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DOBROVOLNICTVÍ a VNITŘNÍ BEZPEČNOST v OBCI
(dobrovolnictví ve městě Stříbro)
Projekt „Bezpečnostní dobrovolník“ realizovaný v letech 2016 - 2018
•

20. června 2018, Město Stříbro, Ïng. Vratislav Maňák

Ůvodní slovo: Bezpečnostní dobrovolníci se ve městě Stříbře osvědčují.
Město Stříbro pokračuje již třetím rokem v projektu Bezpečnostní dobrovolník.
Radnice díky němu úspěšně realizuje program rozvoje města Stříbra v oblasti
bezpečnosti a prevence kriminality, kdy navázala na úspěšnou spolupráci
bezpečnostních složek ve městě Stříbře, zejména Městské policie Stříbro
a Obvodního oddělení Policie České republiky. Občané města Stříbra i jeho
návštěvníci během uplynulých let mohli bezpečnostní dobrovolníky potkat při jejich
pochůzkách nejen v ulicích, ale i v prostorech rekreačních oblastí a zahradních
kolonií.
Projekt pod názvem „Bezpečnostní dobrovolník města Stříbra“ byl se souhlasem
zastupitelstva města Stříbra spuštěn již v roce 2016 se 100% finanční podporou
Ministerstva vnitra České republiky. Pro zajištění jeho úspěšného pokračování i
v dalších letech (i pro vytváření určité tradice, tak jak ji mají dobrovolníci v jiných
oblastech, jako např. hasiči, rybáři apod.) město Stříbro hradí potřebné meziroční
náklady na činnost těchto dobrovolníků z vlastních zdrojů. Jde o sedm statečných
mužů i žen, kteří se nebáli vystoupit z anonymity a ve svém volném čase se věnují
prevenci kriminality a zvyšování pocitu bezpečí svých sousedů i jejich hostů.
Nemohu nevzpomenout i ty bezpečnostní dobrovolníky, kteří sice nechtějí být
evidováni, ale kteří nám dobrovolníkům případ od případu přicházejí jednorázově na
pomoc. Vedení tohoto projektu zajišťuje Městský úřad ve Stříbře, který
prostřednictvím starosty města Stříbra Bc. Karla Lukeše pověřil manažera prevence
kriminality Ing. Vratislava Maňáka výkonem činností vyplývajících z pracovní pozice
stříbrského koordinátora bezpečnostních dobrovolníků.
Definice vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku:
Vycházíme z definice vnitřní bezpečnosti státu jako souhrnu vnitřních
bezpečnostních podmínek a legislativních opatření při zachování a zajištění vnitřních
funkcí státu, ochraně demokratických základů, ochraně vnitřního pořádku,
bezpečnosti a zákonnosti a ochranu životů, zdraví, majetkových hodnot a životního
prostředí1. Vedle toho využíváme definici veřejného pořádku jako ochranu pravidel
chování lidí na veřejnosti a zájem státu chráněný různými zákony České republiky.
Při výkladu definic je nutno brát v úvahu nejen celkový smysl dané právní úpravy, ale
i přihlížet k rozdílným okolnostem vzniku, původu a účelu jednotlivých ustanovení, v
nichž jsou tyto pojmy užity)2. Aplikujeme-li tyto skutečnosti jako vstupní bezpečnostní
zájmy státu na teritoriu města, získáme východisko pro oblast výkonu
bezpečnostních dobrovolníků a jejich zapojení do veřejného života.
1
2

zdroj : Výtah z materiálu MV ČR „Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, Karin Plincnerová, 27.3.2008
zdroj : Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně pod č.j. 3 As 4/2010 - 151
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Historické, mezinárodní a české souvislosti v oblasti dobrovolnictví a
bezpečnosti:
Dobrovolnictví v oblasti bezpečnosti není žádnou novinkou. Tato občanská iniciativa
je realizována různými postupy v různých časových obdobích i státech v aplikaci na
jejich místní podmínky i historický vývoj.
O bezpečnosti obecně již bylo popsáno mnoho stran různých statí, brožur i příruček.
Pro mě osobně nastal obrovský zlom při posuzování i hodnocení bezpečnosti z
pohledu občana na místní úrovni v okamžiku, kdy jsem byl po dohodě i z rozhodnutí
Rady města Stříbra postaven do pozice manažera prevence kriminality se všemi
důsledky z tohoto vyplývajícími. Ano, mohu říci, že jsem si musel od počátku přes
obecné poučky vyčtené z odborné literatury prošlapat svoji vlastní cestu.
Pravda však je, že byť byla prvotní myšlenka na realizaci projektu Bezpečnostní
dobrovolník s jeho finanční podporou v České republice vyřčena a realizována
zástupci Ministerstva vnitra, kořeny bezpečnostního dobrovolnictví jsou podstatně
starší a stojí za to pár příkladů uvést, tak jak je uvádí ve své monografii3 Oldřich
Krulík, který v části 3 hledá odpověď na otázku, zda je dobrovolnictví v bezpečnostní
oblasti partnerstvím, či konkurencí. Dovolte mi tedy několik příkladů dobré praxe
uvést; domnívám se, že tento souhrn příkladů z ciziny pro naše prostředí vyjasní
mnoho zdánlivě nejasného v souvislosti se zapojováním dobrovolníků v oblasti
bezpečnosti.
Spojené království: Uplatňuje se zde model tzv. dobrovolných hlídek (mj. za využití
rekrutů z řad nezaměstnaných formou sociálních programů), kdy jediné oprávnění,
které hlídky v rámci tzv. podpůrných policejních činností mají, je přivolání policie
vysílačkou (zde je zřejmé, že se jedná o formu bezpečnostního dobrovolnictví v
kombinaci s tzv. asistentem prevence kriminality který je v ČR realizován jako
samostatný projekt a v Anglii je to Special Police Constable, v případě Londýna
Metropolitan Special Constables, kdy jde o dobrovolného policistu na částečný
úvazek min. 16 hodin měsíčně se stejným penzem oprávnění, jaké má klasický
policista. V Anglii a Walesu uplatňují model tzv. Police Community Support Officer
„strážce veřejného pořádku“ s omezenými pravomocemi zaměřeného na „viditelné
hlídkování“ jako určitou obdobu městské policie v ČR. Naproti tomu model
„Neighbourhood Wardens“ (Strážci sousedství) či „Street Wardens“ (Pouliční strážci)
jsou obecní zaměstnanci vykonávající preventivní činnost v lokalitách jako určitý
mezičlánek mezi občany a samosprávou, případně jinými veřejnými orgány.
Německo: Na rozdíl od Spojeného království historicky uplatňuje zcela odlišný
model, kdy se zde dobrovolníci etablovali historicky po delší dobu. Např. v Bavorsku
byla občanům již v devadesátých letech 20. století nabídnuta možnost zapojení do
tzv. Sicherheitswacht (Bezpečnostní stráže), konkrétně ve městě Norimberk, kdy
nosí zelenou pásku a za odvedenou činnost jsou honorováni paušální odměnou cca
7,16 EUR, t. č. v počtu okolo 1000 osob. Obdobně v Sasku budují od roku 1998
Saskou bezpečnostní stráž na obdobných parametrech jako v Bavorsku.

3

Zdroj: Privatizace bezpečnosti (české a zahraniční zkušenosti) Oldřich Bureš a kol., Grada, 2013
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Maďarsko: Zde jsou specifickou součástí bezpečnostního systému členové struktur
Policejních pomocníků, Celonárodní obranné organizace či Civilní stráže, kdy tato
zcela dobrovolnická báze má mít cca 80 tisíc členů vykonávajících činnosti
sousedského hlídkování, zadržení osob na místě činu, aktivity v oblasti prevence
kriminality a další pomocné činnosti dle požadavku policie.
Švédsko: Specifické těleso nazvané Pomocný/Podpůrný/Nouzový policejní sbor je
zde vytvářen dobrovolníky již od třicátých let minulého století, kdy pravidla jeho
fungování upravuje speciální zákon č. 1907 z r. 2008, přičemž úkoly jsou směřovány
do oblasti civilní ochrany a z části jako podpora vojenské a policejní činnosti při
řešení a odstraňování následků zejména živelných pohrom, jakož i podpora
bezpečnosti při pořádání sportovních aktivit většího rozsahu t. č. v počtu cca 1500
osob.
Francie: Báze dobrovolnictví v oblasti bezpečnosti je zde v první řadě tvořena tzv.
policejními rezervisty jako institut uzákoněný zákonem o vnitřní bezpečnosti v roce
2003 se změnou v roce 2011 a rozšířením pro všechny občany Francie. Mimo tohoto
jsou rekrutováni také tzv. bezpečnostní asistenti či pomocníci policie z řad mládeže v
počtu 12 až 15 tisíců osob.
Dánsko: Zde působí okolo 50 tisíců dobrovolníků v oblasti tzv. domobrany, z nichž se
jedna část nazývá policejní dobrovolníci a jsou strukturováni do jednotlivých regionů
státu pod vedení skutečného policisty s úkoly směřovanými do oblasti dohledu nad
veřejným pořádkem při různých sportovních a společenských akcích.
Nizozemí: I zde působí až 3000 dobrovolníků za symbolickou náhradu mzdy
(podobně jako v ČR dobrovolní hasiči tzv. refundace mzdy 4 EUR/h.), kdy jsou jejich
úkoly dle jednotlivých regionů různé.
A jak je to u nás v Čechách?
Dle informace z vyhodnocení úspěšnosti podaných žádostí o přidělení dotace na
realizaci projektu Bezpečnostní dobrovolník je zřejmé, že mimo města Stříbra získaly
v roce 2017 tuto peněžní dotaci další obce či města (Hlavní město Praha, město
Kroměříž, město Neratovice, statutární město Ostrava, obec Zbuzany). V roce 2018
byla dotace na pokračování v projektu přidělena opakovaně statutárnímu městu
Ostrava. Na druhou stranu je celá řada měst, které realizují dlouhodobě projekt
Bezpečné město, jenž s tímto projektem úzce souvisí (např. město Domažlice
v minulých letech realizovalo projekt Bezpečnostní dobrovolník jeho přímým
navázáním na současnou realizaci projektu Bezpečné město)
Pokud si tedy projdete náplň činnosti našich bezpečnostních dobrovolníků, tak jak je
popsán v projektu pro město Stříbro, a srovnáte jej s činností dobrovolníků ve státech
s rozvinutou demokracií v západní Evropě, zjistíte, že nepřicházíme s ničím novým,
ale pouze aplikujeme zahraniční zkušenosti na místní podmínky v ČR.
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Česká republika:
Fyzické i právnické osoby vstupuji do bezpečnostního systému na různých úrovních striktně individuálně, anebo komunitárně; kdy může jit o krátkodobou anebo
dlouhodobou, podnikatelskou, dobrovolnickou a jinou činnost prováděnou jak
právnickými, tak podnikajícími fyzickými osobami, nevládními organizacemi, ale i
individuálními dobrovolníky.4 Proto je vhodné rozlišovat tyto subjekty na ty přímo se
podílející na řešení bezpečnosti anebo se k těmto otázkám vymezující, kde se jedná
o:
- registrované subjekty s akreditací anebo pod záštitou Ministerstva vnitra ČR (např.
neziskové organizace, veřejnoprávní korporace typu obec apod.) při jejich splnění
přesně stanovených podmínek5,
- registrované subjekty dle platných zákonů jako právnické osoby ve formě
občanských sdružení jako různé platformy domobrany vymezující se v oblastech
místních záležitostí s propojením na oblast veřejného pořádku (např. Národní
domobrana, Zemská domobrana apod.)
Je vhodné rozlišovat i formu individuálního zapojení osob, kdy zákon č. 238/1999 Sb.
zlepšil pozici veřejných stráži tím, že stanovil, že při výkonu oprávnění a pravomoci
podle zvláštních předpisů mají osoby, které byly ustaveny stráží přírody, lesní,
mysliveckou nebo rybářskou stráží, postavení veřejného činitele. Naproti tomuto
zákonnému zmocnění bezpečnostní dobrovolníci v České republice žádný takovýto
statut nepožívají a jejich práva a povinnosti jsou dána jednak obecným vymezením
dle práva a povinnosti občana, specifikací činností v projektu schváleného
Ministerstvem vnitra ČR. Jediná oprávněni, která mohou pro svoji činnost využívat
jsou oprávnění, která má každý občan: nutná obrana a krajní nouze (§ 13
a 14 platného trestního zákona či 28 a 29 nového trestního zákoníku, § 76 odst. 2
trestního řádu – oprávnění zadržet osobu, která byla přistižena při trestném činu
nebo bezprostředně poté, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení
útěku nebo k zajištění důkazů a svémocné jednání dle § 6 občanského zákoníku tedy možnost přiměřeným způsobem odvrátit neoprávněný zásah do práva, pokud
hrozí bezprostředně. Na druhou stranu je pravda, že ani zaměstnanci soukromých
bezpečnostních služeb nemají větší rozsah oprávnění. Proto se dá hovořit při výkonu
činností bezpečnostních dobrovolníků organizovaných městem Stříbro o formě
bezpečnostní služby obce.
Se zapojením bezpečnostních dobrovolníků v oblasti bezpečnosti se tedy v České
republice přímo počítá již z úrovně státu prostřednictví věcné gesce Ministerstva
vnitra ČR.
Realizace projektu „Bezpečnostní dobrovolník města Stříbra“
Obecná specifikace vykonávaných činností – aktivit:
Činnost max. 12 osob bezpečnostních dobrovolníků na dobrovolné bázi:
A) operativní dohled a doprovod při cestě dětí do školy a zpět, parkování vozidel, vraky
apod. (aktivní důchodci) a podpora zajištění bezpečnosti kulturních a sportovních akcí na
území města (aktivní občané) – BESIP I. podskupina OBLAST BESIP: max. 4 osoby
dobrovolníků,
4

Zdroj: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek a vybrané kapitoly krizového
řízení (modul G) Praha 2009
5

Zdroj: povinné náležitosti, podmínky a obsahová náplň projektu Bezpečnostní dobrovolník viz.
http://www.mvcr.cz/clanek/projekt-bezpecnostni-dobrovolnik.aspx
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B) prevence ochrany majetku fyzických osob (FO) a právnických osob (PO), nezajištěné
objekty v chatové osadě, zahradní kolonie, apod. (bývalí zaměstnanci bezpečnosti) II.
podskupina OBLAST prevence ochrany majetku (POM) FO a PO: max. 4 osoby
dobrovolníků,
C) pořádání besed s cílem zajistit lepší informovanost obyvatelstva v oblasti prevence
kriminality, ale i dobrovolnictví a chování v rizikových situacích včetně předávání informací a
zkušeností ) III. podskupina OBLAST BESEDY: max. 4 osoby dobrovolníků,
D) podpora pátrání po nezvěstných osobách, zvířatech a věcech, zapojení do řešení
krizových situací ve městě (skupiny A + B + C) IV. podskupina OBLAST MÚ, max. 12 osob
dobrovolníků,
Úkoly při činnostech ve sledovaných situacích řešených dobrovolníky:
při osobních procházkách a provozování sportovních aktivit ve městě a jeho místních
částech, zejména:
I. podskupina OBLAST BESIP:
PRIORITNÍ - výkon operativního dohledu u rizikových míst (přechody pro chodce,
zúžené prostory, práce na komunikaci apod.), zajištění doprovodu při cestě dětí do
školy a zpět, spolupráce se školskými zařízeními oznámením výskytu dětí bez
rodičovského dohledu v blízkosti škol,
(úkoly zabezpečování bezpečného přechodu chodců, zejména dětí, popřípadě zastavování
vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j) zákona o silničním provozu)
PRIORITNÍ - podpora zajištění bezpečnosti kulturních a sportovních akcí na území
města zapojením se mezi pořadatele poskytováním informací motoristům a chodcům
o uzavírkách místních komunikací a vyznačených objížďkách (tradiční sportovní akce:
Běh historickým městem Stříbro, Motokros na terénu Sv. Petra, a jednorázové kulturní a
sportovní akce)
Úkoly: řízení pohybu vozidel po provizorním parkovišti - na louce, hřišti apod., usměrňování
pohybu vozidel i pěších v obci v případě dočasného dopravního omezení, poskytování
potřebných informací o akci, službách ve městě apod.
- upozorňování řidičů na správné zajištění a parkování vozidel, rady motoristům, oznámení
o výskytu autovraků, apod.
- upozornění na závady na místních komunikací (znečištění, poškozené či chybějící
dopravní značení)
- absolvování školení v oblasti BESIP cestou dopravní služby PČR ÚO Tachov, získání
zkušeností v dané oblasti a zajištění komunikace s občany, včetně včasné zpětné vazby a
reakcí na podněty zjištěné při této aktivitě,
II. podskupina OBLAST POM FO a PO:
PRIORITNÍ – v případech vizuálního zjištění zjevně nezajištěných či fyzicky
narušených objektů ve městě, chatových a zahradních osadách, koloniích, bez
přítomnosti majitele, nájemce či provozovatele (včetně vozidel) provede neprodleně
vyrozumění státních orgánů L158 (112) a vyčká dle okolností (nejlépe bez dalšího pohybu)
na místě jejich příjezd
Úkoly: pro podporu zvýšení bezpečnosti v obci, pozitivní vnímání společností, podpora
community policing, preventivní působení, úzká spolupráce a pomoc s Městskou policií
Stříbro a Policií ČR při odhalování a řešení přestupků a trestných činů.
- absolvování školení v oblasti ochrany majetku cestou Městské policie Stříbro, získání
zkušeností v dané oblasti a zajištění komunikace s občany, včetně včasné zpětné vazby a
reakce na podněty zjištěné při této aktivitě,
III. podskupina OBLAST BESEDY:
PRIORITNÍ – podpora informovanosti obyvatelstva a předávání informací i zkušeností
z oblasti prevence kriminality, ale i dobrovolnictví a chování v rizikových situacích
s cílovými skupinami různých věkových kategorií občanů města Stříbra, zajištění
přípravy prezentací, výběr vhodného tématu a prostor, oslovení školských zařízení a jiných
subjektů pracujících s osobami nad 60 let, zajištění externích lektorů ke konkrétní
problematice, tvorba letáků, výběr a zajištění propagačních a informativních pomůcek,
realizace besed v těchto oblastech:
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Beseda na ZŠ: rozsah 1-2 vyučovací hodiny, problematika zaměřená na BESIP,
ochranu obyvatelstva a prevenci (lektory pracovníci MP Stříbro, JSDH a krizový
management města Stříbra, v prostorách školy a za účasti pedagoga),
Beseda na SŠ: rozsah 1-2 vyučovací hodiny, problematika zaměřená na BESIP,
ochranu obyvatelstva, prevenci kriminality z pohledu mládeže a dobrovolnictví osob nad 18
let (lektory pracovníci MP Stříbro, JSDH a krizový managment města Stříbra, v prostorách
školy a za účasti pedagoga),
Beseda 60+: rozsah 1-2 hodiny, problematika zaměřená na BESIP, ochranu
obyvatelstva, prevenci kriminality z pohledu seniora a dobrovolnictví, v prostorách Domova
s počovatelskou službou města Stříbra (lektory pracovníci MP Stříbro).
Úkoly: pro podporu preventivně-výchovných činností města Stříbra, jako aktivita konaná jak
samostatně dobrovolníky, tak pod vedením koordinátora i ve spolupráci s lektory z řad
odborníků, a to vždy ke konkrétní problematice.
Pořadání besed s občany a dobrovolníky bylo nově na základě pozitivních ohlasů od
veřejnosti vloženo jako plánovaná klíčová aktivita bezpečnostních dobrovolníků. Získání
zkušeností v dané oblasti a zajištění komunikace s občany včetně včasné zpětné vazby a
reakce na podněty zjištěné při této aktivitě.
IV. podskupina OBLAST MÚ podpora činnosti složek IZS a orgánů samosprávy zejména
při:
PRIORITNÍ - pátrání po nezvěstných osobách, zvířatech a věcech formou: všímání si
okolí v místě bydliště a při procházkách s reakcí na opuštěné věci cestou upozornění
vlastníka či oznámením nálezu orgánům samosprávy, případně formou: přímého
zapojení do větší pátrací akce složek IZS v terénu
Úkoly: k cílené akci s řízením dobrovolníků při pátrání jednou ze složek IZS ke zvýšení
efektivity při pátrání po ztracených osobách, pomoc Policii ČR, zvýšení pocitu bezpečí,
pozitivní vnímání společností, podpora community policing,
- zapojení do řešení krizových situací ve městě formou osobní nebo věcné pomoci
(proaktivní přístup občanů)
- naplňování prvků vzájemné sousedské pomoci při neočekávaných událostech ve městě
(proaktivní přístup občanů)
- absolvování školení v oblasti poskytnutí první pomoci cestou Českého červeného kříže,
pracoviště Tachov, získání zkušeností v dané oblasti a zajištění komunikace s občany,
včetně včasné zpětné vazby a reakce na podněty zjištěné při této aktivitě.

Zkušenosti s realizací projektu bezpečnostní dobrovolník na místní úrovni:
Během let 2016-2018 se ve městě Stříbře daří stmelit kolektiv osob, které mají zájem
pomáhat ostatním a tyto jako dobrovolníky nejen odborně vyškolit a materiálně
vybavit, ale zejména soustavným zapojováním do aktivit zajistit jejich nabírání
zkušeností a dovedností v oblasti bezpečnosti.
V letech 2016 až 2018 při realizaci dílčích aktivit bezpečnostní dobrovolníci města Stříbra
uskutečnili besedy (dvě v roce 2016 a dvě v roce 2017) s různými věkovými skupinami
obyvatel města i akce preventivního charakteru se zaměřením na kontroly objektů
v rekreačních oblastech, kdy bylo zkontrolováno několik stovek těchto objektů (v roce 2016
jednou, v roce 2017 dvakrát). Současně probíhaly kontroly zaparkovaných vozidel (jedna v
roce 2016 a dvě v roce 2017), kdy bylo zkontrolováno opět několik stovek vozidel. Při prvním
dni zahájení školního roku dobrovolníci podpořili bezpečnou docházku dětí do škol v rámci
opatření k BESIP. V uvedeném období dobrovolníci opakovaně zabezpečili průběh
sportovních akcí konaných ve městě Stříbře, zejména při činnosti pořadatelské služby u
pořádání Běhu historickým Stříbrem - Memoriálu Petra Bursíka. Dobrovolníci také uskutečnili
v letech 2016 až 2017 celkem šest přednášek na základních a středních školách se
zaměřením na oblast prevence kriminality, civilní ochrany a přípravy občana k obraně státu.
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Mimo těchto realizovaných aktivit, při kterých již dobrovolně odpracovali více jak sto hodin,
se tito dobrovolníci opakovaně zúčastnili školení první pomoci a činností souvisejících s prací
v terénu při kontrole chatových a rekreačních oblastí, jakož i úkolů vyplývajících z účasti na
řešení mimořádných událostí a krizových situací.
V roce 2018 dobrovolníci pokračují v těchto aktivitách, na jaře již realizovali besedy s občany
a výuku na základních školách formou přednášek a v letních měsících podporu sportovní
akce Běhu historickým Stříbrem.

Pozitivní zkušenosti:
Jako hlavním pozitivum tohoto projektu osobně vnímám zapojování občanů do jedné
z nejdůležitějších otázek místních záležitostí, a to veřejného pořádku a bezpečnosti se
snahou podpořit aktivní roli občana při zvyšování jeho pocitu bezpečí.
Osobně vnímám, že tak jako i u jiných oblastí veřejného života, je i pro oblast zlepšování
bezpečnosti a veřejného pořádku významným přínosem, když se občan města (obce) trvale
a proaktivně podílí na tvorbě kvalitních sousedských vztahů a vzájemné pomoci, čímž zajistí
zlepšení pocitu bezpečí (nejen při vzniku a řešení rizik) nejen sobě, ale i ostatním.

Negativní zkušenosti a rizika:
Zde nemohu nevzpomenout dva základní problémy, se kterými se každý, kdo bude
bezpečnostní dobrovolnictví realizovat, ba i jej propagovat, zcela jistě setká.
První je negativní zkušenost starší generace obyvatelstva České republiky se zneužitím
dobrovolnictví a zmanipulováním tzv. lidových mas s jejich současnou politickou přeměnou v
neozbrojenou složku široce označovanou jako „příslušník pomocné stráže“ (nezaměňovat
prosím s ozbrojenou složkou Lidových milicí).
Je zřejmé, že tento negativní psychický blok zaseté nedůvěry u starší generace lze odstranit
pouze dlouhodobou kvalitní činností ve smyslu jasně stanovených pravidel, tedy praxí
nejlépe bez negativních zkušeností s pravidelným informováním občanů města o všech
činnostech, které pro ně dobrovolníci vykonávají.
Cílem je tedy nejen vytvořit určitou formu tradice, tak jako ji mají jiní dobrovolníci v oblasti
bezpečnosti (např. dobrovolní hasiči), ale současně i informovat občany o práci těchto
dobrovolníků a dovést je k pochopení, že jde pouze o jednu z forem privatizace bezpečnosti,
jako alternativní metodu poskytování původně státní služby, tak jak je to nakonec i v
monografii6 Oldřicha Bureše popisováno na str. 37 až 38, přičemž kontrola těchto
bezpečnostních dobrovolníků je v rukou samosprávy - a v konečném důsledku tedy i v rukou
každého občana města coby voliče.
Jako druhé negativum a současně i významné riziko pro úspěšnou realizaci projektu
bezpečnostního dobrovolnictví spatřuji nízkou snahu občanů a jejich zapojení se do
veřejného života, včetně uzavírání se před okolím a distancováním se od ostatních. Toto je
negativem jednak pro rozšiřování řady dobrovolníků, jednak pro zajištění další komunikace
dobrovolníků s občany na místní úrovni.
Cílem tohoto projektu je zvyšování pocitu bezpečí, což bezprostředně souvisí i s postupným
řešením tohoto negativa prostřednictvím zapojování veřejnosti buď jejich přímým aktivním
působením jako dlouhodobých dobrovolníků, případně dobrovolníků „ad hoc“, anebo jen jako
občana spolupracujícího s dobrovolníky ve prospěch zvyšování bezpečnosti svého města.
6

Zdroj: Privatizace bezpečnosti (české a zahraniční zkušenosti) Oldřich Bureš a kol., Grada, 2013
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ZÁVĚR
Realizaci projektu opakovaně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR. Jako manažer
prevence kriminality města Stříbra konstatuji „že díky finanční podpoře státu jsme
mohli podpořit paušální meziroční náklady města Stříbra a zajistit materiální
vybavení pro dobrovolníky i podpořit jejich profesní růst placeným školením a
zajištěním prostor pro setkávání s občany a tedy díky poskytnutí této neinvestiční
dotaci můžeme pro zapojené dobrovolníky postupně pořizovat kvalitnější ochranné
pomůcky, oblečení, obuv, výstražné terčíky a další výbavu.“
Radnice města Stříbra tak může v projektu Bezpečnostní dobrovolník pokračovat, a
to i díky pozitivní odezvě od lidí i spolupracujících bezpečnostních složek. Stále tedy
mohou občané města i další zájemci přispět ke zvyšování bezpečnosti ve Stříbře a
jeho nejbližším okolí svým přímým zapojením do tohoto projektu.
Chtěl bych současně poděkovat kolegům z odboru prevence kriminality při
Ministerstvu vnitra a také kolegům z jiných měst, kteří obdobný projekt s dopadem na
bezpečnost města realizovali přede mnou, na jejichž zkušenostech jsem mohl
postavit reálné předpoklady a základní kameny projektu Bezpečnostní dobrovolník
města Stříbra s jeho spuštěním již od roku 2016.
Vnímám jako velmi přínosné pro ta města, která s bezpečnostními projekty začínají,
tvorbu kolektivu autorů ze Středočeského kraje (pod záštitou Ministerstva vnitra) a
výsledek jejich aktivit v roce 2017 při vytvoření příručky „Jak vytvořit bezpečné město
(obec)“ s uvedením praktických zkušeností z oblasti realizace bezpečnostních
projektů prevence kriminality. V této příručce však realizace projektu Bezpečnostní
dobrovolník, včetně s tímto spojených praktických zkušenosti není uvedena a snad i
proto tento krátký příspěvek města Stříbra případným zájemcům o tuto bezpečnostní
problematiku přiblíží praktickou realizaci tohoto projektu a řady měst či obcí s
bezpečnostními dobrovolníky se rozšíří.

