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Seznam použitých zkratek 
 
APLA  Asociace pomáhající lidem s autismem  
ČD  České dráhy 
ČSAD  Československá státní automobilová doprava 
ČSÚ  Český statistický úřad 
DDM  Dům dětí a mládeže  
EU  Evropská unie 
IZS  Integrovaný záchranný systém 
KÚOK  Krajský úřad Olomouckého kraje 
MěÚ  Městský úřad 
MKDS   Městský kamerový dohlížecí systém 
MP Šumperk Městská policie Šumperk 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS ČR  Ministerstvo spravedlnosti České republiky 
MSP  Malé a střední podnikání 
MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 
NIDM  Národní institut dětí a mládeže 
NIDV  Národní institut pro další vzdělávání 
NNO  Nestátní neziskové organizace 
NO  Neziskové organizace 
NROS  Nadace rozvoje občanské společnosti 
o.s.  Občanské sdružení 
ONŽ  Ochrana nenarozeného života 
OO PČR Obvodní oddělení Policie České republiky 
OPL  Omamné a psychotropní látky 
OŘ PČR Okresní ředitelství Policie České republiky 
OSPOD Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
OV  Ochranná výchova 
PCO  Pulty centralizované ochrany 
PC  Poradenské centrum 
PČR  Policie České republiky 
PIS PČR Preventivní informační skupina Policie České republiky 
PMS  Probační a mediační služba 
PPP  Pedagogicko psychologická poradna 
PZ  Průmyslová zóna 
ROP  Regionální operační program 
SOC  Odbor sociálních věcí 
SSP  Státní sociální podpora 
SVI  Systém včasné intervence 
TČ  Trestná činnost 
ÚP  Úřad práce 
ÚV  Ústavní výchova 
VÚSC  Vyšší územní samosprávní celky 
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Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré úsilí vyvíjené 
státními, veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání 
kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření jejichž cílem či důsledkem je 
zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejich následků, ať již prostřednictvím 
omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti 
trestných činů. Jedná se o opatření situační prevence, sociální prevence, včetně 
informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem 
trestných činů.  
Hlavním kritériem úspěšnosti preventivních programů by měl být obecně se zvyšující 
pocit bezpečí občanů. 
 
Objekty prevence kriminality: 
� kriminogenní faktory - sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality; 
� potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti; 
� potenciální či skutečné oběti trestných činů. 
 
Preventivní aktivity se uskutečňují na úrovni primární, sekundární a terciální. Prevence 
kriminality zahrnuje: 
Sociální prevenci:  představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace 

a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a 
ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny 
páchání trestné činnosti. Efektivita sociální prevence je obtížně 
statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z 
hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců - objektů preventivního 
působení. Sociální prevence je součástí sociální politiky. 

Situační prevenci: staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité 
době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím 
opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží 
situační kriminogenní podmínky minimalizovat. 

Informační programy pro širokou veřejnost: jsou neméně důležitou složkou prevence 
kriminality upozorňující na nebezpečí ohrožení různými formami 
trestné činnosti a o možnostech ochrany před ní. Cílem je zvýšení 
informovanosti veřejnosti a motivace k aktivnímu přístupu k zajištění 
vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.  

Prevence viktimnosti a  pomoci obětem trestných činů: představuje skupinové i 
individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v 
obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před 
trestnou činností.  

 
Usnesením vlády č. 1150 dne 15. 10. 2007 byla schválena Strategie prevence kriminality 
na léta 2008 až 2011, která přináší změny do stávajícího systému prevence kriminality, 
který bude členěn do tří úrovní: 
� republikové, 
� krajské, 
� městské. 
Cílem městské úrovně prevence kriminality je vytvoření komplexního přístupu k prevenci 
kriminality, snižování trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů ve městě.  
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Základním úkolem strategie je navrhnout taková opatření a cíle, která povedou k 
zachování pozitivního trendu ve vývoji počtu spáchaných trestných činů na území 
města a omezení příležitosti k páchání trestné činnosti. 
 
V oblasti sociální prevence chceme předcházet společensky nežádoucím jevům v 
rodinách, ve škole a ve společnosti.  Zaměříme se na zmírnění dopadu sociálně 
patologických jevů na jedince a společnost, zesílení pozitivního působení společnosti na 
jedince, dále potom na rozvoj schopností a dovedností jednotlivce a jeho další začlenění 
do společnosti. 
 
Koncepce prevence kriminality vychází z aktuální situace vývoje a druhu kriminality a 
kriminálně rizikových jevů ve městě, potřeb občanů zjištěných na základě provedeného 
sociologického výzkumu, který analyzoval pocit bezpečí občanů ve městě. 
 
 
1.1. STANOVENÍ PRIORIT 
 
Prioritně budou podporovány programy prevence kriminality dle typů trestné činnosti: 
� majetkové kriminality; 
� násilné kriminality; 
� trestná činnost směřující proti dětem, rodině a lidské důstojnosti. 

 
Prioritně budou podporovány projekty zaměřené na následující cílové skupiny: 
� děti a mládež; 
� veřejnost; 
� sociálně vyloučené skupiny a komunity; 
� uživatelé OPL; 
� oběti trestných činů, včetně obětí domácího násilí; 
� pachatelé trestné činnost;  
� pedagogičtí pracovníci;  
� senioři. 
 
SWOT analýza bude v pravidelných časových úsecích aktualizována.  
Stav k 31. 8. 2008:  

Strengths – silné stránky Weaknesses - slabé stránky 

1. Zapojení města do Městské úrovně 
prevence kriminality v rámci Strategie 
na léta 2008 – 2011; 

2. Konzultant MV ČR pro město Šumperk; 
3. Realizované projekty, fungující sociální 

služby prevence kriminality;  
4. Podpora ze strany vedení města; 
5. Existující struktura institucí 

poskytujících širokou škálu služeb; 
6. Spolupráce institucí; 
7. Komise RM pro prevenci kriminality a 

bezpečnost města; 
8. Pracovní skupina prevence kriminality; 
9. Existence manažera prevence 

kriminality;  
10. Existence městských legislativních 

1. Nedostatečná informovanost veřejnosti 
v oblasti prevence kriminality;   

2. Nedostatečný zájem a míra aktivního 
zapojení občanů do prevence 
kriminality;  

3. Nedostatečný zájem subjektů čerpat 
finanční prostředky ze současného 
grantového systému na prevenci 
kriminality;  

4. Chybějící primární analýzy 
predelikventního chování dětí a 
mládeže na školách a školských 
zařízeních v Šumperku. 
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norem týkajících se prevence 
kriminality;  

11. Komunitní plán sociálních služeb města 
Šumperka na období let 2007 - 2015. 

 

Opportunities - příležitosti Threats - ohrožení 

1. Strategie prevence kriminality 2008 – 
2011; 

2. Možnost získávat finanční prostředky z 
různých zdrojů (ministerstva, kraj, EU, 
sponzoring apod.); 

3. Zlepšování spolupráce a provázanosti 
zainteresovaných institucí; 

4. Větší informovanost představitelů 
města i občanů; 

5. Optimalizace stávající sítě služeb na 
základě analýzy potřeb; 

6. Podpora preventivních programů škol; 
7. Spolupráce s MVČR a jinými městy – 

zkušenosti v oblasti prevence 
kriminality;   

8. Snížení nápadu trestné činnosti a 
zvýšení její objasněnosti; 

9. SVI – Tým pro mládež, propojení 
subjektů v oblasti sociálně-právní 
ochraně dětí. 

 

1. Snižující se věková hranice pachatelů 
trestné činnosti; 

2. Možný nezájem dětí a mládeže o 
smysluplné využívání volného času; 

3. Obecně zvýšená míra tolerance k 
projevům sociálně patologických jevů u 
dětí, mládeže a ostatní populace, 
např.: domácí násilí, užívání alkoholu a 
ostatních návykových látek aj.; 

4. Nízký důraz společnosti na výchovu k 
ohleduplným a kvalitním mezilidským 
vztahům; 

5. Nezájem veřejnosti o dění v oblasti 
prevence kriminality; 

6. Možný nedostatek finančních 
prostředků na prevenci kriminality a 
personální zabezpečení projektů 
prevence kriminality (udržitelnost 
projektů); 

7. Zásadní změna legislativy. 
 

 
 
1.2. STANOVENÍ HLAVNÍCH A DÍLČÍCH PROBLÉMŮ A NÁVRHY NA 

JEJICH ŘEŠENÍ 
 
Systém předcházení společensky nežádoucím jevům ve městě Šumperk zahrnuje 
projekty a programy situační a sociální prevence a informace pro občany. Koncepce 
prevence kriminality města Šumperka není koncipována jako uzavřený a neměnný 
dokument, ale jako vize pružně reagující na aktuální potřeby a možnosti města.  
 
Dlouhodobým strategickým cílem „Koncepce prevence kriminality města Šumperka na 
léta 2009 - 2011“ je regulace výskytu sociálně patologických jevů ve městě a zvyšování 
pocitu bezpečí občanů města. 
 
 
1.2.1. DLOUHODOBÉ CÍLE "Koncepce prevence kriminality města Šumperka na léta 

2009 - 2011": 
 

A. Udržení již fungujících dlouhodobých programů a projektů souvisejících s 
prevencí kriminality; 

B. Rozvíjení spolupráce orgánů samosprávy, státní správy, policie a dalších 
zainteresovaných subjektů podílejících se na prevenci kriminality ve městě; 

C. Podpora organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže v aktivních 
způsobech trávení volného času, prosazování nových trendů v aktivním trávení 
volného času, rozvíjení pozitivního myšlení mladé generace a předcházení 
výskytu sociálně patologických jevů; 

D. Informační činnosti související s prevencí kriminality pro veřejnost; 
E. Vznik krizových a poradenských center prevence kriminality; 
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F. Zvyšování právního vědomí dětí, mládeže a pedagogických pracovníků na 
základních a středních školách; 

G. Zvyšování pocitu bezpečí občanů ve městě; 
H. Městský kamerový dohlížecí systém. 
 

 
1.2.2. NÁVRHY PROJEKTŮ A PROGRAMŮ SMĚŘUJÍCÍCH K DOSAŽENÍ 

DLOUHODOBÝCH CÍLŮ: 
 

ad A.) Udržení již fungujících dlouhodobých programů a projektů souvisejících 
s prevencí kriminality: 

 
A.1. Pokračování a návaznost již realizovaných preventivních akcí, aktivit, 

besed a přednášek, které realizuji:  
- PIS PČR Šumperk; 
- MP Šumperk; 
- MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí; 
- PONTIS Šumperk, o.p.s. - Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot; 
- a další organizace zabývající se prevencí kriminality.  

 
A.2. Systém včasné intervence (dále jen SVI): 

� je internetová aplikace, optimalizovaná pro internetový prohlížeč 
Microsoft® Internet Explorer (dále jen „ MS IE“), verze 6.0; 

� představuje systémové propojení mezi subjekty, které řeší problematiku 
ohrožené, rizikové a delikventní mládeže. Slouží k efektivnímu předávání 
informací prostřednictvím elektronických médií; 

� základním cílem SVI je rychlá a účinná pomoc klientovi (dítěti, rodině), a 
to pomocí systémové, účinné a koordinované spolupráce institucí 
účastných na péči o ohrožené, rizikové a delikventní děti a také se 
zaměřením na protiprávní jednání vůči dětem; 

� základem SVI je informační propojení zainteresovaných orgánů a 
organizací, přičemž v současné době jsou do SVI zapojeny hlavní 
subjekty, tvořící páteř systému a to následující: 
- Policie ČR – Okresní ředitelství Šumperk a všechna obvodní oddělení 

policie v okrese Šumperk; 
- Městská police Šumperk a Zábřeh; 
- Městský úřad Šumperk, Zábřeh a Mohelnice jako orgány sociálně-  

právní ochrany dětí; 
- Okresní soud Šumperk; 
- Okresní státní zastupitelství Šumperk; 
- Probační a mediační služba ČR, středisko Šumperk. 
Ze zástupců uvedených subjektů byl konstituován Tým pro mládež, který 
analyzuje situaci v oblasti sociálně-patologických jevů všeobecně a 
zpracovává strategii práce s ohroženou, rizikovou a delikventní mládeží a 
dětmi. 
 

V současné době jsou zpracovávány rozsáhlé úpravy aplikace i metodiky 
SVI  za spolupráce MV ČR a MPSV ČR. Po zavedení nové verze aplikace 
SVI se počítá s tím, že do systému budou zařazeny i tzv. spolupracující 
subjekty v rámci celého okresu, tedy: 
- školy a školská zařízení; 
- úřady práce; 
- zdravotnická zařízení; 
- nestátní neziskové organizace. 
K projektu SVI přistoupilo město Šumperk spolu s městy Zábřeh a 
Mohelnice v roce 2007, kdy byla zajišťována příprava na realizaci, ke 
které došlo od 01.01.2008. 
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ad B.) Rozvíjení spolupráce orgánů samosprávy, státní správy, policie a dalších 
zainteresovaných subjektů podílejících se na prevenci kriminality ve 
městě: 

 
B.1. Spolupráce s krajským manažerem prevence kriminality; 
B.2. Organizační zabezpečení aktivit prevence kriminality ve městě Šumperk - 

manažer prevence kriminality, pracovní skupina prevence kriminality; 
B.3. Vzájemná informovanost, šíření úspěšných programů; 
 
B.4. Kontaktní místnost 
Popis: Kontaktní místnost na OSPOD pro pohovory zejména s 

nezletilými. Prostora bude upravena a vybavena tak, aby se v ní 
zejména děti co nejlépe cítily, což povede ke zefektivnění práce 
s nimi. Tato místnost bude zároveň sloužit i jako speciální 
výslechová místnost umožňující šetrnější a humánnější zacházení 
s obětí trestného činu, svědkem ale i s mladistvým provinilcem. 
Děti budou vyslýchány pouze jednou osobou, kamery by pak 
přenášely obraz a zvuk do monitorovací místnosti, kde by seděli 
další odborníci (neodkladný a neopakovatelný úkon). 

Zodpovídá: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí 
Termín: 2009 - 2011 
Výstupy: Cílem je odbourat stres dítěte. Neformální prostředí, speciální 

demonstrační pomůcky  napomáhající při usnadnění komunikace, 
k získávání informací při běžném pohovoru nebo potom v rámci 
projednávání protiprávního skutku od dětské oběti, svědka nebo 
i pachatele.  

Financování: Město Šumperk, MV ČR 
 
 

ad C.) Podpora organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže v aktivních 
způsobech trávení volného času, prosazování nových trendů v aktivním 
trávení volného času, rozvíjení pozitivního myšlení mladé generace a 
předcházení výskytu sociálně patologických jevů: 

 
C.1. Podpora terénních programů pro děti a mládež 
Popis: Práce streetworkera zaměřená na děti a mládež s rizikovými 

způsoby trávení volného času, tzv. „děti ulice“. 
Zodpovídá: NO a NNO 
Termín: průběžně 
Výstupy: Získání osobního kontaktu a důvěry problémových jedinců pro 

možnost další sociální práce s nimi a jejich motivování ke 
smysluplným zájmům a aktivitám. 

Financování: Město Šumperk, KÚOK, MV ČR 
 
C.2. Nízkoprahový klub pro děti a mládež  

- ve městě v současné době pracují dva, každý funguje pro jinou cílovou 
skupinu dle věku. 

Popis: Udržení stávající nabídky dvou nízkoprahových klubů;  
Rozvoj a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit nízkoprahových 
klubů. 

Zodpovídá: jednotlivé organizace 
Termín: průběžně 
Výstupy: Nabídka smysluplného, účelného a vhodného trávení volného 

času rizikových dětí a mládeže.  
Financování: Město Šumperk, KÚOK, MV ČR, MPSV 
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C.3. Poznávací akce, pobyty 
Popis: Projekty pro široké spektrum cílové skupiny od krátkodobých 

výletů přes víkendové pobyty až po specializované déletrvající 
odborně vedené terapeutické působení. 

Zodpovídá: jednotlivé organizace 
Termín: průběžně 
Výstupy: - jednorázové akce; 

- krátkodobé pobyty; 
- dlouhodobé pobyty. 

Financování: Město Šumperk, KÚOK, MV ČR 
 
C.4. Víceúčelová hřiště pro veřejnost, sportovní plácky 
Popis: Město Šumperk má na svém území celkem 39 sportovních 

plácků, které se budou postupně rekonstruovat a upravovat. 
Sedm z nich již rekonstrukcí prošlo.  

Zodpovídá: Manažer prevence kriminality, Město Šumperk 
Termín: 2009 - 2011 
Výstupy: Nabídka bezpečnější varianty trávení volného času pro děti a 

mládež, kteří pro své sportovní aktivity v současné době nemají 
dostatek vhodných sportovních hřišť. Kromě zvýšení  bezpečnosti 
dojde i ke zpřístupnění sportovních aktivit i zájemcům ze sociálně 
znevýhodněného prostředí; 
Efektivnější využití již existujících sportovních ploch, zlepšení 
životního prostředí v rizikových lokalitách. 

Financování: Město Šumperk, KÚOK, MV ČR 
 
C.5. Půjčovna sportovních potřeb 
Popis: Půjčovna sportovních potřeb a sportovního vybavení pro 

organizace zabývající se prevencí sociálně-patologických jevů. 
Půjčovna bude fungovat jako nekomerční služba bez možnosti 
výdělku na půjčovném pro specificky zaměřené programy a 
jejich účastníky. 

Zodpovídá: PONTIS Šumperk, o.p.s. 
Termín: průběžně 
Výstupy: Prohloubení a rozšíření aktivit pro neorganizovanou mládež s 

prvky sociálně patologického chování. Odklon problémového 
chování u dětí a mládeže formou poskytnutí kvalitnějších zážitků 
a aktivit, které doposud nepoznaly. Efektivní využití sportovních 
potřeb a sportovního vybavení vzhledem k možnosti zapůjčení 
pro všechny organizace zabývající se prevencí sociálně-
patologických jevů bez nutnosti platit jakékoliv poplatky za 
půjčovné. 

Financování: Město Šumperk, KÚOK, MV ČR 
 
 
ad D.) Informační činnosti související s prevencí kriminality pro veřejnost 

 
D.1. Medializace úspěšných preventivních aktivit, příkladů dobré praxe 
Popis: - Články, publikace a letáky obsahující informace související s 

prevencí kriminality; 
- Informace o příkladech dobré praxe v místních médiích. 

Zodpovídá: Pracovní skupina prevence kriminality, NO a NNO   
Termín: průběžně 
Výstupy: Jednorázové i pravidelné akce s cílem informovat veřejnost o 

prevenci kriminality ve městě. 
Financování: Město Šumperk, MV ČR 
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D.2. Informační stojany na propagační letáky 
Popis: Informační stojany na propagační letáky pro organizace 

zabývající se prevencí kriminality. Tyto by měly být umístěny v 
prostorách MěÚ Šumperk a dále na veřejných místech s větším 
pohybem cílových skupin sociálních služeb. 

Zodpovídá: Pracovní skupina prevence kriminality  
Termín: 2009 - 2011 
Výstupy: Ucelený přehled organizací a činnosti na poli prevence kriminality.  
Financování: Město Šumperk, MV ČR 
 
D.3.  Webové stránky prevence kriminality  
Popis: Webové stránky prevence kriminality snadno přístupné z web 

stránek Města Šumperka poskytnou občanům informace a 
přehled o činnosti na poli prevence kriminality ve městě. Mohou 
obsahovat důležitá tel. čísla, kontakty a popis služeb prevence 
kriminality, rady jak postupovat v mimořádných životních 
situacích, přehled o možnostech a prostředcích jak zvýšit pasivní 
bezpečnost, o preventivních akcích a opatřeních, přehled 
„rizikových“ míst ve městě, apod. 

Zodpovídá: Pracovní skupina prevence kriminality  
Termín: 2008 - 2009 
Výstupy: Ucelený přehled veškerých aktivit souvisejících s prevencí 

kriminality. 
Financování: bez finančních nároků 
 
D.4. Informování občanů 
Popis: Preventivní informační činnosti: 

- PIS PČR Šumperk; 
- MP Šumperk; 
- MěÚ Šumperk; 
- NO a NNO zabývající se prevencí kriminality. 
Zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu 
přístupu k zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku. 

Zodpovídá: jednotlivé organizace 
Termín: průběžně 
Výstupy: Informace o nebezpečí ohrožení různými formami trestné 

činnosti, o možnostech a způsobech ochrany před ním. 
Financování: Město Šumperk, MV ČR, vlastní zdroje 
 
D.5. Rozšíření městského informačního orientačního systému (MIOS) 
Popis: Záměrem je do MIOS zařadit informační soubor krizových 

sociálních služeb tak, aby byly postiženy všechny důležité trasy 
a označeny všechny stěžejní body, nutné k efektivnímu 
podávání informací, jak se dostat k subjektu, od kterého mohou 
očekávat pomoc. 

Zodpovídá: Manažer prevence kriminality  
Termín: 2009 - 2011 
Výstupy: Posílení prevence majetkové kriminality páchané osobami, které 

se ocitly v krizi a následkem nedostatečné informovanosti o 
dosažitelných krizových sociálních službách, se uchylují k 
páchání trestné činnosti.  

Financování: Město Šumperk, MV ČR 
 
D.6. Analýza trestné činnosti   
Popis: Pravidelné půlroční analýzy trestné činnosti ve městě Šumperk. 
Zodpovídá: PČR Šumperk, MP Šumperk 
Termín: 2009 - 2011 
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Výstupy: Zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu 
přístupu k zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku. 

Financování: bez finančních nároků 
 
 
ad E.) Vznik krizových a poradenských center prevence kriminality 
 

E.1. Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 
Popis: Zřízení služby nízkoprahového denního centra pro osoby bez 

přístřeší: 
1. zajištění vhodných prostor blízkých centru města – spolupráce 

s MěÚ Šumperk, pronájem vytipovaných prostor Armádě 
spásy jako provozovateli služby; 

2. financování – zřízení služby a provoz v roce 2009: dle 
dostupných možností a zdrojů; následující roky provozní 
dotace MPSV; 

3. rekonstrukce prostor dle požadavků služby, otevření služby. 
Zodpovídá: Armáda spásy Šumperk, Město Šumperk  
Termín: 2009 
Výstupy: Prevence a snižování rizik způsobu života ohrožujícího život a 

zdraví. Prevence šíření nakažlivých chorob a parazitárních 
onemocnění. Alternativa pro denní pohyb osob bez přístřeší ve 
městě Šumperku. (Vzhledem k existujícím službám terénní 
práce, noclehárny a azylového domu schází ve městě tento 
mezistupeň sociální práce, který je vzhledem ke své 
nízkoprahovosti velmi důležitý. Umožňuje navázat i kontakt s 
osobami ztrátou přístřeší ohroženými a to sociálním 
poradenstvím popř. nabídkou pobytových služeb.) 

Financování: 2009: zřízení služby a provoz v roce - dle dostupných možností 
a zdrojů;  

2010 a dále: provozní dotace MPSV 
 

E.2. Dům na půl cesty 
Popis: Zřízení startovacího (dočasného) bydlení pro osoby vracející se z 

ÚV, OV, výkonu trestu, u osob, kde končí pěstounská péče 
apod., zároveň s možností podporovaného zaměstnávání.  

Zodpovídá: Město Šumperk, PONTIS Šumperk, o.p.s. 
Termín: 2009 - 2011 
Výstupy: Usnadnění adaptace při začlenění klienta do běžného života a 

snížení rizika jejich sociálního či psychického selhání. Motivace 
klienta k dalšímu řešení jeho situace, zejména stálého bydlení, 
zaměstnání apod.   

Financování: NROS, ROP 
 

E.3. Podporované bydlení pro rodiny s dětmi 
Popis: Azylová služba zaměřená na rodiny v krizové životní situaci, 

sociálně slabé rodiny, rodiny, kde jeden z rodičů byl odsouzen 
pro trestný čin, apod. 

Zodpovídá: Město Šumperk, PONTIS Šumperk, o.p.s. 
Termín: průběžně 
Výstupy: Pomoc rodinám, které nezvládají svou životní situaci. Eliminace 

rizikového chování z důvodu sociálního propadu. Pěstování 
základních sociálních návyků, potřebných pro běžný život. 
Motivace rodiny k řešení nastalé situace – stálé bydlení, 
zaměstnání apod. 

Financování: NROS, Město Šumperk  
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ad F.) Zvyšování právního vědomí dětí, mládeže a pedagogických pracovníků 
na základních a středních školách 

 
F.1. Komplexní primárně preventivní program pro základní školy  
Popis: Jedná se o komplex přednášek a besed pro žáky základních 

škol. Hlavní prioritou je zapojení žáků od pátého až po devátý 
ročník základní školy. Velmi významné je pokrytí celého spektra 
sociálně patologických jevů, neboť jsou zde zapojeny organizace 
jako PČR, MěÚ Šumperk, PPP, Poradna pro ženy a dívky, 
PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Zodpovídá: MěÚ Šumperk, Komise pro sociálně právní ochranu dětí 
Termín: průběžně 
Výstupy: Komplexní program přednášek a besed, které slouží ke zvýšení 

právního povědomí, orientaci v problematice sociálně-patologických 
jevů a základům bezpečného chování v rozličných krizových 
situacích. 

Financování: Město Šumperk, MV ČR, KÚOK 
 
F.2. Služba pro nezletilé, u kterých se vyskytl problém s užíváním nelegálních 

návykových látek 
Popis: Služba zaměřená zejména na děti a dospívající, kteří 

experimentují s nelegálními OPL, ale i na ostatní rodinné 
příslušníky. Jedná se o poradenství a následnou péči při úzké 
spolupráci zejména s OSPOD MěÚ Šumperk a dalšími 
organizacemi. 

Zodpovídá: Město Šumperk, PONTIS Šumperk, o.p.s. 
Termín: průběžně 
Výstupy: Odklon dětí a dospívajících od experimentu s návykovými 

látkami a tím spojenými riziky jejich dalšího vývoje a chování. 
Zabránění sociálnímu propadu nezletilých uživatelů návykových 
látek a ve spolupráci s klientem, jeho rodinou, NNO a  orgánem 
sociálně právní ochrany hledání možností adekvátní pomoci. 

Financování: Město Šumperk, KÚOK, MV ČR 
 
F.3. Zvyšování právního vědomí a projekty zaměřené proti šikaně 
Popis: Realizace projektů, jejichž cílem je předávání informací dětem, 

ale také pedagogickým pracovníkům na školách z oblasti 
právního vědomí. Jedná se o: 
- besedy a edukační cykly; 
- informační materiály (publikace, skládačky, samolepky, 

letáky, plakáty ...); 
- přednášky; 
- již probíhající projekty, např. probační program „Právo pro 

každý den“; 
- nové projekty, např. „Minimalizace rizik šikany na 

šumperských školách“; „Číslo 158“ 
Zodpovídá: PMS, MěÚ Šumperk, PPP, PČR, MP, PONTIS Šumperk, o.p.s. 
Termín: 2009 - 2011 
Výstupy: Prevence sociálně patologických jevů, zvýšení právního vědomí 

a prohloubení bezpečného chování pro různé věkové kategorie. 
Financování: Město Šumperk, KÚOK, MV ČR, MS ČR 

 
 
ad G.) Zvyšování pocitu bezpečí občanů ve městě 
 

G.1. Pouliční osvětlení míst s exponovanou kriminalitou 
Popis: Ve spolupráci s PČR a MP Šumperk vytipovat místa s exponovanou 



 

Koncepce prevence kriminality města Šumperka na léta 2009 - 2011 
 - 13 - 

kriminalitou a v případě potřeby zvýšit jejich  osvětlení. 
Zodpovídá: Manažer prevence kriminality, PČR Šumperk, MP Šumperk 
Termín: 2009 - 2011 
Výstupy: Zpřehlednění problémových prostor, odrazení potenciálních 

pachatelů od protiprávního jednání na osobách nebo majetku. 
Financování: Město Šumperk, MV ČR 
 
G.2. Bezpečí pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
Popis: Zvýšení bezpečí pro osoby se specifickými potřebami a to 

formou komplexního programu, kdy jeho jednotlivé části na 
sebe vzájemně navazují - informační materiály, přednášky, 
besedy, signál v tísni, apod. 

Zodpovídá: NO a NNO, PČR, MěÚ Šumperk, MP Šumperk 
Termín: 2009 - 2011 
Výstupy: Prohloubení informovanosti a pocitu bezpečí pro osoby se 

specifickými potřebami v souvislosti s ohrožením života a 
majetku. V neposlední řadě i rychlá a účinná pomoc v případech 
zdravotních problémů. 

Financování: Město Šumperk, KÚOK, MV ČR 
 
G.3. Pulty centralizované ochrany (PCO) 
Popis: PCO jsou technická zařízení patřící mezi systémy s dálkovou 

signalizací v případech narušení elektronicky zabezpečených 
objektů města. Další možnost využití jako tzv. sociální okruh, 
který umožňuje připojení občanů vyžadující trvalou péči. 

Zodpovídá: Město Šumperk 
Termín: průběžně 
Výstupy: Snížení počtu vloupání a zvýšení úspěšnosti dosažení pachatele. 

Komplexní systémový přístup k ochraně majetku a osob 
v konkrétním objektu.  
Zabezpečení co nejrychlejší dostupnosti pomoci pro osoby 
v seniorském věku a osoby se zdravotním postižením z důvodu 
zdravotních problémů, nebezpečí ohrožení života, zdraví, 
majetku.     

Financování: Město Šumperk, KÚOK, MV ČR 
 
G.4. Informování veřejnosti 

- návaznost na dílčí úkoly dlouhodobého cíle D. Informační činnosti 
související s prevencí kriminality pro veřejnost. 

 
 
ad H.) Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) 
 

H.1. Rozšíření a zkvalitnění městského kamerového systému: 
Popis: - zkvalitnění záznamu MKDS stávajícího systému: 

navrhované kamery musí splňovat technické parametry pro 
danou lokalitu např. horizontální rozlišení řádků, citlivost na 
pouliční osvětlení, velikost CCD – důležitá pro následné 
využití záznamu k zadokumentování protiprávního jednání. 

- dle vyhodnocení bezpečnostní situace ve městě Šumperku, 
došlo k přesunu přestupců a pachatelů do jiných lokalit 
města.  

Zodpovídá: MP Šumperk, PČR Šumperk, manažer prevence kriminality  
Termín: 2009 - 2011 
Výstupy: Vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách 
Financování: Město Šumperk, MV ČR 
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2.1. STATISTICKÉ VÝSTUPY - ÚROVEŇ OO PČR ŠUMPERK 
 
Policie ČR okresní ředitelství Šumperk je útvar s územně vymezenou působností. Svou 
činnost vykonává na teritoriu okresu Šumperk, v rámci kterého je dislokováno celkem 6 
obvodních oddělení: Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Hanušovice, Libina a Velké Losiny. Z 
těchto je obvodní oddělení Šumperk nejzatíženějším oddělením OŘ Policie ČR Šumperk 
(47% z celkového počtu trestných činů v okrese). 
 
 
2.1.1. CELKOVÁ KRIMINALITA 
 
- Celková trestná činnost za poslední 3 roky 
- Index nápadu celkové trestné činnosti za poslední tři roky1 
 

Tabulka č. 1 - Celková trestná činnost OO PČR Šumperk 2005 - 2007 

 rok 2005 2006 2007 

celkový nápad trestných činů 1066 1105 1059 

objasněnost v % 62,48 57,65 51,09 

index nápadu trestné činnosti 254,98 266,1 255,8 

Zdroj dat: Police ČR 
 

Graf č. 1 – Celková trestná činnost OO PČR Šumperk – 2005 - 2007 

 
 

 
- Porovnání indexu OO Policie ČR s indexem kraje (VÚSC) a celorepublikovým indexem 

za poslední rok 
 

Tabulka č. 2 – Porovnání indexu rok 2007 

Rok 2007 index nápadu TČ 

OO PČR Šumperk 255,8 

Olomoucký kraj 221,9 

Česká republika 329,2 

Zdroj dat: Police ČR 

 
- Porovnání indexu nápadu celkové TČ s indexy ostatních OO PČR, v jejichž působnosti se 

nacházejí města s počtem obyvatel nad 25 tisíc. 
 

V pořadí 47 obvodních oddělení PČR, v jejichž působnosti jsou města nad 25 tisíc 
obyvatel, je město Šumperk ve srovnání indexu nápadu trestné činnosti na 34 místě. 
 

                                                 
1 Index = (evidovaný celkový nápad TČ : počet obyvatel v územní působnosti OO PČR) x 10.000 
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2.1.2. SKLADBA KRIMINALITY 
 

Tabulka č. 3 – Skladba kriminality - OO PČR Šumperk 2005 – 2007 

 2005 2006 2007 

celková kriminalita 1066 100 1105 100 1059 100 

majetková kriminalita celkem 500 43,06 506 45,79 556 52,5 

násilná + mravnostní celkem 110 9,29 113 9,05 92 8,69 

ostatní kriminalita celkem 92 8,63 78 7,06 60 5,67 

zbývající kriminalita celkem 84 7,88 109 9,86 173 16,34 

hospodářská kriminalita 321 30,11 299 27,06 178 16,8 

Zdroj dat: Police ČR 

 
Graf č. 2 - Skladba kriminality - OO PČR Šumperk 2005 - 2007 

 
 

 
2.1.3. MAJETKOVÁ KRIMINALITA 
 

Tabulka č. 4 – Majetková kriminalita - OO PČR Šumperk 2005 – 2007 

 2005 2006 2007 

celková majetková kriminalita 500 100% 506 100% 556 100% 

krádeže vloupáním celkem 174 34,80% 141 27,87% 173 31,12% 

krádeže prosté celkem 217 43,40% 306 60,47% 317 57,01% 

ostatní  68 13,60% 59 11,66% 66 11,87% 

Zdroj dat: Police ČR 

 
Graf č. 3 – Majetková kriminalita - OO PČR Šumperk 2005 – 2007 
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a) krádeže vloupáním 
 

Tabulka č. 5 – Krádeže vloupáním - OO PČR Šumperk – 2005 – 2007 

 2005 2006 2007 

krádeže vloupáním celkem 174 100% 141 100% 173 100% 

do obchodů 6 3,45% 16 11,35% 21 12,14% 

do restaurací 11 6,32% 3 2,13% 16 9,25% 

do bytů 7 4,02% 7 4,96% 6 3,47% 

do chat 3 1,72% 15 10,64% 12 6,94% 

do rodinných domů 9 5,17% 12 8,51% 7 4,05% 

do ostatních objektů 117 67,24% 62 43,97% 100 57,80% 

     Zdroj dat: Police ČR 

 
Graf č. 4 – Krádeže vloupáním - OO PČR Šumperk 2005 – 2007 

 
 

 
 
b) krádeže prosté 

 
Tabulka č. 6 – Krádeže prosté - OO PČR Šumperk – 2005 – 2007 

 2005 2006 2007 

krádeže prosté celkem 217 100% 306 100% 317 100% 

kapesní 6 2,76% 12 3,92% 14 4,42% 

motorových vozidel 19 8,76% 23 7,52% 30 9,46% 

věcí z aut 36 16,59% 60 19,61% 84 26,50% 

v bytech 21 9,68% 19 6,21% 24 7,57% 

na jiných osobách 14 6,45% 22 7,19% 19 5,99% 

v jiných objektech 60 27,65% 92 30,07% 81 25,55% 

jízdních kol 26 11,98% 30 9,8% 39 12,30% 

ostatní 23 106% 31 10,13% 20 6,31% 

Zdroj dat: Police ČR 
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Graf č. 5 – Krádeže prosté- OO PČR Šumperk 2005 – 2007 

 
 
 
2.1.4. STRUKTURA PACHATELŮ - STÍHÁNO OSOB 
 

Tabulka č. 7 – Struktura stíhaných pachatelů OŘ PČR Šumperk rok 2007 

 celkem recidivisté % do 14. let % mladiství % 

násilná 100 76 44,19 4 2,33 20 11,63 

krádeže vloupáním 72 48 54,55 4 4,55 20 22,73 

krádeže prosté 150 124 74,7 4 2,49 22 13,25 

ostatní kriminální činy 83 63 59,43 2 1,89 18 16,98 

  Zdroj dat: Police ČR  
 
Porovnání struktury stíhaných pachatelů OŘ PČR Šumperk a kraje: 

 
Tabulka č. 8 – Struktura stíhaných pachatelů srovnání OŘ PČR Šumperk s krajem - rok 2007 

 celkem recidivisté % do 14. let % mladiství % 

 kraj OŘ 
PČR 

kraj OŘ 
PČR 

kraj OŘ 
PČR 

kraj OŘ 
PČR 

kraj OŘ 
PČR 

kraj OŘ 
PČR 

kraj OŘ 
PČR 

násilná 958 100 383 76 39,98 44,19 25 4 2,61 2,33 72 20 7,52 11,63 

krádeže vloupáním 463 72 230 48 49,68 54,55 30 4 6,48 4,55 74 20 15,98 22,73 

krádeže prosté 1025 150 625 124 60,08 74,7 25 4 2,44 2,49 103 22 10,5 13,25 

ostatní krim. činy 581 83 269 63 46,3 59,43 27 2 4,65 1,89 69 18 11,88 16,98 

Zdroj dat: Police ČR 
 
 
2.2. STATISTICKÉ VÝSTUPY - ÚROVEŇ MĚSTO ŠUMPERK 

 
 

2.2.1. CELKOVÁ KRIMINALITA 
 

Tabulka č. 9 - Celková trestná činnost město Šumperk – 2005 - 2007 

 rok 2005 2006 2007 

celkový nápad trestných činů 893 900 884 

objasněnost v % 62,49 59,67 52,26 

index nápadu trestné činnosti 313,61 319,19 314,94 

  Zdroj dat: Police ČR 
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Graf č. 6 – Celková kriminalita – město Šumperk 2005 – 2007 

 
 
 

2.2.2. SKLADBA KRIMINALITY 
 

Tabulka č. 10 – Skladba kriminality – město Šumperk – 2005 – 2007 

 2005 2006 2007 

celková kriminalita 893 100% 900 100% 884 100% 

majetková kriminalita celkem 352 39,42% 362 40,22% 435 49,21% 

násilná + mravnostní celkem 46                                                                                             5,15% 56 6,22% 40 4,52% 

hospodářská kriminalita 281 31,47% 265 29,44% 161 18,21% 

Zdroj dat: Police ČR 

 
 

Graf č. 7 – Skladba kriminality – město Šumperk 2005 – 2007 

 

 
 

 
2.2.3. MAJETKOVÁ KRIMINALITA  

 
Tabulka č. 11 – Majetková kriminalita – město Šumperk 2005 – 2007 

 2005 2006 2007 

celková  majetková kriminalita  352        100% 362 100% 435 100% 

krádeže vloupáním celkem 137  38,92% 94  25,97% 127 29,2% 

krádeže prosté celkem 183 52% 253 69,89% 279 64,14% 

Zdroj dat: Police ČR 
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Graf č. 8 – Majetková kriminalita – město Šumperk 2005 – 2007 

 
 
a) krádeže vloupáním 

 
Tabulka č. 12 – Krádeže vloupáním – město Šumperk 2005 – 2007 

 2005 2006 2007 

krádeže vloupáním celkem 137  100% 94 100% 127 100% 

do obchodů 5 3,65% 9 9,57% 18 14,17% 

do bytů 10 7,3% 12 12,76% 7 5,5% 

Zdroj dat: Police ČR 

 
b) krádeže prosté 
 

Tabulka č. 13 – Krádeže prosté – město Šumperk 2005 – 2007 

 2005 2006 2007 

krádeže prosté celkem 183 100% 253 100% 279 100% 

motorových vozidel 12 6,56% 17 6,72% 25 8,96% 

Zdroj dat: Police ČR 

 
 
2.2.4. SKUTKY NEJVÍCE ZATĚŽUJÍCÍ MĚSTO 
 
Z vyhodnocení nápadu trestné činnosti na území města Šumperka v roce 2008 je zřejmé 
následující: občané města, ve velké míře, svým nezodpovědným jednání pachatelům 
trestnou činnost velice usnadňují. Mezi nejvýznamnější oblasti patří krádeže věcí 
uložených v motorových vozidlech, krádeže jízdních kol a krádeže vloupáním do 
sklepních kójí. Je třeba také zmínit neustále se opakující problém krádeží kovů 
(okapových svodů, poklopů na kanalizaci, atd.). 
 
 
2.2.5. POPIS SITUACE, KOMENTÁŘ 
 
Při vyhodnocení kriminality na území města Šumperka, bylo využito všech dostupných 
informačních zdrojů Policie ČR.   
K osobám pachatelů se dá říci, že se jedná, ve velké míře, o tutéž skupinu osob, u nichž 
je značná recidiva jednání. Jedná se o sociálně nepřizpůsobivé spoluobčany, kteří již 
nejsou schopni a mnohdy ani ochotní, pracovat na návratu do společnosti.  
Z vyhodnocení míst páchání trestné činnosti se dá usuzovat trend nastartovaný instalací 
kamerového systému. Došlo k razantnímu snížení páchání trestné činnosti v oblastech 
kde je umístěn kamerový systém města. 
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2.3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ŠUMPERK 
 
 
2.3.1. ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE ŠUMPERK  
 
Činnost MP byla zaměřena, tak jako v předchozích letech, zejména na ochranu a  
bezpečnost občanů města a jeho návštěvníků, jejich života, zdraví a majetku, dále na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. MP dohlížela na dodržování 
zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů, dodržování veřejného pořádku, 
podílela se na realizaci preventivních programů. 
 
Ve sledovaném období, tj. od 1. 1. – 31. 12. 2007 bylo řešeno strážníky Městské policie v 
Šumperku celkem 5 917 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, předvádění osob, 
doručování zásilek, kontrol apod.). V blokovém řízení bylo uloženo celkem 1 938 pokut 
v celkové výši 1 077 500,- Kč, z toho 1 089 blokových pokut v celkové výši 462 700,- Kč 
a 849 blokových pokut na místě nezaplacených v celkové výši 614 800,- Kč, z nichž byla 
částka ve výši 290 000,- Kč již uhrazena. Průměrná výše uložené pokuty činila 555,- Kč. 
Bylo vystaveno 166 ks parkovacích karet v hodnotě 173 336,- Kč, poplatky za vjezd do 
pěší zóny činily 3 460,- Kč. 
 
 
2.3.2. PŘEHLED NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ MP 
 

Tabulka č. 14 – přehled některých činností MP Šumperk 2005 - 2007 

událost 2005 2006 2007 

zadržení hledané osoby 21 15 26 

zadržení podezřelého z TČ 70 84 55 

zadržení podnapilého řidiče 13 13 9 

dopravní přestupky 1869 2627 1979 

volné pobíhání psa 134 104 80 

krádež v obchodě 326 342 424 

přestupky proti majetku 59 44 38 

rušení nočního klidu 61 46 34 

odchyt psa 109 87 101 

poškození veř. prostranství 60 66 53 

znečištění veř. prostranství 34 68 42 

asistence PČR, HZS, jiné 154 159 215 

doručení zásilky 211 108 167 

řešeno událostí 5331 6733 5917 

Zdroj: MP Šumperk 

 
Graf č. 9 - Počet řešených událostí MP Šumperk 2005 - 2007 

 
Zdroj: MP Šumperk 
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Tabulka č. 15 představuje přehled o činnosti na úseku veřejného pořádku a občanského 
soužití dle §§ 47 – 49 přestupkového zákona, přestupků proti majetku dle § 50 a na 
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 téhož zákona. 

 
Tabulka č. 15  

 2005 2006 2007 

§ 30 22 125 89 

§ 47 170 203 147 

§ 49 43 30 21 

§ 50 385 386 462 

Zdroj: MP Šumperk 
 
 
2.3.3. ŘEŠENÉ PŘESTUPKY  
 
Mezi řešené přestupky patří zejména přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a 
jinými toxikomániemi, přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti 
pořádku v územní samosprávě (do této kategorie patří nařízení a obecně závazné 
vyhlášky města), přestupky proti veřejnému pořádku (např. rušení nočního klidu, 
neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, znečištění veřejného prostranství apod.), 
přestupky proti občanskému soužití (např. ublížení na cti, ublížení na zdraví z nedbalosti 
apod.) a přestupky proti majetku (např. krádež, zpronevěra, podvod, neoprávněné 
užívání cizího majetku apod.), ale i další protiprávní jednání, která jsou při hlídkové 
službě zjištěna nebo oznámena.  
Zaměřili jsme se na kontroly nádraží ČD, ČSAD, sadů a parků ve městě. Tyto kontroly 
byly prováděny s cílem zamezit protiprávnímu chování osob, zdržujících se v těchto 
místech. V 84 případech (z toho 55 domluvou) bylo řešeno porušování tzv. tabákového 
zákona (kouření na zakázaných místech). 
 

Graf č. 10 - Počet řešených přestupků MP Šumperk v roce 2007 

 
Zdroj: MP Šumperk 

 
 
2.3.4. PŘESTUPKY V DOPRAVĚ 
 
V roce 2007 bylo řešeno celkem 1 979 přestupků v dopravě. Bylo provedeno 30 akcí, 
zaměřených na měření rychlosti motorových vozidel, při nichž byl zjištěno 250 přestupků, 
za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 295 500,-Kč. Podařilo se dovést 
k dokonalosti spolupráci s PČR do té míry, že všechna měření rychlosti provádíme ve 
spolupráci s příslušníky PČR, kteří mj. provádějí lustraci v evidencích, do kterých nemá 
městská policie přímý přístup. V 9 případech se podařilo zadržet podnapilého řidiče 
motorového vozidla a předat PČR, dále jsme v 469 případech řešili přestupky cyklistů, jak 
jízdu na jízdním kole v pěší zóně (ve 139 případech), tak zejména jízdu za snížené 
viditelnosti bez osvětlení (ve 330 případech). 
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2.4. KRIMINÁLNĚ RIZIKOVÉ LOKALITY VE MĚSTĚ ŠUMPERK 
 
Mezi kriminálně nejrizikovější lokality v Šumperku se řadí ulice Jesenická a Žerotínova, 
následuje ulice M. R. Štefánika a Uničovská.  
Tyto ulice jsou lokalizovány v těsném i širším okolí nádraží postupující směrem do centra 
a na ostatních ulicích sídlí nákupní střediska. Další specifikum spočívá ve struktuře 
obyvatelstva, které je zde buď hlášeno k pobytu, nebo se v těchto lokalitách opakovaně 
vyskytuje. Jedná se o zástupce minoritních a marginálních skupin obyvatel Šumperka. 
Zejména ulice Vítězná, která je sídlem Kauflandu a zároveň se zde nachází místí park, 
čímž se tato lokalita stává útočištěm lidí bez přístřeší, s možností hledání obživy u 
supermarketu. 
 

Lokality s největším zatížením trestnými činy: 
1) Jesenická ulice - na této ulici se ukazují tři zásadní lokality, kde je soustředěn výrazný 

nápad trestné činnosti a to: - oblast nádraží ČD; 
     - supermarket Hypernova; 
     - oblast městského hřbitova; 
2) Zábřežská ulice - na této ulici je nejvýznamnější nápad trestné činnosti v oblasti 

městského hřbitova a blízkého okolí; 
3) Ulice Gen. Svobody - trestná činnosti je páchána po celé její délce; 
4) Temenická ulice - okolí tzv. Kotelny a supermarket Albert; 
5) Žerotínova ulice - na této ulici vybočuje z průměru oblast okolo stadionu; 
6) Vítězná ulice - okolí supermarketu Kaufland. 
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Šumperk se rozkládá v malebném údolí řeky Desné, chráněné od severu masívem 
jesenických hřebenů. Město je správním, politickým a hospodářským centrem 
severozápadní Moravy. Město Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníky, 
které je členěno na Hrubý a Nízký Jeseník. Šumperk je právem označován za bránu do 
Jeseníků, protože leží na křižovatce cest, které vedou k nejvýznamnějším horským 
výchozím základnám - Skřítku, Červenohorskému sedlu, Ramzové a také k úpatí masivu 
Kralického Sněžníku.  
 
Podle počtu obyvatel se Šumperk řadí mezi středně velká města a v rámci Olomouckého 
kraje je čtvrtým největším městem. V Šumperku, stejně jako i v jiných větších městech, 
neustále klesá počet obyvatel. Od počátku 90. let minulého století dochází k rychlému 
stárnutí populace a v posledních letech z demografického hlediska dochází ke změnám ve 
věkové skladbě obyvatelstva, střední délka života se prodlužuje. Skladbu obyvatel ve 
městě ovlivňuje i jejich migrace, způsobena ať již nedostatkem vhodných pracovních míst 
nebo nemožností získání přiměřeného bydlení. 
 
 
3.1. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE 
 
V Šumperku je k trvalému bydlišti přihlášeno 27 946 lidí, z toho 48% mužů a 52% žen. 
Průměrný věk obyvatel města je 41,5 let. 
 

Tabulka č. 16 - základní demografické ukazatele města Šumperka, rok 2007 

 celkem muži  ženy 

stav k 31. 12. 2007 27 9462 13 4232 14 5232 

průměrný věk 41,52 39,72 43,22 

živě narozené děti 3132 1463 1333 

zemřelí 3322 1383 1673 

přirozený přírůstek celkem - 192 83 - 343 

přistěhovalí 5872 2793 2903 

vystěhovalí 6912 3153 3553 

saldo migrace celkem - 1042 - 363 - 653 

přírůstek/úbytek celkem - 1232 - 283 - 993 

sňatky 1312   

rozvody 882   

Zdroj: ČSÚ 

 
 
3.1.1. MIGRAČNÍ TRENDY 
 
Údaje v grafu ukazují, že saldo migrace v  období let 2000 - 2007 dosahuje pouze 
záporné hodnoty, přičemž v roce 2001 začíná záporné saldo ještě prudčeji stoupat a 
tento trend je zachován až do roku 2005, kdy dosáhne nejvyšší zápornou hodnotu. 

 
 
 
 

                                                 
2 rok 2007 
3 rok 2006 
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Graf 11: Vývoj migrace v letech 2000-2007 

 
 
Přestože v počtu přistěhovalých je patrný mírný nárůst, početní převaha těch, kteří 
Šumperk opouštějí, má za následek přetrvávající úbytek obyvatelstva. Z celkového počtu 
9 392 migrujících obyvatel v letech 2000-2007 tvoří vystěhovalí 57%.  
 
 
3.1.2. VĚKOVÁ STRUKTURA 
 
Ve městě Šumperk dochází po roce 2000 k postupnému úbytku počtu trvale bydlících 
obyvatel, zejména vlivem přetrvávajícího negativního salda migrace a záporného 
přirozeného přírůstku, vyskytujícími se napříč sledovaným obdobím. 
 

Tabulka č. 17 - obyvatelstvo podle věku k 31.12. 2006 

 celkem z toho 
muži: 

z toho 
ženy: 

% 

0 - 14 3 732 1 920 1 812 13,3 

15 - 64 19 828 9 804 10 024 70,6 

65 + 4 509 1 793 2 716 16,1 

Zdroj: ČSÚ 

 
Tabulka č. 18 - ekonomická aktivita obyvatelstva k 1.3. 2001 

 obyvatelstvo 
celkem 

z toho ve 
věku 15 - 59 

let 

ekonomicky 
aktivní 

z toho 
zaměstnaní 

z toho 
nezaměstna

ní 

Šumperk 29 490 19 332 14 983 13 432 1 551 

muži 14 131 9 509 7 970 7 166 804 

ženy 15 359 9 823 7 013 6 266 747 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ 

 
 
3.1.3. NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA 
 
Údaje v tabulce ukazují, že většina obyvatel Šumperka se hlásí k české národnosti. Avšak 
odhadem občanského sdružení Savore žije na území města Šumperka cca 500 Romů, z 
toho je 200 děti do 15ti let věku. 
 

Tabulka č. 19 - obyvatelstvo podle národnosti 
Obyvatelstvo celkem: 29 490 

česká 26 368 

moravská 1 633 

z toho národnost: 

slezská 7 
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slovenská 342 

romská 55 

polská 56 

německá 110 

ukrajinská 27 

 

vietnamská 44 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ 

 
 
3.2. STRUKTURA VZDĚLANOSTNÍ ÚROVNĚ OBYVATELSTVA 
 
Struktura vzdělanosti charakterizuje sociokulturní úroveň populace a má souvislost 
s řadou sociálních jevů. Srovnáním údajů v tabulce vzdělanosti v celé ČR a města 
Šumperk lze pozorovat nižší percentuální úroveň obyvatelstva bez vzdělání, se základním 
vzděláním včetně neukončeného a také u vyučených a se středním odborným vzděláním 
bez maturity.  
 

Tabulka č. 20 - obyvatelstvo podle stupně vzdělání 

 Šumperk  muži ženy celá ČR  muži ženy 

obyvatelstvo 
15leté a starší 

24 879 100% 11 752 13 127 8 575 198 100% 4 133 067 4 442 131 

základní vč. 
neukončeného 

5 138 20,7% 1 726 3 412 1 975 109 11,4% 683 077 1 292 032 

vyučení a stř. 
odborné bez 
mat. 

8 570 34,4% 4 818 3 752 3 255 400 38% 1 873 383 1 382 017 

úplné střední s 
maturitou 

7 006 28,2% 3 024 3 982 2 134 917 24,9% 939 793 1 195 124 

vyšší odborné a 
nástavbové 

989 4% 380 609 296 254 3,5% 113 659 182 595 

vysokoškolské 2 772 11,1% 1 561 1 160 762 459 8,9% 445 380 317 079 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ 

 
Naproti tomu je vyšším procentem zastoupeno obyvatelstvo se vzděláním úplným 
středním s maturitou, vyšším odborným a nástavbovým a také vysokoškolským 
vzděláním. Lze předpokládat, že s ohledem na současné trendy ve vzdělávání a 
přikládání většího důrazu na jeho potřebu a kvalitu, dojde od posledního analyzování 
vzdělanostní struktury ke změnám. 
 
 
3.3. NEZAMĚSTNANOST 
 
Vývojové perspektivy ekonomiky města jsou optimistické, souvisí jak se vstupem země 
do EU, tak i s posilováním role Šumperka jako místa vhodného k podnikání, což dokládá 
nárůst počtu ekonomických subjektů z řad místních obyvatel, ale i z řad zahraničních 
investorů.  
Míra nezaměstnanosti v šumperském okrese je v posledních letech stabilizována nad 
průměrem ČR, osciluje okolo 10–11%. Co se týká regionálních vlivů na snížení 
nezaměstnanosti, je jednou z možností využití dosud plně neobsazené průmyslové zóny v 
Šumperku. Nepříznivě se pro město jeví počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. 
Ve srovnání s ČR a Olomouckým krajem má šumperský okres vyšší podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných (nad dvanáct měsíců). Naopak pozitivním faktem na trhu práce je velmi 
nízký podíl vysokoškoláků na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání. 
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Tabulka č. 21 - nezaměstnanost 
 Město Průměr kraj Průměr ČR 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 5,44 4,54 2,54 

Míra nezaměstnanosti v % 5,9%4 5,6%5 5,0%5 

Podíl nezaměstnaných mladších 30 let v % 325 
(29,73%)4 

4 794 
(24,47%)5 

76 569 
(26.24%)5 

Průměrný věk nezaměstnaných 39,3 5 41,45 40,85 

Podíl nezaměstnaných déle než rok 61,14%4 35,9%4 38%4 

Podíl nezaměstnaných se základnám vzděláním 3154 5 7565 93 8575 

Podíl nezaměstnaných vyučenců bez maturity 4064 9 5264 139 8344 
Zdroj: ÚP; Statistická ročenka trhu práce v České republice 2007 

 
 
3.4. SOCIÁLNĚ A KULTURNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBYVATELSTVA 
 
Na území města Šumperka se vyskytují tyto rizikové skupiny: 
� romská komunita - dle sčítání obyvatelstva v roce 2001 se k romské národnosti 

ve městě Šumperk z celkového počtu 29 490 obyvatel přihlásilo 55 Romů. Avšak 
odhadem dle údajů o. s. Savore žije v Šumperku asi 500 Romů, z toho je kolem 200 
dětí do 15-ti let věku. Podle údajů pracovníka pro integraci romských komunit je zde 
388 Romů (156 dětí do 15 let).  

� sociálně slabé rodiny - dle hlediska hmotné nouze je ve městě Šumperk celkem 
180 příjemců dávek hmotné nouze. 

� mládež bez volnočasových aktivit - mladí lidé, jenž nemají z různých důvodů 
zájem být jakkoli organizováni, svazování pravidelností docházky, nesvobodou při 
volbě vykonávaných činností, nebo finanční náročností většiny aktivit pro mládež. 

� dlouhodobě nezaměstnaní - nezaměstnaní, kteří jsou v evidenci ÚP déle než jeden rok. 
 
 
3.5. CHARAKTER OSÍDLENÍ 
 
Obyvatelstvo města Šumperka je soustředěno do necelých 12 730 cenzových domácností. 
Přes polovinu těchto domácností tvoří úplné rodiny, třetina připadá na domácnosti 
jednotlivců, neúplné rodiny se podílejí necelými 15%. 
Ve srovnání s ostatními městy Olomouckého kraje je v Šumperku největší podíl 
nerodinných domácností a domácností jednotlivců a nejmenší podíl úplných rodin. 
 

Graf 12: Vývoj migrace v letech 2000-2007 

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ 

                                                 
4 k 31.12. 2007 
5 k 30.6. 2008 
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3.5.1. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ 
 
Trvale obydlených domů v Šumperku je přes 96%, což je největší číslo v rámci bývalých 
okresních měst Olomouckého kraje. Z trvale obydlených domů evidovaných k 1.3.2001 
byl podíl rodinných domů 57,84%, což je naopak ve srovnání s bývalými okresními městy 
nejmenší podíl. 
Ve srovnání s Olomouckým krajem a ČR je podíl obydlených domů v Šumperku vyšší, a 
to z důvodu obecně lepšího stavu domovního fondu ve městech a z důvodu nižšího podílu 
domů využívaných pro rekreační účely. 
 

Tabulka č. 22 -domovní fond 
Domy úhrnem  2 382 100% 

z toho domy obydlené  2 308 96,89% 

rodinné domy  1 335 57,84% 

bytové domy   875 37,91% 

soukromých osob  1 485 64,34% 

obce, státu  150 6,50% 
domy 
podle 
vlastnictví 

SBD  144 6,24% 

do 1919  358 15,51% 

1920-1945  610 26,43% 

1946-1980  904 39,17% 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

domy 
postavené 

1981-2001  411 17,81% 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ 

 
V Šumperku je přes 90% trvale obydlených bytů, více než 80% bytů se nachází v 
bytových domech. Ve srovnání s ostatními městy Olomouckého kraje se v Šumperku 
nachází největší podíl bytů v bytových domech a naopak nejmenší podíl bytů v rodinných 
domech. 
Největší intenzita výstavby bytového fondu v Šumperku byla v 60. a 70. letech 
minulého století.   
 

Tabulka č. 23 -bytový fond 
Byty úhrnem  11 856 

byty obydlené  11 125 

v rodin. domech  1 830 
z toho 

v bytov. domech  9 166 

byty neobydlené v obydl. domech  635 

byty neobydlené v neobydl.domech  96 

obydl. přechodně  21 

v tom 

z toho 
podle důvodu slouží k rekreaci  7 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ 

 
 
3.5.2. PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY 
 
Šumperk byl historicky průmyslovým centrem blízkého okolí. Koncentrační procesy v 
průmyslu v první polovině 20. století a zejména industrializační programy socialistické 
výstavby přinesly výrazný růst v odvětví strojírenské výroby.  
Od roku 1990 docházelo v ekonomické struktuře města Šumperk k zásadním změnám, 
které kopírovaly celospolečenské transformační procesy, uskutečňované v rámci 
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přechodu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Dominantním procesem 
ve vývoji ekonomiky byla privatizace a terciarizace ekonomiky, přičemž v Šumperku 
docházelo v rámci restrukturalizace dominantního zaměstnavatele k vyčleňování 
jednotlivých životaschopných částí, atraktivních pro investory v podobě majetkových 
vstupů.  
Malé a střední podnikání (MSP) se rozvinulo spíše živelně jako nezbytnost po úpadku 
velkých státních podniků, místní veřejná správa do procesu rozvoje MSP příliš aktivně 
nezasahovala. V současné době usiluje město o posílení a diverzifikaci ekonomické 
základny přípravou průmyslových zón. 
Strategickou rozvojovou plochou je průmyslová zóna Šumperk, která je situována v 
blízkosti dříve vybudované průmyslové zóny PZ I, dnes využívané firmou EPCOS a PZII 
(Roman Mazák-Nuget a SHM, s.r.o.). Severní hranice pozemku je ohraničená silnicí I/11, 
která zajišťuje dopravní spojení ve směru na Ostravu a do Polska.6 
 

 
 
V registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu bylo k 31.3.2005 5.189 
subjektů (včetně podnikatelů bez zaměstnanců) s celkovým počtem 12.118 pracovníků. 
Nejvyšší procento lidí je zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu (37,65 %). Pokles 
oproti roku 1991 je způsoben zejména útlumem nerentabilních výrob a s tím spojeným 
zánikem pracovních míst. Po průmyslu je největší počet pracovníků zaměstnán v oblasti 
zdravotních a sociálních služeb (14,68%), a dále v obchodu (9,74 %). Dominantním 
oborem zpracovatelského průmyslu je kovovýroba, strojírenství, výroba elektrických 
strojů a přístrojů, dopravních prostředků, následuje textilní a oděvní produkce.  
 

Tabulka č. 24 - ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

obyvatelstvo celkem 29 490 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo 14 983 

zemědělství, lesní a vodní hosp. 1,74 

průmysl 26,16 

z toho 
podle 
odvětví 
v % stavebnictví 8,72 

                                                 
6 Zdroj: Strategický plán rozvoje města Šumperka - Profil města 
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obchod a jiné výrobní činnosti  9,74 

doprava a spoje 7,05 

veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6,09 

 

školství, kultura, zdravot., soc. péče 14,68 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ 
 
Nejvýznamnějšími zaměstnavateli jsou podniky zpracovatelského průmyslu – zejména v 
oborech kovoprůmyslu a strojírenství – EPCOS, s.r.o.; Pramet Tools, s.r.o.; Urdiamant, 
s.r.o.; Ceram Tec Czech Republic, s.r.o.; SHM, s.r.o.; Can Tech, s.r.o.; Pars Nova, a.s.; 
METRA, a.s. a další. Očekává se další růst zaměstnanosti v souvislosti s rozšiřováním 
výroby. U ostatních oborů je očekáván jen mírný růst zaměstnanosti (potravinářství) 
nebo stagnace. Pokles zaměstnanosti je předpokládán zejména u Českých drah a v 
textilní výrobě. 
 
Dalšími významnými zaměstnavateli jsou: Nemocnice Šumperk, a.s.; Fortex-Ags, a.s.; 
RADITSCH, a.s.; SUMTEX, s.r.o.; SAN-JV, s.r.o.;Úřad práce Šumperku; Domov důchodců 
Šumperk, p.o.; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk; ŠPVS, a.s.; 
DOLS, a.s.; FOLGET,  s.r.o. a další. 
 
 
3.5.3. PLÁNY DALŠÍHO ROZVOJE 
 
Stabilně vysoké investice plynou do oblasti infrastruktury, zejména technické, spojené s 
výstavbou či rekonstrukcí místních komunikací. Investice směřují jak do posílení 
rozvojového potenciálu města (průmyslové zóny), tak i do neproduktivních oblastí 
technické a sociální infrastruktury. 
V níže přiložené tabulce je výběr plánovaných aktivit z Akčního plánu města Šumperka 
na léta 2008 -  2010: 
 

Tabulka č. 25 - Akční plán města Šumperka na období 2008 - 2010 
Zpracování generelu dopravy 

Cyklistické stezky 

Rozpracování studie cyklistických tras ve městě 

Vybudování cyklostezky Uničovská-Dolnostudénská 

Cyklostezka Desná- zajištění projektové dokumentace, realizace (úsek 
Vikýřovice-Šumperk, Dolní Studénky- Šumperk) 

Přednádraží 

Řešení prostoru před nádražím ČD 

Parkoviště 

Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova, Finská 

Realizace parkovišť dle koncepce 

Bezbariérová trasa 

Realizace projektu "Bezbariérová trasa města Šumperka" 

Rekonstrukce místních komunikací 

Rekonstrukce místních komunikací po rekonstrukci kanalizace (VHZ I.)- ul. Jiřího 
z Poděbrad 

Komunikace ul. Temenická- II.etapa 

Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená 

I1- Dobudování 
kvalitního 
dopravního 
systému města 

Rekonstrukce místních komunikací po rekonstrukci kanalizace (VHZ II) 
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Projekt Zlepšení kvality vod…II.etapa-příspěvek VHZ I2- Rekonstrukce 
kanalizační a 
vodárenské sítě Vybudování dešťové kanalizace- ul. Sokolská, Sluneční, Západní, Anglická, 

Javoříčko 

Pořízení nového územního plánu města 

Příprava průmyslové zóny IV. 

I3- Územní a 
technická 
příprava 
rozvojových 
ploch Příprava průmyslové zóny III. 

Dům na půl cesty (objekt Revoluční 55) 

Integrované zařízení sociálních služeb (býv.kasárna) 

Podpora rozvoje terénních sociálních služeb (objekt pečovatelské služby) 

S3- Rozvoj 
sociální 
infrastruktury 

Zařízení s celodenní péčí o seniory (majetek města v nemocnici) 

S2- Rozvoj 
občanské 
společnosti 

Regenerace panelového sídliště Prievidzská (realizace jednotlivých etap) 

Hřiště u škol a školských zařízení- povrchy, zpřístupnění veřejnosti 

Dokončení rekonstrukce Bratrušovského koupaliště (včetně parkoviště) 

Modernizace plaveckého areálu Benátky 

Studie využití lesoparku cihelna pro sportovní vyžití 

Modernizace zimního stadionu 

Rozvoj Tyršova stadionu 

C3- Rozvoj 
sportovního 
vyžití a sportovní 
infrastruktury 

Modernizace letiště 

Zdroj: MěÚ Šumperk 
 
 
3.6. INFORMACE O DÁVKÁCH SOCIÁLNÍ POMOCI 
 
3.6.1. POMOC V HMOTNÉ NOUZI 
 
MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, oddělení dávek hmotné nouze eviduje celkem 337 
příjemců dávek ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Z tohoto počtu je 180 
příjemců s bydlištěm ve městě Šumperk, což činí z celkového počtu příjemců 53,4%.  
Počet osob v tabulce však vyjadřuje počet celkem vyplacených dávek, tzn. jeden 
příjemce může přijímat i více dávek. 
 

Tabulka č. 26 - pomoc v hmotné nouzi  

 okres Šumperk ČR 

pomoc v hmotné nouzi počet osob výše dávek počet osob výše dávek 

1.1. 2008 - 31.5. 2008 2 741 7 466 168,- Kč 72 1827 19,6 mld. Kč7 

1.5. 2008 - 31.5. 2008 501 1 400 856,- Kč   

Zdroj: MěÚ Šumperk, SOC; MPSV - http://www.mpsv.cz/files/clanky/5552/14072008.ppt  

 
Počet příjemců dávek hmotné nouze ve městě Šumperk činí 180. 
Ze 180 příjemců:  - rodin 79, z toho:  - matka samoživitelka:  33 
      - otec samoživitel:  3  
   - jednotlivců 101  - z toho muži do 30 let: 8 
 

                                                 
7 období od 1.1. - 30.6. 2008 
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3.6.2. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ POMOC 
 
Počet osob v tabulce opět vyjadřuje počet vyplacených dávek, tzn. jeden příjemce (rodič) 
může přijímat např. 3 dávky (přídavky na dítě). 
Data jsou za město Šumperk. 

 
Tabulka č. 27 - dávky státní sociální pomoci, Šumperk 

  počet osob výše dávek na 1 obyv. města 

přídavek na dítě 14 403 8 283 794,- Kč 296,42 Kč 
1.1. 2008 - 31.5. 2008 

sociální příplatek 2 928 4 602 347,- Kč 164,49 Kč 

přídavek na dítě 2 506 1 522 710,- Kč 54,5 Kč 
1.1. 2008 - 31.5. 2008 

sociální příplatek 508 863 498,- Kč 30,9 Kč 

srovnání s ČR 
1.1. 2008 - 31.5. 2008 

SSP 8 500 000 17,97 mld. Kč  

Zdroj: ÚP; MPSV - http://www.mpsv.cz/files/clanky/5552/14072008.ppt  

 
 
3.7. ÚDAJE OSPOD 
 
Oddělení v plném rozsahu zabezpečuje výkon státní správy v rámci rozšířené působnosti 
a podílí se na úkolech vyplývajících ze samostatné působnosti obce na úseku sociálně-
právní ochrany dětí.  
Plní funkce svěřené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona o rodině č. 94/1964 Sb. zabezpečuje a zaměřuje se na 
vyhledávání dětí osiřelých, dětí jejichž rodiče neplní své povinnosti, dětí svěřených cizí 
osobě, dětí, které vedou zahálčivý život, dopouští se útěků, požívají návykové látky, dětí, 
na kterých byl spáchán trestný čin. 
 

Tabulka č. 28 - statistika kurátorů MěÚ Šumperk 

 tr.č. přestupky 
vých. 
probl. dohled 

předb. 
opatření 

2003 102 47 167 7 5 

2004 98 63 166 7 7 

2005 89 83 165 4 1 

2006 145 73 184 6 9 

2007 73 56 173 5 6 
Zdroj: MěÚ Šumperk, OSPOD 

 
Tabulka č. 29 - evidované případy MěÚ Šumperk, OSPOD 

 
k 31.12.  2006 

nově zaevidované 
v 2007 k 31.12. 2007 

z toho živých 
případů 

rejstřík Om 3 751 268 3 794 2 160 
Zdroj: MěÚ Šumperk, OSPOD 

 
Věkové složení klientů kurátorů MěÚ Šumperk v období od 1.1. - 31. 7. 2008: 
 

Tabulka č. 30 

počet tr. činnosti + přestupků + záv. 
chování 296 

9 let 6% 

10 let 6% 

11 let 12% 

Tr. činnost dle věku 

13 let 6% 
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14 let 15% 

15 let 9% 

16 let 9% 

17 let 21% 

 

18 let 6% 
Zdroj: MěÚ Šumperk, OSPOD - SVI 

 
V uvedeném období bylo provedeno celkem 440 jednání kurátorů s klienty na MěÚ 
Šumperk, bylo uskutečněno celkem 89 návštěv v ústavní výchově a 45 jednání u 
hlavního líčení pro trestnou činnost. 
 
 
 

 
 
 
Závažnost kriminality nelze podceňovat, stejně jako nelze polevit či stagnovat v 
preventivních aktivitách společensky nežádoucích jevů. Tento cíl mají na zřeteli veškeré 
instituce ve městě, které se podílejí na eliminaci sociálně-patologických jevů a 
preventivních aktivitách. 
 
Do tohoto systému lze zahrnout: 
� Město Šumperk 
� Probační a mediační služba 
� Policie ČR 
� Krajský úřad Olomouckého kraje; 
� nestátní neziskové organizace. 
 
 
Pracovní skupina prevence kriminality ve městě Šumperk 
 
Usnesením Zastupitelstva města č. 848/08 bylo schváleno složení pracovní skupiny. V 
současnosti pracovní skupina prevence kriminality pracuje v následujícím složení:  
� Ing. Marek Zapletal – Město Šumperk; 1. místostarosta 
� Ing. Zdeněk Dočekal – Městská policie Šumperk; ředitel 
� Mgr. Petr Málek – MěÚ Šumperk, odbor školství, kultury a vnějších vztahů; vedoucí 

oddělení školství 
� Mgr. Hana Slavíková – MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí; kurátor pro mládež 
� Bc. Slavěna Karkošková – MěÚ Šumperk – odbor sociálních věcí; manažer prevence 

kriminality 
� Mgr. Miloslav Svatoň – Okresní ředitelství Policie ČR Šumperk; PIS 
� npor. Bc. Vítězslav Pechr - Okresní ředitelství Policie ČR Šumperk; vedoucí OO PČR 

Šumperk  
� por. Lubomír Vepřek - Okresní ředitelství Policie ČR Šumperk; komisař 
� Mgr. František Klíč – Probační a mediační služba, středisko Šumperk; vedoucí střediska 
� Mgr. Miroslav Adámek – PONTIS Šumperk o.p.s.; ředitel 
� Taťána Pospíšilová, DiS. – Armáda spásy Šumperk; ředitelka 
� Mgr. Jaroslav Ondráček – Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk; ředitel 
� Mgr. Milan Pšenčík – Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje, 

pracoviště Šumperk; okresní metodik preventivních aktivit 
� Ing. Martin Žaitlik - předseda komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti ve městě. 
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4.1. MĚSTO ŠUMPERK 
 
4.1.1. MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

a) Oddělení sociálně právní ochrany a prevence je jedním z nástrojů 
preventivního působení. Výkonem sociálně právní ochrany pracovníky příslušného 
OSPOD se rozumí zejména: 
- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu; 
- ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění; 
- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a další.8 
Zaměstnanci oddělení OSPOD pravidelně pořádají krátkodobé a dlouhodobé 
pobyty pro děti. Cílovou skupinou jsou děti, které neprovozují žádnou zájmovou 
aktivitu, tudíž svůj čas netráví smysluplně, pocházejí ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí, nebo se u nich mohou vyskytnout různé formy 
přestupkového či trestného jednání. 
Od roku 2003 je uskutečňován projekt „Komplexně primárně preventivní 
program“.  
V roce 2007 byl v celém okrese Šumperk realizován projekt Systém včasné 
intervence (dále jen SVI), který je od 1. 1. 2008 v provozu. 
 
b) Sociální kurátor: v rámci odboru sociálních věcí působí i sociální kurátorka. 
Náplň práce sociální kurátorky přispívá k eliminaci protizákonného jednání klientů. 
Provádí komplexní sociální práci v oblasti společensky nepřizpůsobivých osob a 
poskytuje jim výchovnou a poradenskou činnost. 
 
c) Romský poradce: náplň práce romského poradce spočívá v agendě napomáhání 
výkonu práv příslušníků národnostních menšin a romské komunity v souladu se 
zákonem 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin. Spolupracuje 
s řadou státních i nestátních institucí. 
 
d) Protidrogový koordinátor: v souladu s usnesením vlády č. 446/1993, o 
koncepci a programu protidrogové politiky, vykonává činnost koordinační, iniciativní a 
poradní. Zabývá se drogovou problematikou a jejím řešením. Průběžně soustřeďuje 
informace o vývoji situace, zabezpečuje jejich vyhodnocení a navrhuje řešení. 
Poskytuje poradenské služby, zprostředkovává klientům péči v odborných zařízeních. 
V rámci nespecifické primární prevence se podílí na vytváření programu 
volnočasových aktivit dětí a mládeže. Spolupracuje s institucemi v oblasti školství, 
zdravotnictví, policie a s nestátními subjekty.  

 
e) Komise sociálně právní ochrany: zabývá se skutečnostmi souvisejícími 
s výkonem sociálně právní ochrany dětí a prevence. 

 
4.1.2. MĚSTSKÁ POLICIE ŠUMPERK: existence městské policie má významný vliv na 

prevenci kriminality. Úkoly městské policie nejsou pouze represivního charakteru, 
ale vyvíjí také aktivity, jejichž snahou je předcházení páchání trestných činů a 
přestupků. Již samotná přítomnost městské policie může zvyšovat pocit bezpečí 
občanů. 

 
4.1.3. KOMISE RADY MĚSTA: jsou podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů iniciativní a poradní orgány tohoto 
výkonného orgánu obce, který řeší a projednává otázky samostatné působnosti. 
Ze své činnosti jsou komise odpovědny radě města. V případě, že byl komisi 
svěřen výkon přenesené působnosti, je komise na svěřeném úseku odpovědna 
starostovi města. Z celkového počtu 13 komisí rady města se na prevenci 
kriminality podílejí nejvíce: 
- Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě;  

                                                 
8 V souladu s právní úpravou zák. č. 359/1999 Sb., v platném znění. 
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- Komise sociální; 
- Komise dopravy a BESIP. 

 
 
4.1.4. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA 
 

a) Dům dětí a mládeže U radnice: nabízí širokou škálu kroužků, technických, 
estetických, sportovních, přírodovědeckých, různé zajímavé akce a tábory. 
 
b) Městské knihovny: Městská knihovna, Městská knihovna Sever, Pedagogická 
knihovna. 
 
c) Podniky města Šumperk: organizace založená městem, kromě služeb 
sdružených v rámci organizace, jsou realizátorem nejednoho projektu prevence 
kriminality. 
 
d) Pontis Šumperk, o.p.s.: organizace založená městem, poskytující sociální služby 
pro občany, blíže popsané budou následně. 
 
e) Základní školy Šumperk: město Šumperk je zřizovatelem pěti základních škol, 
na kterých působí metodici prevence kriminality, školy kromě ostatních zájmových 
aktivit realizují i minimální preventivní programy. 
 
f) Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů: („Komín“) rekonstrukcí budovy 
bývalé základní školy (projekt spolufinancován EU a ČR), byly vytvořeny prostory 
učeben, řemeslnických dílen, poraden a pracoven, ve kterých DDM Vila Doris a PC 
Šumperk (partner projektu) provozuje svou činnost a nabízí cílovým skupinám různé 
typy seminářů, přednášek, kurzů atd. Celý komplex je bezbariérový a dostupný všem 
klientům z řad rizikových skupin obyvatel (zejména osoby s handicapem, 
nezaměstnanou mládež do 26 let, národnostní menšiny, matky samoživitelky, matky 
na mateřské dovolené s dětmi do 15 let).  
V prostorách centra „Komín“ jsou poskytovány následující služby: 
- Občanské sdružené ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky; 
- Mateřské centrum Komínkov; 
- Rodinné centrum; 
- Keramická dílna s hrnčířskými kruhy; 
- Učebna výpočetní techniky; 
- Tančírna; 
- Ateliér; 
- Multifunkční učebna pro potřeby výukových a vzdělávacích aktivit; 
- Zkušebny Šumperského dětského sboru. 

 
 
4.2. PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA, PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK 
 

Probační a mediační služba plní úkoly vyplývající se zákona č. 257/2000 Sb. 
v platném znění, O probační a mediační službě. Jedná se o bezplatné trestně první a 
sociální služby. Probační a mediační služba (dále jen „PMS“) zajišťuje probaci (dohled, 
který spojuje kontrolu i pomoc u odsouzených občanů k alternativním trestům) a 
mediaci (mimosoudní řešení trestních sporů mezi poškozeným a obviněným 
pachatelem, prostřednictvím třetí osoby - mediátora). PMS přispívá k ochraně 
společnosti účinným řešením rizikových a konfliktních stavů spojených s trestním 
řízením a efektivním zajištěním uložených alternativních opatření. 
Zástupce PMS pracuje v Týmu pro mládež i v pracovní skupině prevence kriminality. 
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4.3. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
 

Preventivní informační skupina (PIS) Policie ČR okresní ředitelství Šumperk je 
významnou složkou v oblasti prevence kriminality. 
Preventivní činnost OŘ Policie ČR Šumperk je rozmanitá a soustavná. Na regionální 
úrovni pořádá policie řadu besed, přednášek, dny otevřených dveří či soutěží, 
zejména pro žáky základních škol a studující mládež, ukázky na dnech IZS.  
Při svém preventivním působení spolupracuje policie s dalšími institucemi na společných 
projektech, letos společné projekty – „Nová tvář prevence závislostí“ či „Společnou 
prevencí proti drogám na školách“, dále projekt „Bezpečí pro ženy“ zaměřen na 
domácí násilí, či projekt věnován potencionálním obětem šikany mezi dětmi „Pomoc 
potenciálním obětem šikany“. Pozornost je také věnována seniorům, na které se při 
plánování preventivních aktivit nezapomíná. 
Již šestým rokem je v Šumperku realizován celostátní projet „Ajaxův zápisník“, dále 
ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a BESIPem byly realizovány dopravně-
bezpečnostní preventivní akce pro děti i veřejnost „Pásovec“.  
Preventivní informační skupina Policie ČR Šumperk poskytuje analytická data a 
podklady pro analýzu kriminality v regionu. Zástupce policie působí jak v Týmu pro 
mládež, tak v pracovní skupině prevence kriminality a rovněž v Komsi pro prevenci a 
bezpečnost města.  

 
 
4.4. KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE 
 
Krajské organizace působící v oblasti prevence kriminality: 
4.4.1. Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, p.o.; 

pracoviště Poradna pro rodinu Šumperk se zaměřuje na rodiny ohrožené 
rozvratem a v rámci své činnosti nabízí pomoc při řešení všech souvisejících problémů 
a potíží, od narušených vztahů, přes manželské krize, domácí násilí, generační 
problémy, až po těžké životní situace apod. 

 
4.4.2. Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o. podává pomocnou ruku matkám 

s dětmi v tísni a poskytuje péči, azyl a poradenskou činnost potřebným. 
 
4.4.3. Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště 

Šumperk poskytuje psychologickou a speciální pedagogickou péči klientům ve věku 
od 3 do 19 let, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. 

 
4.4.4. Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Vila Doris Šumperk: aktivity této složky jsou různorodé a zaměřené 
nejenom na děti mládež ale i dospělé.  
Hlavní náplní je pravidelná zájmová činnost, která je soustředěna v 80 kroužcích 
tělovýchovných, výtvarných, hudebních, keramických, přírodovědných, počítačových 
atd.; 
- Pořádá akce pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých: sportovní a 

výtvarné soutěže, výstavy, besedy se zajímavými lidmi, semináře pro pedagogy, 
výlety a výukové programy; 

- Připravuje pro děti bohatou letní činnost – jazykové tábory, soustředění zájmových 
kroužků a tábory pro veřejnost. Na našich turistických základnách Švagrov a 
Štědrákova Lhota se za letní sezónu vystřídá na 1 000 dětí ze Šumperka a okolí. 

- Úspěšně pracuje také Středisko ekologické výchovy, které připravuje výukové 
ekologické programy pro mateřské a základní školy.  

- Světoznámý Šumperský dětský sbor se svými pěti odděleními Růžové děti, Barevné 
děti, Plameňáci, Motýli a Cansoneta pod vedením Tomáše Motýla reprezentují nejen 
město Šumperk, ale i Českou republiku. 

- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - pořádá pro pedagogické 
pracovníky šumperského okresu semináře, metodické lekce, tematické zájezdy, 
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kurzy (výpočetní techniky, jazykové). Vzdělávací programy jsou připravovány ve 
spolupráci se zkušenými pedagogy z řad pracovníků našeho okresu, s pracovníky 
vysokých škol, s kolegy z NIDV Praha, Brno, Plzeň, Olomouc a NIDM Praha. 
Jazykové kurzy jsou vedeny lektory ze zahraničí.    

- Artedílna  
 
4.4.5. Sociální služby Šumperk - Penzion pro důchodce: nabízí trvalé bydlení pro 

seniory, kteří jsou schopni sami se o sebe postarat, s poskytováním pečovatelské a 
zdravotnické služby. 

 
4.4.6. Sociální služby Šumperk - Středisko pečovatelské služby: poskytuje služby 

seniorům a osobám se zdravotním postižením (služby osobní hygieny, práce spojené 
s údržbou domácnosti, doprovod, dohled, dovoz obědů apod.) 

 
4.4.7. Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje nabízí: 

- zprostředkování pomoci při řešení obtížné sociální situace; 
- sociálně právní poradenství; 
- klubovou činnost; 
- konzultační činnost; 
- volnočasové aktivity; 
- rekondiční pobyty. 

 
4.4.8. APLA – Olomoucký kraj: Asociace pomáhající lidem s autismem, nabízí sociálně 

právní poradenství osobám s diagnózou autismus a veřejnosti. 
 
4.4.9. Střední školy v Šumperku  

- Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8; 
- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1; 
- Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, 

Hlavní třída 31; 
- Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2; 
- Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3; 
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30; 
- Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné 

učiliště, Šumperk, Bulharská 8; 
- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3. 

 
 
4.5.  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR 
 
4.5.1. Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola 

Šumperk: výchovně-vzdělávací zařízení pro dětí se specifickými poruchami chování.  
 
 
4.6. NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
 
4.6.1. PONTIS Šumperk, o.p.s. zajišťuje ve městě následující služby: 
azylové služby: 

- Domov pro osamělé rodiče s dětmi v tísni: poskytuje ubytování, základní 
sociální poradenství a pedagogickou péči matkám a otcům s dětmi bez rozdílu věku; 

- Krizový byt: poskytuje azylovou pomoc ženám (příp. i s dětmi) v akutní tísni. Je 
součástí Domu pro osamělé rodiče v tísni a je nepřetržitě připraven pro ženy bez 
rozdílu věku, které se ocitly v akutní tísni a potřebují ubytování. Jedná se o byt 1+0 
s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem. Maximální doba pobytu je 7 
dní. K dispozici je sociální pracovnice, příp. pečovatelky - provozní pracovnice. 
Ročně využije této služby cca 26 žen a 42 dětí. 

- Ubytovna na Zábřežské: nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování. 
- Sociální byt 
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služby seniorům a zdravotně postiženým: 
- Denní centrum pro dospělé Matýsek je zařízením vhodným zejména pro 

osaměle žijící seniory a dospělé zdravotně postižené občany, kteří nemohou nebo 
nechtějí být sami doma po celý den. Služeb denního centra využívají také rodiny 
žijící se svým blízkým ve společných domácnostech, ale ve většině případů z 
důvodu zaměstnání mu nemohou věnovat celodenní péči nutnou u některých 
specifických onemocnění. 

- Středisko osobní hygieny: cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení 
občané, sociálně potřební občané, veřejnost. 

- Půjčovna kompenzačních pomůcek: Jde o službu, která reaguje na potřebu 
okamžitě řešit poptávku po základních kompenzačních pomůckách do doby, než si 
je potřebný zajistí přes zdravotní pojišťovnu. 

- Kavárnička pro seniory: cílem je prodloužení aktivního a nezávislého života 
starších občanů. 

- Klub důchodců: Seniorům z města a okolí nabízí možnost využití volného času 
a seberealizace. 

- Domy s pečovatelskou službou Alžběta, Markéta a Tereza: jsou určeny pro 
seniory, příp. občany, kteří jsou soběstační, ale k samostatnému životu potřebují 
pro svůj špatný zdravotní stav pomoc. Nabízí se zde základní pečovatelské úkony 
jako nákupy, dovoz jídla, úklid domácnosti, praní a žehlení, pedikúra apod. Součástí 
služeb je i půjčovna kompenzačních pomůcek a nabídka vzdělávacích a motivačních 
programů. Celkem 106 bytů. 

 

ostatní služby: 
- Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot: byl založen v září 2003 tehdy pod 

názvem Arteen. Vznikl jako reakce na stále se zhoršující situaci šumperské mládeže 
v oblasti sociálně nežádoucích jevů, jako je například vandalismus, zneužívání 
návykových látek, šikana, apod. Rachot je místo, kde je dětem a mladým lidem 
poskytován chráněný prostor pro trávení volného času, různé formy volnočasových 
aktivit a podpora při zvládání obtížných životních situací. Cílem projektu je 
zkvalitnění způsobu trávení volného času u šumperských dětí a mládeže, které 
nemají zájem o členství v jakékoli z organizací nabízejících programy pro volný čas 
a ani se nechtějí vědomě zapojovat do činností, které mají charakter pravidelných 
setkání. Je snahou pracovníků klubu tuto mládež vytipovat, oslovit a nabídnout jim 
jak bezpečnější prostor pro pasivní trávení volného času, než je ulice, tak i možnost 
nezávazně se účastnit široké škály nabízených konkrétních činností. Kritéria pro 
poskytnutí služeb jsou dána pravidly, která musí každý, kdo chce klub navštěvovat, 
dodržovat. Jedná se v podstatě o základní pravidla slušného, bezkonfliktního 
chování a respektování ostatních účastníků klubu. Četnost a pravidelnost návštěv 
klubu, stejně jako volba vykonávaných činností, je zcela dobrovolná. Nabídku 
činností v klubu určují zejména děti a mládež. Klub je otevřen každý pracovní den v 
odpoledních hodinách od 13 do 18 hodin. 
V rámci prevence sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže klub rozvíjí tyto 
činnosti: 
� volnočasové aktivity pro děti a mladé lidi z rizikového prostředí (výtvarné aktivity, 

hra na hudební nástroje, stolní hry, možnost přípravy do školy, apod.), ale i 
možnost pasivně stráveného odpoledne (televize, video, povídání si s přáteli, 
apod.); 

� interaktivní besedy v oblasti primární prevence alkoholových i nealkoholových 
závislostí; 

� vyhledávání a kontaktování dětí v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; 

� činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich 
vzniku, zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti; 

� probační program – akreditovaný, interaktivní program „Právo pro každý den“ na 
pomoc mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, získat potřebné 
právní a sociální dovednosti a kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých 
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vlivů a sociálního vyloučení, pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich 
jednání jak na jejich další uplatnění ve společnosti, osobní a profesní rozvoj. 

 
- Kontaktní centrum Krédo: kontaktní centrum pro drogově závislé, které 

uživatelům nelegálních drog a veřejnosti poskytují sociální poradenství, testování, 
hygienický a potravinový servis, výměnný a vitamínový program. 

- Mateřské centrum Babouček: nabízí prostor, kde mohou rodiče získávat nová 
přátelství, navzájem si předávat své zkušenosti, poradit se a zároveň se také 
vzdělávat (v oblastech výchovy, psychologie a životního stylu). Mateřské centrum je 
i místem aktivního odpočinku - například při cvičení a zpívání. Děti zde mají 
možnost kontaktu s vrstevníky a mohou rozvíjet své schopnosti i dovednosti v 
nejrůznějších oblastech života. 

- Společenské středisko Sever: je zařízení, které poskytuje služby široké 
veřejnosti  v oblasti společenské, např. zábavná odpoledne pro důchodce s živou 
hudbou a tancem a tělovýchovné, kde nabízí širokou škálu kurzů pohybové výchovy.  

- Zaměstnávání: středisko, které nabízí zaměstnání především občanům, kteří jsou 
uživatelé sociálních služeb Pontis-u. Vzniklo 7 pracovních míst s 4,0 úvazky. 
Pracovní aktivity jsou zaměřeny na vnitřní a vnější údržbu stávajících sociálních 
objektů v síti Pontis Šumperk o.p.s. 

 
4.6.2. Charita Šumperk: byla ustavena jako účelové zařízení římskokatolické církve 

olomouckým arcibiskupem (zřizovací dekret ze dne 11. 11. 1992) a je zaregistrována 
u Ministerstva kultury ČR. Práce Charity Šumperk je zaměřená na pomoc osobám 
sociálně vyloučeným a veřejnosti, nabízejí: 
- osobní asistenci; 
- pečovatelskou službu; 
- ošetřovatelskou službu + komplexní domácí péči; 
- ošacovací středisko a humanitární pomoc; 
- sociálně-právní poradenství; 
- krizovou intervenci a pomoc lidem v nozi; 
- fond přímé pomoci. 

 
4.6.3. Armáda spásy Šumperk: centrum sociálních služeb – s nabídkou služeb: 

- Noclehárna: nízkoprahové zařízení s celoročním provozem a kapacitou 20 lůžek 
pro muže a 6 pro ženy starší 18 let, které poskytuje možnost uspokojení základních 
životních potřeb (bezpečí, jídlo, hygiena, spánek) a odborné sociální poradenství; 

- Azylový dům pro muže: celodenní ubytování a stravování pro muže bez přístřeší, 
sociálně právní poradenství, podpora při hledání bydlení a zaměstnání. Součástí 
pobytu jsou pracovní aktivity v rozsahu 3hod v pracovní dny; 

- Rozvoz obědů: jednotlivcům i organizacím, pro cílovou skupinu veřejnost. 
 
4.6.4. Český Červený kříž: Oblastní spolek Šumperk – Středisko sociální pomoci, 

poskytující pomoc osobám sociálně vyloučeným a veřejnosti. 
 
4.6.5. Dětský klíč Šumperk, o. p. s.: poskytuje pomoc dětem s vývojovými poruchami 

a jejich kombinacemi a rodinám – osobní asistenci, odlehčovací služby, sociálně 
aktivizační služby. 

 
4.6.6. LANO, o.s.: cílovou skupinou jsou děti a mládež, pro které jsou nabízeny 

volnočasové aktivity, dětský klub, sportovní klub, klub Exit 316, klub Volant, 
víkendové pobyty a letní tábor, příměstský tábor Okolopuťák, víkendové programy – 
Sobota bez televize, terénní programy, apod.  

 
4.6.7. SAVORE, o.s: cílovou skupinou jsou děti a mládež, kterým je nabízeno zajímavé 

trávení volného času, zabývají se také doučováním, přípravou do školy. Pořádány 
jsou výlety, víkendové pobyty, tábory, kulturní a společenské akce. 
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4.6.8. Občanská poradna v Šumperku detašované pracoviště Občanské poradny 
Jekhetane - Společně Ostrava: cílovou skupinou je veřejnost, které je poskytováno 
poradenství v oblasti bydlení, rodinných a mezilidských vztahů. 

 
4.6.9. Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky: poskytuje 

pro veřejnost, ženy a dívky poradenskou činnost, testování na těhotenství, 
zprostředkovává odbornou pomoc, realizuje přednášky na školách, krizovou 
intervenci. 

 
4.6.10. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých: poradenská činnost, 

průvodcovská a předčitatelská služba, nácvik prostorové orientace, sebeobsluhy, 
socioterapeutická práce, klub seniorů, kuchařů, šikovných rukou, PC, rekondiční 
pobyty, sportovní činnost a kulturní aktivity pro osoby se zrakovým postižením a 
veřejnost. 

 
4.6.11. RES-SEF, o.s.: zajišťuje terénní prací s drogově závislými lidmi. Nabízí odborné 

sociální poradenství. 
 
 
4.7. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ŠUMPERKU 
 
Ve městě Šumperk byl v období od 20. 9.2005 do 30. 6. 2007 realizován projekt 
„Komunitní plánování sociálních služeb města Šumperka“. Cílem tohoto projektu bylo 
kromě zmapování sítě poskytovatelů sociálních služeb ve městě, také zlepšení 
vzájemného povědomí a spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb.  
Jedním z neméně důležitých cílů a úkolů bylo také zlepšení povědomí o nabídce na poli 
sociálních služeb mezi širokou veřejností. Toto bylo realizováno prostřednictvím informací 
v tisku, kde byli představeni poskytovatelé sociálních služeb a jejich činnost, byly vydány 
informační letáky, Adresář poskytovatelů sociálních služeb, byly zprovozněny webové 
stránky Komunitního plánování sociálních služeb, byly instalovány 3 schránky pro 
anonymní sběr připomínek občanů a jako nejúčinnější se ukázala veřejná setkání v parku, 
kde byla prezentace poskytovatelů sociálních služeb a jejich činnost doprovázena 
kulturním programem na jehož realizaci se ve velké míře podíleli samotní uživatelé 
sociálních služeb.  
Výsledným dokumentem celého projektu je „Komunitní plán sociálních služeb města 
Šumperka na období let 2007 - 2015“, schválen Zastupitelstvem města Šumperka. 
 
 
 

 
 
 
Ve městě Šumperk byl v období od 11. 6. 2008 do 16. 6. 2008 realizován sběr dat pro 
sociologický výzkum „Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk“. Zadavatel a výzkumný 
tým si kladl za cíl především identifikovat: 
- míru osobní negativní zkušenosti občanů s kriminalitou ve městě Šumperk, 
- lokalizovat riziková místa ohrožení občanů, 
- postoj občanů k práci Městské policie, policistů Okresního ředitelství Policie ČR Šumperk 

a Obvodního oddělení PČR Šumperk, 
- názory a postoje občanů k otázce přínosu kamerového monitorovacího systému, 
- informovanost občanů o službách organizací, které se angažují v oblasti předcházení 

společensky nežádoucích jevů, ale také řadu dalších indikátorů. 
Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 700 respondentů. Při analýze bylo statisticky 
pracováno se souborem 678 respondentů. Výběr vzorku respondentů byl stanoven na 
základě metody kvótního výběru. Kvótními znaky byly věkové kategorie, pohlaví a 
vzdělanostní kategorie. Snahou bylo, aby výběr vzorku respondentů, co nejvíce odpovídal 
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45,4 34,5 79,9

41,8 39,2 81

41,5 38,9 80,4

37,8 24,5 62,3

36,3 38,3 74,6

33,9 34,4 68,3

31,3 40,5 71,8

29,9 36,4 66,3

26,9 18,8 45,7

26,6 37,8 64,4

23,8 31,7 55,5

16,8 31,6 48,4

16,1 19,7 35,8

14,7 30,4 45,1

14,7 19,6 34,3

Častý výskyt problémových osob (bezdomovci, opilci apod.)

Krádeže kol

Výtržnictví

Obavy z občanů jiných národností

Ublížení na zdraví

Nevhodné, vulgární chování mladistvých

Bytové krádeže

Loupež

Znásilnění

Rvačka

Výroba a distribuce drog

Krádeže aut

Špatné pouliční osvětlení

Kapesní krádeže

Vražda

reálnému složení populace města Šumperk z hlediska sociálně-demografických 
charakteristik. 
 
 
5.1. MÍRA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ 
 
Téměř sedm z deseti respondentů (67,2 %) uvedlo, že se cítí rozhodně nebo spíše 
bezpečně v okolí svého bydliště. Necelá třetina dotázaných (31,0 %) však uvedla, že se v 
okolí svého bydliště necítí bezpečně.  
 

Graf č. 13 - Míra pocitu ohrožení občanů 

 
Zdroj: Sociologický výzkum, „Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk“ 

 
 
5.1.1. DŮVODY POCITU OHROŽENÍ 
 
Důvody obav byly identifikovány pouze u těch respondentů, kteří se rozhodně nebo spíše 
necítí bezpečně v okolí svého bydliště (31,0 % dotázaných). 

 
Graf č. 14 - Důvody pocitu ohrožení občanů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Sociologický výzkum: „Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk“ 
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Graf č. 15 - Údaje dle OOP PČR Šumperk 

 
Zdroj: PČR Šumperk 

 
 
5.1.2. MÍSTA POCITU OHROŽENÍ 
 
Místem, které považují respondenti v Šumperku za nejrizikovější jsou parky obecně, dále 
pak oblast Temenice, vlakové a autobusové nádraží, Jesenická ulice a okrajové části města. 
 
 
5.1.3. OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S TRESTNOU ČINNOSTÍ 
 
V posledních dvou letech se obětí trestného činu nebo pokusu o něj na území města Šumperka 
stala téměř čtvrtina respondentů osobně nebo se jí stal někdo z členů jejich domácnosti. 
U respondentů, kteří odpověděli kladně, byl identifikován druh trestného činu.  
 

Graf č. 16 - Druh trestného činu, přestupku nebo pokusu o něj 

 
Zdroj: Sociologický výzkum: „Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk“ 
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Téměř dvě třetiny těchto respondentů (64,8 %), ohlásily tento trestný čin policistům 
nebo strážníkům městské policie. Třetina oslovených respondentů (34,0 %) však trestný 
čin neohlásila. 
 
V případě, že trestný čin nebo pokus o něj nebyl nahlášen, bylo to nejčastěji z důvodu, 
že se respondent domníval, že policie by to stejně nevyřešila (49,0 %), šlo o nezávažný 
čin, malou škodu (17,0 %) nebo to respondent vyřešil sám (15,1 %). 
Více než tři čtvrtiny respondentů (76,2 %) uvedly, že v případě, že budou vyzvány, 
budou svědčit. 
 
Desetina respondentů sama nabídne policii svědectví. Desetina respondentů však uvedla, 
že při vyšetřování trestné činnosti, která se jich bezprostředně netýká není ochotna 
svědčit.  
 
 
5.1.4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ OBČANŮ 
 
Více než pětina respondentů učinila k ochraně svého majetku v posledních dvou letech 
určitá bezpečnostní opatření (např. další zámek na dveře). Pouze více než dvacetina 
dotázaných učinila mimořádná opatření (např. čidla, alarmy, bezpečnostní dveře, mříže 
apod.).  
Téměř polovina respondentů považovala za nutné učinit v posledních dvou letech k 
ochraně svého majetku pouze běžná opatření (např. důsledné zamykání). Více než 
čtvrtina respondentů nepovažovala za nutné v posledních dvou letech činit žádná 
bezpečnostní opatření k ochraně svého majetku.  
 
 
5.2. SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ 
 
 
5.2.1. SPOKOJENOST OBČANŮ S MĚSTSKOU POLICIÍ 
 
Více než polovina dotázaných (55,8 %) uvedla, že je naprosto nebo spíše spokojena s 
prací strážníků Městské policie Šumperk v místě jejich bydliště. Necelá třetina 
respondentů (30,3 %) je s prací strážníků Městské policie Šumperk naprosto nebo 
spíše nespokojena.  
 
5.2.2. SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ ČR 
 
Téměř polovina respondentů (49,1 %) uvedla, že je naprosto nebo spíše spokojena s 
prací policistů Okresního ředitelství Policie ČR Šumperk a Obvodního oddělení PČR 
Šumperk v místě svého bydliště. Naproti tomu více než pětina dotázaných (20,9 %) je 
s jejich prací naprosto nebo spíše nespokojena. Necelá třetina dotázaných (30,0 %) 
nemá názor – neví. 
 
 
5.2.3. DŮVODY NESPOKOJENOSTI 
 
Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří uvedli, že jsou s prací strážníků Městské 
policie Šumperk v místě bydliště naprosto nebo spíše nespokojeni.  
 

Tabulka č. 31 - Důvody nespokojenosti 

Můžete prosím uvést důvod Vaší nespokojenosti? 
Celkem 

(Absolutní 
hodnoty) 

Celkem validní 
četnosti (%) 

Nedostatek pěších policejních hlídek, obchůzek, slabý 
výskyt, nikdy jsem žádné neviděl 

46 22,5 
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Nezájem o práci, nedělají to pořádně, neřeší co by měli 31 15,2 

Nechuť pomáhat, nejsou schopni zajistit bezpečnost 30 14,7 

Nejsou na místech, na kterých by měli být 18 8,8 

Nedostatečná aktivita policie ve večerních a nočních 
hodinách 

14 6,9 

Řeší nepodstatné věci, místo aby se zaměřili na závažné 
případy 

12 5,9 

V okrajových částech se objevují málo 5 2,5 

Ostatní 48 23,5 

Celkem 204 100,0 
Zdroj: Sociologický výzkum: „Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk“ 

 
Jiná odpověď - do této kategorie byly zařazeny statisticky nevýznamné odpovědi: jsou 
vidět pouze u přechodů v ranních hodinách, kdy školáci chodí do škol; montují se do 
dopravy; vybírají pouze peníze za pokuty; mají arogantní chování při sebemenším 
přestupku; zneužívají pravomocí; nedůsledně kontrolují; nedostatečně kontrolují na 
parkovištích; špatná koordinace kamerového systému; nepoužívají stejný metr na 
všechny osoby; nevyšetřují krádeže kol; nemají autoritu; nedělají nic proti bezdomovcům; 
spí a autech, apod. 
 
 
5.2.4. POSTOJ OBČANŮ KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU 
 
Téměř sedm z deseti respondentů (68,8 %) se domnívá, že kamerový monitorovací 
systém sehrává určitě nebo spíše významnou roli v prevenci kriminality. Necelá pětina 
respondentů (18,8 %) uvedla, že podle jejich názoru kamerový monitorovací systém 
nesehrává významnou roli v prevenci kriminalita nebo že je k ničemu. 
 
 
5.3. ZÁVĚR SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
 
Nejčastěji respondenti uvedli, že by pro zlepšení bezpečnosti obyvatel kladli větší důraz 
na okrajové části města a nebezpečná místa, zvýšení počtu policistů v ulicích, pěší hlídky 
policie, větší podporu zařízení pro trávení volného času mládeže, monitorování veřejných 
prostranství kamerami, zvýšení pravomoci městské policie, zlepšení veřejného osvětlení, 
zavádění programů na prevenci kriminality. Nejméně často by respondenti volili lepší 
informovanost občanů o možnostech předcházení kriminalitě, zavedení nouzových hlásičů 
a lepší materiální zajištění policie. 
 
 
 

 
 
 
6.1. PROGRAMY PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2007 
 
 
6.1.1. PREVENCE KRIMINALITY - MP ŠUMPERK  
 

V rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství v roce 2007 
byly v loňském roce zpracovány dva projekty. Projekt s názvem „Výchova rizikové 
mládeže“, byl zpracován městem Šumperk ve spolupráci s Policií ČR. Byla  pořízena 
počítačová technika (dataprojektor, notebook a projekční plátno) ke zkvalitnění besed 
a přednášek na školách, které jsou realizovány jak pracovníky preventivně informační 
skupiny Policie ČR, tak odborem sociálních věcí MěÚ Šumperk. Projekt s názvem 
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„Bezpečné nakupování“ byl opět zpracován městem Šumperk ve spolupráci 
s Policií ČR. Jedná se o umístění 60 ks preventivně informačních tabulí o rozměrech 
500 x 500 mm do prostor parkovišť šumperských supermarketů, do ulic se zvýšenou 
koncentrací vozidel, k nádraží, ke hřbitovu a ke krematoriu, ke koupališti apod., kde 
informují nenásilnou formou občany, aby věnovali zvýšenou pozornost svému 
majetku (věci ve vozidlech, tašky, peněženky apod.) Jedná se o plechové tabule 
s textem a logem „Auto není trezor“.  
Dále jsme se podíleli na projektu Vily Doris s názvem „Cesta do školy“. Jedná se o 
preventivně bezpečnostní akci pro žáky čtvrtých tříd základních a speciálních škol 
v Šumperku a jejich učitele. Tato akce má za cíl naučit žáky bezpečně se dopravit do 
školy a zase zpět domů. Využíváme přitom i jízdní kola, která jsou vybavena dle 
platných právních předpisů. V roce 2007 proběhl již 5. ročník této akce, které se od 
roku 2002 zúčastnilo přes 600 žáků a spokojených učitelů.  
Spolupracujeme dále na akcích jak pro obyvatelstvo, tak pro žáky a studenty 
základních a středních škol, pořádaných městem na základně CO Luže.  
Zapojili jsme se do radiových relací na občanských radiostanicích, kde informujeme 
veřejnost o naší činnosti. 
Provádíme, zejména podle požadavků ředitelů škol, exkurze na služebně městské 
policie. 
Pravidelně také zveřejňujeme informace z činnosti MP formou tiskových zpráv jak 
v regionálním, tak celostátním tisku. Tyto informace zveřejňujeme i na webových 
stránkách města.  
Denně jsou strážníci MP vysíláni v ranních hodinách na frekventovaná místa 
v blízkosti škol k zajištění bezpečného přechodu dětí přes komunikace. 

 
 
6.1.2. PREVENCE KRIMINALITY - PIS OŘ PČR Šumperk 
 
a) Prevence v okrese: 

� Poradenská místnost - od roku 2001 působí na OŘ PČR tzv. poradenská místnost 
PIS, kde jsou pro veřejnost k dispozici základní materiály především o možnostech 
ochrany majetku a jeho zabezpečení, které pak spolu s názornými pomůckami 
slouží občanům k orientaci v problematice projednávané s pracovníky PIS. Tato 
místnost je využívána také studenty středních a vysokých škol, kteří zde získávají 
podklady a informace pro své seminární práce, bakalářské a diplomové práce. 
Nezřídka navštěvují poradenskou místnost občané v tísni, oběti trestné činnosti 
apod.  

 
� Komplexně primární preventivní program Města Šumperk - přednášková 

činnost (dále jen KPPP).  Tento program je zaměřený na primární prevenci sociálně 
patologických jevů mezi mládeží a je situovaný na základní školy Šumperska. V 
roce 2007 bylo do tohoto programu přihlášeno 20 základních škol, kde pracovníci 
PIS v průběhu školního roku provedli v 5. a 9. ročnících přednášky na stanovená 
témata. Celkem bylo v roce 2007 v rámci KPPP preventivně informační skupinou 
provedeno 62 besed pro 1271 žáků. 
Mimo tento program pracovní PIS provádějí přednášky a besedy pro základní a 
střední školy a organizace podle požadavků.  

 
� Dny otevřených dveří - každoročně v květnu, pro mládež a širokou veřejnost, 

zaměřené na prezentaci práce Policie ČR okresního ředitelství a obvodních oddělení 
v Šumperku, s expozicemi policejních služeb, statickými i dynamickými ukázkami 

 
� Ukázky na akcích IZS - na základě požadavků měst a obcí. 
 
� Den policistou - každoročně ( v červnu) preventivně soutěžní projekt ve spolupráci 

se šumperským Domem dětí a mládeže Vila Doris pro vybrané žáky osmých tříd 
základních škol okresu Šumperk. 
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� Mikuláš nebo čert - každoročně ve spolupráci s policisty dopravního inspektorátu 
a pracovníky místní pobočky pojišťovny Generali za účasti žáků vybrané základní 
školy Šumperska preventivní dopravně bezpečnostní akce, která je obdobou 
celostátní preventivní dopravně bezpečnostní akce Jezdíme s úsměvem.  

 
� Nová tvář prevence závislostí (ochrana mládeže) - v roce 2007 projekt PČR 

OŘ Šumperk zaměřen na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu mládeži a 
přístupnost výherních automatů mládeži. V rámci pokračování probíhají jednotlivé 
bezpečnostní akce doposud.  

 
� Společnou prevencí proti drogám na školách - projekt PČR OŘ Šumperk, 

zabývající se problematikou držení, užívání a distribuce OPL na středních školách v 
okrese Šumperk. Projekt vyvrcholil pilotní přednáškou s ukázkou. Na základě ohlasu 
bude přednáška podle zájmu středních škol na okrese poskytnuta. 

 
� Pomoc potenciálním obětem šikany - V měsíci září a listopad 2007 se 

preventivně informační skupina zapojila do projektu Pedagogicko psychologické 
poradny Šumperk na pomoc potenciálním obětem šikany. V rámci projektu se 
uskutečnily čtyři besedy a ukázky z práce Policie ČR a aktivní výuka těchto dětí v 
základech sebeobrany.  

 
� Bezpečí pro ženy - v listopadu 2007, ve spolupráci s Vilou Doris Šumperk, 

proběhla beseda pod názvem „Bezpečí pro ženy“, která byla zaměřena na trestnou 
činnost páchanou na ženách a domácí násilí. V prostorách Pedagogického centra 
Vily Doris se zúčastnilo deset zájemkyň. Ženám byly též rozdány preventivní 
materiály. Ohlas ze strany účastnic byl velmi pozitivní.  

 
� Nedejte šanci zlodějům - v závěru roku 2007 pracovník PIS a policista z OHS OŘ 

Šumperk uskutečnili preventivní akci pod názvem „Nedejte šanci zlodějům“, kdy v 
šumperských marketech osobně upozorňovali občany na nebezpečí kapesních 
krádeží a krádeží věcí z aut. Současně upozorňovali seniory na problém jejich 
okrádání v místech bydliště. Na místě byli rozdávány preventivní materiály.  

 
� Systém včasné intervence - Policie ČR Šumperk je jedním z hlavních subjektů 

SVI, úkolem kterého je rychle a adekvátně reagovat na problémy rizikové, ohrožené 
a delikventní mládeže a efektivně směřovat k nápravě nežádoucího stavu.  

 
� Podávání informací - Preventivně informační skupina OŘ Policie ČR Šumperk 

denně informuje občany o dění v okrese formou tiskového servisu prostřednictvím 
masmédií. vedle aktuálních informací z oblasti dopravy, o kriminalitě jsou součástí i 
preventivní informace, výzvy a varování.  
Nově od 1.7.2008 jsou v provozu celostátní webové stránky www.police.cz, kde po 
otevření /územní útvary/severomoravský kraj/Šumperk, jsou vedeny stránky 
okresního ředitelství, které se postupně plní a preventivní činnost zde bude mít 
nedílné zastoupení. 

 
� Partnerství - spolupráce s MÚ Šumperk na projektech v rámci programu MV - 

Partnerství. 
 
 
b) Prevence na celostátní úrovni: 

� AJAX - celostátní projekt „Ajaxův zápisník“ je realizován již šestým rokem. V roce 
2007 však pouze u žáků druhých tříd základních škol ve městě Šumperku (234 dětí). 
Část projektu pro třetí třídy byla centrálně zastavena. V rámci tohoto projektu bylo 
pracovníky PIS na základních školách provedeno 16 besed, kdy v závěru školního 
roku byly tyto besedy spojeny i s ukázkami výcviku a práce skupiny služební 
kynologie  a používané techniky u Policie ČR, kterých se zúčastnilo 531 dětí. 
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Současně byla vyhodnocena práce s Ajaxem za celý školní rok. Žáci byli odměněni 
drobnými dárky (upomínkovými předměty). 

 
� ZEBRA - druhým rokem probíhá, ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou 

Ministerstva vnitra, celostátní dopravně-bezpečnostní akce „ZEBRA“, která se v 
červnu 2008 uskutečnila před základní školou E. Beneše v Šumperku. Akce byla 
zaměřena na kontrolu dodržování pravidel pro přecházení pozemních komunikací, 
výchovu ke správnému přecházení a odbourání mýtu o absolutní přednosti chodců 
na přechodech. Cílem je působit na chodce, především děti a ocenit znalosti a 
správné chování na přechodu drobným dárkem.  

 
� JEZDÍME S ÚSMĚVEM - ve spolupráci s Českou pojišťovnou realizovány celostátní 

preventivní dopravně bezpečnostní akce „Jezdíme úsměvem“, a to se žáky 
základních škol. Kontrola dodržování rychlosti řidiči v okolí škol. Kladem této akce je 
velmi pozitivní ohlas jak mezi veřejností (včetně řidičské), tak mezi dětmi.  

 
� PÁSOVEC - tři roky po sobě  byla ve spolupráci s BESIPem zorganizována 

preventivní dopravně-bezpečnostní akce, která byla zaměřena na používání 
zádržných systémů. Řidičům a osádkám vozidel byly předávány figurky „pásovce“ a 
tematické preventivní materiály. 

 
� Prevence na útvarech OŘ PČR - vedení OŘ PČR Šumperk již v roce 2000 

rozhodlo o novém prosazování preventivní činnosti v rámci jednotlivých útvarů PČR 
v okrese, kdy byl zpracován pokyn ředitele OŘ, dle kterého je na každém útvaru 
určen pracovník, odpovědný za organizaci a provádění preventivních opatření v 
teritoriu. Pro tyto určené pracovníky bylo zpracováno dlouhodobé zaměření a hlavní 
úkoly, které mají v součinnosti s preventivně informační skupinou okresního 
ředitelství Šumperk plnit a jejichž výslednost je v závěru každého roku hodnocena a 
předkládána cestou PIS vedení OŘ. Vedoucí útvarů a pověření pracovníci plní úkoly 
zejména při styku s místními zastupiteli, vedoucími pracovníky dalších organizací, 
podniků a firem. Zajišťují společenské akce, řeší problémy se zaměřením na 
prevenci kriminality a dopravní nehodovosti. I když většina preventivní činnosti 
výkonných útvarů se zaměřuje na oblast trestné činnosti, což odpovídá postavení 
těchto útvarů, realizují jejich pracovníci i celou řadu dalších akcí pro školy v teritoriu, 
besedy, přednášky a ukázky práce PČR a jejich vybavení. Na základě informací 
zaslaných vedoucími útvarů a skupin, bylo v roce 2007 policisty OŘ a OO PČR 
okresu Šumperk uskutečněno celkem  137 akcí preventivního charakteru v okrese, 
které shlédlo 4189 dětí a dospělých. 

 
 
6.2. PŘEHLED PREVENTIVNÍCH PROJEKTŮ 1997 - 2007 
 
Město Šumperk se zapojilo do Programu prevenci kriminality na místní úrovni již v roce 
1997 jako jedno z prvních měst v republice. V letech 1997 – 2007 bylo zrealizováno 
celkem 73 projektů. Celkové náklady na tyto projekty se vyšplhaly ke 12 mil. Kč, přičemž 
ministersvem vnitra byly projekty podpořeny státní účelovou dotací v celko vé výši přes 
10 mil. Kč. 
 
Město Šumperk v letech 1997 až 2007 realizovalo projekty z oblasti situační a sociální 
prevence, jakož i projekty soužící k informování občanů.  
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Rok Název projektu Typ projektu Realizátor Dotace 

1997 In line centrum 1. Sociální DDM Vila Doris 790 000 

1997 Činnost psychoterapeutické skupiny 1. Sociální OÚ - ref. sociálních věcí 59 000 

1997 Kontaktní a poradenské středisko - DOMUS 1. Sociální Obč. sdruž. DOMUS 51 000 

1997 NON STOP centrum pro mládež 1. Sociální Obč. sdruž. DOMUS 134 000 

1997 Otevřené hřiště-Temenice 1. Sociální Město Šumperk 50 000 

1997 Veřejná sportovní zařízení v okrajových částech města - Vikýřovice 1. Sociální Město Šumperk 21 000 

1997 Kamerový monitorovací systém města 2. Situační MP Šumperk 1 956 000 

1997 Operativní vyhodnocování kriminality ve městě 2. Situační PČR 200 000 

1997 Informace pro občany 3. Info. pro občany Město Šumperk 70 000 

1997 VPT pro manažera 4. Obligat. položka   120 000 

1997 Sociologický průzkum vnímání pocitu bezpečnosti občanů 4. Obligat. položka   70 000 

1997 Vzdělávací program pro manažery KSP 4. Obligat. položka   20 000 

          

1998 Nuda nemá šanci I. 1. Sociální Podniky města Šumperk 170 000 

1998 Víceúčelové hřiště pro 14 druhů sportů 1. Sociální Město Šumperk 420 000 

1998 Zařazení problémové mládeže do pracovního procesu 1. Sociální Úřad práce 120 000 

1998 Psychoterapeutická skupina problémových dětí a etopedická poradna 1. Sociální OkÚ Šumperk 21 000 

1998 In line centrum II. 1. Sociální DDM Vila Doris 417 000 

1998 Pomoc ženám a dívkám v tísni I. 1. Sociální Poradna pro ženy a dívky v tísni 48 000 

1998 Nonstop centrum pro mládež II. 1. Sociální Domus, o.s. 171 000 

1998 Činnost psychoterapeutické skupiny a víkendové pobyty 1. Sociální OkÚ Šumperk 82 000 

1998 Úprava sídlištního hřiště - Temenice I. 1. Sociální Město Šumperk 160 000 

1998 Pejsek a já 1. Sociální MDDM Šumperk 34 000 

1998 Kamerový monitorovací systém - II. etapa 2. Situační MP Šumperk 825 000 

1998 Policie pro občany I. 2. Situační OŘ P ČR Šumperk 101 000 

1998 Informace pro občany II. 3. Info. pro občany Město Šumperk 70 000 

1998 Vybavení OŘ PČR  výpočetní technikou  pro  preventivní činnosti 4. Obligat. položka OŘ PČR 72 000 
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1999 Nuda nemá šanci - II. 1. Sociální Město Šumperk 180 000 

1999 Úprava sídlištního hřiště - K.H. Máchy 1. Sociální Město Šumperk 140 000 

1999 Kulturně - vzdělávací základna "Savore" 1. Sociální Město Šumperk 218 000 

1999 Nízkoprahové krizové kontaktní centrum pro rizikovou mládež - konečná etapa 1. Sociální Domus, o.s. 63 000 

1999 Azylové služby města Šumperk I. 1. Sociální Město Šumperk 179 000 

1999 Zařazení problémové mládeže do pracovního procesu II. 1. Sociální Úřad práce Šumperk 45 000 

1999 Pomoc ženám a dívkám v tísni II. 1. Sociální Poradna pro ženy a dívky v tísni 5 000 

1999 In line centrum III. 1. Sociální DDM - Vila Doris 100 000 

1999 Výchovné pobyty - psychoterapeutická skupina III. 1. Sociální OkÚ Šumperk 65 000 

1999 Výchovné pobyty pro děti z romských rodin 1. Sociální OkÚ Šumperk 30 000 

1999 Digitální zpracování záznamu kamerového systému 2. Situační MP Šumperk 324 000 

1999 Osvětlením k bezpečnosti obyvatel II. 2. Situační Podniky města Šumperk 170 000 

1999 Bezpečné parkoviště 2. Situační Podniky města Šumperk 10 000 

1999 Informace pro občany III. 3. Info. pro občany Město Šumperk 30 000 

1999 Policie pro občany II. 3. Info. pro občany OŘ PČR Šumperk 18 000 

1999 Kontaktní centrum Domus 3. Info. pro občany Domus, o.s. 15 000 

1999 Informační leták PPP 3. Info. pro občany PPP Šumperk 12 000 

1999 Expedice prevence 99 4. Obligat. položka   150 000 

          

2000 Nuda nemá šanci IV. 1. Sociální Podniky města Šumperka 120 000 

2000 Činnost psychoterapeutické skupiny a etopedické poradny 1. Sociální OkÚ - referát soc. věcí 34 000 

2000 Letní tábor romských dětí 1. Sociální OS Savore 21 000 

2000 Výchovné pobyty - psychoterapeutická skupina IV. 1. Sociální OkÚ - referát soc. věcí 50 000 

2000 Výchovné pobyty dětí z romských rodin 1. Sociální OkÚ - referát soc. věcí 50 000 

2000 Bezpečné hřiště po celý den 2. Situační Podniky města Šumperka 54 000 

2000 Policie pro občany IV. 3. Info. pro občany OŘ P ČR Šumperk 40 000 

2000 Policie pro občany III. 3. Info. pro občany OŘ P ČR Šumperk 67 000 

          

2001 Právo na každý den - vzdělávací kurz 1. Sociální Facia 3 000 
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2001 Osvětlení chodníku a hřiště 2. Situační Podniky města a.s. 80 000 

          

2002 Pobyty romských dětí Savore 1. Sociální O.S. Savore 60 000 

2002 Bezpečí pro naši mládež. 1. Sociální PČR Šumperk 27 000 

2002 Marketingová komunikace 1. Sociální agentura MOSPRA 1 500 

2002 Stojany k zabezpečení jízdních kol ve městě. 2. Situační Podniky města Šumperk 110 000 

          

2003 Kontaktní centrum pro drogově závislé 1. Sociální PONTIS Šumperk 58 000 

2003 Krizový byt pro ženy 1. Sociální PONTIS Šumperk 72 000 

2003 Krátkodobé a dlouhodobý pobyt pro rizikovou a delikventní mládež 1. Sociální Městský úřad Šumperk 50 000 

2003 Prevence kriminality a média 1. Sociální agentura MOSPRA 2 000 

2003 Kamerový a monitorovací systém města 2. Situační Městská policie Šumperk 300 000 

2003 Jízdní kola pro městskou policii 2. Situační Městská policie Šumperk 40 000 

2003 Prevence kriminality 4. Obligat. položka Institut pro místní správu Praha 4 000 

          

2004 Nízkoprahový klub pro problémové děti a mládež ARTEEN - vybavení 1. Sociální PONTIS Šumperk o.p.s. 170 000 

2004 Dlouhodobý a krátkodobé pobyty pro rizikovou a delikventní mládež 1. Sociální Městský úřad Šumperk, odbor soc. věcí 48 000 

2004 Letní tábor dětí ze Savore 1. Sociální Občanské sdružení Savore 15 000 

2004 Mobilní kamerový systém 2. Situační Policie ČR Okresní ředitelství Šumperk 100 000 

2004 Preventivně informační servis pro občany 3. Info. pro občany Městská policie Šumperk 40 000 

          

2006 "Zaostřeno na rychlost" 2. Situační   360 000 

          

2007 Systém včasné intervence - investiční část 1. Sociální Město Šumperk 1 261 000 

2007 Systém včasné intervence - neinvestiční část 1. Sociální Město Šumperk 238 000 

2007 Výchova rizikové mládeže 3. Info. pro občany Město Šumperk 66 000 

2007 Bezpečné nakupování 3. Info. pro občany Město Šumperk 50 000 

 


