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• celková rozloha MČ Praha 11: 979 ha                       Chodov  743 ha  

Háje        236 ha 

• celkový počet obyvatel:                             77 552   

• 2 % z celkové rozlohy Prahy                     

• 17. místo v celkovém pořadí  MČ  podle rozlohy

• 5. místo v pořadí podle počtu obyvatel v hl. m. Praha

• 7 % z celkového počtu obyvatel hl. m. Praha

Základní údaje o městské části Praha 11



Poslání projektu Bezpečné Jižní Město

Cíl projektu
Bezpečnost a ochrana občanů a jejich majetku stejně tak jako majetku MČ Praha 11 dosažená

systematickým zvyšováním bezpečnosti a snižováním kriminality prostřednictvím vybudování
integrovaného bezpečnostního systému za použití nejmodernějších technických prostředků
ochrany.

Priority a klíčové oblasti



Regenerace Jižního Města

Regenerace JM představuje proces, ve kterém městská část Praha 11 usiluje o celkové zlepšení
kvality života v sídlišti zvýšením standardu bydlení, zlepšením funkční i estetické kvality objektů a
vnějšího prostředí z hlediska každodenního života obyvatel. Regenerace se týká celého obytného
prostředí sídliště, nebytových objektů, zeleně, veřejných prostor, komunikací, parkovišť a prostor
pro volný čas.



Regenerace Jižního Města

Základem Studie Regenerace  Jižního  Města  z roku 2001 

• regenerace několika ZŠ, MŠ, bytových objektů atd. 

• soutěž Regenerace Jižního Města / fond podpory atd.

• pasport pobytových veřejných prostranství – vytipováno 46 lokalit 

Vážnou překážkou v  úspěšné realizaci Regenerace Jižního Města je vandalismus.

MČ Praha 11  řeší problém vandalismu  a ochrany majetku aktivně prostřednictvím:

• Kamerových systémů
• Multifunkčního dohledového centra  /MDC /
• Prevence

- projekty prevence kriminality
- spolupráce s městskou a státní policií / nízkoprahovými kluby a terénními pracovníky
- vyčlenění ploch pro sprejery / legální plochy / projekt streetart



Kamerové systémy

Kamerové systémy ve spojení s Multifunkčním dohledovým centrem (MDC) patří k
nejdůležitějším podpůrným nástrojům prevence kriminality i bezpečnosti a poskytují
důkazní materiály pro účely městské policie a Policie ČR. Monitoring vytipovaných
lokalit umožňuje policii rychleji reagovat na narušení veřejného pořádku a napomáhá
v pátrání po pachatelích trestné činnosti i při řešení mimořádných událostí.

Kamerový systém na MČ Praha 11 lze rozdělit na:

1. Městský kamerový systém hl. m. Prahy (MKS) 

2. Lokální kamerový systém MČ Praha 11 

3. Multifunkční dohledové centrum (MDC)



Městský kamerový systém (MKS)

Městský kamerový systém hl. města Prahy – „ MKS“

• výstupy kamer k dispozici složkám IZS v celé Praze

• MKS se buduje od roku 2000

• Do roku 2006 na Praze 11 pouze 8 kamer / nyní 28 / výhled 80 - 120

• monitoring veřejných prostranství

Základní funkce MKS



Lokální kamerový systém MČ Praha 11

Cíle rozvoje
• ochrana majetku městské části (zejména regenerovaných objektů) 
• vyšší ochrana obyvatel v objektech městské části (sportoviště, hřiště mateřských škol apod.)
• značné snížení nákladů spojených s opravami vandalismem poškozených objektů

Realizace kamerového systému MČ Praha 11
• instalace kamerových systémů v objektech v majetku MČ
• výstupy z kamer (živý obraz) přístupný v dohledovém centru
• ve vybraných objektech zachována fyzická ostraha s přístupem ke  kamerám
• záznam využitelný pro potřeby PČR

Typ objektu Počet objektů Počet kamer
Mateřské školy

Základní školy

17

10

201

131
Bytové domy

Další objekty

4

4

40

59
Celkem 35 431

Počet kamer dle jednotlivých objektů



Multifunkční dohledové centrum (MDC)

Funkce  MDC

• monitoring všech kamer zapojených v systému  =  
okamžitý přístup 

• monitoring výstupů z ostatních bezpečnostních 
technologií (se zpětnou vazbou např. na nájemníky)

• prohlížení záznamů uložených v lokálních 
záznamových zařízeních nepřístupné pro veřejnost

• pořizování záložních kopií z lokálních záznamových 
zařízení do centrálního archivu 

• automatické zobrazení kamery při poplachovém 
stavu v objektu 

• monitoring ostatních systémů (např. spotřeba vody a 
energií apod.)

• využití dalších bezpečnostních technologií
– EPS / EZS 

– přístupové systémy 

– vyšší přidaná hodnota ke kamerovým systémům



Integrovaný záchranný systém (IZS)

Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků,
policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí. Činnost IZS tak neoddělitelně souvisí s
bezpečností života na Jižním Městě a vybavenost a podpora činnosti jeho jednotlivých složek
patří mezi základní priority MČ Praha 11.

Základní složky IZS působící na území MČ Praha 11 
– Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy /  Hasičská stanice č. 4 – Chodov

– Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy /   výjezdové stanoviště

– Policie ČR / MOP JM + dopravní inspektorát + oddělení hlídkové služby + odbor cizinecké policie

– Městská policie / Obvodní ředitelství MP Praha 11 + okrskové služebny 

– Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov

– Český červený kříž Praha 1 / sklad humanitární jednotky 



Integrovaný záchranný systém (IZS)

• Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy /  
Hasičská stanice č. 4 – Chodov

• Zdravotnická záchranná služba hl. m. 
Prahy /   výjezdové stanoviště

• Policie ČR (MOP JM + dopravní 
inspektorát + oddělení hlídkové služby)

• Městská policie (Obvodní ředitelství MP 
Praha 11)

• Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Praha 11 – Chodov

• Český červený kříž – humanitární 
jednotka



Bezpečnostní mapa MČ Praha 11

Pro tvorbu bezpečnostní mapy byla využita podpora základních atributů systému MISYS.

Podkladová vrstva je tvořena různými grafickými podklady (např. katastrální mapa, technická mapa, ortofotomapa,
územní plán atd.). Tyto podklady pracují se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi, které si
kladou za svůj konečný cíl vizualizaci pozitivních a negativních jevů na území MČ Praha 11, včetně indikace různých
problémových oblastí. Samotné prvky bezpečnostní mapy jsou poté kresleny v poznámkovém výkresu. Tato aplikace
umožňuje nad libovolnou kombinací vektorových rastrových grafických podkladů jednoduchou formou zakreslit
základní grafické elementy, kterými jsou body označené symboly, texty, linie a plochy.

Obsah samotné mapy vychází ze základních bezpečnostních okruhů rozdělených do několika základních kapitol a na
ně navazujících podkapitol, představujících konkrétní základové vrstvy (kriminalita, doprava, sociální, požární a
bezpečnostní problematika). Tyto jednotlivé vrstvy dále obsahují konkretizující specifické podoblasti, zaměřené na
konkrétní odpovídající bezpečnostní a problémovou oblast (rizikové komunikace, přechody pro chodce, problémové
provozovny, lokality se zvýšenou koncentrací osob bez domova, přehled sídel a služeben jednotlivých
bezpečnostních složek atd.).



Bezpečnostní mapa MČ Praha 11

Přínosy a cíle projektu:
Pokud se blíže zaměříme na přínos a záměr celého projektu, jedná se v prvé řadě zejména o zajištění požadavku vyšší

bezpečnosti pro všechny obyvatele i návštěvníky MČ Praha 11, včetně ochrany jejich majetku. Další neméně důležité
faktory představuje úzká spolupráce s bezpečnostními složkami, snadná dostupnost informací pro občany i
jednotlivé složky IZS (bezpečnostní portál Jižního Města) a v neposlední řadě též vybudování centrálního monitoringu
území MČ Praha 11 s důrazem na pozitivní i negativní jevy.



Doprava v klidu / průjezdnost

Posláním projektu Doprava v klidu / obytné zóny je řešit co nejefektivněji problémy, které
vznikají v důsledku přetížení komunikační sítě na území Jižního Města a usilovat o zvýšení
bezpečnosti občanů a jejich majetku včetně zajištění průjezdnosti jednotlivých složek IZS.



Cíl - bezpečnost a ochrana obyvatelstva a přístup složek IZS díky generelu dopravy a dalším dopravním
opatřením včetně obytných zón.

• nové parkovací kapacity na okrajích sídlištních celků + hlídaná parkoviště 
• represe realizovaná prostřednictvím městské policie
• nástupní plochy a příjezdové komunikace pro IZS + testy průjezdnosti

Doprava v klidu / průjezdnost

Současná situace / možné důsledky / možná řešení

přetížené komunikační sítí v důsledku nepředpokládaného nárůstu počtu motorových vozidel a vysokého nárůst
požadavků na parkování. Z daných důvodů možné hrožení všech oblastí bezpečnosti občanů. Riziko
nedostupnosti pro zásahová vozidla IZS - zejména HZS hl. m. Prahy, ZZS hl. m. Prahy a dalších.



Bezpečné přechody

Přechody pro chodce jsou bohužel místem častého výskytu dopravních nehod. Viníkem nehody může
být jak řidič motorového vozidla, tak i nepozorný chodec. Cílem tohoto projektu je vyhledávání
rizikových přechodů a zvyšování jejich bezpečnosti.

Na ortofotomapě jsou vyznačené přechody pro chodce na komunikacích MČ Praha 11. V tabulce je ke
každému přechodu uveden podrobný popis (zejména vodorovné a svislé značení, ale také např.
bezbariérová úprava přechodu).



Bezpečné přechody

Cílem je systematické zvyšování bezpečnosti chodců na přechodech

Zástupci odboru územního rozvoje MČ Praha 11 ve spolupráci s občany provádějí aktivní vyhledávání
nebezpečných přechodů pro chodce, u kterých následně dochází k zabezpečení = zvýšení bezpečnosti.

Kritéria pro posuzování bezpečnosti přechodu:

• výskyt umístění přechodu

• rozhledové poměry

• kvalita značení přechodu

• úroveň bezpečnostních prvků (osvětlení, úprava jízdních pruhů apod.)

Projekt odstartovala v roce 2007, kdy byl v průběhu roku zpracován podrobný pasport přechodů pro chodce na
celém Jižním Městě včetně popisu jejich výchozího stavu. Vše probíhalo ve velmi úzké spolupráci s občany,
strážníky MP a odbory našeho úřadu a byla tak vyhledána nebezpečná místa pro přecházení. Tento pasport byl
posléze v roce nově 2012 – 2013 aktualizován V pasportu je celkem více jak 400 přechodů po celém JM, které
jsou detailně zmapovány s ohledem na jejich bezpečnost v daném místě a konkrétní lokalitě.



Bezpečnost silničního provozu / BESIP

Posláním projektu BESIP v prostředí Jižního Města je oslovit co největší počet občanů a prezentovat jim
témata bezpečnosti silničního provozu co možná nejkvalitněji z hlediska srozumitelnosti, názornosti a
atraktivity. Klíčovou součástí projektu je pak seriál akcí Promo teamu silniční bezpečnosti Jižního Města,
jehož cílem je upozorňovat na nebezpečí a zásady chování v silničním provozu.



Bezpečnost silničního provozu / BESIP

Cílem  je zvýšení bezpečnosti občanů v silničním provozu

Projekt BESIP v prostředí MČ Praha 11 se zaměřuje na:

• oslovení co největšího počtu občanů MČ P11

• co nejkvalitnější prezentaci témat silniční bezpečnosti z hlediska srozumitelnosti, názornosti  a 
atraktivity.

Nástroje:

• akce ve všedních dnech se zapojením základních škol

• akce ve „svátečních“ dnech (víkendy, svátky, speciální akce MČ )

Cílové skupiny a témata:

• chodci / cyklisté / pasažéři automobilů / první pomoc / alkohol atd. 



Projekt prevence kriminality

Projekt prevence kriminality upozorňuje veřejnost na rizika a současně podporuje komunikaci s
městskou policií a Policií ČR. Zároveň občanům nabízí příležitost podílet se aktivně na řešení
vybraných problémů prostřednictvím sociologických šetření, anket, soutěží apod.



Cílové skupiny 

• děti  a mládež
• senioři
• lidé bez domova

Partneři :  
• Hl. m. Praha, 
• Integrovaný záchranný systém - PČR, MP
• Global Assistance,
• Regina, 
• Proxima Sociale o.p.s., 
• YMCA 
• další

Projekt prevence kriminality

Cílem je upozorňovat veřejnost na rizika,
poskytovat obyvatelům Jižního Města služby
prevence kriminality, podporovat komunikaci s
městskou policií a Policií ČR včetně realizace
zajímavých projektů pro mládež.

Zároveň občanům nabízet příležitost podílet se
aktivně na řešení vybraných problémů
prostřednictvím sociologických šetření, anket,
soutěží apod.

– Primární prevence   

• zaměřená na širokou veřejnost

– Sekundární prevence   

• zaměřená na rizikové skupiny osob se 
zvýšenou pravděpodobností, že se 
stanou pachateli nebo oběťmi trestné 
činnosti

– Ztotožnění se s místem bydliště

• ztotožnění obyvatel MČ s místem
bydliště a podporovat jejich zájem o
věci veřejné



Drogová prevence

V poslední době se bohužel alarmujícím způsobem zvyšuje užívání alkoholu a tabáku,
zneužívání léků a první a opakované zkušenosti s nealkoholickými a netabákovými
drogami mezi dětmi a mládeží. Úřad městské části Praha 11 intenzivně podporuje
především primární drogovou prevenci, která by měla zejména zabránit mladistvým v
kontaktu s drogami.



Drogová prevence

Současná situace

• alarmujícím způsobem se zvyšuje užívání alkoholu a tabáku, zneužívání léků  a první a opakované zkušenosti s 
nealkoholovými a netabákovými drogami mezi dětmi a mládeží

• distribuce a často i výroba drog probíhá značně skrytým způsobem v tzv. „drogových bytech“

• rozšířený výskyt nelegálních drog 

/kanabinoidy /  marihuana, extáze, halucinogeny, pervitin, opiáty

Drogová prevence v MČ Praha 11                                  

základním cílem primární drogové prevence je zejména ochránit skupinu obyvatel  bez zkušeností s drogou / zabránit 

jejímu kontaktu s drogou

MČ Praha 11 intenzivně podporuje především primární drogovou prevenci 
prostřednictvím :

• činnosti protidrogové koordinátorky odboru sociální věcí a 
zdravotnictví 

• kamerového systému MČ Praha 11 / projekty prevence kriminality

• sociální inkluzí 

– příměstské tábory

– ozdravné pobyty pro děti, 

– využití volného času dětí a mládeže 

• Životní prostředí  a sport 

– dětská hřiště, veřejná multifunkční sportoviště, cyklostezky atd.

• Preventivní mi přednáškami na školách

• komplexní program prevence na ZŠ financovaný ÚMČ

• nízkoprahové kluby pro mládež - Proxima Sociale – Jižní Pól, Marína, 
Ymkárium, Dixie, Laso



Životní prostředí / úklid / čistota

Městská část Praha 11 věnuje tématu životního prostředí mimořádnou pozornost. Aktivity
spojené se zlepšováním stavu životního prostředí významně přispívají také k prevenci
kriminality a stávají se důležitou součástí celého projektu Bezpečné Jižní Město. K
nejdůležitějším aktivitám patří rekonstrukce dětských hřišť, stavba a rozšíření parku u
Chodovské tvrze, výsadba stromů a ekologický chov stáda ovcí a koz na území MČ Praha 11
včetně např. monitoringu osob bez domova, černých skládek či vandalismu.



V městské části Praha 11 se vyskytuje relativně malá skupina osob bez domova.  

Těmto občanům je příslušným pracovištěm Úřadu Městské části Praha 11 poskytována  poradenská 
pomoc ve spolupráci se Střediskem sociální prevence hlavního města Prahy a dalšími charitativními 
nestátními organizacemi (Armáda spásy atd.)

Nástroje řešení problematiky osob bez domova:

• činnost pracovníků Armády spásy 

• činnost kolegů z odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

• prevence i represe ze strany strážníků městské policie Praha 11

• činnost odboru vnitřních věcí z hlediska přestupků 

• úklid a vyklízení ležení 

Lidé bez domova



Legální plochy / Streetart

Akce a projekt Praha 11 Streetart začala vyzdobením symbolických 11 trafostanic na území Prahy 11
a dále pokračovala vyzdobením 11 podchodů a dalších ploch po celém Jižním Městě.

Impulz ke změně vzhledu trafostanic přišel přímo od vedení Městské části Praha 11, se souhlasem
vlastníka objektů, Pražské energetiky – PREdistribuce. Náměty a zpracování pro jednotlivé
trafostanice jsou od jedenácti autorů, které vybíral známý streetartový umělec Pasta Oner.



Trafostanice / podchody / legální plochy



Otevřený úřad / otázky a odpovědi

MČ Praha 11 nabízí všem občanům Jižního Města služby Občanské linky Prahy 11 na telefonním 
čísle 800 104 300 či prostřednictvím e-mailu obcanskalinka@praha11.cz

Obyvatelé jejím prostřednictvím mohou upozornit nejen na problémy, které je na Jižním Městě trápí, 
ale také informovat o potížích, které mají při jednání na úřadu. Snahou městské části je poskytnout 
tímto způsobem lidem potřebné informace pro efektivnější komunikaci s úřadem a poučit je o jejich 
právech a povinnostech. Součástí daného je též aplikace otázky a odpovědi.



Projekt Domovník - kontrolor

• Projekt byl realizován od 1.7.2010 na základě smlouvy mezi MČ Praha 11 a JMM a.s. Vlastní činnost provádělo 12
kontrolorů - domovníků na základě dohody o pracovní činnosti podle zákoníku práce. Sjednaný rozsah pracovní
doby je dohodou na 2 hodiny denně, včetně sobot, nedělí i svátků.

• Původní úkoly spočívaly především v provádění denní kontroly dětských hřišť (65), sportovišť, kontrolu veřejných
prostranství, sledování bezdomovců a závadových skupin mládeže se zaměřením na užívání drog, sledování výkonu
strážní služby prováděnou bezpečnostní agenturou, sledování kvality a četnosti úklidu komunikací, porušování
zákona na úseku dopravy a provádění drobného úklidu. Postupně činnost byla rozšiřována o výlep propagačního
materiálu MČ na lavičkách, ve vývěsných skříňkách domů ve správě MČ, v ZŠ a MŠ, sledování dodržování zákazu
požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, hlášení závad na veřejném osvětlení.

• Odstranění závad nebo vysvětlení nemožnosti jejich provedení jsou zaznamenány do původního textu zprávy
pracovníky odborů OSM a OŽP. Tento materiál je vrácen koordinátorem na JMM a prostřednictvím řídícího
pracovníka jsou informováni zpětně i jednotliví.

• Projekt je jednoznačně přínosem pro zachování pořádku a bezpečnosti na Jižním Městě a současně deklaruje přímý
podíl občanů na veřejné správě a je kladně hodnocen i koordinátorem.



Bezpečnostně – krizová prevence

Bezpečnostně krizová prevence představuje soubor opatření a zásad chování při neobvyklých
situacích ohrožení života, zdraví, majetku či životního prostředí.

Cílem bezpečnostně krizové prevence je zejména:
• systematické preventivní vzdělávaní občanů v problematice ochrany obyvatel, přípravy na

mimořádné a krizové situace, evakuace x invakuace či problematika civilní ochrany
• poskytovaní návodů a rad, jak se ve výjimečných situacích správně zachovat aneb co dělat když ...
• upozornění a varování na možná ohrožení včetně způsobů ochrany před jejich následky



Bezpečnostně – krizové prevence

Akce a námětová cvičení - přehled



Bezpečnostně – krizové prevence

Akce a námětová cvičení - přehled



Bezpečnostně – krizové prevence

Invakuace, blackout a další ... 


