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1.  Úvod 
 

Prevencí kriminality myslíme opatření, přijatá ke snižování rizika výskytu trestných činů a 
přestupků, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně strachu  
z kriminality, a opatření v plánu jsou tudíž směřována ke kořenům trestných činů. Vedle vlastní 
trestné činnosti se ve strategii ale zaměřujeme i na páchání přestupků, zejména proti majetku, 
veřejnému pořádku a občanskému soužití, a na socio-patologické chování obecně. Strategie  
se nezabývá oblastí kriminality hospodářské.  

 

Výrazným motivem plánu prevence kriminality je existence sociálně vyloučených lokalit a 
problémy z toho plynoucí, drogová a alkoholová scéna a výskyt sociálních patologií při vývoji 
dítěte. 

 

Plán prevence kriminality města Kadaň byl vytvořen v souladu se strategickými materiály MV 
ČR a KÚÚK a je nezbytným dokumentem k předkládání žádostí o státní účelové dotace MV 
ČR na roky 2019 – 2021. V plánu jsou definovány hlavní cíle na období let 2019 – 2021. 

 

1.1. Zpracovatel plánu 
 

Plán byl zpracován členy Pracovní skupiny prevence kriminality a dalších přizvaných 
odborníků z různých oborů, ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a jejích 
partnerů na platformě Lokálního partnerství Kadaň. Pracovní skupina prevence kriminality  
byla vedena manažerem prevence kriminality.  

 
1.2. Pracovní skupina  
 

Pracovní skupina prevence kriminality se skládá ze zástupců organizací působících v teritoriu 
města, které mohou náplní své hlavní činnosti kriminalitě předcházet. Členové skupiny se pak 
scházejí na pravidelných společných setkáních, jejichž cílem je budování trvale a pružně 
fungujícího mechanismu prevence kriminality na území města Kadaně. 

Jednání skupiny se účastní zástupci odboru SVaZ Městského úřadu Kadaň, Policie České 
republiky, Městské policie Kadaň, dále pak občanských sdružení Světlo, Radka, Poradna  
pro rodinu a mezilidské vztahy, sociální pracovníci Terénního programu a lokální konzultant 
Agentury pro sociální začleňování. Na jednáních komise nepravidelně vystupují i různí hosté 
například z ministerstva vnitra, pedagogicko-psychologické poradny či výchovní poradci 
základních škol. 

Pracovní skupina prevence kriminality je personálně propojena s Pracovní skupinou prevence 
sociálně patologických jevů Lokálního partnerství Kadaň, především z důvodu eliminace 
duplicitních sezení při projednávání a následném stanovování společných postupů při řešení 
stejných problémů, a zároveň čerpá z výstupů v Kadani ustaveného Týmu pro děti  
a mládež, jehož setkání se účastní vedle některých jmenovaných i školy, pediatři, státní 
zástupce a pracovníci OSPOD, pod jehož taktovkou Tým pracuje. Tím je i zajištěn soulad plánu 
prevence kriminality s dalším stěžejním strategickým dokumentem města, kterým je strategický 
plán sociálního začleňování. 
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1.3. Účel plánu 
 

Plán prevence je dokumentem, který reaguje na potřeby občanů v oblasti prevence kriminality a 
jako takový má pojmenovat současný stav, ke kterému chceme dospět, a cesty, které k němu 
vedou. 

Financování plánovaných opatření bude zajišťováno vícezdrojově (resortní dotace MV ČR, 
MŠMT, MPSV, dotace Kraje, dotační program Města Kadaň, evropské dotace OPZ, IROP, 
případně další zdroje). 

V průběhu realizace naplánovaného bude možné plán operativně doplnit o potřebná nová 
opatření v případě, že se objeví další nové nečekané problémy, které bude nutné aktuálně řešit. 
 
 
1.4. Cíle plánu 
 

Cílem plánu je býti všem aktérům v čele s městem Kadaň, kteří jsou aktivní na poli prevence 
kriminality, vodítkem pro jejich další směřování – tzn. identifikovat potřeby obyvatel (cílových 
skupin) a potřeby města, zvolit priority adekvátní identifikovaným potřebám  
a zároveň reálným možnostem organizací, které je mají naplnit, priority rozpracovat v konkrétní 
cíle, tedy pojmenovat jasně stav, ke kterému je kýžené dospět, vybrat nástroje, jimiž cílů 
dosáhneme a rozdat role, kdo co kdy a z jakých zdrojů udělá pro to, aby se tak stalo. 
 
 
1.5. Přínos plánu 
 

Plán mapuje potřeby obyvatel města Kadaně v rámci snahy po snížení kriminality a svými 
opatřeními na ně reaguje. Zapojuje pracovníky všech důležitých subjektů jak do přípravy,  
tak do realizace plánu. Ve fázi svého vzniku má plán význam pro setkávání různých (výše 
jmenovaných subjektů), jejich vzájemné obohacování a skládání různých pohledů na stejné 
problémy a přístupů k nim, ve fázi realizace je díky plánu udržena jednota a řád v široké paletě 
aplikace nástrojů, postup různých aktérů je synchronizován tak, aby nevznikaly díry  
ani překryvy. 
 

 
2.  Analýzy 
 
2.1. Bezpečnostní analýza 
 

Bezpečnostní analýza města je rozdělena do tří níže uvedených částí: 

 Statistické údaje Policie ČR, OOP Kadaň a statistické údaje Policie ČR, územní správy 
Chomutov za roky 2015, 2016 a 2017, které byly čerpány ze serveru 
www.mapakriminality.cz podporovaného Ministerstvem vnitra ČR a údajů Policie ČR.  

 Statistické údaje Městské Policie Kadaň za roky 2015, 2016 a 2017  

 Statistické údaje na úseku sociálně právní ochrany za roky 2015, 2016 a 2017 

 Komentář k statistickým údajům a srovnání s roky 2013 - 2015 
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2.1.1 Statistické údaje Policie ČR, obvodního oddělení Kadaň a územní správy 
Chomutov za roky 2015, 2016 a 2017 
 

Kriminalita (přečiny i zločiny) Kadaň 

celý rok/ pouze do 30.9. 
kriminalita 

celkem násilná mravnostní majetková 

2015       354 / 280        32 / 28          5 / 4      163 / 127 

2016       253 / 197        22 / 15          3 / 1      104 / 96 

2017       274 / 191              21 / 16          4 / 4      112 / 80 

Údaj za lomítkem dokládá počty pouze od 1.1. do 30.9. v daném roce. 

Nápad trestné činnosti  

celý rok 
Územní odbor Chomutov 

počet trestných činů/objasněno 
Obvodní oddělení Kadaň 

počet trestných činů/objasněno 

2015 3 083 / 1 827 354 / 192 

2016 2 792 / 1 733 275 / 158 

2017 2 766 / 1 695 203 / 112 
 

Skladba a vývoj jednotlivé trestné činnosti za r. 2017 (dále jen TČ): 

druh TČ nápad objasněno 

Násilná 16 13 

Mravnostní 4 1 

Majetková celkem 80 24 

- z toho krádež vloupáním 22 8 

- krádeže prosté 29 14 

* Ostatní TČ 30 20 

Hospodářská 35 12 

** Zbývající 26 24 

Majetková 191 94 
 
* Ostatní = výtržnictví, drogová kriminalita, maření výkonu úředního rozhodnutí aj. 
** Zbývající = dopravní nehody, ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy aj. 
 
Činnost útvaru OO PČR Kadaň na úseku přestupků 

Útvarem bylo řešeno v roce 2017 celkem 1 264 přestupků, což je navýšení o 168 přestupků 
proti stejnému období roku 2016. Navýšení bylo způsobeno vyšším podílem přestupků 
řešených na místě. 
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 880 přestupků řešených v příkazním řízení, 
 Za tyto přestupky byly uloženy pokuty ve výši 166.300,- Kč, do správního řízení bylo 

oznámeno 184 přestupků, 
 Odloženo pak bylo 44 přestupků. 

 
 
Statistické údaje na úseku přestupků MěÚ Kadaň za roky 2016 a 2017 

 
 

2.1.2 Statistické údaje Městské Policie Kadaň za roky 2015, 2016 a 2017  
 

typ události rok 2015 rok 2016 rok 2017 

zadržení pachatele (bez typu) 68 71 86 

zadržení pachatele § 76 TŘ 4 9 9 

zadržení pachatele přestupku 3 3 4 
předvedení osoby (odmítnutí prokázání 
totožnosti) 

24 29 13 

předvedení osoby hledané Policií ČR  2 2 3 

asistence RZS (lékaři) 82 79 84 

asistence Policii ČR 105 93 101 

asistence hasičům 25 27 20 

kontrola restaurací 240 151 176 

rušení nočního klidu – doma 31 39 48 

rušení nočního klidu – v restauraci 38 24 52 
rušení nočního klidu – na veřejném 
prostranství 

37 22 38 

přestupky proti veřejnému pořádku 385 329 390 

přestupky proti občanskému soužití 123 152 186 
přestupky na úseku ochrany před 
alkoholem – toxikománií 

96 51 68 

 

přestupky 
přestupky –  

absolutní počet 
index  

na 10 tis. obyvatel 

druh rok 2016 rok 2017 
změna 
16 - 17 

rok 2016 rok 2017 
změna 
16 - 17 

proti veřejnému 
pořádku a občanskému 

soužití 
120 169 + 49 69 97 + 28 

proti majetku 70 91 + 31 40 52 + 12 

na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 
9 6       - 3 5 3 - 2 
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2.1.3 Statistické údaje na úseku sociálně právní ochrany za roky 2015, 2016  
a 2017 
 

celkem 2015 2016 2017 

z toho dětí do 
15 let 

mladistvých 
dětí do 
15 let 

mladistvých 
děti do 
15 let 

mladistvých 

celkový počet klientů 
kurátora pro mládež 

136 159 154 
76 60 104 55 96 58 

trestná činnost 
12 19 11 

4 8 5 14 5 6 

přestupky 
13 17 18 

--- 13 --- 17 --- 18 

výchovné problémy 
93 99 108 

66 27 77 22 71 37 

dohledy 
7 10 8 

3 4 6 4 6 2 
uložená výchovná 
opatření 

3 6 0 
0 3 6 0 0 0 

návrh na předběžné 
opatření 

5 5 7 
1 4 3 2 5 2 

návrh na nařízení 
ústavní výchovy 

1 0 2 
0 1 0 0 0 2 

 
 
2.1.4 Komentář ke statistickým údajům a změny oproti údajům z let 2013-2015 
 

Z uvedených statistik vyplývá, že míra trestných činů v Kadani setrvale klesá, s výjimkou 
posledního roku (2017), kdy opět o něco stoupla, ale stále je jí výrazně méně, nežli nejen v roce 
2015, ale i nežli v letech předchozích. Počty zločinů a přečinů se měnily v čase takto: 2013 - 
586, 2014 - 533, 2015 - 354, 2016 - 253, 2017 - 274. Největší pokles je z dlouhodobého 
hlediska zaznamenán u kriminality majetkové, která je zároveň nejčastější, ale i u ní platí mírný 
nárůst v posledním sledovaném roce (2013 - 363, 2014 - 334, 2015 - 163, 2016 - 104, 2017 - 
112). V menší míře platí totéž i u kriminality násilné, v jejímž případě je pokles pozvolnější, leč 
na druhou stranu bez výkyvu v posledním roce (2013 - 38, 2014 - 32, 2015 - 32, 2016 - 22, 
2017 - 21). Naopak v posledních dvou sledovaných letech stoupají přestupky, a to jak proti 
veřejnému pořádku a občanskému soužití (2016 - 120, 2017 - 169), tak proti majetku (2016 - 
70, 2017 - 91). Pohlédneme-li na rok předchozí, zjistíme, že rok 2016 byl výkyvem směrem 
dolů, a během roku 2017 se míra přestupků vrátila zpět tam, kde byla v roce 2015 (v roce 2015 
bylo zaznamenáno 166 přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, a 91 
přestupků proti majetku). To lze snad připsat skutečnosti, že v roce 2016 bylo realizováno 
největší množství opatření preventivního charakteru (asistenti prevence kriminality, terénní 
programy a další sociální a prorodinné služby v sociálně vyloučených lokalitách, osvětlení 
v SVL Prunéřov, terénní programy pro uživatele omamných a psychotropních látek). Četnost 
přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi přestupků je tak 
zanedbatelná, že zjištěný vývoj (v sinusoidě, 2014 - 9, 2015 - 4, 2016 - 9, 2017 - 6) není možné 
nijak přesvědčivě interpretovat. 
Mezi lety 2013 a 2017 mírně poklesl počet klientů kurátorů pro mládež orgánu sociálně-právní 
ochrany dítěte, nejméně jich bylo v roce 2015 (136), od té doby o něco přibyli (154). V poměru 
k vývoji počtů klientů OSPOD výrazně klesá míra jejich trestných činů (37 v roce 2013 při 174 
klientech, 11 v roce 2017 při 154 klientech, 12 v roce 2015, kdy bylo klientů nejméně, tedy 
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zmiňovaných 136), mírněji již míra jejich přestupků (2013 - 174 klientů/39 přestupků, 2014 - 
188/26, 2015 - 136/13, 2016 - 159/17, 2017 - 154/18). Naopak nárůst lze sledovat v rovině 
výchovných problémů (2013 - 174 klientů/87 výchovných problémů, 2017 - 154/108).  
Domníváme se, že tato disproporce odráží na jedné straně zkvalitnění a zintenzivnění práce 
OSPOD (navýšení pracovníků, ustavení a práci Týmu pro mládež, prohloubení spolupráce 
s poskytovateli sociálních a prorodinných služeb, zvýšené využívání nástroje případových 
konferencí, inovativní využití nástroje rodinných konferencí), na straně druhé nárůst sociálně 
vyloučených rodin v Kadani díky soukromým pronajímatelům bytových jednotek a celých 
domů, primárně orientovaných na domácnosti, pobírající příspěvek a doplatek na bydlení. 
Tento nárůst se odráží i ve statistikách městské policie, kdy mezi roky 2015 a 2017 došlo 
k zvýšení objemu jak přestupků proti občanskému soužití, tak přestupků vůči veřejnému 
pořádku. 
 
 
2.2. Šetření pocitu bezpečí obyvatel města 
 

Během období plnění současného Plánu prevence kriminality (pro roky 2016 - 2018) byla 
provedena mezi obyvateli města dvě komparativní dotazníková šetření, týkající se pocitu 
bezpečí obyvatel, identifikace problémových lokalit a skupin v očích obyvatel, zpětné vazby  
na práci asistentů prevence kriminality a námětů občanů stran jejich efektivnějšího využití. 
První šetření bylo provedeno v květnu a červnu 2016, druhé pak v září a říjnu 2018. Jako 
respondenti byli osloveni účastníci pravidelných setkání představitelů města a neziskových 
organizací s obyvateli sídlišť a s obyvateli sociálně vyloučené lokality Prunéřov. První sběr byl 
proveden na skupině 85 respondentů, druhý na skupině 79 respondentů. Dotazník byl 
vyplňován pracovníky města, kteří vedli s respondenty strukturovaný rozhovor. Podrobné 
výstupy včetně komparace obou šetření budou zpracovány v evaluační zprávě k projektu města 
Asistenti prevence kriminality Kadaň CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001673. Zde uvádíme jen 
hlavní výstupy a trendy. 
 

V roce 2016 se obecně ve městě cítilo zcela bezpečně 40% a spíše bezpečně 46% z dotázaných, 
v roce 2018 se zcela bezpečně cítilo 31% a spíše bezpečně 51% dotázaných. Spíše nebo zcela 
bezpečně se tak o dva roky později cítilo o 4% méně dotazovaných, ale stále pocit bezpečí  
ve městě výrazně převládá nad pocitem nebezpečí (86% vs. 14% v roce 2016, 82% vs. 18% 
v roce 2018). Naopak vzrostl pocit bezpečí v místě bydliště. V místě bydliště a jeho 
bezprostředním okolí se v roce 2016 zcela bezpečně cítilo 37% a spíše bezpečně 39% 
respondentů (celkem tedy 76%), o dva roky později 38% a 45% (celkem 83%). 
 

Když měli obyvatelé určit, koho se nejvíce bojí, respektive kdo je hlavní příčinou jejich pocitu 
ohrožení, v roce 2016 poukazovali nejvíce na problémové osoby, jako jsou opilci, narkomani, 
ale také na bezdomovce a na jiné etnické skupiny. V roce 2018 jsou tyto skupiny osob také  
na předních příčkách, ale všechny je válcuje „nevhodné, vulgární chování mladistvých“.  
 

35% respondentů mělo v roce 2016 pocit, že se kriminalita ve městě snižuje, 6% mělo pocit,  
že vzrůstá, 31% si myslelo, že je stále stejná a 28% nevědělo. Od dva roky později má pocit 
snižující se kriminality 17% dotázaných, naopak 15% pociťuje její nárůst. 37% respondentů 
považuje míru kriminality za neměnnou a 31% neumí odpovědět. Ve srovnání obou šetření  
je nejviditelnější tedy pokles pocitu snižující se kriminality a nárůst pocitu zvyšující  
se kriminality. 
  
To ale neodpovídá přímé zkušenosti respondentů. Fakt, že se stali v posledních dvou letech 
obětí trestného činu nebo přestupku, uvedlo v roce 2016 16% dotázaných, zatímco v roce 2018 
jen 13%. V obou případech se až na úplné výjimky jednalo o jednu takovou zkušenost. V roce 
2018 byly nejčastější zažité skutky ublížení na zdraví (4 případy) a krádež kola (3 případy)  
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a krádež peněženky (2 případy), v roce 2016 vykradení bytu, chalupy nebo chaty, následované 
krádeží kola.  
 

Bezkonkurenčně nejobávanějšími místy ve městě zůstávají i v roce 2018, stejně jako o dva 
roky dříve, sídliště B a lesopark za Kauflandem. V posledním šetření lesopark uvedlo 11 
respondentů z 57, kteří místo určili (19%), sídliště B 34 respondentů (60%). Třetím nejčastěji 
uváděným místem jsou s obrovským odstupem Smetanovy sady (3 respondenti, tj. 5%). 
 

Do těchto míst by také obyvatelé směřovali pochůzkovou činnost asistentů prevence kriminality 
(je třeba říct, že na sídlišti B tito vykonávají službu nejčastěji už nyní). Z posledního dotazníku 
vzešlo 48 návrhů míst, na něž by se měli APK zaměřit přednostně. Z těchto 48 návrhů je celých 
26 pro sídliště B (54%) a jeho hlavní tepnu Chomutovskou ulici (pokud respondenti udali ještě 
přesnější polohu, pak hlavně v okolí „nákupního a kulturního centra“ Slovan) a 10 pro lesopark 
u Kauflandu (21%). Osm % návrhů se týká obecně ostrahy dětských hřišť a 6% návrhů 
prostoru kolem MŠ Hvězdička na Podlesí. Třináct z 37 respondentů (35%) by uvítalo, kdyby se 
APK zaměřili na problémovou (vulgární, popíjející, agresívní) mládež, 6 (16%) by 
umravnilo opilce a narkomany, 5 (14%) by umístilo APK jako ostrahu hřišť, 4 (11%) by se 
zaměřilo na pejskaře, 3 (8%) na bezdomovce a 3 (8%) na Romy.  
 

O asistentech prevence kriminality vědí přitom takřka všichni, konkrétně 74 dotázaných,  
a neví jen 3 (2 dotázaní neodpověděli). O dva roky dříve nevěděli o asistentech také jen 3 
dotázané osoby (z 85 celkem). Na škále užitečnosti od 1 (velice užiteční) do 7 (zcela 
neužiteční) pak hodnotilo APK v roce 2018 37% respondentů známkou 1, 25% známkou 2, 8% 
známkou 3, 5% známkou 4, 8% známkou 5, 9% známkou 6 a 2% známkou 7. Jako užitečné 
(známky 1 a 2) hodnotí tedy asistenty 62% dotázaných, jako neužitečné (známky 6 a 7) pak 
17% dotázaných. To je pro APK samo o sobě sice povzbudivé, ale při šetření před dvěma roky 
byl poměr takto vypočítané užitečnosti a neužitečnosti v procentech 64:0.   
 

Dotazovaní měli na závěr rozhovoru vybrat opatření, která by mělo město pro zvýšení 
bezpečnosti přijmout. 
 

V roce 2018 uvedlo 97% dotazovaných, že by se město mělo zaměřit na okrajové části  
a nebezpečná místa, 92% si přeje více pěších hlídek policistů a strážníků v ulicích, 92% 
monitorování nebezpečných míst kamerami, 87% chce být městem a policií lépe informováno, 
jak kriminalitě předcházet, 85% by uvítalo větší podporu zařízení pro zájmovou a volnočasovou 
činnost dětí a mládeže, 83% by dopřálo policistům a strážníkům lepší vybavení a materiální 
zajištění a 52% by zlepšilo ve městě osvětlení. 
 

V roce 2016 byla preference návrhů podobná, ale se dvěma zaznamenání hodnými rozdíly: 
zdaleka ne tolik respondentů by před dvěma lety navyšovalo hlídky policistů a strážníků 
v ulicích a zdaleka ne tolik respondentů by policii dopřálo lepší materiální vybavení. 
 

Obyvatelé měli také možnost navrhnout mimo předvolených nástrojů nástroje vlastní. 
Několikrát zazněl požadavek, aby strážníci chodili po ulicích se psy a jednou požadavek,  
aby město zabránilo soukromým pronajímatelům obchodu s chudobou a samo skupovalo 
byty za účelem jejich kontrolovaného pronájmu. 
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2.3. Sociálně demografická analýza 
 
 

2.3.1. Základní demografické údaje 
 

V Kadani žije, dle údajů Regionálního informačního servisu a českého statistického úřadu k 
31.12.2017, 18 015 obyvatel, kdy mírně převažují ženy. Od roku 2001 měl vývoj obyvatelstva 
mírně vzestupný trend. Nicméně svůj vrchol zažil v roce 2008, kdy žilo v Kadani přes 18 000 
obyvatel, a od té doby naopak mírně klesal, až do roku 2016, kdy opět začal stoupat. Žel, 
největší zásluhu na tomto obratu má, jak bylo zmíněno výše, obchod s chudobou, tedy 
soukromí vlastníci nájemního bydlení, orientovaní na domácnosti v hmotné nouzi. Zatímco 
přirozeně (narození vs. úmrtí) obyvatelstva Kadaně ubývá, saldo migrace je meziročně poměrně 
výrazně kladné (za poslední rok se do Kadaně přistěhovalo o 97 osob více, nežli  
se odstěhovalo), a vůbec migrační toky jsou silné (551 přistěhovaných, 454 vystěhovaných  
v roce 2017). Největší pohyb pak zaznamenáváme v případě sociálně vyloučených lokalit: 
 

Zjištění migrace obyvatel z/do Kadaně v období (2016 - 1.pol. 2017) podle podkladové analýzy 
k tvorbě Koncepce sociálního bydlení v Kadani z léta 2017 (autor: Roman Krištof) 

 
Přestěhovaní v rámci města v roce 2016 

V rámci města změnilo v roce 2016 své bydliště podle údajů evidence obyvatel 986 osob. 
Největší pohyb lze vysledovat na sídlišti B, a to na ulici Chomutovské, kde odhlásilo své 
bydliště během jediného roku 316 osob a 258 osob bydliště nahlásilo. V přilehlé Bystřické 
14 odhlásilo a 42 nahlásilo. U Stadionu 27 odhlásilo a 23 přihlásilo – pro ilustraci – 
z Golovinové 1, z Bystřické 2, ze Sukové 1, z Chomutovské 4, z kpt. Jaroše 1, z Na Podlesí 2  
a v rámci přihlášení a odhlášení na stejné ulici 10.  Další větší pohyb převáženě na sídliště B 
byl zaznamenán z 1. Máje (44 osob odhlášeno, 27 přihlášeno). Větší pohyby byly zaznamenán 
na Golovinové (67 osob odhlášeno, 57 přihlášeno), Koželužské (35 osob odhlášeno, 37 
přihlášeno), Na Podlesí – 90 osob odhlášeno), Mírovém náměstí (35 osob odhlášeno), Sukově 
(30 odhlášeno), Husově (25), Jungmannově (24).  

V lokalitě Prunéřov došlo k odhlášení 41 osob (převážně na sídliště B na Chomutovskou)  
a 50 přihlášeno (z Mírového nám. 3, z Budovatelů 2, z Golovinové 2, z Chomutovské 17, z kpt. 
Jaroše 2, z Na Podlesí 4). 

V lokalitě Tušimice došlo k odhlášení 16 osob (13 z nich se přestěhovalo  
na Chomutovskou) přihlášení 14 osob – z Bystřické 2, z Husové 2, z Jana Švermy 1, z Jitřní 4, 
z Koželužské 2 a z Mírového náměstí 1 (z toho do lokality dvou bytových domů „Sempráku  
a Šachťáku“ 8 osob. V rámci Tušimic změnily bydliště 2 osoby.  

 
Odstěhovaní 2016 

Podle údajů evidence obyvatel se v loňském roce 2016 odstěhovalo z města 364 obyvatel 
s vyrovnaným rozdělením podle pohlaví. Z toho 66 dětí do patnácti let. Nejčastěji jsou 
odstěhovavší se ze sídliště B z ulice Chomutovská (62 osob, plus z přilehlé Bystřické  
a U Stadionu po pěti osobách). Poté z ulice Na Podlesí (39 osob), Golovinové (17 osob). 
Nejčastější destinací je blízký Chomutov (61 osob), následovaný Prahou (42 osob) a sousedním 
Kláštercem nad Ohří (40 osob). Jinak převažují města a obce západo- a severočeského regionu 
(Radonice - 25 osob). Z hlediska cílové skupiny sociálně vyloučených je zaznamenán pohyb 
z lokalit Tušimic (5 osob do Žatce) a Prunéřova (do sousední Rokle – Hradce). U třech osob byl 
zrušen trvalý pobyt z důvodu opuštění území ČR. 
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Odstěhování 2017 

Ze sondy z dat evidence obyvatel v prvních šesti měsících roku vyplývá, že nejčastější destinací 
odstěhovavších se 186 osob, (103 žen, 83 mužů), z toho 45 dětí do patnácti let (včetně dvou 
ukončených trvalých pobytů bez další známé destinace) je okresní město Chomutov  
(42 osob), poté sousední Klášterec nad Ohří (25 osob) a hlavní město Praha (19 osob). 
S výjimkou Prahy však celkově převažují blízká města a obce severo- a západočeského regionu 
– kupříkladu Jirkov (7 osob), Radonice (5 osob), Žatec (5 osob). Největší migrační pohyb  
je zaznamenán z ulice Chomutovská (47 osob), Na Podlesí (22 osob), Prunéřova (20 osob), 
Golovinova (8 osob), U Stadionu (11 osob). Jedná se tudíž o lokality sídliště B a D  
a Prunéřova s nejčastější destinací v Chomutově, Radonicích, Žatci, Mostě, Klášterci  
nad Ohří, Plzni, Rychnově nad Kněžnou a Předlicích v Ústí nad Labem. A to v mnoha 
případech na adresách (vchodů), označovaných v těchto cílových lokalitách za společensky 
problematické (sociálně vyloučené). Byť početně nevýznamná, je v tomto smyslu ilustrativní 
migrace z kadaňských Tušimic (4 osoby), směřující do Rumburku a ústeckých Předlic.  

Z provedených rozhovorů v roce 2017 mezi odstěhovanými a následných zjišťování 
k předložené analýze se zpracovatel odvažuje odhadu, že se z jedné poloviny, tj. u cirka 60 
případů jedná o migraci osob ze sociálně vyloučeného prostředí, řešících tak opakovaně 
především svou příjmovou, dluhovou a v jejich důsledku bytovou situaci. U dalších 
odstěhovavších byly zjištěny důvody spíše pracovního a rodinného charakteru (nová práce 
mimo Kadaň, rozluka/rozvod, nebo naopak sjednocování starých či zakládání nových 
domácností/rodin). 

 
Přistěhovaní 2016 

Podle údajů z evidence obyvatel se v roce 2016 do města přistěhovalo 417 osob, vyrovnaného 
zastoupení pohlaví a z toho 118 dětí do patnácti let.  Nejčastěji jsou přistěhovavší se ze 
sousedního Klášterce nad Ohří (97 osob), okresního města Chomutova (55 osob) a hlavního 
města Prahy (27 osob). Jinak převažují města a obce západo- a severočeského regionu (Jirkov – 
16 osob, Kovářská 11 - osob, Most – 14 osob, Teplice – 9 osob, Žatec – 16 osob). Ze sousední 
Rokle (Hradce) 8 osob. 

Cílovými lokalitami příchozích bylo zejména sídliště B na ulici Chomutovská - 118 osob, na 
přilehlou ulici Bystřickou 5 osob a U stadionu 17 osob. Dále byla hlavním cílem ulice Na 
Podlesí – 41 osob. Z hlediska cílové skupiny sociálně vyloučených je zaznamenán pohyb 
z Prahy do Prunéřova - 11 osob – a také Jirkova (4), Žatce (4), Písku (3), Chomutova (4). 
Chban (3), Klášterce n/O – 2 – dohromady tedy 31 osob. Do Tušimic pak 27 osob – z České 
Lípy (3), z Dubí (4), z Chlumce (2), z Chomutova (9), z Klášterce n/0 (1), z Odolené Vody (1), 
z Ústí n/Labem (3). 
 
Přistěhovaní 2017 

V prvních šesti měsících roku se do Kadaně přistěhovalo 158 osob (90 ženského  
a 68 mužského pohlaví), z toho 32 dětí do patnácti let. Nejpočetněji ze sousedního Klášterce 
nad Ohří (34 osob), poté z okresního města Chomutova (31 osob), Prahy (9 osob), ze sousední 
Rokle (Hradec – 8 osob), Jirkova (6 osob). Převažují obce a města západo- a severočeského 
regionu, byť jsou i jednotlivé případy ze vzdálenějších lokalit (kupř. Ostravy – Mariánských 
hor). Nejvíce pak příchozí nalézají bydliště na Chomutovské (45 osob), Na Podlesí (24 osob), 
v Prunéřově (11 osob), Budovatelů (7 osob). U Stadionu a na Bystřické (po šesti osobách)  
a v menších počtech na Koželužské, Sukově, Ječné…a také do Tušimic (2 osoby). Jedná se 
tudíž převážně o lokality sídliště B a D a Prunéřova (stejně jako v případě odstěhovavších 
se). 
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Dvě osoby z důvodu nabytí občanství ČR a dvě osoby navrátivší se z ciziny jsou evidována na 
Mírovém náměstí. Stejně jako v případě odstěhovavších se lze opovážit odhadu,  
že u přibližně u poloviny počtu se jedná o osoby ze sociálně vyloučeného prostředí, řešících 
přestěhováním nahromaděné problémy s dluhy a nestálými příjmy (nová práce v Kadani, 
rozluka/rozvod, nebo naopak sjednocování starých či zakládání nových domácností/rodin). 
 

 

2.3.2. Nezaměstnanost a sociální dávky 

K 31.12.2017 byla nezaměstnanost v Ústeckém kraji 5,39%, v Chomutovském okrese 5,94% a 
na území ORP Kadaň 5,18%.  

 

V samotné Kadani byla míra nezaměstnanosti v roce 2016 8,27% a v roce 2017 už jen 6,08 %. 
Ve většině se jedná o nezaměstnanost dlouhodobou: v roce 2017 bylo v evidenci déle než půl 
roku 66% evidovaných (471 z celkového počtu 718 evidovaných), a 2/3 z toho dokonce déle 
než 24 měsíců (41%, tj. 295 osob z celkového počtu evidovaných), o rok dříve (2016) pak bylo 
v evidenci déle než 6 měsíců 685 osob (70% z celkového počtu evidovaných), nad 24 měsíců 
více jak půlka z nich (410 osob, tj. 42% z celkového počtu evidovaných). V obou sledovaných 
rocích pak byla polovina nezaměstnaných se základním vzděláním a/nebo praktickou školou. 
Co se věkové struktury nezaměstnanosti týče, převládají osoby starší 50ti let, zejména 
v rozmezí 55 až 59 let. 

Při meziročním srovnání lze pozorovat pokles celkové nezaměstnanosti o 2,2%, a zásadní 
pokles nezaměstnanosti delší než 24 měsíců: zatímco v roce 2016 představovala tato skupina 
osob 70%, v roce 2017 již jen 41% z celkového počtu evidovaných. Mírný pokles vykazuje 
v meziročním srovnání i podíl osob se základním vzděláním a/nebo praktickou školou (z 50  
na 45%). Podíl věkových kategorií zůstává v obou letech více méně stejný. 

 

Pokles nezaměstnanosti jako takové by bylo lze snad přikládat makroekonomickým trendům, 
kdy nezaměstnanost klesala v celé republice, ovšem pokud se zaměříme  
na nezaměstnanost dlouhodobou, zjistíme, že takové razantní zlepšení (ze 70 na 41%) 
makroekonomickými ukazateli vysvětlit nelze. Zcela zřejmě je toto zlepšení odrazem 
koordinované práce města, úřadu práce a neziskových organizací, ať už v podobě projektů, 
zaměřených na pracovní poradenství a podporované zaměstnávání, nebo v podobě poskytování 
sociálních služeb (terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dluhové 
poradenství), či v podobě sociálně zodpovědného zadávání veřejných zakázek městem 
(zvýhodnění nabídek zaměstnavatelů, ochotných na zakázce zaměstnat dlouhodobě 
nezaměstnané a absolventy). 

Pro ilustraci uvádíme některá čísla z let 2015 až 2017 (zdroj: Strategický plán sociálního 
začleňování v Kadani na roky 2016 - 2018, hodnocení plnění plánu z roku 2017): 

- v letech 2015 – 2017 zaměstnalo město a partneři z Lokálního partnerství 89, 84 a 53 osob 
na VPP 

- v roce 2016 vytvořilo město 93 nových pracovní příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané 
a s partnery (ÚPČR a NNO) umístilo 506 účastníků do programů přípravy pro návrat zpět 
na pracovní trh 

- v letech 2016 – 2017 umožnily projekty ÚPČR absolvovat odbornou praxi 38 osobám 
- v letech 2016 – 2017 získávalo pracovní kompetence a návyky 95 osob v projektech ÚPČR 

a 13 osob v projektech NNO 
- v letech 2016 -2017 prošlo Job kluby ÚPČR 87 osob a dalších 282 osob čerpalo skupinové 

poradenství ÚPČR 
- v letech 2016 – 2017 se 53 osob rekvalifikovalo díky ÚPČR a 10 osob v projektech NNO 
- v letech 2016 – 2017 bylo zaměstnané v individuálních projektech ÚPČR 36 osob 
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Pokles nezaměstnanosti se projevil i na výplatě sociálních dávek kontaktním pracovištěm 
ÚPČR v Kadani. Jak u dávek státní sociální podpory, tak u dávek pomoci v hmotné nouzi došlo 
k poklesu vyplacených dávek cca o 3 000 jednotek (viz tabulku na konci kapitoly 2.2.2). 

 
Přehledy ukazatelů nezaměstnanosti v Kadani – zdroj Úřad práce České republiky 
 

ukazatel 2016 - počet 2016 - % 2017 - počet 2017 - % 

počet evidovaných osob/míra 
nezaměstnanosti 

982 8,27 718 6,08 

uchazeči o zaměstnání podle délky 
evidence 

2016 - počet 2016 - % 2017 - počet 2017 - % 

délka evidence 6 – 9 měsíců 68 7 54 8 

délka evidence 9 – 12 měsíců 68 7 41 6 

délka evidence 12 – 24 měsíců 139 14 81 11 

délka evidence 24 měsíců a více 410 42 295 41 

evidovaní uchazeči o zaměstnání podle 
dosaženého vzdělání 

2016 - počet 2016 - % 2017 - počet 2017 - % 

bez vzdělání 8 1 33 5 

s neúplným základním vzděláním 30 3 22 3 

se základním vzděláním + praktická škola 488 50 322 45 

s nižším středním vzděláním 0 0 0 0 

s nižším středním odborným vzděláním 35 4 26 4 

s nižším středním odborným vzděláním 
(vyučen) 

258 26 196 27 

se středním vzděláním bez maturity 4 0,5 4 1 

s úplným středním vzděláním (maturita) 26 3 20 3 

s úplným středním odborným vzděláním 
(vyučen s maturitou) 

26 3 14 2 

uchazeči o zaměstnání podle věku 2016 - počet 2016 - % 2017 - počet 2017 - % 

mladiství 15 2 19 3 

ve věku do 19ti let 33 3 35 5 

ve věku 20-24 let 74 8 43 6 

ve věku 50-54 let 113 12 80 11 

ve věku 55-59 let 126 13 100 14 

ve věku 60 a více let 61 6 62 9 
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Sociální dávky vyplacené KoP Kadaň ÚPČR 
 

rok dávky státní sociální podpory dávky pomoci v hmotné nouzi 

2016 
počet vyplacených dávek v Kč počet vyplacených dávek v Kč 
36.044 115.737.499 14.031 55.022.576 

2017 
počet vyplacených dávek v Kč počet vyplacených dávek v Kč 
33.767 108.327.514 11.547 41.045.690 

 
 

2.3.3 Sociálně vyloučené lokality a Romové 
pro vymezení sociálně vyloučených lokalit poslouží seznam sociálně vyloučených lokalit MPSV, ve kterém je 
Kadaň zařazena: (http://www.esfcr.cz/mapa/int_us6_11_1.html) 
 

První Romové přišli do Kadaně v první migrační vlně v letech 1945 - 1947. Pocházeli ve valné 
většině z Východního Slovenska. Tyto rodiny, které přicházely za prací, tehdy nacházely 
bydlení hlavně ve starém historickém centru města, které opustilo do války převažující 
německé obyvatelstvo. Během 50-tých a 60-tých let docházelo k rozptylování Romů po 
obecních bytech v různých částech města, přidělování bytů v nově vystavěných sídlištích a k 
usídlování jednotlivých romských rodin ve většinově „neromských“ domech, tak aby se 
Romové „přiučili“ hygienické a sousedské návyky majority. Rodiny romských „starousedlíků“ 
a nově příchozí v dalších migračních vlnách se v různých lokalitách potkávaly, nežily 
odděleně.“ K zásadnímu zvratu došlo po roce 1989. Historické budovy v centru města obec 
prodala a soukromí majitelé nájemníky z naprosté většiny začali vystěhovávat. Posléze město 
začalo odprodávat i byty na sídlištích. Ke konci 90. let došlo také v rámci privatizace těžkého 
průmyslu ke kvalitativním změnám v požadavcích na zaměstnance. To se negativně projevilo 
především v propouštění zaměstnanců s nízkým nebo základním vzděláním. Jednou z nejvíce 
postižených skupin byli Romové. Podle statistik úřadu práce ztratili zaměstnání téměř okamžitě 
po roce 1991. Podle odhadů místní expertů žije na území města Kadaně přibližně 1000 Romů, 
kteří tak představují celkem asi 6 procent z celkového počtu obyvatel. Při posledním sčítání se k 
romské národnosti přihlásilo pouhých 26 osob. Romské obyvatelstvo je na území města 
rozloženo rovnoměrně, k větší koncentraci pak dochází především v lokalitě Prunéřov, 
současným trendem je plíživý vznik nových sídlištních lokalit. 
 

Po roce 2000 se objevila snaha města řešit neuspokojivou situaci ve vyloučených lokalitách a 
identifikovat problémy spojené s takzvanými sociálně vyloučenými lokalitami, toto spočívalo 
zejména v podpoře místních neziskových organizací - podpora vzdělávání, kofinancování 
projektů z peněz města. Objevuje se také snaha koordinovaně začít řešit problémy sociálně 
vyloučených lokalit v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.  
Od roku 2011 se činnost města na základě spolupráce s Agenturou v oblasti sociálního 
začleňování výrazně zintenzivnila. Město ve spolupráci s Agenturou zpracovalo Strategický 
plán lokálního partnerství, který je výstupem činností 4 pracovních skupin (vzdělávání, 
zaměstnávání, bydlení a sociálně patologické jevy). Plán čítá k 80ti cílům, pro jejichž dosažení 
bylo realizováno v období let 2012 - 2014 kolem 40ti vzájemně provázaných opatření, která 
komplexně řeší problematiku sociálního začleňování v Kadani. Spolupráce s Agenturou pro 
sociální začleňování pokračovala i v dalších letech. Na SPLP navázal v roce 2015 zpracovaný 
Strategický pán sociálního začleňování pro roky 2016-18, platný dodnes. Plán na další období 
bude zpracován na přelomu let 2018 a 2019. SPSZ obsahuje 36 hlavních a 121 specifických 
cílů, z toho 8 hlavních a 35 specifických cílů v oblasti bezpečí, zdraví a prevence sociálně 
patologických jevů. Ze všech cílů nebylo splněno nebo takřka splněno jen 6 cílů specifických, 
z toho 2 v oblasti prevence kriminality (1. instalace veřejného osvětlení chodníku v Prunéřově, 
přičemž částečně bylo veřejné osvětlení v Prunéřově instalováno, nikoli však v zamýšleném 
rozsahu, 2. zbudování nízkoprahového denního centra pro osoby bez střechy nad hlavou). 
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V Kadani je nejviditelnějším problémem lokalita Prunéřov, kde nalezneme většinu typů 
sociálního vyloučení: socioekonomické (absence sociálních vazeb mimo lokalitu, vytváření 
paralelních ekonomických struktur: šedá ekonomika, nelegální způsoby obživy, krátkodobé 
ekonomické a životní strategie, život na dluh, neschopnost a rezignace na sehnání si legální 
stále práce,…), symbolické (velice nízký sociální status, nálepky, špatná adresa, svět sám pro 
sebe…) i prostorové (lokalita je za městem, víceméně odříznutá od městské infrastruktury). 
V současné době žije v lokalitě cca 180 osob. Lokalita ve vlastnictví města vznikla v průběhu 
90-tých let využitím čtyř bývalých drážních domů pro účely bydlení pro neplatiče z města. Leží 
2,5 km od středu města. V lokalitě byl jeden obchůdek, v současné době dlouhodobě uzavřený. 
Přes lokalitu denně projíždí velké množství kamionů, které se nevejdou pod viadukt na hlavní 
silnici. V roce 2015 byl z celkem 4 objektů v lokalitě kompletně zrekonstruován dům č.p. 169 
z dotace MMR na tzv. vstupní byty (10 bytů I. kategorie, které jsou přidělovány obyvatelům 
lokality na základě definovaných motivačních kritérií jako 2. stupeň systému prostupného 
bydlení). V roce 2017 bylo rekonstruováno na byty I. kategorie dalších 8 bytů v objektu č.p. 
377, kde zároveň sídlí i Centrum sociálních služeb (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dluhová poradna, pracovní 
poradenství, předškolní klub). V roce 2018 bylo zrekonstruováno 6 bytů v objektu č.p. 167 a 
rekonstruovány WC a koupelny pro zbývající byty. Část objektu pak má od roku 2020 sloužit 
jako noclehárna a denní centrum pro osoby bez přístřeší. Zatím jediným nerekonstruovaným 
objektem je tak dům č.p. 265. I zde však proběhla výměna oken, linoleí a základní úpravy 
interiérů, V roce 2020 má být celý objekt z dotace IROP zrekonstruován, v domě má vzniknout 
12 sociálních bytů. Všechny rekonstruované byty jsou pak zařazeny do druhého stupně systému 
prostupného bydlení. Třetí stupeň systému byl otevřen v městských bytech ve městě. Město 
rekonstruovalo v Prunéřově i veřejné prostory a prostranství. Vzniklo nové hřiště, nové 
chodníky, byly upraveny parkovací plochy a doplněno veřejné osvětlení. Na úpravách se 
částečně podíleli i samotní místní obyvatelé.  
Vedle těchto investičních opatření město v lokalitě uskutečnilo i množství opatření 
neinvestičních, jejichž cílem je začlenit obyvatele do společnosti (jsou úspěšní na trhu práce, 
vytvářejí si vazby i mimo lokalitu, starají se o vzdělání svoje a svých dětí, využívají veřejné 
služby, mají občanské postoje či kvalitně bydlí). Prostředkem je systém motivace-odměna-
sankce (tedy systém prostupného bydlení). Podporou jsou sociální služby, vzdělávací a 
zaměstnanostní programy. Vedle individuální práce se s obyvateli pracuje směrem k vytvoření 
komunity, a to komunity zdravé, aktivní a progresivní, která se ztotožní se svojí kolektivitou, 
participuje na tvorbě pravidel a volbě autorit, které bdí nad jejich dodržováním. 
 

Podobnou lokalitu jako je Prunéřov již v Kadani nenalezneme. Další lokalitou, o které se v této 
souvislosti v Kadani mluví, je sídliště B okolo ulice Chomutovská. Na rozdíl od Prunéřova je 
lokalita okolo Chomutovské ulice (též známá jako „Béčko“), součástí města s veškerou 
vybaveností a obývaná kromě obyvatel potýkajících se s jevy sociální exkluse i obyvateli 
standardně fungujícími ve společnosti. Lze však sledovat trend druhých zmiňovaných lokalitu 
opouštět a uvolňovat tak byty těm prvním, kteří jsou ochotní se do ní přistěhovat. Z 
teritoriálního hlediska by se tedy dala nazvat spíše lokalitou ohroženou sociálním vyloučením 
nežli přímo sociálně vyloučenou. Při bližším zkoumání se to má se sídlištěm spíše tak, že jevy 
mu připisované se v podobné míře objevují i jinde ve městě a zmiňovat explicitně 
Chomutovskou při hovoru o sociálním vyloučení, nota bene zmiňovat ji spolu s Prunéřovem, je 
zavádějící a tuto lokalitu zbytečně stigmatizuje. Většina bývalých standardních městských bytů 
v lokalitě je privatizovaná a značné množství chudých rodin zde žije v podnájmech za cenu 
vyšší než je cena nájemného v místě obvyklá. Soukromý byznys s byty podporuje i poměrně 
velkou fluktuaci nájemníků či podnájemníků, z kterých majitelé bytů tyjí prostřednictvím 
příspěvků a doplatků na bydlení. Sociální, ekonomické a etnické rozdíly v této lokalitě, větší 
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anonymita panelového sídliště, stejně jako standardní vybavenost, vedou (v porovnání s v 
podstatě kompletně chudým, malým a přehledným Prunéřovem) k vyššímu výskytu trestných 
činů a přestupků. Lokalita je zasíťovaná sociálními službami, jedná se hlavně o nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, terénní program, o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
včetně kroužků, předškolního klubu a rodičovského centra (sociálně vyloučenými matkami ale 
takřka nevyužívaného), kroužků domu dětí a mládeže, sportovních klubů, služeb K-centra nebo 
zapojení místních obyvatel do zaměstnanostních a vzdělávacích projektů. V lokalitě v současné 
době žije přibližně 2000 obyvatel. 
 

Nově lze v souvislosti se sociálně vyloučenou či sociálně ohroženou lokalitou hovořit i o 
lokalitě Tušimice. Lokalita Tušimice je umístěna zhruba 4,5 km od Kadaně ve směru na 
Chomutov. Přibližně na místě v roce 1972 zbourané vsi Prahly, stojí uprostřed polí dva 
panelové čtyřpatrové domy tvořící jádro lokality. V samotné lokalitě tvořené dvěma 
panelovými domy a objektem zemědělského podniku Sempra bylo v roce 2013 evidováno 126 
osob (86 dospělých a 40 dětí do 15 let). Obyvatelstvo lokality se dělí na starousedlíky a 
novousedlíky a takovéto rozdělení lze do jisté míry uplatnit jak vzhledem k etnickému původu, 
tedy na starousedlé „Čechy“ a novousedlé „Romy“, tak i stran obytných domů, kdy „šachťák“ 
je spíše starousedlický a „semprák“ novousedlický. Kvalita technického vybavení domů a 
domácností (i jejich vzhled) se jednoznačně odlišuje, úpravností vchodů a domovních dveří 
počínaje a stavem fasády konče (tj. „šachťák“ je výrazně úpravnější, nežli „semprák“). Osídlení 
lokality, původně složené výhradně ze zaměstnanců místních podniků, se v posledních letech 
výrazně proměnilo, a to zvláště ve své „etnické“ struktuře. Změna byla podle podání 
starousedlíků pozvolná, nikdy nedošlo k náhlému zlomu.  V lokalitě je udržován relativní 
pořádek a to i s přispěním majoritního majitele „sempráku“. Největší problém stran pořádku 
představuje činnost spojovaná s rodinou přistěhovanou koncem minulého roku, jejíž dospělí 
členové se údajně živí dovozem autodílů a pneumatik z Německa, které v lokalitě hromadí a 
pak distribuují dál překupníkům. Otázka bezpečnosti a kriminality v Tušimicích není Policií 
ČR, ani Městkou policií Kadaň pociťována jako akutní. Není jimi registrován zvýšený výskyt 
trestné či přestupkové činnosti, či zvýšená frekvence stížností na sousedské soužití. V chatové 
oblasti přiléhající k lokalitě došlo k vykradení několika rekreačních objektů, není však 
prokázaná souvislost s obyvateli lokality. Dospělí členové „novousedlíků z Prunéřova“ jsou 
většinou v evidenci Úřadu práce a pobírají sociální dávky. Rizikovým faktorem lokality se jeví 
koncentrace „romských“ migrantů v prostorově uzavřené (sociálně vyloučené) a od Kadaně 
vzdálené a izolované tušimické lokalitě. 
  

V roce 2013 byla vypracována analýza migrační trajektorie v Kadani (R. Krištof): „Zmapování 
migračních trajektorií a sociální a bytové situace rodin odstěhovaných v posledním roce z 
Prunéřova do soukromých nájemních bytů v Kadani a v Tušimicích, a zmapování lokality 
Tušimice.“ 

 

Okrajovější, ale přesto důležitou tematikou je integrace cizinců. V Kadani žije 834 cizinců, z 
čehož 220 je národnosti vietnamské, 183 německé, 125 ukrajinské, 100 slovenské, 30 polské, 
17 ruské, 10 rumunské, 9 bulharské a další menšiny. Zejména v oblasti vzdělávání a trávení 
volného času je žádoucí, aby tyto menšiny byly integrovány do aktivit, pořádaných NNO a 
městem a dostalo se jim přijetí, které jim umožní se identifikovat s českou kulturou a pomoci se 
orientovat v otázkách právních i sociálních a vzdělávacích.  
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2.4. Institucionální analýza - subjekty působící v sociální oblasti  
 

Sociální služby, prorodinné a související jsou ve městě vnímány veřejností velmi prospěšně. 
V průzkumu prováděném v rámci zpracování 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících 
služeb byla ¼ dotazovaných respondentů spokojena s šíří nabídky poskytovaných sociálních 
služeb v Kadani. 

Plánováním sociálních a souvisejících služeb v regionu se město zabývá od roku 2005, kdy 
začalo zpracovávat 1. komunitní plán sociálních služeb. V současné době jsou realizovány cíle 
a opatření (v oblastech péče o seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi a osoby v krizi) již 
2. KP. Vedle komunitního plánu zpracovalo město společně s Agenturou pro sociální 
začleňování již druhý strategický plán (po Strategickém plánu lokálního partnerství na roky 
2012-2014 je to Strategický plán sociálního začleňování na roky 2015-2018), jehož cílem je 
pokračovat v úspěšně nastoleném trendu začleňování obyvatel vyloučených lokalit do 
společnosti a zlepšovat jejich životní podmínky tak, aby z toho profitovala společnost jako 
celek. 

Součástí strategického plánu jsou i návrhy řešení problémů a naplnění potřeb v oblasti sociálně 
patologických jevů a v užším smyslu prevence kriminality. Zpracovává je pracovní skupina 
Prevence sociálně patologických jevů LP Kadaň, z které se rekrutuje i Pracovní skupina pro 
prevenci kriminality města. 

Mezi nejznámější poskytovatele sociálních služeb patří Městská správa sociálních služeb 
Kadaň, Občanské sdružení Světlo, Občanské sdružení Radka, Poradna pro rodinu a mezilidské 
vztahy, Naděje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kadaň. 
 
 

Základní informace k subjektům působících v oblasti sociální prevence ve městě Kadaň 
 

služba/instituce zřizovatel charakteristika 

OSPOD MěÚ Kadaň   

- výkon SPOD 
- přednášky o trestním právu 
- pořádání případových konferencí 
- koordinace Týmu pro děti a mládež 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny 
(SAS) 

Radka z.s. 

- poradenství a zprostředkování / terénní sociální práce pro 
rodiny, které se dostaly do tíživé sociální situace a rozhodly se 
svůj problém řešit  

- sanace rodiny, vštěpování rodičovských kompetencí nácvikem 
a poradenstvím 

- pomoc, asistence při jednání na úřadech 
- finanční gramotnost  
- volnočasové a pracovně výchovné činnosti pro rodiče s dětmi 

(nabídka prostoru pro společné trávení volného času rodičů a 
dětí od 3 do 6ti let prostřednictvím pohybových, hudebních a 
tvořivých aktivit) 

- školní příprava pro děti (nabídka pomoci se školní přípravou) 

Předškolní kluby Radka z.s. 

- kluby v Prunéřově v CSS a v Kadani v objektu Začít spolu ZŠ 
a MŠ  

- individuální a systematická příprava dětí předškolního věku ze 
sociálně vyloučeného prostředí 

- aktivity zaměřené na osvojení základních sociálních 
schopností a dovedností 

- zapojení rodičů do práce s dětmi 
 
 

 
 

- přímá práce s dětmi a žáky předškolních zařízení, škol a 
školských zařízení ve věku od 3 let do ukončení středního 
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Pedagogicko - 
psychologická 
poradna 

 
 
 
 
 
 
 
Ústecký kraj 

nebo vyššího odborného vzdělání,  

- práce s rodiči (formou individuální péče i skupinové práce) 
- odborná pomoc při volbě nebo nápravě vzdělávací cesty žáků, 

kariérové poradenství, psychologická diagnostika v souvislosti 
s profesní orientací žáků 

- pomoc při rozvoji psychologicko – pedagogických kompetencí 
učitelů 

- podíl na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů u dětí a mládeže 

- kompletní psychologická, sociálně pedagogická a sociální 
diagnostika – školní zralost, příčiny poruch učení a chování, 
problémy ve vývoji osobnosti 

- poradenská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti 
- poskytování konzultací, odborných informací pedagogickým 

pracovníkům škol a školských zařízení 
- přednášky o šikaně, návykových látkách 

Poradna pro rodinu a 
mezilidské vztahy 
Kadaň  

Poradna pro 
rodinu a 
mezilidské 
vztahy 

- pomoc a podpora klientů, kteří se potýkají s řešením 
nejrůznějších životních trápení v oblasti psychologického 
poradenství a sociální práce. 

Pomoc v oblastech: 
- konflikt v rodině, partnerském vztahu 
- emocionální problémy 
- problémy se zvládáním sama sebe 
- problémy s domácím násilím 
- problémy se závislostí 
- problémy s dluhy, exekucemi 
- pomoc při sepisování úředních dokumentů 

Terénní program 
Prunéřov 

Město Kadaň  

- pomoc ohroženým skupinám obyvatel ohrožených sociálním 
vyloučením při znovu začleňování do společnosti. 

Poskytované služby: 
- poradenská činnost 
- pomoc v krizových situacích 
- zlepšení sociálních dovedností 
- získání odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání 
- prosazování svých práv a zájmů 
- získání zaměstnání nebo jiného stabilního příjmu 
- zvýšení motivace ke změně své nepříznivé sociální situace 

Azylový (krizový 
byt) 

Město 
Kadaň 

- poskytování pobytu (bytová jednotka 2 + 0) na přechodnou 
dobu matce či otci s dětmi, kteří se ocitli v krizové sociální 
situaci, spojené se ztrátou bydlení 

Nízkoprahové 
zařízení pro děti a 
mládež ve věku 6-26 
let (NZDM) 

Světlo z.s. 

- zlepšení kvality života předcházením nebo snížením sociálních 
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života, zlepšení 
orientace v jejich sociálním prostředí.  

Poskytované služby: 
- pobyt v zařízení 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- volnočasové aktivity 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- poradenství 
- skupinová práce 
- Klub P.R.U. - zájmový klub, terénní program, dlouhodobý 
program primární prevence 
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K-centrum a terénní 
program pro 
uživatele 
návykových látek 

Světlo z.s. 

- pomoc překonávat a řešit problémy, které přináší zneužívání 
návykových látek, a to jak ambulantně v K-centru, tak terénně 
na území Kadaně i Prunéřova. 

Poskytované služby: 
- výměna injekčního náčiní 
- hygienický servis 
- praní prádla 
- poradenství, motivační program 
- rodinné poradenství 
- základní zdravotní servis 
- asistenční služby 
- krizová intervence 
- odkazy a zprostředkování 
- přednášky primární drogové prevence 

Mediace a odborné 
poradenství  
(za úhradu) 

PhDr. Sáva 
Arabadžiev 

- Náročné životní situace, krizové situace, syndrom vyhoření 
- Partnerské vztahy, ztráta partnera, domácí násilí 
- Ztráta zaměstnání, šikana na pracovišti 
- Individuální, párové, skupinové a internetové poradenství 

Dluhová poradna Naděje  

- Ambulantní dluhová poradna  
- besedy/semináře na téma finanční gramotnosti 

- služba je poskytována ambulantně 4 pracovní dny v týdnu 
Poskytované služby: 

- bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, 
kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně 
platit své dluhy 

- poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít 
problémům s řádným a včasným splácením dluhů 

- preventivní působení na mládež, přispět k zvýšení finanční 
gramotnosti 

Pomoc 
handicapovaným 

Egeria o.s. 

- předmětem činnosti je být tzv. pomocnou rukou pro všechny, 
jakýmkoli způsobem handicapované děti či dospělé, kteří 
potřebují individuální pomoc, nejen hmotnou, ale i duševní či 
informační. 

Forma: 
- zakoupením jídla a pití ve stánku Egerie, jsou podporováni 

jednotlivci či projekty (účast na akcích pořádané městem) 

Chráněné bydlení Naděje 

- posláním služby je poskytnout lidem s mentálním 
znevýhodněním individuální podporu k dosažení samostatnosti 
a nezávislosti v oblasti bydlení, a to formou nácviku 
v podmínkách chráněného bydlení. 

- chráněné bydlení poskytuje pobytové služby s celoročním 
provozem dospělým lidem s lehkým nebo středně těžkým 
mentálním či kombinovaným postižením ve věku 18 – 80 let.  

- služba je určena lidem, kteří zvládají s pomocí a podporou 
péči o vlastní osobu (osobní hygienu, oblékání, přípravu a 
konzumaci jednoduchých jídel), orientaci v prostoru a čase, 
základní péči o domácnost a jsou schopni si uvědomit rizika. 
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3.  Plánování preventivních aktivit 
     
3.1 Plnění plánu prevence kriminality pro roky 2016 – 2018 (k 1.3.2018) 
 
Priority v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů  
 

1) Zajistit bezpečí obyvatel Kadaně (posílit pocit bezpečí) 

2) Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí v sociálně vyloučených rodinách (zdravé 
rodinné klima) 

3) Předcházet závislostem, účinně řešit jejich následky a podporovat zdravý životní 
styl 

4) Snížit míru závadového chování dětí a mládeže (kriminalita, patologie, záškoláctví) 

5) Zamezit dalšímu zadlužování, snížit dluhy nejen na nájemném  
 
   
Hlavní a specifické cíle  
 
Priorita 1. Zajistit bezpečí obyvatel SVL i obyvatel mimo ně (posílit pocit bezpečí) 
 
Hlavní cíl 1.1 Pocit bezpečí v Kadani včetně Prunéřova a Tušimic se každým rokem 
zvyšuje 

Plnění: pocit bezpečí vzrostl v Prunéřově, kolísá však na sídlištích v centrální části Kadaně, 
zejména na sídlišti B, C a částečně i D. Přitom trestná činnost výrazně poklesla. Co však 
vzrostlo, je míra páchání přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. Tento 
jev lze přičíst na vrub stále bujícímu obchodu s chudobou, totiž pronajímání soukromých bytů 
na sídlištích osobám a rodinám, odkázaným na sociální dávky, osobám vykazujícím ve zvýšené 
míře znaky rizikového chování, osobám bez vztahu ke Kadani, migrujícím do města z celých 
severních Čech. Koncentrace těchto osob na panelových sídlištích spolu s jejich velkou 
fluktuací frustruje stálé obyvatelstvo a vyvolává v něm (podle statistik spíše iracionální) pocit 
ohrožení, a to navzdory všem přijatým opatřením. 

SPECIFICKÉ CÍLE 
 

PLNĚNÍ 

1.1.1 zaměstnávání asistentů prevence kriminality 
při Městské policii 

ANO, 6 APK z projektu OPZ 

1.1.2 od obnovení VS využívání osob na veřejnou 
službu Městskou policií 

ANO, nejprve VS, později VPP (2) 

1.1.3 po projednání s vlastníkem pozemků 
instalování veřejného osvětlení u vystavěného 
chodníku v Prunéřově 

ČÁSTEČNĚ, nenalezeny zdroje pro 
osvětlení chodníku; veřejné osvětlení ale 
u domů č.p. 167, 169 a 377 

1.1.4 do vchodů jednotlivých objektů v Prunéřově 
instalování záznamových kamer 

ČÁSTEČNĚ, kamery na č.p. 167 a 169; 
chybí u 377 a 265 

1.1.5 instalování kukátek do bytových dveří 
v Prunéřově  ANO, všude 
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Priorita 2. Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených 
rodinách (zdravé rodinné klima) 
 
Hlavní cíl 2.1 Do roku 2018 klesne počet rodin, řešených SPOD 

Plnění: Nárůst počtu sociálně vyloučených domácností ve městě, ubytovávaných soukromými 
pronajímateli s sebou nese i nárůst klientů oddělení sociálně-právní ochrany dětí sociálního 
odboru města. Cíl snížit jejich počet se tak splnit nepodařilo. Splnění cílů specifických, 
zaměřených na zkvalitnění práce OSPOD a použití nových nástrojů intervence, se ale odrazilo 
ve viditelném snížení počtu přestupků a trestných činů, spáchaných dětmi a mládeží.  

SPECIFICKÉ CÍLE PLNĚNÍ 

2.1.1 poskytování služby Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi pro celé město  

ANO, 93 rodin = 147 osob 

2.1.2 poskytování služby Terénní programy pro 
celé město  

ANO, 154 osob 

2.1.3  pokračování Týmu pro děti a mládež jako 
platformy spolupráce OSPOD, NNO, škol, 
policie, pediatrů a dalších 

ANO, setkává se 2x ročně 

2.1.4 konání případových a rodinných konferencí  
ANO, případové konference 21x  
(27osob), rodinné konference 1x (5 osob) 

2.1.5  zajištění dětského psychiatra a psychologa 
v potřebné míře pro OSPOD 

ANO, ale jen do konce 2019;  
služby psychologa – 24 osob 
služby psychiatra – 12 osob 

2.1.6  poskytování poradenství rodinám v 
Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy 

ANO, 224 klientů ročně 

 
Hlavní cíl 2.2 Rodiče jsou podporováni v získávání rodičovských kompetencí 
 

Plnění: Všechny sociální a prorodinné služby jsou v Kadani poskytovány v potřebném rozsahu 
a ve vzájemné koordinaci. Rodičovské kompetence jsou pěstovány jak ambulantně (rodičovské 
centrum, poradna pro rodinu), tak přímo v terénu v klientských domácnostech (sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, doučování v rodinách). Intervence se 
odehrává jednak formou poradenství, formou nácviků, asistence, doprovodu a zprostředkování. 

 

SPECIFICKÉ CÍLE PLNĚNÍ 

2.2.1  poskytování služby Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi pro celé město 

ANO, 93 rodin ročně 

2.2.2  poskytování služby rodičovského centra 
Prunéřov 

ANO, 15 rodičů ročně 

2.2.3  poskytování služby rodičovského centra 
Kadaň  

ANO, 13 rodičů ročně 

2.2.4  realizace programu doučování v rodinách 
pro rodiče 

ANO, 5 rodičů z 18 rodin ročně 

2.2.5  poskytování služby Terénní programy pro 
celé město 

ANO, 154 osob ročně 

2.2.6  poskytování služby Poradny pro rodinu a 
mezilidské vztahy 

ANO, 224 osob ročně 
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Priorita 3. Předcházet závislostem, účinně řešit jejich následky a podporovat zdravý 
životní styl 
 
Hlavní cíl 3.1 U dětí a mládeže jsou činěny kroky vedoucí k předcházení užívání OPL 

Plnění: Všechny plánované preventivní programy jsou realizovány, jak pro děti a mládež 
(školy, NZDM, volný čas), tak pro rodiče (poradenství). 

SPECIFICKÉ CÍLE PLNĚNÍ 

3.1.1  realizace programu primární prevence pro 
školy a NZDM 

ANO, na ZŠ a SŠ při zapojení NNO 

3.1.2  poskytování poradenství rodičům 
potenciálních uživatelů (a uživatelů)  

ANO – 63 rodičů; poradenská místnost 
oddělena od K-centra 

3.1.3  realizace volnočasových a zájmových aktivit 
pro děti a mládež 

ANO, v Kadani 122 osob, v Prunéřově 29 
osob 

 
Hlavní cíl 3.2  K dětem jsou přivedeny vzory z řad vrstevníků 

Plnění: Cíl je plněn, a to jednak formou vybrání peerů z řad vrstevníků z rodin v podobné 
socioekonomické situaci, a jednak formou peerů z řad majoritní nevyloučené populace. Děti 
z vyloučených rodin s doposud spíše jen negativními vzory mají nyní oporu, motivaci a příklad 
následování, naopak peeři osobnostně rostou a upevňuje se v nich vědomí vlastní užitečnosti a 
ceny. 

SPECIFICKÉ CÍLE PLNĚNÍ 

3.2.1  působení starších dětí jako peerů v NZDM ANO, 5 osob 

3.2.2  realizace programu 5P (peeři z řad 
majority) 

ANO, 3 páry osob 

 
 

Hlavní cíl 3.3  Uživatelům OPL je dopomoženo k eliminaci následků rizikového chování 

Plnění: Cíl je plněn službami poskytovanými terénně i ambulantně, službami zaměřenými na 
uživatele OPL, na jejich rodiče a další rodinné příslušníky uživatelů, a na uživatele abstinující.  

SPECIFICKÉ CÍLE PLNĚNÍ 

3.3.1  poskytování služby K-centrum 250 
uživatelům ročně  

ANO, 618 osob za 2 roky 

3.3.2  poskytování terénního drogového 
programu   

ANO, 390 osob ročně 

3.3.3  poskytování poradenství rodičům uživatelů   ANO, 29 osob 

3.3.4  poskytování poradenství abstinujícím 
(součást poradny pro rodiče) 

ANO, 21 osob ročně 

 
Priorita 4. Snížit míru závadového chování dětí a mládeže (kriminalita, patologie, 
záškoláctví…) 
 
Hlavní cíl 4.1 míra závadového chování dětí a mládeže se každoročně sníží 
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Plnění: Jak vyplývá ze shora uvedených statistik, cíl byl splněn jak v případě trestných činů, 
tak v případě přestupků. Školám a OSPOD se také díky společnému postupu s pediatry lépe 
bojuje se záškoláctvím, ale přesto narostla míra výchovných problémů. To vysvětlujeme již 
zmiňovaným přírůstkem sociálně vyloučených rodin z okolních měst a obcí. 

SPECIFICKÉ CÍLE PLNĚNÍ 

4.1.1  zvyšování právního povědomí 
prostřednictvím programu pro NZDM a školy 

ANO 

4.1.2  pokračování Týmu pro děti a mládež ANO, setkání 2x ročně 

4.1.3  účast dětí a mládeže na volnočasových 
aktivitách a programech v NZDM 

ANO, 122 osob v Kadani, 29 osob v 
Prunéřově 

4.1.4  realizace táborů a víkendové pobyty pro děti 
a mládež 

ANO, 4 tábory ročně (Město a NNO) 

 
Priorita 5.  Snížit dluhy nejen na nájemném a zamezit dalšímu zadlužování 
 
Hlavní cíl 5.1  Děti a mládež jsou zasaženi programem zvyšování finanční gramotnosti 

Plnění: Cíl je plněn prostřednictvím zvyšování finanční gramotnosti v hodinách matematiky a 
občanské výchovy ve školách a prostřednictvím besed, přednášek a interaktivních her 
v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. 

SPECIFICKÉ CÍLE PLNĚNÍ 

5.1.1 realizace programu zvyšování finanční 
gramotnosti na školách a v NZDM 

ANO 

 

Hlavní cíl 5.2 míra dlužnictví nájemníků s nájemní smlouvou na nájemném v městských 
bytech v Prunéřově se do roku 2018 sníží  

Plnění: Dluhy spojené s bydlením v Prunéřově klesají, a to již od roku 2013, kdy došlo jednak 
ke změně pravidel přidělování bytů s dluhem (dluh nově nepřechází na nového nájemce a 
neuvrhává ho do dluhové pasti), pravidel o kauci, změně správcovství bytů (nově samo město 
bez prostředníka), ke koordinaci terénního programu města a bytové správy, k využívání 
zvláštního příjemce, k posílení sociálních služeb v lokalitě a později ke spuštění zásluhového 
systému prostupného bydlení. 

SPECIFICKÉ CÍLE PLNĚNÍ 

5.2.1 pokračování služeb dluhové poradny 

ANO, 2016: 101 klientů 
281 intervencí, 385 kontaktů 
2017: 83 klientů 
258 intervencí, 380 kontaktů 

5.2.2 komunikace terénní programů s bytovou 
správou 

ANO 

5.2.3 nájemníci jsou motivováni oddlužit se 
(benefity v oblasti bydlení) 

ANO (nová linolea, dveře, okna, kamna, 
rekonstrukce domu 169, rekonstrukce 
domu 377, částečná rekonstrukce domu 
167) 
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3.2 Identifikace potřeb v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně 
patologických jevů 

 

Problémy a potřeby obyvatel Kadaně byly identifikovány během plánovacích setkání pracovní 
skupiny prevence kriminality města a pracovní skupiny prevence sociálně patologických jevů 
lokálního partnerství, a během polostrukturovaných a strukturovaných rozhovorů (šetření pocitu 
bezpečí v roce 2016 a jeho opakování v roce 2018) s obyvateli sídlišť v centrální části Kadaně a 
obyvateli sociálně vyloučené lokality Prunéřov 
 

CS1 - obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města 
Kadaně 
CS2 - ostatní kadaňská veřejnost 
 

cílová skupina potřeba jak ji naplňujeme jak ji naplnit chceme 

CS 1 - obyvatelé 
sociálně 
vyloučených 
lokalit a sociálně 
vyloučení 
obyvatelé města 

- pocit bezpečí 

- zvýšení počtu 
Asistentů prevence 
kriminality a jejich 
rozšíření ze SVL i do 
města 

- obnovení VS a později 
VPP při městské policie 
na ochranu hřišť, 
sídlištních exteriérů a 
okolí škol 

- osvětlení v PRU 

- úprava zeleně v PRU 
(přehlednost) 

- kamery u vstupu do 
dvou domů v Prunéřově 

- domovníci/preventisté 
v Prunéřově 

- pravidelná setkání 
obyvatel, zástupců 
města a NNO na 
sídlištích a v Prunéřově  

  

- udržení asistentů prevence 
kriminality i po skončení projektu 
OPZ 

- sjednocení metodiky a standardů 
práce APK z dílny MVČR a APK, 
hrazených z prostředků ÚPČR 

- dokončit osvětlení v Prunéřově 
(další 2 lampy před domy, 
zejména 265) 

- instalovat vchodové kamery do 
zbývajících domů v Prunéřově 

- zachovat domovníky-preventisty 
i po skončení projektu OPZ 

- pokračovat v pravidelných 
setkáních zástupců města a NNO 
s obyvateli sídlišť a vyloučených 
lokalit 

- nabídnout nízkoprahové služby 
(NDC) pro bezdomovce včetně 
pobytových (noclehárna) 

- právní povědomí 

 

- Prevence ve školách 
MP  
a) dopravní 
b) šikana, kriminalita 
c) právní minimum 

 

- Primární prevence na 
školách Světlo – 
ZŠ+SŠ 

 

- zvýšení dosažitelnosti 
NZDM ve městě 

- příprava komunitního 
centra ve městě 

- tábory OSPO, Radka, 

 

- pokračovat v programu 
prevence na školách 
(spolupráce městské policie a 
NNO) 

 
- otevřít komunitní centrum a 

využít volnočasovou nabídku 
k podchycení rizikových a 
ohrožených dětí a mládeže 

 
- pokračovat v osvětové 

činnosti prostřednictvím 
NZDM a táborů 
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Světlo 
- PČR  
- Centrum prevence 
 Světlo 
a) NZDM 
b) primární prevence 

na školách 
- RADKA: PEER 
program 

Být zdráv  
– drogoví uživatelé a 
potencionální 
uživatelé  
 

a) být zdráv nebo 
minimalizovat 
dopady nezdravého 
životního stylu 
 

b) vyvarovat se 
nezdravého životního 
stylu  
- potenciální uživat.  
- veřejnost 
- rodiče, příbuzní, 
partneři 

a) K-centrum  
- drogový terén   
- primární prevence 
- poradenství pro 
rodinné příslušníky 
oddělené od prostor pro 
uživatele 
 
b) PP,  
- tábory OSPOD, 

SVĚTLO, RADKA,  
- volný čas  
- besedy na školách 

- zajistit psychologa a psychiatra 
pro uživatele OPL, rozšířit 
ambulantní hodiny v nemocnici 

 
- pokračovat v poskytování 

stávajících služeb a programů 
 

 
 
Být zdráv – 
OSTATNÍ 
 
- zdravý osobnostní 

vývoj (psych. 
zdraví, fyzické 
zdraví, vztahy, 
životospráva) 

- psycholog a psychiatr 
pro klienty OSPOD 

- TSP – hygienické 
pomůcky, 
zprostředkování 
zdravotní péče 

- SAS – nácviky a 
poradenství (hygiena, 
péče o domácnost, 
péče o dítě, sanace 
rodiny) 

- potravinová banka – 
Naděje a Světlo 
zabezpečují potraviny 
do terénu i pro další 
poskytovatele 

- vybavení domácnosti 
- dary občanů (Radka, 

Naděje, Světlo) 
- poradna pro rodinu a 

mezilidské vztahy 
- NZDM 
- primární prevence 

- zajistit pokračování služeb 
psychologa a psychiatra pro 
klienty OSPOD 

 
- zajistit pokračování 

potravinové banky 
 

- pokračovat v poskytování 
stávajících sociálních a 
prorodinných služeb 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- TDM 
- domluva škol a 

pediatrů stran 
záškoláctví 

- asistenti prevence 

 
- pokračovat v osvědčených 

postupech (viz sloupec vlevo) 
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CS 2 - veřejnost 

Eliminovat závadové 
chování dětí 

kriminality 
- volnočasové aktivity, 

2x NZDM 
- tábory 
- primární prevence 
- SAS 
- Předškolní klub 
 

- otevřít komunitní centrum 
v Husově ulici 

Pocit bezpečí 

- zvýšení počtu 
Asistentů prevence 
kriminality a jejich 
rozšíření ze SVL i 
do města 

- obnovení VS a 
později VPP při 
městské policie na 
ochranu hřišť, 
sídlištních exteriérů 
a okolí škol 

- pravidelná setkání 
obyvatel, zástupců 
města a NNO na 
sídlištích  

- posílení kamerového 
systému 

- posílit terénní sociální práci 
s bezdomovci 

- rozšířit řady městské policie o 
další strážníky 

- udržet asistenty prevence 
kriminality i po skončení 
projektu OPZ 

- zachovat domovníky/ 
preventisty i po skončení 
projektu OPZ 

- pokračovat v pravidelných 
setkáních zástupců města a 
NNO s obyvateli sídlišť a 
vyloučených lokalit 

 

 

 
3.3 Priority v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně patologických 

jevů na roky 2019 - 2021 
 

1. Zvýšit pocit bezpečí obyvatel města, včetně obyvatel sociálně vyloučených lokalit 
2. Zvýšit právní povědomí dětí a mládeže a snížit míru jejich závadového chování  
3. Poskytovat sociální a prorodinné služby potřebným osobám 

   
 

3.4  Stanovení hlavních a specifických cílů na léta 2019 – 2021 dle priorit 
 
Priorita 1: Zvýšit pocit bezpečí obyvatel města, včetně obyvatel jeho sociálně 
vyloučených lokalit 

Hlavní cíl 1.1: Je zvyšován pocit bezpečí sociálně vyloučených obyvatel 

Specifické cíle: 
1.1.1 V sociálně vyloučených lokalitách budou i nadále působit asistenti prevence kriminality  
1.1.2 Sjednotí se metodika a standardy práce APK, hrazených z prostředků MVČR a OPZ a 

APK, hrazených z prostředků ÚP ČR 
1.1.3 V lokalitě Prunéřov budou i nadále působit domovníci – preventisté 
1.1.4 Budou pokračovat pravidelná setkání zástupců města a NNO s obyvateli sociálně 

vyloučených lokalit 
1.1.5 V lokalitě Prunéřov bude navýšen počet pouličních lamp, zejména před objektem č.p. 

265 
1.1.6 V lokalitě Prunéřov budou instalovány záznamové kamery v objektech č.p. 377 a č.p. 

265 
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Hlavní cíl 1.2: Je zvyšován pocit bezpečí ostatních obyvatel města 

Specifické cíle:  
1.2.1 Asistenti prevence kriminality budou působit na území celého města, se zvláštním 

důrazem na lokality, určené obyvateli města při šetření pocitu bezpečí 
1.2.2 Budou pokračovat pravidelná setkání zástupců města a NNO s obyvateli sídlišť 
1.2.3 Řady městské policie budou posíleny o další strážníky 
1.2.4 Bude posilován kamerový systém, zejména v problémových místech, určených 

obyvateli města při šetření pocitu bezpečí 

 
 
Priorita 2: Zvýšit právní povědomí dětí a mládeže a snížit míru jejich 
závadového chování 

Hlavní cíl 2.1: Je zvyšováno právní povědomí (zejména rizikových) dětí a mládeže 

Specifické cíle: 
2.1.1 Na základních a středních školách budou probíhat preventivní a osvětové besedy ve 

spolupráci městské policie, neziskových organizací a Policie ČR 
2.1.2 Téma právních důsledků nezodpovědného a mimozákonného jednání bude otevíráno 

v NZDM a komunitním centru 

Hlavní cíl 2.2: Je snižována míra závadového chování dětí a mládeže 

Specifické cíle:  
2.2.1 Bude zachována platforma Týmu pro mládež 
2.2.2 Budou i nadále využívány nástroje případových a rodinných konferencí 
2.2.3 Budou využívány služby psychologa pro klienty OSPOD 
2.2.4 Rizikové děti a mládež budou mít možnost využívat sociální službu NZDM 
2.2.5 Bude rozšířena nabídka volnočasových a zájmových aktivit ve městě (komunitní 

centrum, pouliční liga, další) 
2.2.6 Město a neziskové organizace nabídnou rizikovým dětem a mládeži příměstské nebo 

pobytové tábory 

 
 

Priorita 3: Poskytovat sociální a prorodinné služby potřebným osobám 

Hlavní cíl 3.1: Udržet stávající síť sociálních a prorodinných služeb 

Specifické cíle: 
3.1.1 Na území města bude poskytována služba terénní programy   
3.1.2 Na území města bude poskytována služba terénní programy pro uživatele OPL  
3.1.3 Na území města bude poskytována služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

v centrální části Kadaně i v lokalitě Prunéřov 
3.1.4 Na území města budou poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
3.1.5 Na území města bude poskytována služba K-centrum  
3.1.6 Na území města bude poskytována služba odborné sociální poradenství pro rodiče 

uživatelů OPL 
3.1.7 Na území města bude poskytována služba dluhového poradenství  
3.1.8 Na území města bude předškolní klub  
3.1.9 Na území města bude poskytována služba poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 
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Hlavní cíl 3.2: Rozšířit stávající síť sociálních služeb o služby pro osoby bez domova 

Specifické cíle:  
3.2.1 Bude otevřena noclehárna pro osoby bez domova 
3.2.2 Bude otevřeno nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova 
3.2.3 Služba terénní programy se zaměří vedle stávajících cílových skupin i na CS osoby bez 

domova 
3.2.4 Bude zajištěno pokračování distribuce potravin a hygienických prostředků 

z potravinové banky 
3.2.5 Osoby bez domova budou kontaktovány na další specializované sociální služby ve 

městě (dluhová poradna, K-centrum, poradna pro rodinu a mezilidské vztahy) 
3.2.6 Osobám bez domova bude umožněno získat sociální bydlení města 

Hlavní cíl 3.3: Rozšířit nabídku služeb o komunitní centrum 

Specifické cíle: 
3.3.1 Bude otevřeno Komunitní centrum v Husově ulici č.p.1667 na sídlišti C 

Hlavní cíl 3.4: Sociální a prorodinné služby budou městem koordinovány 

Specifické cíle: 
3.4.1 Bude udržena platforma lokálního partnerství jako jeden z poradních orgánů rady města 
3.4.2 Město bude vystupovat v roli koordinátora poskytování sociálních a prorodinných 

služeb na svém území 

 
4. Implementace plánu prevence kriminality 

 

 Plán prevence kriminality bude schválen radou města. Jeho naplňování bude 
monitorováno průběžně v pracovní skupině prevence kriminality Lokálního partnerství Kadaň, 
která se bude scházet minimálně 4x do roka. Plán může být, na základě hodnocení jeho plnění  
a v reakci na případné nové okolnosti, aktualizován a revidován tak, aby jeho cíle byly stále  
v souladu s potřebami, a vybrané nástroje k cílům vedly. Zodpovědnost za plnění plánu  
má město a jeho manažerem prevence kriminality ve spolupráci s manažerem lokálního 
partnerství. Všichni členové lokálního partnerství Kadaň jsou zavázáni svým členstvím 
poskytovat manažerům součinnost. Plán bude sloužit mimo jiné i jako podklad pro podávání 
žádostí o dotace do programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. 


