dětí i dospělých 

a jeho činnost je velmi široká. DDM je pořadatelem řady akci, z nichž některé jsou pravidelné již po 

několik let, např. letní příměstské tábory, Linka důvěry. Ředitelka domu dětí a mládeže a pracovníci 

DDM se společně s městskou policií, Policií ČR a Zdravým městem podílí na realizaci projektu 

a preventivních programů pro školy v programu primární prevence např. Bez přilby nevyjedu, Bezpečně 

na kole, Cyklisto POZOR. 

Spolupráce je navázána přes skupinu pro rodinu, děti a mládež komunitního plánování. 

Naší snahou je zapojit do činnosti děti i mládež ze sociokulturního prostředí. 

Školní klub 

Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Rozmarýn  nabízí dětem zájmové útvary Klub dobré ráno  

a Dětskou otevřenou hernu - Klub Rozmarýn. Činnost je různorodá a každý má možnost si vybrat podle 

svého, od výtvarného vyžití až po pracovní, tělesné a rozumové činnosti. K dispozici jsou stolní hry 

(fotbal, kulečník, ping-pong,...), poslech hudby, časopisy, PC a internet. Do činnosti se zapojují děti 

dobrovolně dle svého vlastního rozhodnutí. Dětská otevřená herna je dobrovolnou spontánní činností 

a příchody i odchody si určují děti samy. Mohou zde relaxovat a smysluplně využívat svůj volný čas. 

Školní klub má vlastní prostory, které jsou žákům každý den k dispozici.  
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Partnery v rámci prevence kriminality jsou jak mateřské, základní, speciální, střední školy, víceletá 

gymnázia, odborná učiliště tak i domovy mládeže. Na každé škole působí učitel ve funkci preventisty. 

Metodicky je vede metodik prevence z Pedagogicko-psychologické poradny. Každá škola má 

zpracovaný Minimální program prevence, který kontroluje pracovník prevence Preventivně informační 

skupiny Policie ČR. 

Zástupci základních škol i zástupci středních škol jsou členy pracovní skupiny pro prevenci kriminality. 

 
8.3.4 Neziskové organizace realizující projekty prevence 

 

Diakonie ČCE Litoměřice - realizované projekty:   

Bezpečný vstup pro Domov pro matky s dětmi  - 2016, 2021                                                  

Bezpečný vstup do Azylového domova - 2016 

Naděje Litoměřice - realizovány projekty:  

Vzdělávání on-line pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OÁZA - 2020, 2021                 

Jak se (ne)stát závislákem - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021  

Diecézní charita Litoměřice - realizované projekty 

Poradenství pro osoby v zadluženosti - 2016, 2017, 2018, 2019,                                            

Dluhová problematika - 2020                                                                                                 

Občanská poradna - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

Pedagogicko psychologická poradna - realizován projekt: 

Poruchy chování a sociálně patologické jevy - 2019, 2021                                                     

Pedagog v pohodě - 2018, 2019, 2021                                                                                                        

Přátelé - 2016  

Základní a střední školy - realizované projekty:   

Vaše práva ve škole - 2021                                                                                                     

Správným směrem - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021                                                       

PPP na školách - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
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8.3.5 Školy a školská zařízení 

 

 

Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřice 

1 Mateřská škola Litoměřice - Sluníčko ul. Alšova  

2 Mateřská škola Litoměřice - Delfínek ul. Baarova  

3 Mateřská škola Litoměřice - Paletka ul. Eliášova 

4 Mateřská škola Litoměřice - Sedmikráska ul. Ladova 1 

5 Mateřská škola Litoměřice - Větrník ul. Ladova 431 

6 Mateřská škola Litoměřice - Kytička ul. Masarykova 

7 Mateřská škola Litoměřice - Lipová ul. Mládežnická 

8 Mateřská škola Litoměřice - Pohádka ul. Plešivecká 

9 Mateřská škola Litoměřice - Beruška ul. Revoluční 

10 Mateřská škola Litoměřice - Kamarád ul. Stránského 

11 Mateřská škola Litoměřice - Mašinka ul. Vančurova 

Tabulka  12 

 

 

    Mateřské školy Litoměřice - podnikatelský (jiný) subjekt 

1   Soukromá mateřská škola Dětský koutek, s.r.o. kapacita 25 dětí  ul. Odboje 2269 

2   Křesťanská mateřská škola Klubíčko  - kapacita 25 dětí ul. Sládkova 767 

3   Česko-Německá mateřská škola sv. Zdislavy - kapacita 24 dětí ul. Kosmonautů 2022 

4   Montessorri Andílci školička ul. Palackého 

5   Lingua Universal mateřská školka - kapacita 24 dětí ul. Sovova 480/2 

6   Mateřská škola Zdravíčko o.p.s. - kapacita 30 dětí ul. Žitenická 18 

Tabulka  13 
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Základní školy Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřice 

1 Základní škola Litoměřice Na Valech 53 

2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 

3 Základní škola Litoměřice U Stadionu 4 

4 Základní škola Litoměřice Havlíčkova 32 

5 Základní škola Litoměřice Ladova 5 

6 Masarykova základní škola Svojsíkova 2 

Základní školy Litoměřice - podnikatelský (jiný) subjekt 

1 Základní škola Lingua Universal ul. Sovova 480/2 

2 Křesťanská základní škola Litoměřice ul. Sládkova 767/8 

Střední školy Litoměřice, příspěvková organizace Ústeckého kraje 

1 

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb 

Litoměřice ul. Komenského 3 

2 Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice ul. Svojsíkova 1 

Soukromé střední  školy Litoměřice - podnikatelský (jiný) subjekt 

1 

Soukromá střední odborná škola 1. KŠPA,  

s.r.o., Litoměřice ul. Máchovy schody 13/4 

2 Střední škola o.p.s., Litoměřice ul. Jarošova 23 

3 

Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA 

spol. s.r.o., Litoměřice ul. Dlouhá 205/20 

4 Střední škola Pohoda s.r.o., Litoměřice ul. Na Vinici 2244 

5 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, 

Střední odborná škola a Jazyková škola s  

právem státní jazykové zkoušky 

EKONOM o.p.s. ul. Palackého 730/1 

Tabulka  14 
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   Ostatní školská zařízení Litoměřice 

1 

Základní umělecká škola Litoměřice, 

příspěvková organizace města ul. Masarykova 621  

2 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice, 

příspěvková organizace města Litoměřice ul. Plešivecká 1863/15 

3 

Dětský domov Litoměřice, příspěvková  

organizace Ústeckého kraje ul. Čelakovského 8 

4 

Domov mládeže při Střední škole 

pedagogické, hotelnictví a služeb, Litoměřice ul. Eliášova 

5 

Domov mládeže při Střední škole Pohoda 

s.r.o., Litoměřice ul. Žižkova 2 

6 

Domov mládeže při Střední škole  

a Mateřské škole, o.p.s., Litoměřice ul. Pokratická 454 

Tabulka  15 

 

 

9 Volnočasové a sportovní aktivity 

 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn  je příspěvková organizace, zřizovatelem je město Litoměřice.  Otevřeno 

a naplněno je ve školním roce 79 zájmových aktivit pro všechny věkové kategorie, s účastí v pravidelné 

zájmové činnosti 1386  přihlášených účastníků.   Náplň činnosti tvoří zájmové vzdělávání dětí, mládeže 

v jejich volném čase. 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 

DDM 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. 
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 Střediska volného času: 

• zimní stadion Kalich Arena je víceúčelovou sportovní halou 

• fotbalový stadion 

• krytý plavecký bazén 

• letní koupaliště na Písečném ostrově na Labi 

• fotbalové hřiště TJ Sokol Pokratice 

• volejbalové hřiště TJ Sokol Pokratice 

• tělocvična TJ Sokol Pokratice 

• tenisový areál na Střeleckém ostrově TJ Slavoj Litoměřice 

• veslařská, jachetní a vodácká loděnice TJ Slavoj Litoměřice 

• tělocvičny a sportovní areály u šesti základních škol a  Gymnázia Josefa Jungmanna 

• hokejbalové hřiště - SHC KILLERS Litoměřice 

 

Pro neorganizované děti, mládež i dospělé jsou k dispozici sportovní areály se správcem hřiště u šesti 

základních škol, které jsou zřízené městem Litoměřice. Dopoledne využívá sportovní areál, daná škola 

a v odpoledních hodinách, víkendech a svátcích je mohou využívat děti zdarma. 

Ve městě se nachází dětské hřiště u soukromé základní školy Linqua Universal, které je v odpoledních 

hodinách volně přístupné dětem, dalších 60 veřejných dětských hřišť pro děti od 3 do 15 let, které 

spravuje odbor územního rozvoje města Litoměřice. 

Městem a okolím prochází řada cyklostezek. Ve městě funguje půjčovna jízdních kol a s tím souvisí 

cyklobus do Českého středohoří. Litoměřice v roce 2018 dokončily stavbu nové prosklené plně 

automatické parkovací cyklověže pro kola, která stojí vedle vlakového  a autobusového nádraží v centru 

města. 

 

 

 

10 SWOT Analýza 
 

Za účelem zjištění problémových oblastí byla zpracována SWOT analýza, která se bude 

 v pravidelných časových úsecích aktualizovat. 
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Silné stránky                                  

Podpora Prevence kriminality ze strany města 

Realizace dlouhodobých projektů v rámci 

Programu prevence kriminality 

Rozsáhlá síť sociálních služeb v oblasti 

prevence s kvalifikovaným personálem 

Městská policie, která provozuje kamerový 

systém 

Pracovní skupina PK 

Existence a činnost specialistů PČR a městské 

policie v oblasti prevence                                    

Zavedený MKDS  

Zájem města na zefektivnění kamerového 

systému   

Speciální pedagog ve školách, školní metodik 

prevence, výchovný poradce 

Spolupráce veřejných institucí a neziskových 

organizací 

Spolupráce OSPOD se školskými zařízeními 

Komunitní plán sociálních služeb, katalog 

sociálních a navazujících služeb                                            

Slabé stránky  

Vzájemná informovanost a spolupráce subjektů v 

této oblasti    

Formální přístup některých škol k zapojení do PPP 

Chybí komplex (psycholog, psychiatr, mediátor) 

psychologické péče o děti, nedostatečná síť dětských 

psychologů                                                               

Zastaralý kamerový systém 

Neoznamování trestné činnosti ze strany obětí, 

zvláště seniorů 

Medializace témat a projektů na webu města 

Vzrůstající trend špatného parkování řidičů 
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Příležitosti   

Kontakt s klienty přes sociální sítě                                

Získávání financí z dotací MV                

Využití funkčních modelů v prevenci - dobrá 

praxe                                                          

Vznik centra duševního zdraví - Fokus (dosah  

pro obyvatele Ústeckého kraje) 

Webové stránky a podpora informovanosti  

o problematice závislostí                                       

Podpora informačních a vzdělávacích aktivit 

pro seniory                                                  

Pozitivní obraz o činnosti PČR a MP 

Vytipování rizikových míst ve městě  

Zvýšení preventivního dohledu - PČR, MP 

Zvýšení právního vědomí obyvatel                                                           

Přednášky v rámci prevence kriminality 

Modernizace a rozšiřování kamerového 

systému 
 

 

Hrozby 

Vyšší míra agresivity dětí a mládeže                     

Zvyšující se počty deliktů mládeže                    

Nárůst trestních činů přes internet (mravnostní, 

hráčství…)                                                      

Nezájem dětí a mládeže, ale i rodičů o smysluplné 

trávení volného času  

Nízký důraz společnosti na výchovu k ohleduplným 

a kvalitním mezilidským vztahům                                                   

Narůstající zadluženost obyvatelstva,  finanční 

negramotnost  

Vyšší míra tolerance společnosti k rizikovému 

chování 

Jednoduchá dostupnost podnětů k rizikovému 

chování  

Nezájem a nízká informovanost lidí 

Finanční náročnost volnočasových aktivit 

Nárůst kriminality v komunikačních technologiích                                           

Prevence kyberšikany, šikany, nezaměstnanosti, 

drogových a jiných závislostí, včetně bezdomovectví 

Nárůst počtu osob, které se ocitnou v krizi s ohledem 

na dopady Covid opatření ( ztráta zaměstnaní, pokles 

příjmů) 

Nepodchycený trend kyberkriminality  
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11 Cíle a opatření na období 2022 - 2026 

Plán prevence kriminality města Litoměřice na období 2022 - 2026 vychází ze Strategie prevence 

kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a je zpracován na základě současné situace v oblasti 

kriminality ve městě Litoměřice a plánovaných aktivit města v oblasti prevence kriminality. Plán 

obsahuje základní priority a cíle, kterých chce město Litoměřice v oblasti prevence kriminality 

dosáhnout v nejbližších letech. 

Cíle a priority prevence kriminality v Litoměřicích jsou formulovány na základě: 

→ analýzy vývoje trestné činnosti, přestupků 

→ zkušeností z předcházejících let v oblasti prevence kriminality 

→ hodnocení efektivity a účinnosti stávajících programů a projektů 

→ možností finančních podpor a dotací pro oblast prevence kriminality 

11.1 Priority 

Spolupráce všech zainteresovaných organizací v rámci prevence ( včetně škol, úřadů, veřejnosti, NNO), 

bezpečí seniorů; rozšíření a modernizace kamerového systému v nově vytipovaných lokalitách; pomoc 

dětem z neúplných, problémových, sociálně slabých rodin; práce s obětmi trestných činů; nabídka 

smysluplných volnočasových aktivit; reagovaní na nové trendy kyberkriminalita, dluhová problematika, 

podomní prodej. 

▪ Snižování míry trestné činnosti 

▪ Zvyšování pocitu bezpečí občanů města Litoměřic  

▪ Věnovat dostatečnou pozornost problémům ve školách – šikana, záškoláctví, drobné krádeže s cílem 

snížit množství jejich protiprávního jednání a především tomuto jednání předcházet (spolupráce škola, 

MP, OSPOD) 

▪ Finančně podporovat realizaci systému prevence kriminality, z rozpočtu města vyčlenit dostatek 

vlastních finančních prostředků pro oblast prevence kriminality, které mohou být jednotlivým žadatelům 

přerozdělovány. 

▪ Využít dostupných finančních nástrojů podpor Evropského sociálního fondu a Ministerstva vnitra 

České republiky pro oblast prevence kriminality a sociálně patologických jevů, k rozvoji a realizaci 

preventivních projektů města  

▪ Zajištění finančních zdrojů ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a evropských fondů na realizaci cílů 

vyplývajících z Plánu prevence kriminality města Litoměřic na období 2022 – 2026 
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▪ Podporovat partnerskou realizaci preventivních programů za úzké spolupráce více subjektů. Rozvíjet 

součinnost jednotlivých subjektů preventivních programů a školských zařízení na všech stupních 

vzdělávání. Prohlubovat vzájemnou spolupráci jednotlivých organizací působících v preventivní oblasti 

– obce, škol a školských zařízení, Policie ČR, městské policie, neziskových organizací, orgánu sociálně-

právní ochrany dětí a dalších. 

11.2 Cíle 
 

Na základě priorit Plánu prevence kriminality města Litoměřic na období 2022 – 2026 jsou definovány 

následující cíle v oblasti prevence kriminality: 

▪  Podporovat systém prevence kriminality v Litoměřicích 

▪  Podpora dlouhodobých programů a projektů prevence primární i sekundární 

 

 Podpora primární prevence 

• podpora školské primární prevence 

• podpora situační primární prevence 

• podpora informování občanů 

 

Podpora sekundární prevence 

• podpora aktivit směřující k předcházení sociálně patologických jevů 

• podpora aktivit směřující k obětem trestné činnosti 

• aktivity podporující protidrogovou prevenci 

• aktivity sociální prevence 

• podpora komplexního přístupu k řešení příčin problémů 

• podpora situační prevence 

 

▪ Modernizace městského kamerového systému a rozšíření počtu kamerových bodů 

▪ Udržovat a provozovat stávající sportovní a volnočasová zařízení, podpora organizací pracujících  

 s dětmi a mládeží 

▪ Sledovat a uplatňovat nové přístupy a technologie v prevenci, zejména s ohledem na trestnou 

činnost. 
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11.3 Cílové skupiny 
 

Cílovými skupinami, na které by se měly aktivity v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 

v  Litoměřicích zaměřit, jsou zejména: 

a) rizikové skupiny a jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí, a to zejména: 

• rodina s kriminálně rizikovým dítětem, případně kriminálně rizikové chování rodičů,   dysfunkční 

rodiny, tedy rodiny, které neplní jednu popř. více ze svých funkcí (důležitá je zejména funkce 

ekonomická a výchovná) 

• děti a mládež 

• senioři 

• osoby s nízkým sociálním statusem 

• osoby se sociálním znevýhodněním 

b) veřejnost - každý občan města se může teoreticky stát obětí trestného činu či jiného patologického 

chování. Veřejnost by měla být informována o rizicích a o možnostech ochrany. 

U obyvatel chceme dosáhnout větší spolupráce s městskou policií i s Policií ČR, především v oblasti 

informování těchto složek o právě páchané trestné činnosti. I za pomoci této spolupráce chceme  

u obyvatel zvyšovat pocit bezpečí. 

 

11.4 Specifické cíle 
 

Při řešení identifikovaných problémů postupuje město standardně, za použití nástrojů, které jí dává 

právní řád ČR. Využívá aparát vlastního úřadu, městskou policii, spolupracuje přitom s ostatními 

subjekty - PČR, orgány justice, ostatní subjekty veřejné správy a neziskové organizace zabývající se 

prevencí kriminality. Preventivní aktivity jsou financované z rozpočtu města a dotační podpory 

Ministerstva vnitra ČR. Tyto cíle budou naplněny prostřednictvím budoucích projektů prevence 

kriminality z oblasti situační a sociální prevence a udržením již fungujících dlouhodobých aktivit 

 a projektů. Nadále se bude město účastnit Programu prevence kriminality MV ČR. 

Předložený plán představuje obecně pojatý dokument popisující identifikované priority a cíle. Jde  

o dokument otevřený, který je možné kdykoliv v průběhu platnosti změnit či doplnit, pokud vyvstane 

tato potřeba. O změnách a doplňcích plánu rozhoduje na svých jednáních rada města. 
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12 Realizace programů a aktivit  úrovní prevence 

Podpora dlouhodobých programů a projektů prevence (primární i sekundární) 

Zajistit pokračování a návaznost již realizovaných preventivních programů, akcí, aktivit, besed 

a přednášek jak v primární, tak sekundární prevenci, pro děti v MŠ, ZŠ, SŠ, seniory, které jsou 

realizované už několik let a osoby ohrožené sociálním vyloučením a programů zaměřené na prevenci 

sociálně patologických jevů. 

- Žáci v bezpečí 

- Nebezpečný věk 

- Pozor na zloděje 

- Bezpečný chodec 

- Malý cyklista 

- Bezpečně v dopravě 

- Cyklisto POZOR 

- Správným směrem 

- Jak se (ne)stát závislákem 

- Program primární prevence na školách a AD 

Podpora a realizace aktivit sociální prevence 

Podporovat zdravějších alternativy, tvořivého a naplňujícího chování a životního stylu bez drog a jiných 

patologií. 

- Projekty protidrogové a závislostní prevence 

Naučit děti z azylového domu a v nízkoprahovém zařízení zásadám zdravého životního stylu,  jak se 

chovat zdravě asertivně, a jak se chovat v situacích, které by mohly být pro dítě nebezpečné. Podporovat 

zdravějších alternativy, tvořivého a naplňujícího chování a životního stylu bez drog a   jiných patologií. 

- Program prevence v azylových domech 

Zvyšovat pocit  bezpečí občanů ve městě 

Pokračování v projektu kde je cílem informování a varováni před kapesními krádežemi  

v supermarketech zvláště ohrožených skupin, jako jsou senioři, handicapovaní občané Oddělením tisku 

 a prevence Policií ČR a MP Litoměřice.  Tyto ohrožené skupiny jsou velice často oběťmi trestné 

činnosti. Smyslem informování a varování těchto ohrožených skupin je omezit a snížit příležitosti  

k páchání trestné činnosti tím, že tito občané budou ostražitější na své osobní věci a doklady. 

realizovány projekty: Poradenství pro osoby v zadluženosti, jedná se o nekalé praktiky - jak se bránit 

tzv. „ Šmejdům“  
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realizovány projekty: Pozor na zloděje, Auto není trezor, besedy na téma - Dluhová problematika,  

Bezpečnost především   

Pedagogicko psychologická poradna 

Realizován projekt pro metodiky prevence, výchovné poradce a pedagogy ZŠ a SŠ  

na téma:  Poruchy chování a sociálně patologické jevy a Pedagog v pohodě  

Základní a střední školy 

Realizován projekt: Správným směrem - udržitelnost do roku 2021 

Senior linka 

Cílem aktivity je zajistit funkční systém provozu alarmů pro zvýšení pocitu bezpečí osob se specifickými 

potřebami (senioři, zdravotně handicapovaní občané) a tím snížit zdravotní a bezpečnostní rizika   

a krizové situace 

Chraň sebe i svůj majetek 

Ochrana ohrožených skupin obyvatel omezováním příležitostí k páchání trestné činnosti, informování 

občanů o legálních možnostech ochrany. Informování a poskytování preventivních rad občanům  

o možnostech zabezpečení jejich majetku, automobilů a osvěta o možnostech zvýšení bezpečnosti osob 

včetně otázky předváděcích akcí. Prostředkem jsou přednášky - besedy, propagační materiály a ukázky 

jednotlivých zabezpečení a ochrany preventisty OTP PČR a MP. 

Litoměřice - Bezpečné léto 2021 

Tento preventivně výchovný projekt je pro děti procházející evidencí oddělení sociálně právní ochrany 

dětí (OSPOD). Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 6 do 14 let, které často  žijí v problémových 

rodinách. Jedná se o rodiny, ve kterých se často vyskytují drogy, domácí násilí, nevhodné bytové 

podmínky, kriminalita, nezaměstnanost a mnohé další. Tyto děti jsou mnohdy ohroženy sociálním 

vyloučením a sociálně patologickými jevy. Výchovný tábor slouží k lepší diagnostice dětí a rodiny  

a s tím i k lepšímu řešení problémů. Pobyt je realizován v rozsahu 8 dní. V posledních 2 letech byl plně 

hrazen z rozpočtu města, OSVaZ - prevence kriminality  a to na základě rozhodnutí MV ČR tyto 

pobytové akce nepodpořit. 
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13 Závěr 
 

Plán prevence kriminality města Litoměřice na léta 2022 – 2026 je čtvrtým koncepčním materiálem 

zpracovaným pro problematiku prevence kriminality ve městě Litoměřice a jsou v něm zapracovány již 

získané zkušenosti z minulých let. Hlavním úkolem města je, na základě tohoto dokumentu, realizovat 

preventivní politiku v rámci svého území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat 

finanční podporu aktivitám v rámci prevence kriminality. 

Prevence kriminality má své nezastupitelné místo ve snaze o úspěšnou regulaci kriminality. 

Jejím účelem je včas předcházet nejenom samotnému zločinu, ale také materiálním škodám, 

vysokým nákladům na represivní systém a především následkům, které nelze ekonomicky 

vyjádřit, protože mají hodnotu života nebo zdraví. Na tento dokument budou obsahově navazovat 

každoročně zpracovávané Programy prevence kriminality a žádosti o dotace na podporu projektů 

a aktivit.  
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