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ÚVOD 

Město Šumperk se zapojilo do Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky na místní 

úrovni již v roce 1997 jako jedno z prvních měst v republice. V letech 1997 – 2015 bylo v rámci tohoto 

dotačního programu realizováno celkem 106 projektů z oblasti sociální a situační prevence, jakož i projekty 

sloužící k informování občanů. Celkové náklady na projekty programu prevence kriminality činily přes  

22 mil. Kč, přičemž Ministerstvo vnitra České republiky podpořilo tyto projekty státní účelovou dotací  

v celkové výši téměř 14,9 mil. Kč, ostatní náklady neslo město a subjekty participující na realizaci 

jednotlivých dílčích projektů. 

Skutečné finanční náklady na projekty a aktivity související s prevencí kriminality ve městě Šumperku  

jsou ve skutečnosti mnohem vyšší. Bez požadavků na finanční prostředky, ze zdrojů města a dalších 

dotačních zdrojů, byly realizovány projekty a aktivity, které nebyly podpořeny státní účelovou dotací 

Ministerstva vnitra České republiky nebo nebyly součástí programů prevence kriminality na místní úrovni, 

jedná se např. o rekonstrukce hřišť a sportovních plácků, školních hřišť, rekonstrukce prostor pro zřízení 

denního centra pro osoby bez přístřeší (Armáda spásy), zřízení Domu na půl cesty (Diakonie Českobratrské 

církve evangelické - Sobotín), sociologické průzkumy, informační a vzdělávací aktivity, besedy, Komplexní 

preventivní program Šumperk pro základní školy (jedná se o preventivní program zaměřený na žáky 5. až 9. 

ročníků, jehož cílem je předcházení rizikovému chování v třídních kolektivech), další preventivní akce  

a projekty Policie České republiky, Městské policie Šumperk nebo Střediska volného času a zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků DORIS Šumperk, pouliční osvětlení míst s exponovanou 

kriminalitou, modernizace a rozšíření kamerového dohlížecího systému, nebo výstavba skateparku v letech 

2014 - 2015 a další.  

Další činnosti a aktivity související s prevencí kriminality jsou podporovány a financovány v rámci 

grantového a dotačního systému města Šumperka a veřejné finanční podpory každý rok. 

 

Strategie prevence kriminality v Šumperku na roky 2016 - 2017 (dále jen Strategie) byla zpracována 

v souladu s platnou Strategií prevence kriminality České republiky a v návaznosti na předchozí strategické 

dokumenty prevence kriminality města Šumperka: 

- Koncepce prevence kriminality města Šumperka na léta 2009 až 2011, 

- Strategie prevence kriminality v Šumperku na léta 2012 - 2015. 

Strategie byla zpracována s cílem definovat a popsat problematiku kriminality v Šumperku, a na základě 

problémů identifikovaných v rámci bezpečnostních analýz - kriminality, sociálně-demografické  

a institucionální, si stanovit cíle a priority, které budou v rámci tohoto dokumentu řešeny dílčími projekty 

nejen v rámci Programu prevence kriminality na daný rok, ale také z jiných finančních zdrojů.  

Hlavním cílem Strategie je stanovit si cíle a priority v oblasti prevence kriminality, na kterých budou 

participovat odpovědné instituce ve městě Šumperk.  

 

 

Strategii zpracovala pracovní skupina prevence kriminality. Strategie byla projednána a schválena: 

- Komisí pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě dne 5. 1. 2016  

- Pracovní skupinou prevence kriminality dne 6. 1. 2016 

  

http://www.sumperk.cz/cs/obcan/granty-a-dotace.html
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1 PREVENCE KRIMINALITY  

Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti 

o možnostech ochrany před trestnou činností. Součástí prevence je i pomoc obětem trestných činů. 

Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším 

patří nejrůznější formy závislostí. Preventivní aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním  

i místním a v každém tomto případě na úrovni primární, sekundární a terciární. 

Primární prevence je zaměřena na celou populaci, dospělé i děti, sekundární prevence se zaměřuje na 

konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva, úžeji vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. a na 

kriminálně rizikové sociální i situační prostředí. Terciární prevence představuje resocializační opatření 

zaměřující se na ty, kteří trestný čin již spáchali, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy a na osoby, 

které se již staly oběťmi trestných činů. 

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména 

na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování příslušných hodnotových 

měřítek zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti kulturního, sportovního vyžití, 

předkládání odborných a adekvátních informací, seznámení i s trestnou odpovědností, ….). Těžiště primární 

prevence spočívá v rodině, ve škole a v širším sociálním prostředí. 

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE 

Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli 

nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové  

a alkoholové závislosti, šikanu, sprejerství, gamblerství, výtržnictví, vandalismus, interetnické konflikty, 

rasismus a xenofobii apod.) a příčiny kriminogenních situací. 

TERCIÁRNÍ PREVENCE 

Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění včetně rekvalifikace, sociální  

a rodinné poradenství, pomoc při získávání sociální, sociologické a ekonomické samostatnosti apod.).  

Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního 

prostředí. 

 

SOCIÁLNÍ PREVENCE 

Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu 

nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání 

trestné činnosti. Odpovědnost za oblast primární sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce  

a škol. Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí 

pracovníků resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých souvislostech i Ministerstva 

spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. 

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech bezpečného chování, 

diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi 

se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných 

strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální  

i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.  

SITUAČNÍ PREVENCE 

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. 

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI o možnostech ochrany před trestnou činností představuje vysvětlování 

principů bezpečného chování a způsobů technického zabezpečení majetku a osob s ohledem  

na předcházení konkrétních druhů trestné činnosti.  

Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují na primární, sekundární a terciární úrovni. 1 

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

lokalita a bezpečné město. Cílem pak je snižování příčin, následků míry a závažnosti trestné činnosti,  

a zvyšování bezpečnosti veřejného pořádku v městě. 

                                                           
1 http://www.prevencekriminality.cz/o-prevenci-kriminality/teoreticky-uvod/  
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2 VÝCHODISKA STRATEGIE  PREVENCE KRIMINALITY 

V ŠUMPERKU NA OBDOBÍ 2016 - 2017 

Město Šumperk je významným centrem v severozápadní části Moravy, městem ležícím severně  

od úrodných rovin Hané, v podhůří nejvyššího pohoří Moravy – Jeseníků, v údolí řeky Desné. Nadmořská 

výška města je 330 m n. m. Šumperk má v současné době necelých 27 tisíc obyvatel, což jej řadí na čtvrté 

místo v žebříčku populačně největších měst v Olomouckém kraji (po městech Olomouc, Prostějov a Přerov). 

Město bylo založeno v období velké středověké kolonizace, písemně je pak doloženo od roku 1281. 

Dopravně je město situováno na méně exponovaných tazích jak z hlediska silniční, tak železniční dopravy. 

Přes město Šumperk je však veden jeden z důležitých tahů nákladní kamionové dopravy směřované do 

nebo z Polska. Tato doprava přináší zvýšenou zátěž jak samotnému městu, tak okolním obcím a životnímu 

prostředí. 

Šumperk je hlavním městem okresu Šumperk, jehož geografické hranice se během historie výrazně měnily, 

poslední velkou změnou bylo rozdělení okresu a odtržení jeho severní části, ve které vznikl od roku 1996 

okres Jeseník. Zároveň je také obcí s rozšířenou působností. Správní obvod obce s rozšířenou působností 

Šumperk má celkem 36 obcí s téměř 70 tisíci obyvateli (69 405 podle SLDB 2011). 2 

 

2.1 VYHODNOCENÍ STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ŠUMPERKU NA LÉTA 2012 - 2015 

Strategie obsahovala 7 priorit, k jejichž naplňování bylo stanoveno celkem 31 opatření situační a sociální 

prevence, včetně informování veřejnosti. Většina opatření byla naplňována v průběhu celého období 

platnosti Strategie.  

Mimo projekty podpořené státní účelovou dotací MVČR na program prevence kriminality byly v Šumperku 

realizovány také projekty a aktivity související s prevencí kriminality bez finančních požadavků, ze zdrojů 

města a dalších dotačních zdrojů, např. rekonstrukce hřišť a sportovních plácků, školních hřišť, výstavba 

skateparku, rekonstrukce prostor pro zřízení denního centra pro osoby bez přístřeší (Armáda spásy), zřízení 

Domu na půl cesty (Diakonie ČCE Sobotín), sociologické průzkumy, informační a vzdělávací aktivity, besedy, 

Komplexní preventivní program Šumperk pro ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia, preventivní akce a 

projekty PČR nebo SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, pouliční osvětlení míst s exponovanou kriminalitou nebo 

modernizace a rozšíření MKDS, …  

Další činnosti a aktivity související s prevencí kriminality jsou podporovány a financovány v rámci 

grantového a dotačního systému města Šumperka a veřejné finanční podpory každý rok. 

  

2.2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA 

2.2.1 Analýza kriminality - Policie ČR 

Policie ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk je útvar s územně 

vymezenou působností. Svou činnost vykonává na teritoriu okresu Šumperk, v rámci kterého je dislokováno 

celkem 5 obvodních oddělení: Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Hanušovice a Velké Losiny. Z těchto je obvodní 

oddělení Šumperk nejzatíženějším oddělením ÚO Šumperk Policie ČR, přes 50% z celkového počtu 

trestných činů v okrese. 

 

                                                           
2 Strategický plán rozvoje města Šumperka 



 

 

Strategie prevence kriminality v Šumperk na období 2016 - 2017 7 

 

2.2.1.1 Analýza kriminality – úroveň okres Šumperk  

Tabulka č. 1: Rizikovost okresu Šumperk 

 2012 2013 2014 
Srovnání roku 

2014 a 2013 

Kriminalita  2 276 2 318 2 320 +2 

Stíháno osob 1 131 1 201 1 197 -4 

Objasněnost v % 56,06 54,23 62,16 +7,93 

Zkrácené přípravné řízení - počet skutků 670 692 778 +86 

 

Tak jako v předchozích letech bylo ze strany vedení územního odboru přistoupeno k vyhodnocení všech 

relevantních skutečností a jevů souvisejících s kriminalitou na teritoriu Územního odboru Šumperk. 

Vyhodnocením můžeme konstatovat, že mezi základní vlivy na kriminogenní faktory patří i nadále 

geografická poloha územního odboru neboť jeho podstatná část je tvořena pohořím Jeseníků, z čehož plyne 

velká odlehlost a časově náročná dostupnost vzdálených napadených objektů. Daný kriminogenní faktor je 

neměnný. Na tuto skutečnost navazuje další související zásadní kriminogenní faktor, a to je míra 

nezaměstnanosti, z čehož plyne stále se zhoršující sociální a ekonomická situace místních obyvatel. 

Dochází k nelegálním opatřováním finančních prostředků zejména pácháním trestných činů, jako jsou 

loupež, krádež, podvod, úvěrový podvod apod. Dané se týká i osob mladistvých případně osob blízkých věku 

mladistvého, kteří po ukončení vzdělání mnohdy nejsou schopni nalézt uplatnění na trhu práce, a proto se 

dopouští trestné činnosti zejména majetkového charakteru ve spojení s násilím a toxikomanií. 

Dalším přetrvávajícím velmi závažným problémem územního odboru je výroba a distribuce drog, opět  

s propojením na násilnou, ale zejména majetkovou trestnou činnost. 

 

PACHATELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI 

Data uvedená v tabulce č. 2. Struktura pachatelů trestných činů dokladují, že prokazatelně více než třetina 

veškeré trestné činnosti je páchána recidivisty, a tento podíl se stále zvyšuje. V roce 2012 byli recidivisté 

pachateli v 89,68% z celkového množství pachatelů a v roce 2014 již v 92,23% případech.  

Recidivisté se z velké části rekrutují z osob nezaměstnaných, bezdomovců a sociálně slabších vrstev. 

Tabulka č. 2: Struktura pachatelů trestných činů (ÚO PČR Šumperk) 

 
do 15 let 15 - 18 let recidivisté cizinci 

2012 46 32 843 19 

2013 34 25 783 18 

2014 26 25 843 20 

 

OBĚTI TRESTNÉ ČINNOSTI 

K bodu oběti trestné činnosti konstatujeme, že počet obětí ve věku 15 až 18 let ve srovnání s rokem 2013 

významně stoupl (+13) a vrátil se tak na hodnotu z roku 2012, kdy ji ještě mírně překročil.  

Počet obětí ve věku do 15 let věku klesl jen mírně, stejně jako počet obětí nad 60 let. Oběti „senioři“ ovšem 

mají výrazný podíl ve struktuře obětí trestné činnosti. Trestná činnost páchaná na seniorech je především 

majetkového charakteru.  

Tabulka č. 3: Oběti trestné činnosti (ÚO PČR Šumperk) 

  2012 2013 2014 
rozdíl 2014 a 

2013 

do 15 let 29 18 17 -1 

15 - 18 let 13 2 15 +13 

nad 60 let 23 27 21 -6 
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2.2.1.2 Analýza kriminality – úroveň obvodní odd. PČR Šumperk  

Graf č. 1: Celkový nápad trestných činů - OO PČR Šumperk; 2005 - 2014 

 

 

SKLADBA KRIMINALITY 

Tabulka č. 4: Skladba kriminality OO PČR Šumperk; 2008 - 2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Majetková kriminalita celkem 611 512 500 544 585 484 439 

Násilná + mravnostní kriminalita 110 86 93 101 123 99 107 

Ostatní kriminalita celkem 80 77 110 114 121 109 123 

Zbývající kriminalita celkem 215 198 150 199 164 185 203 

Hospodářská kriminalita 136 132 132 104 110 147 221 

Celková kriminalita 1 166 1 102 991 1 062 1 103 1 024 1 093 

 

Dlouhodobě tvoří cca polovinu z celkové kriminality majetková trestná činnost (2014 – 40,16%). 

K výraznějšímu nárůstu došlo v roce 2014 u hospodářské kriminality, kdy se na celkové kriminalitě  

na území OO PČR Šumperk podílí 20,22%. 

Graf č. 2: Skladba kriminality – OO PČR Šumperk; 2008 - 2014 
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Z pohledu páchání trestných činů po linii hospodářské kriminality lze konstatovat, že došlo k nárůstu 

hospodářských trestných činů. Nejvyšší nárůst doznala v posledních letech trestná činnost na úseku - 

podvody páchané prostřednictvím různých portálů za pomocí internetových sítí. 

 

STRUKTURA PACHATELŮ 

Recidivisté se na celkovém počtu pachatelů podílejí více než 70%, téměř 22% pachatelů bylo pod vlivem 

alkoholu nebo návykových látek. 

Tabulka č. 5: Struktura pachatelů trestných činů - OO PČR Šumperk; 2005 - 2014 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

do 15 let 16 21 9 20 4 31 14 8 10 11 

15 – 18 let 29 29 29 33 41 30 24 26 20 17 

recidivisté 402 394 377 412 396 227 274 302 282 286 

pod vlivem alkoholu, drog 95 86 119 113 88 73 127 108 69 88 

Celkem  542 530 534 578 529 528 439 444 381 402 

 

PŘESTUPKY  

Celkový nápad přestupků, jeho vývoj na území města Šumperka znázorňuje následující graf, vyjadřující 

období od roku 2003 do roku 2014. V roce 2014 zaznamenáváme opět mírný nárůst hodnoty ve srovnání 

s rokem 2013, jedná se o druhou nejvyšší hodnotu od roku 2003. 

Do roku 2008 dochází k nárůstu přestupků, kdy na navýšení se největší měrou podílí přestupky v dopravě. 

Na tuto oblast byl ze strany územního odboru PČR Šumperk kladen velký důraz. Důvodem byl nepříznivý 

vývoj dopravní nehodovosti, kdy i přes zvýšený výkon a dohled na BESIP došlo opětovně k mírnému nárůstu 

dopravních nehod. Ostatní přestupky:  

- narušování občanského soužití,  

- majetkové přestupky,  

- nebo drobné násilné delikty jsou v obdobné úrovni jako v předchozích letech. 

Graf č. 3: Celkový nápad přestupků 

 
Zdroj: vše - Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk 

 

2.2.2 Analýza kriminality - Městská policie Šumperk  

Činnost městské policie (dále jen MP) je zaměřena 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 dohlíží na dodržování zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů, 

dodržování veřejného pořádku, podílí se na realizaci preventivních programů.  

MP Šumperk se podílí na zajišťování veřejného pořádku při kulturních, sportovních a společenských akcích 

ve městě - prvomájové oslavy, Slavnosti města Šumperka, Mezinárodní folklorní festival, Vánoční trhy s 

doprovodným programem a jiné. Od začátku hokejové sezóny zabezpečuje ve spolupráci s Policií ČR veřejný 

pořádek při hokejových utkáních zejména ve vnitřních prostorách zimního stadionu. 
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MP Šumperk zajišťuje činnost městského kamerového dohlížecího systému - v roce 2014 byl KMS 

modernizován. Stávající kamerové body zůstaly zachovány, bylo však pořízeno 8 nových otočných 

digitálních kamer a nahrazeny stávající mikrovlnné přenosové trasy přenosem signálu optickou sítí, čímž 

došlo ke zkvalitnění signálu a tím i pořizovaných záznamů. Policii ČR jsou záznamy z kamerového 

monitorovacího systému a záznamy hovorů z nahrávacího zařízení předávány na vyžádání. 

 

MP Šumperk má jedno pracoviště, zajišťující nepřetržitou službu: 

- strážníci slouží ve dvanáctihodinových směnách;  

- obvyklý počet strážníků ve směně je pět, tj. dozorčí a dvě dvoučlenné hlídky, z nichž jedna je 

motorizovaná a druhá pěší. 

Strážníky MP Šumperk je ročně průměrně řešeno 6 200 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, 

předvádění osob, doručování zásilek, součinnostních akcí apod.), z toho přestupky tvoří cca 30%.  

Graf č. 4: Počet řešených událostí MP Šumperk v letech 2004 - 2014 

 

 

PŘEHLED NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ MP ŠUMPERK 

Tabulka č. 6: Přehled některých činností MP Šumperk; 2004 - 2014 

událost 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

zadržení hledané osoby 15 21 15 26 60 71 39 37 28 19 26 

zadržení podezřelého z TČ 76 70 84 55 57 39 33 49 45 33 28 

zadržení podnapilého řidiče 20 13 13 9 25 16 10 24 23 16 7 

dopravní přestupky 1 836 1 869 2 627 1 979 2 027 2 019 2 055 1 991 1 915 2 116 1 899 

volné pobíhání psa 118 134 104 80 100 71 94 89 73 49 35 

krádež v obchodě 219 326 342 424 346 412 397 348 258 256 174 

přestupky proti majetku 62 59 44 38 27 46 44 44 34 28 51 

rušení nočního klidu 51 61 46 34 43 32 53 31 35 33 25 

odchyt psa 93 109 87 101 105 89 122 72 101 83 80 

poškození veř. prostranství 52 60 66 53 59 47 45 54 18 30 20 

znečištění veř. prostranství 51 34 68 42 50 45 27 52 44 33 23 

asistence PČR, HZS, jiné 109 154 159 215 153 160 213 169 242 168 156 

doručení zásilky 200 211 108 167 224 167 149 206 130 123 148 

řešeno událostí 4 982 5 331 6 733 5 917 6 276 6 276 6 064 5 759 6 802 7 246 6 824 

 

Ročně je strážníky MP řešeno 2 300 - 2 900 přestupků. V roce 2007 tvořily přestupky v dopravě necelých 

70%, kdežto v roce 2014 tyto přestupky tvoří již 81% z celkového počtu řešených přestupků. 
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Graf č. 5: Přestupky řešené MP Šumperk; 2007 - 2014 

 
Zdroj: vše MP Šumperk 

 

2.2.3 Data o vybraných druzích přestupků 

- proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití (PČR tyto přestupky sleduje dohromady);  

- proti majetku; 

- přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

Tabulka č. 7: Přestupky - správní obvod ORP Šumperk 

druh 

Přestupky k 31. 12. 
meziroční 

srovnání 

2014 a 

2013 

Index na 10 tis. 

obyv.3 

2011 2012 2013 2014 2013 2014 

Proti veřejnému pořádku a občanskému soužití 2 013 1 127 996 315 -681 138,85 44,60 

Proti majetku 2 161 2 111 2 454 1 272 -1 182 342,10 180,10 

Na úseku ochrany před alkohol. a jinými toxikomaniemi 204 507 423 1 032 609 58,97 146,12 

CELKEM: 4 378 3 745 3 873 2 619 -1 254 539,92 370,83 

Zdroj: MěÚ Šumperk, odbor SOC, odd. přestupků; MP Šumperk; PČR Krajské ředitelství policie Ol. kraje, ÚO Šumperk  

 

Celkový počet řešených přestupků se ve srovnání s rokem 2014 snížil.  

Nejvyšší podíl pak mají za celé sledované období přestupky proti majetku. V roce 2014 došlo v porovnání 

s rokem 2013 k výraznému nárůstu přestupků na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi, a 

to o téměř 28,5%.  

Naopak ve srovnání s rokem 2013 došlo v roce 2014 k poklesu u: 

- přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití (-13,69%)  

- přestupků proti majetku (-14,79%). 

 

2.3 SOCIÁLNĚ-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

2.3.1 Základní demografické údaje 

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 

                                                           
3 Počet obyvatel ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Šumperk k 31. 12. 2013:71 733 

Počet obyvatel ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Šumperk k 31. 12. 2014: 70 626 
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ve městě ovlivňuje i jejich migrace, způsobena ať již nedostatkem vhodných pracovních míst nebo 

nemožností získání přiměřeného bydlení. 

Graf č. 6: Vývoj počtu obyvatel v Šumperku, 2002 - 2014 

 

 

V Šumperku bylo k 31. 12. 2014 k trvalému pobytu přihlášeno 26 806 obyvatel, z toho 47,41% mužů  

a 52,59% žen, průměrný věk je 43,5 let 

Tabulka č. 8: Vývoj počtu obyvatel v Šumperku, 2004 - 2014 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet obyvatel k 31.12. 28 475 28 196 28 069 27 946 27 754 27 492 27 337 27 040 26 870 26 806 26 697 

přírůstek přirozený -44 -17 -26 -19 13 17 -38 -52 -66 -56 -49 

přírůstek stěhováním -249 -262 -101 -104 -205 -279 -117 -97 -104 -8 -60 

přírůstek celkový -293 -279 -127 -123 -192 -262 -155 -149 -170 -64 -109 

 

Tabulka č. 9: Základní demografické údaje města Šumperk, 2012 - 2014 

 
2012 2013 2014 

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy 

stav k 31. 12.  26 870 12 767 14 103 26 806 12 711 14 095 26 697 12 658 14 039 

živě narozené děti 237 106 131 285 142 143 261 140 121 

zemřelí 303 148 155 341 170 171 310 161 149 

přirozený přírůstek celkem -66 -42 -24 -56 -28 -28 -49 -21 -28 

přistěhovalí 530 239 291 577 265 312 567 249 318 

vystěhovalí 634 312 322 585 293 292 627 281 346 

saldo migrace celkem -104 -73 -31 -8 -28 20 -60 -32 -28 

přírůstek/úbytek celkem -170 -115 -55 -64 -56 -8 -109 -53 -56 

 

Ve městě Šumperku dochází po roce 2000 k postupnému úbytku počtu trvale žijících obyvatel. Saldo 

migrace dosahuje za celé sledované období pouze záporných hodnot. Celkový přírůstek má nejvyšší 

zápornou hodnotu (-293) v roce 2004.  

Ve sledované hodnotě „saldo migrace“ zaznamenáváme od roku 2006 jen nepatrné odchylky, s výjimkou 

let 2008 a 2009, kdy došlo k nárůstu salda migrace, a naopak v roce 2013 došlo k výraznému poklesu 

salda migrace (- 8).  

V roce 2014 z celkového počtu 1 194 migrujících obyvatel tvořili vystěhovalí 52,5%, což je ve srovnání 

s rokem 2013 hodnota vyšší (+2,17%). 
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2.3.2 Věkové složení obyvatel 

Vzhledem k současnému populačnímu trendu bude patrně docházet ke změnám věkové struktury. Vlivem 

několik let přetrvávajícího záporného salda migrace, prodlužování střední délky života, včetně posunu 

silnějších ročníků do důchodového věku, bude věková struktura obyvatelstva v Šumperku stárnout. 

Tabulka č. 10: Věkové složení obyvatel města Šumperk v letech 2003 - 2014 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet obyv. 28 768 28 475 28 196 28 069 27 946 27 754 27 492 27 337 27 040 26 870 26 806 26 697 

0 – 14 4 103 4 031 3 826 3 732 3 701 3 623 3 594 3 654 3 639 3 636 3 704 3 768 

15 – 64 20 474 20 176 19 975 19 828 19 639 19 412 19 085 18 818 18 306 17 924 17 618 17 264 

65 + 4 191 4 268 4 395 4 509 4 606 4 719 4 813 4 965 5 095 5 310 5 484 5 665 

Zdroj: ČSÚ, Krajská správa ČSÚ v Olomouci 

 

2.3.3 Nezaměstnanost 

Graf č. 7: Vývoj míry nezaměstnanosti v Šumperku; 2002 - 2014 

 

 

Okres Šumperk leží v dopravně odlehlejší části kraje, nezaměstnanost je z velké míry ovlivněna existencí 

špatně dostupných oblastí s minimem pracovních příležitostí. V tomto okrese se důsledky světové 

hospodářské krize projevily v minulých letech s největší silou. Šumpersko bylo postiženo nejen masovým 

propouštěním u velkých zaměstnavatelů, ale i krachem významných podniků s dlouholetou tradicí, jejichž 

případná obnova v budoucnu je v mnoha případech nereálná4. 

Tabulka č. 11: Vývoj nezaměstnanosti v Šumperku v letech 2004 - 2014 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DOS UoZ celkem 1 610 1 461 1284 1 093 1 041 1 611 1 662 1 626 1 532 1 796 1 693 

PNO (v %) 10,75 9,24 7,69 6,68 6,23 10,46 10,53 10,35 10,22 10 9,22 

Zdroj: vše - Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk 

 

2.3.4 Sociální dávky závislé na výši příjmu 

Ve sledovaném období dochází k neustálému nárůstu celkového počtu vyplacených dávek státní sociální 

podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Zvyšuje se také objem celkové výše vyplacených dávek.  

                                                           
4 Zpráva o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji v roce 2014 
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Ve srovnání s rokem 2012 došlo v roce 2014 k nárůstu dávek závislých na výši příjmu o více než 20 tis. 

počtu vyplacených dávek (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na živobytí, 

doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc). Celková výše těchto dávek pak v porovnání s rokem 

2012 stoupla v roce 2014 o více než 65 mil. Kč. 

 

Dávky státní sociální podpory 

Tabulka č. 12: Dávky SSP - správní obvod ORP Šumperk  

  
 

2012 2013 2014 
srovnání  

2014 -2013 

Příspěvek na bydlení počet dávek 12 179 14 274 16 403 2 129 

index na 10 tis. obyv. 1 712,46 1 989,88 2 322,52 332,64 

výše dávek (v Kč) 32 536 288 41 596 144 49 964 014 8 367 870 

Přídavek na dítě počet dávek 42 786 42 908 41 789 -1 119 

index na 10 tis. obyv. 6 016,03 5 981,63 5 916,94 -64,68 

výše dávek (v Kč) 25 940 005 26 038 695 25 376 963 -661 732 

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Tabulka č. 13: Pomoc v hmotné nouzi - správní obvod ORP Šumperk  

    2012 2013 2014 
srovnání  

2014 - 2013 

Příspěvek na živobytí počet dávek 11 588 15 337 15 457 120 

index na 10 tis. obyv. 1 629,36 2 138,07 2 188,57 50,50 

výše dávek (v Kč) 44 150 051 57 790 023 64 003 150 6 213 127 

Doplatek na bydlení počet dávek 4 538 6 013 5 779 -234 

index na 10 tis. obyv. 638,08 838,25 818,25 -19,99 

výše dávek (v Kč) 13 776 952 20 310 789 19 720 499 -590 290 

Mimořádná okamžitá 

pomoc 

počet dávek 1 216 1 099 750 -349 

index na 10 tis. obyv. 170,98 153,21 106,19 -47,01 

výše dávek (v Kč) 3 244 275 2 691 388 1 362 301 -1 329 087 

Zdroj: vše - ÚP ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk  

 

2.3.5 Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí  

Kurátor pro dospělé 

V rámci odboru sociálních věcí působí i sociální kurátorka. Náplň práce sociální kurátorky spočívá v práci 

s klientem ve všech fázích trestního řízení a po jeho skončení, včetně šetření v rodinách, spolupráci 

s věznicemi, Okresním soudem, Okresním státním zastupitelstvím, Úřadem práce – SSP a HN, Probační a 

mediační službou, NNO … Kontakt s mladistvými před ukončením ÚV, šetření v terénu, spolupráce a DPC a 

komplexní sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením (poradenství, ubytování, dávky, …). 

Tabulka č. 14: Počet spisů v evidenci sociální kurátorky MěÚ Šumperk 2008 - 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet osob v evidenci 257 322 290 265 237 204 352 

osoby propuštěné z VT 90 121 96 99 83 110 60 

počet osob propuštěných ze školských 

zařízení pro výkon ÚV nebo OV 
14 12 13 15 23 9 12 

Zdroj: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, kurátor pro dospělé 
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Oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence  

V průběhu roku 2014 došlo k navýšení počtu referentů odd. SPOD MěÚ Šumperk o tři sociální pracovnice a 

jednu kurátorku pro mládež. 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence:  

- vedoucí; 

- 11 sociálních pracovnic;  

- 3 pracovnice náhradní rodinné péče; 

- 4 kurátoři pro mládež. 

Tabulka č. 15: Celková evidence OSPOD, 2007 - 2014 

 

rejstřík OM 

k 1. 1. 
nově 

zaevidované 
k 31. 12. 

z toho živých 

případů 

2007 3 751 268 3 794 2 160 

2008 3 794 340 3 850 2 210 

2009 3 850 338 3 870 2 200 

2010 3 870 335 3 836 1 232 

2011 3 836 345 3 821 1 242 

2012 3 821 354 3 935 1 138 

2013 3 935 318 3 941 1 157 

2014 3 941 322 4 095 1 299 

 

Tabulka č. 16: Děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, 2008 - 2014 

  
Stav 

k 1.1. 

Nově 

umístění 

Návrat 

domů 

Umístění 

do NRP 
Zletilost Ostatní 

Stav 

k 31.12. 

2008 
UV 59 22 2 9 10 – 60 

OV 2 1 – – 1 – 2 

2009 
UV 67 18 16 7 13 3 44 

OV 4 – – – 1 – 3 

2010 
UV 44 21 2 – 3 1 59 

OV 3 2 – – 3 – 2 

2011 
UV 59 21 5 3 14 3 55 

OV 2 1 – – 1 – 2 

2012 
UV 55 21 2 2 8 4 60 

OV 2 3 - - 1 2 2 

2013 
UV 60 19 - - - - 67 

OV 2 - - - - - 2 

2014 
UV 67 18 2 4 12 - 67 

OV 2 - - - - - 2 

 

STATISTIKY KURÁTORŮ PRO MLÁDEŽ 

Počet klientů kurátorů pro mládež odd. SPOD MěÚ Šumperk se za poslední roky pohybuje kolem 400, 

s určitými výkyvy na jednu či druhou stranu v jednotlivých letech. V posledních třech letech počet klientů 

kurátorů pro mládež klesá.  
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Graf č. 8: Věkové složení klientů kurátorů pro mládež. 2007 - 2014 

 

 

 Tabulka č. 17: Statistika kurátorů MěÚ Šumperk, 2003 - 2014 

 trestné činy přestupky vých. problémy 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 

2008 97 103 197 2 5 

2009 71 88 158 4 6 

2010 69 85 260 9 5 

2011 76 83 242 12 4 

2012 44 54 204 11 5 

2013 56 45 214 8 - 

2014 41 38 153 4 6 

 

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE 

V roce 2007 byl projekt SVI realizován v celém okrese Šumperk. Od 1. 1. 2008 je SVI v provozu. V současné 

době jsou zapojeny hlavní subjekty, tvořící páteř systému: Policie ČR – KŘP Olomouckého kraje, Územní 

odbor Šumperk, MP Šumperk a MP Zábřeh, MěÚ Šumperk, MěÚ Zábřeh a MěÚ Mohelnice, Okresní soud 

Šumperk, Okresní státní zastupitelství Šumperk a Probační a mediační služba.  

Na MěÚ Šumperk, OSPOD bylo doručeno  

- v roce 2013: 466 oznámení (správní obvod obce s rozšířenou působností). 

- v roce 2014: 528 oznámení (správní obvod obce s rozšířenou působností). 

 

2.4 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 

2.4.1 Pracovní skupina prevence kriminality 

Ve městě Šumperku působí pracovní skupina prevence kriminality ve složení: 

- Mgr. Miroslav Adámek: PONTIS Šumperk, o.p.s., ředitel; 

- Bc. Zdeňka Brijarová: MěÚ Šumperk, odbor školství, kultury a vnějších vztah, vedoucí odd. školství; 

- Ing. Eva Čmakalová: Probační a mediační služba, středisko Šumperk, vedoucí střediska; 

- Ing. Zdeněk Dočekal: MP Šumperk, ředitel; 
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- Mgr. Petr Halama: Pedagogicko-psychologická poradna Ol. kraje, pracoviště Šumperk, oblastní metodik 

preventivních aktivit; 

- David Jersák: Armáda spásy Šumperk, vedoucí; 

- Bc. Slavěna Karkošková: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, manažer prevence kriminality;  

- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Doris Šumperk, ředitelka; 

- npor. Bc. Miroslav Nečas: PČR – KŘP Olomouckého kraje, ÚO Šumperk, vedoucí obvodního oddělení; 

- RNDr. Jan Přichystal: Město Šumperk, 1. místostarosta; 

- Ing. Pavla Skálová: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, vedoucí; 

- por. Mgr. Marie Šafářová: PČR – Oddělení tisku a prevence, komisař; 

- Mgr. Petr Vlach: MěÚ Šumperk, OSPOD, kurátor pro mládež; 

- Ing. Martin Žaitlik: Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti ve městě, předseda. 

 

2.4.2 Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí 

Odbor sociálních věcí odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku v samostatné 

působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Na území svého správního obvodu koordinuje 

poskytování sociálních služeb a realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace 

a k sociálnímu začleňování osob, spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR a krajským úřadem.  

OSPOD: zajišťuje přednáškovou činnosti v rámci KPPŠ – „Komplexní preventivní program Šumperk“ pro ZŠ 

a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. 

OSPOD: zajišťuje realizaci SVI – Týmu pro mládež. 

Odbor sociálních věcí zastřešuje proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě. 

Organizační struktura odboru sociálních věcí: 

- Vedoucí odboru 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence: 

- vedoucí oddělení; 

- 3 pracovnice náhradní rodinné péče; 

- 11 sociálních pracovnic; 

- 4 kurátoři pro mládež. 

Oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb: 

- vedoucí oddělení; 

- veřejný opatrovník; 

- 6 sociálních pracovníků; 

- kurátor pro dospělé, protidrogový koordinátor, romský poradce; 

- sociální pracovník pro žádosti o byty v DPS, samosprávné činnosti; 

- agenda přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, na úseku 

(soudnictví mládeže - § 26, sociálních věcí - § 28, zdravotnictví - § 29, 29a, ochrany před alkoholismem 

a jinými toxikomaniemi - § 30 zákona). 

Do těchto dvou oddělení nejsou zařazeny: 

- činnosti na úseku prevence kriminality: manažer prevence kriminality;  

- koordinace a řízení procesu komunitního plánování sociálních služeb na území města Šumperka: 

koordinátorka KPSS; 

 

2.4.3 Městská policie Šumperk  

MP Šumperk zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a její existence 

má významný vliv na prevenci kriminality. Úkoly Městské policie:  

- dohlížet na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku; 

- přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku; 

- dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití; 

- odhalovat přestupky; 

- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky; 

- upozorňovat fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činit opatření k 

jejich odstranění; 

- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města; 
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- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu. 

 

2.4.4 Komise rady města 

Komise 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 11 komisí rady města se na prevenci kriminality podílejí nejvíce: 

- Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě;  

- Komise sociální; 

- Komise dopravy a BESIP 

a dále Komise pro sociálně právní ochranu dětí, která je zřízena na základě zákona 359/99 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, jako zvláštní orgán obce a jmenuje ji starosta. Předmětem jednání jsou projednání 

zvlášť složitých případů ohrožených rodin a dětí za účasti přizvaných odborníků. 

 

2.4.5 Příspěvkové organizace města 

Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk:  

- organizace vznikla k 1. 1. 2013 sloučením městského DDM a zařízení krajského úřadu. 

Aktivity této organizace jsou různorodé a zaměřené nejenom na děti a mládež, ale i dospělé. Hlavní náplní 

je pravidelná zájmová činnost, která je soustředěna ve více jak 170 zájmových útvarech – kroužcích 

(tělovýchovných, výtvarných, hudebních, keramických, přírodovědných, počítačových atd.): 

- akce pro aktivní a smysluplné využití volného času dětí, mládeže i dospělých, sportovní a výtvarné 

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

- bohatá letní činnost – jazykové tábory, soustředění zájmových kroužků, expedice a tábory pro 

veřejnost; 

- Středisko ekologické výchovy Doris, které připravuje výukové ekologické programy pro mateřské a 

základní školy; 

- světoznámý Šumperský dětský sbor 

- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (ZpDVPP) – vzdělávání pedagogických 

pracovníků formou seminářů, kurzů a praktických dílen a zabezpečení všech soutěží a olympiád 

vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR; 

Městská knihovna, p. o.: Městská knihovna, Městská knihovna Sever, Pedagogická knihovna.  

- Knihovny mimo jiné akce pořádají besedy pro mateřské a základní školy, širokou veřejnost. 

Základní školy Šumperk:  

- město Šumperk je zřizovatelem pěti základních škol, na kterých působí metodici prevence, školy kromě 

ostatních zájmových aktivit realizují i minimální preventivní programy. Všechny základní školy zřízené 

městem nabízejí pro své žáky zájmové aktivity (sportovní, výtvarné, hudební, …). V rámci školních klubů 

pro žáky druhého stupně a školní družiny pro žáky prvního stupně. 

Mateřské školy:  

- město Šumperk je zřizovatelem tří MŠ s detašovanými pracovišti.  

 

2.4.6 Organizace s majetkovou účastí města 

Podniky města Šumperka:  

- organizace založená městem, kromě služeb sdružených v rámci organizace jsou realizátorem 

nejednoho projektu souvisejícího s prevencí kriminality, např. rekonstrukce dětských hřišť a 

sportovních plácků pro neorganizovanou činnost. 
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2.4.7 Policie České republiky 

Hlavním úkolem PČR, KŘP Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk je chránit bezpečnost osob a 

majetku, zajišťovat veřejný pořádek a preventivně předcházet vzniku trestné činnosti. Při svém 

preventivním působení spolupracuje policie s dalšími institucemi na společných projektech. 

Oddělení tisku a prevence (OTP) – je významnou složkou v oblasti prevence kriminality. Na regionální úrovni 

pořádá policie řadu besed, přednášek, KPPŠ – Komplexní preventivní program Šumperk pro ZŠ a 

odpovídající ročníky víceletého gymnázia, dny otevřených dveří či soutěží, zejména pro žáky základních škol 

a studující mládež, ukázky na dnech IZS.  

Policie ČR poskytuje analytická data a podklady pro analýzu kriminality v regionu. Zástupci policie působí 

jak v Týmu pro mládež, tak v pracovní skupině prevence kriminality a rovněž v Komisi pro prevenci 

kriminality a bezpečnost ve městě. 

Preventivní aktivity v roce 2014: 

- Den s dopravní policií 

- Zebra se za Tebe nerozhlédne 

- Pozor na alkohol na kole 

- Oddělení tisku a prevence PČR Šumperk bylo zařazeno do přednáškové činnosti v rámci KPPŠ – 

„Komplexní preventivní program Šumperk“ pro ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. 

 

2.4.8 Probační a mediační služba ČR, pracoviště Šumperk  

Probační a mediační služba ČR (dále jen PMS) plní úkoly vyplývající ze zákona č. 257/2000 Sb. o Probační 

a mediační službě. Činnost PMS: 

- Zajišťování výkonu alternativních trestů, příprava podmínek pro jejich uložení a následné zajištění 

výkonu trestů prováděných na svobodě, tj. obecně prospěšných prací, dohledu probačního úředníka 

zejména v rámci podmíněného odsouzení nebo podmíněného propuštění s dohledem, zákazu vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, trestu domácího vězení. Alternativní tresty umožňují za 

specifických podmínek realizaci trestu způsobem, který dovoluje pachateli udržet si své sociální, 

rodinné, pracovní a další vazby, a je bezpečný pro veřejnost. Probační úředník chování pachatele v 

průběhu výkonu trestu kontroluje a zároveň ho vede k tomu, aby žil řádným životem. V tomto ohledu 

mu poskytuje odbornou pomoc. 

- Zprostředkování mediace, tj. mimosoudní jednání mezi obětí a obviněným, jehož cílem je najít řešení 

konfliktu spojeného se spáchaným trestným činem. Mediaci lze uskutečnit jen se souhlasem pachatele 

a oběti. Mediace je vedena mediátorem-úředníkem PMS, jež zaujímá vyvážený postoj k oběma 

účastníkům. Mediace nabízí oběti možnost pochopení vzniklé situaci, porozumění okolnostem 

trestného činu a zvyšuje pravděpodobnost dosažení náhrady škody. Pachateli na mediaci umožňuje 

vyjádřit omluvu, podat své vysvětlení a hledat reálné možnosti, jak zmírnit dopady trestného činu pro 

oběť. Výsledky mediace mohou být zohledněny ve výsledku trestního řízení. 

- Práce s mladistvými a dětmi tvoří specifickou oblast činnosti PMS, které se na středisku PMS věnuje 

specialista na práci s mládeží. Spolupráce s mladistvými a dětmi, jež se dopustila protiprávního 

jednání, jejich rodinami a s oběťmi těchto činů, spočívá zejména v nabídce uskutečnění mediace, 

přípravě a zajištění výkonu výchovných a trestních opatření, např. dohledu probačního úředníka, výkonu 

společensky prospěšné činnosti.  

- Spolupráce s oběťmi trestných činů, kterým byla způsobena majetková škoda, morální újma, nebo 

ublížení na zdraví, je nedílnou součástí činnosti PMS. Tato činnost zahrnuje poskytování důležitých 

informací obětem trestních činů o průběhu trestního řízení, o možnostech náhrady škody, o mediaci, 

zprostředkování kontaktu na odbornou pomoc v případě potřeby a zájmu oběti. Zákonem č. 45/2013 

Sb. o obětech trestných činů, který nabyl účinnosti 1.8.2013 se střediska PMS stávají poskytovateli 

pomoci obětem trestných činů.  

- PMS pracoviště Šumperk je zapojeno do činnosti v SVI – Týmu pro mládež a v pracovní skupině 

prevence kriminality. 

 

2.4.9 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Šumperk:  

Výchovný ústav a dětský domov se školou pečuje o děti se specifickými poruchami chování, u nichž byla 

nařízena ústavní výchova, nebo uloženo předběžné opatření, případně s uloženou ochranou výchovou. 
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Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka: 

Dobrá Vyhlídka slouží bezplatně dětem ve věku od 3 do 18 let a mladým dospělým do 26 let, a to 

ambulantní formou od pondělí do pátku. Docházka je dobrovolná, do 15 let musí mít děti souhlas 

zákonných zástupců. Středisko výchovné péče rovněž úspěšně spolupracuje se školami na tvorbě a 

realizaci preventivních a intervenčních programů zaměřených na vztahy ve třídě. 

 

2.4.10 Krajský úřad Olomouckého kraje 

Krajské organizace působící v oblasti prevence kriminality: 

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.; Poradna pro rodinu Šumperk 

- Zaměřuje se 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. 

Dětské centrum Ostrůvek, p. o., detašované pracoviště Šumperk 

- Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně 

zaopatření. Celková kapacita je 50 lůžek, z toho 12 je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

- Sociální poradenství - poskytuje sociálně-právní a poradenskou pomoc a podporu biologickým rodinám 

i zájemcům o náhradní rodinnou péči. 

 Komplexní pomoc s řešením nepříznivé sociální situace 

 Zajištění spolupráce a zprostředkování kontaktu s navazujícími organizacemi  

- Respitní pobyty - zajišťuje komplexní péči o děti na základě dohody s biologickými rodiči nebo 

pěstouny. 

- Edukace a zácviky - nabízí rodičům možnost zácviku v péči o dítě, v ošetřování dítěte se specifickými 

potřebami a v rehabilitační péči včetně ubytování. 

- Ubytování - nabízí ubytování těhotným ženám před utajeným porodem a osvojitelům a pěstounům v 

rámci přípravy na předání dítěte do péče. 

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk  

- Poskytuje psychologickou a speciální pedagogickou péči klientům ve věku od 3 do 26 let, jejich 

rodičům a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. 

- Spolupodílí se na realizaci přednáškové činnosti v rámci KPPŠ – Komplexní preventivní program 

Šumperk pro ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. 

Střední školy v Šumperku  

- Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8; 

- Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31; 

- Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3; 

- Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 3; 

- Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2; 

- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1; 

- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3. 

 

2.4.11 Nestátní neziskové organizace 

PONTIS Šumperk, o.p.s. 

- Obecně prospěšná společnost PONTIS se zabývá poskytováním a dále rozvíjením sociálních služeb pro 

různorodé sociální skupiny obyvatel města Šumperka a okolí. Tohoto úkolu je dosahováno 

poskytováním registrovaných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti sociálního poradenství, sociální péče i sociální 

prevence. Posláním a cílem společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., je napomoci k uspokojování 

základních potřeb co nejširšímu spektru osob v rozmezí od nejmenších dětí až po seniory, kteří se ocitli 

v nepříznivé životní situaci a potřebují podporu nebo pomoc jiné osoby. 
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Služby pro děti a rodinu: 

 Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni - Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni (DORD) nabízí 

osamělým rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou 

bydlení a pomoci jim začlenit se zpět do společnosti. 

 Krizový byt pro ženy - sociální službu „Krizová pomoc pro ženy“ mohou využít ženy nebo osamělý 

rodič s dětmi nebo maminka v posledním trimestru těhotenství, která se ocitla v ohrožení zdraví 

nebo života a nachází se v situaci, kterou není po přechodnou dobu schopna řešit vlastními silami. 

 Ubytovna - ubytování pro 18 dospělých osob včetně rodin s dětmi, ubytování osobám 

handicapovaným, které pobírají invalidní nebo částečný invalidní důchod, případně důchod 

starobní a nemohou si bydlení zajistit jiným způsobem, ubytování rodinám s maximálním počtem 

pěti dětí a osobám, které mají soudní vystěhování u nájemního bytu města Šumperka 

 Sociální byty - pronájem sociálních bytů je určen těm rodičům s dětmi, kteří byli dříve ubytováni v 

Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni a pro které využívání sociálního bytu je přirozeným 

přechodem mezi ubytováním na DORDu a samostatným bydlením 

Služby pro mládež a dospělé 

 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot - posláním je zlepšovat kvalitu života cílové skupiny, 

děti, mládež a mladí dospělí ve věku 8 až 20 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, 

společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

 Kontaktní centrum Krédo - poskytuje služby uživatelům nelegálních návykových látek a 

prostřednictvím rozhovorů, poradenství, sociálně terapeutických a preventivních činností snižuje 

důsledky rizikového užívání drog. Hlavním cílem je zlepšení kvality života uživatele služeb po 

stránce psychické, zdravotní a sociální, které by umožňovalo jejich smysluplné zapojení do 

společnosti. Dále se snaží vést uživatele nealkoholových látek k ochraně vlastního zdraví a chránit 

veřejnost před negativními dopady užívání drog. Důraz je kladen na prevenci šíření infekčních a 

virových chorob jako HIV/AIDS, hepatitid A, B a C 

Služby pro osoby se zdravotním postižením 

 Denní stacionář Matýsek - je určen pro osoby od 27 let s kombinovaným, mentálním, pohybovým 

postižením a seniorům. Jedná se o osoby, které ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů 

nemohou nebo nechtějí být samy doma. Tyto osoby žijí často ve své domácnosti nebo v domácnosti 

s rodinou, která o ně nemůže celodenně pečovat, tak jak by bylo nezbytné. 

 Půjčovna kompenzačních pomůcek - prioritou je umožnit seniorům, zdravotně postiženým a o ně 

pečujícím osobám vyzkoušet nebo si zapůjčit vhodné kompenzační pomůcky a podpořit tak péči o 

tyto osoby v domácím prostředí a oddálit či úplně zabránit umístění těchto osob do ústavního 

zařízení. 

Služby pro seniory 

 Denní stacionář VOLBA - je určen osobám od 50 let s kombinovaným, mentálním, pohybovým 

postižením a seniorům. Jedná se osoby, které ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů 

nemohou nebo nechtějí být samy doma. Tyto osoby žijí často ve své domácnosti nebo v domácnosti 

s rodinou, která o ně nemůže celodenně pečovat, tak jak by bylo nezbytné. 

 Pečovatelská služba - je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

Prostřednictvím pečovatelské služby mohou senioři a zdravotně postižené osoby setrvat ve vlastní 

domácnosti. Hlavním cílem pečovatelské sužby je zapojení uživatele do péče, tak, aby se 

neprohlubovala závislost na poskytovaných službách. 

 Sociálně aktivizační služby - cílem služby je umožnit seniorům, kteří prodělali cévní mozkovou 

příhodu v rozvoji řečových dovedností, v nácviku čtení, psaní, pohybu, tak aby se mohli co možná 

nejlépe začlenit do společnosti, zažívali plnohodnotný a smysluplný život. Stejně tak osobám s 

duševními poruchami je nabízeno provázení po návratu z léčebny, a to především pomocí nácviků 

denních činností přímo v domácnosti těchto osob, pomocí při vyřizování různých záležitostí včetně 

doprovodů. Veškeré činnosti směřují k tomu, aby tyto osoby mohly žít plnohodnotný život podobně 

jako jejich vrstevníci 

 Odlehčovací služba - je určena osobám ve věku od 50 let výše, které mají omezený pohyb, vady 

zraku a sluchu, jsou zcela ležící anebo trpí různými druhy demence, včetně Alzheimerovy choroby. 

Služba umožňuje lidem se specifickými potřebami celodenní 24 hodinovou péči. Odlehčovací 

služba je také určena pro jejich rodiny, aby se jim dostalo potřebného odpočinku. 

 Volnočasové aktivity - Společenské středisko Sever nabízí široké spektrum aktivizačních programů 

zaměřených na různé cílové skupiny osob. Osoby seniorského věku si mohou dle svého přání 

vybrat některý z nabídky pohybových kurzů nebo mohou docházet do Klubu důchodců. Mezi 
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pravidelné návštěvníky společenského střediska SEVER nepatří pouze osoby seniorského věku, ale 

také lidé v produktivním věku, děti základních a mateřských škol. 

 Kavárnička „nejen“ pro seniory - nabízí posezení v příjemném nekuřáckém prostředí s 

bezbariérovým přístupem a možností občerstvení. V Kavárničce „nejen“ pro seniory pravidelně 1x 

měsíčně probíhá „Taneční odpoledne pro seniory“, k tanci a poslechu hraje hudební skupina „Staří 

kamarádi“. Pravidelně 1x měsíčně se zde schází spolek „Liga proti rakovině“ 

 Klub důchodců - nabízí možnost účasti na volnočasových, vzdělávacích, aktivizačních a zájmových 

akcích pořádaných klubem. Jedná se o besedy a přednášky, výlety nebo zájezdy. Klub dále nabízí 

svým členům možnost posezení při drobném občerstvení či stolních hrách v klubových prostorách. 

Centrum sociálního poradenství 

 Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené poskytuje poradenské služby v 

následujících oblastech:  

Pomoc v přístupu k aktuálním informacím v oblasti sociální péče, dávek státní sociální podpory 

Pomoc ve zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci 

Poradenství týkající se financí a dluhů 

Pomoc v oblasti drogové problematiky 

Pomoc a poskytování informací pro osoby pečující o své blízké  

Pomoc obětem trestných čin  

Pomoc při výběru kompenzační pomůcky 

Armáda spásy Šumperk 

- Sbor Armády spásy Šumperk (duchovní, vzdělávací a zájmové programy) a Centrum sociálních služeb 

Šumperk: 

 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, azylový dům pro ženy: celodenní ubytování a stravování pro osoby bez 

přístřeší, sociálně právní poradenství, podpora při hledání bydlení a zaměstnání. Součástí pobytu 

jsou pracovní aktivity v rozsahu 3 hod. v pracovní dny; 

 Denní centrum pro osoby bez přístřeší - Cílem nízkoprahového denního centra (DC) je poskytnout 

bezpečné útočiště pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. DC nabízí možnost osobní 

hygieny, výměny prádla, polévky s chlebem a sociální poradenství a jeho kapacita je 20 osob. 

 Rozvoz obědů. 

Bezpečný Šumperk, z. s. 

- Cílem spolku je propagace a podpora zdravého, bezpečného a tolerantního života spoluobčanů, 

prováděné se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality, zejména u dětí, mládeže a seniorů. Sdružení 

se podílí na poskytování obecně prospěšných informací vedoucích ke zlepšení bezpečnosti ve městě. 

Charita Šumperk:  

- Byla ustavena jako účelové zařízení římskokatolické církve olomouckým arcibiskupem a je 

zaregistrována u Ministerstva kultury ČR, hlavní aktivity Charity Šumperk: 

 ošetřovatelská služba; 

 pečovatelská služba; 

 odlehčovací služba; 

 osobní asistence; 

 půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek; 

 chráněná dílna – veřejné toalety; 

 poradenské služby – sociální poradenství; 

 krizová intervence; 

 centrum sociální a humanitární pomoci (fond přímé pomoci); 

- Vedlejší aktivity: Tříkrálová sbírka, charitní pouť, koncert pro Charitu, dobrovolnictví, rozvoz obědů. 

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.  
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SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.: 

- Občanská poradna v Šumperku: odborné sociální poradenství v souladu s § 37 zák. 108/2006 Sb., O 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

- Terénní programy: v souladu s § 69 zák. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, služba je určena osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách v Šumperku a v dalších 

šumperských lokalitách. 

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: v souladu s § 65 zák. 108/2006 Sb., O sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.5 SOCIOLOGICKÉ VÝZKUMY A ŠETŘENÍ 

Závěrečné zprávy ze sociologických výzkumů realizovaných v Šumperku jsou ke stažení na webových 

stránkách města Šumperka, sekce „Občan“ - > Prevence kriminality -> Dokumenty prevence kriminality. 

- Sociologický výzkum Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk, červen 2008. 

- Bezpečné šumperské školy, 2009/2010 

- Dotazníkové šetření Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk, listopad 2015 

 

2.5.1 Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperku 

Ve městě Šumperku proběhl sběr dat v roce 2008 a nově v říjnu 2015. Dotazníkové šetření si kladlo za cíl 

především identifikovat a následně porovnat:  

- míru osobní negativní zkušenosti občanů s kriminalitou ve městě Šumperk; 

- lokalizovat riziková místa ohrožení občanů; 

- postoj občanů k práci Městské policie, policistů 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. 

 

MÍRA POCITU OHROŽENÍ 

Ve srovnání s výstupy z dotazníkového šetření v roce 2008 uvedlo v roce 2015, že se cítí rozhodně 

bezpečně nebo spíše bezpečně 56,95% respondentů (-10,25%). Přes 42 % respondentů pak v roce 2015 

uvedlo, že se v místě svého bydliště spíše nebo rozhodně necítí bezpečně, což je ve srovnání s rokem 2008 

více o 11,71% respondentů. 

Graf č. 9: Cítíte se bezpečně v okolí svého bydliště? 

 
 

Důvody obav byly identifikovány pouze u těch respondentů, kteří se rozhodně nebo spíše necítí bezpečně 

v okolí svého bydliště (42,71 % dotázaných). 

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím

16,5% 

50,7% 

25,5% 

5,5% 
1,8% 

9,2% 

47,8% 

33,6% 

9,2% 

0,3% 

2008 2015

http://www.sumperk.cz/cs/obcan/prevence-kriminality/dokumenty-prevence-kriminality.html
http://www.sumperk.cz/filemanager/files/file.php?file=16144
http://www.sumperk.cz/filemanager/files/file.php?file=33414
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Graf č. 10: Důvody pocitu ohrožení (2015) 

 

 

Více než 95% dotázaných v roce 2015 uvedlo, že podnikli bezpečnostní opatření k ochraně svého majetku, 

což je ve srovnání s výstupy z roku 2008 nárůst o 22,5%: 

2008 2015 

 6,4% 11,8% Ano, mimořádná opatření (např. čidla, alarmy, bezpečnostní dveře, mříže apod.) 

20,3% 30,9% Ano, určitá vylepšení (např. další zámek na dveře) 

46,3% 52,8% Ano, běžná opatření (např. důsledné zamykání) 

27% 4,5% Nepovažoval/a jsem za nutné dělat cokoliv nového 

  

V roce 2015 podniklo opatření ke zvýšení své bezpečnosti nebo bezpečnosti členů domácnosti o více než 

28% dotázaných. O 24,2% respondentů více ve srovnání s rokem 2008 uvedlo, že podnikli „určitá dílčí 

opatření (např. doprovázíme se ve večerních hodinách, vyhýbáme se nebezpečným místům)“. 

2008 2015 
 

7,9% 12,2% Ano, mimořádná opatření (např. pořízení zbraně, ochranného prostředku) 

22,1% 46,3% Ano, určitá dílčí opatření (např. doprovázíme se ve večerních hodinách, vyhýbáme se 

nebezpečným místům) 

37,4% 32,1% Ano, běžná opatření (např. navzájem se informujeme o místě pobytu mimo domov) 

32,6% 9,4% Ne 

 

OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU 

Ve srovnání s rokem 2008 uvedlo v roce 2015 o 9,2% respondentů více, že se stali osobně nebo někdo z 

členů jejich domácnosti obětí trestného činu nebo pokusu o něj na území města Šumperka.  

Více než 2/3 respondentů (2015), které byly obětí trestného činu nebo pokusu o něj, ohlásily tento trestný 

čin policistům. 
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Graf č. 11: Ohlásil/a jste tento trestný čin státní nebo městské policii? 

 

 

OCHOTA A PARTICIPACE OBČANŮ NA OBJASNĚNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI 

Stane-li se respondent svědkem trestné činnosti, pak přes 70% dotazovaných uvedlo, že zavolá tísňovou linku. 

Graf č. 12: Jak se zachováte, stanete-li se svědkem trestné činnosti? 

 

 

Při vyšetřování tohoto trestného činu uvedla většina respondentů (2015 - 67,7%), že, bude-li vyzván/a, 

bude svědčit“. Necelé 1% respondentů uvedlo, že by nikdy policii nepomohlo. 

 

SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ V MÍSTĚ SVÉHO BYDLIŠTĚ 

- Spokojenost občanů s prací policistů Územního odboru a obvodního oddělení PČR 

2008 2015 
 

5,2% 2,8% naprosto spokojen/a 

43,9% 45,1% spíše spokojen/a 

17,3% 24,3% spíše nespokojen/a 

3,6% 5,6% naprosto nespokojen/a 

30% 22,2% nevím 
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Jako důvod nespokojenosti pak respondenti v roce 2015 uvedli nejčastěji: 

- nejsou naprosto vidět v ulicích 

 

- Spokojenost občanů s prací strážníků Městské police Šumperk  

2008 2015 
 

6,2% 2,7% naprosto spokojen/a 

49,6% 37% spíše spokojen/a 

19,1% 36,5% spíše nespokojen/a 

11,2% 18% naprosto nespokojen/a 

13,9% 5,8% nevím 

Jako důvod nespokojenosti pak respondenti v roce 2015 uvedli nejčastěji: 

- málo policistů v ulicích 

- nejsou moc vidět, nejsou vidět v ulicích 

 

POSTOJ OBČANŮ KE KAMEROVÉMU MONITOROVACÍMU SYSTÉMU 

Graf č. 13: Jakou roli dle Vás sehrává kamerový monitorovací systém v prevenci kriminality? 

 

 

 

2.5.2 Bezpečné šumperské školy 

Ve školním roce 2009/2010 proběhl na všech šumperských základních školách průzkum, který byl 

realizován městem Šumperkem ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje, 

pracoviště Šumperk (dále jen PPP). 

Průzkum tohoto rozsahu a zaměření byl svého druhu jedinečný. Byla zmapována situace rizikových chování 

na šumperských základních školách. Cílem bylo zjistit současný stav se zaměřením na výskyt šikany, 

návykových chování a dalších negativních jevů na místních školách. Dále průzkum ukazuje možné 

problematické způsoby v trávení volného času šumperských dětí.  

Výsledky dotazníkového šetření sloužily a slouží také jako podklad pro další směřování odborné péče o 

třídní kolektivy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro tvorbu konkrétních strategií působení 

odborníků na školách a rozvoje efektivní prevence rizikových chování na místních školách. 

Dotazníky byly připraveny ve 3 úrovních náročnosti, přizpůsobené rozdílným schopnostem a dovednostem 

dětí vzhledem k jejich věku – pro 5., 7. a 9. třídy. Dotazník byl rozdělen do třech částí: 

- způsoby trávení volného času žáků,  

- kvalita prostředí ve třídě, vztahy mezi spolužáky, agresivita a šikana v třídních kolektivech, 

-  drogová problematika. 
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S výsledky šetření byli zástupci škol seznámeni na aktivu ředitelů v srpnu 2010, kde jim byla předána 

obecná závěrečná zpráva a závěrečná zpráva rozšířená o konkrétní poznatky z výzkumného šetření na 

jejich školách, včetně srovnání s ostatními školami a závěrečným doporučením pro konkrétní školu ve 

všech mapovaných oblastech. Tyto vlastní výstupy má každá škola pouze sama za sebe. 

 

 

Graf č. 14: Celkem vyplněných dotazníků 

 

 

VOLNÝ ČAS 

Část mapující výpovědi dětí k jejich trávení volného času berme jen jako informativní. V  prevenci rizikových 

způsobů trávení volného času jsou považována za nejvhodnější obecná doporučení k tomu, jak vést děti 

k vhodným formám využití volného času, jako např.: 

- rozvíjet zájem o aktivní trávení volného času; 

- vytvářet návyky pro udržení zdravého životního stylu; 

- zvyšovat zdravé sebevědomí a další. 

Děti nejčastěji tráví svůj čas u počítače (18,3%), poslechem hudby (15,9%), sportem (13,5%) a sledování TV 

nebo DVD (12,6%). 

Pokud děti navštěvují zájmový kroužek, nejčastěji se jedná o sportovní kroužek (52,4%), hru na hudební 

nástroj (13,2%) a výtvarný kroužek (8,2%). 

- nejčastěji zájmový kroužek děti navštěvují 1 - 2x týdně (58,6%) 

 

59,1% dětí uvedlo, že součástí trávení jejich volného času je také kultura a 50,4% dětí uvedlo, že svůj volný 

času tráví i četbou. 

Volný čas děti tráví obvykle doma (34,4%) nebo venku (33,7%), a to se svými kamarády (50,6%) nebo 

s rodinou (35,3 %). 

 

92% dětí odpovědělo, že rodiče znají jejich kamarády a 78% dětí tvrdí, že jejich rodiče ví, kde a s kým tráví 

svůj volný čas. 

Naprostá většina dotázaných dětí (96%) využívá ve svém volném čase počítač, nejčastěji pak ke komunikaci 

(54,5%), na hraní her (29,5%) a získávání informací (10,2%), nejčastěji u počítače tráví 1 - 2 hodiny denně. 

 

TVOJE TŘÍDA 

Podle metodického pokynu MŠMT je šikana přítomna na všech typech škol. Vezmeme-li v úvahu tuto 

skutečnost a výsledky našeho průzkumu, je tedy nutné činnost škol v tomto směru neustále prohlubovat. Je 
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třeba se nadále a ve větší míře věnovat preventivním programům určeným k předcházení vzniku škodlivých 

jevů v naší společnosti. 

 

Ano nebo spíše ano odpověděla více než polovina dotázaných dětí (60%) na otázku, zda chodí do školy 

ráda. Ve své třídě je pak spokojeno ano nebo spíše ano 85,6% dětí. 

Také většina dotázaných dětí má ve třídě dobrého kamaráda (95%). 

Více než polovina dětí odpověděla, že je ve třídě někdo, kdo je často protivný a ostatním škodí, a více než 

třetina dětí (30%) odpověděla, že je ve třídě někdo, kdo je často smutný, koho je mu líto, nebo kdo 

potřebuje ochraňovat. 

Skoro polovina (47,6%) dotázaných dětí byla svědkem toho, že je ubližováno spolužákovi jinými spolužáky 

ze třídy nebo ze školy.  

Graf č. 15: Pokud jsi byl/a svědkem ubližování, co jsi obvykle udělal/a (pouze žáci 7. a 9. tříd) 

 

 

- 24% dětí odpovědělo „ano“ na dotaz, zda jim ubližoval nebo ubližuje někdo ze třídy nebo školy. 

- avšak na otevřenou otázku „jak jim bylo ubližováno“, odpovídaly i ty děti, které na předchozí otázku 

odpověděly, že jim ubližováno „není nebo nebylo“.  

- Nejčastěji děti odpověděly, že se staly obětí pomluv, nadávek, posměchu, ponižování a ignorování 

(69,2%), až pak uváděly formy fyzického násilí jako je bití, fackování, kopání nebo rány pěstí (22,1%). 

- nejčastěji je dětem ubližováno ve třídě, v šatně nebo v blízkosti školy. 

- 22,7% dětí přiznalo, že samy někdy někomu ubližovaly. 

Tabulka č. 18: Řekl/a jsi o tom, že ti někdo ubližuje… 

  5. třídy 7. třídy 9. třídy 

… rodičům? 62,3% 50,6% 36% 

… učitelům? 37,9% 34,1% 32% 

… někomu jinému? 48,1% 53,8% 52% 

 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 

Cílem primární prevence užívání návykových látek by neměla být ambice zcela ochránit děti od kontaktu s 

drogou - takovýto cíl by byl velmi nerealistický. Cílem je podpořit děti ve vlastnostech a schopnostech - tzn. 

utvořit si vlastní názor, dokázat přemýšlet a diskutovat o svých pocitech, zájmech, odlišnostech s vrstevníky 

i s dospělými, které je připraví na setkání s drogovým světem, aby byly již dopředu pravdivě informovány a 

aby se nenechaly zaskočit a uměly si s možnými riziky poradit. Primární prevence si klade za cíl odradit od 

prvního užití drogy nebo aspoň co nejdéle odložit první kontakt s drogou.  
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Téměř čtvrtina dotázaných dětí (24,2%) nepovažuje návykové látky (cigarety, alkohol, ostatní drogy) za 

nebezpečné. 

 

 

Graf č. 16: Nejvíce informací o návykových látkách děti získaly 

 

 

Skoro polovina dětí (45,2%) vyzkoušelo někdy cigaretu a 82,7% dětí ochutnalo někdy alkohol. Z průzkumu 

vyplynulo, že mnohem více žáků 5. tříd ochutnalo alkohol do 10. roku věku (83,3%) ve srovnání s žáky  

9. tříd, kterých alkohol do 10. roku ochutnalo více než třetina (35,5%). 

Čtvrtina dětí (25,8%) přiznala, že jim byla nabídnuta marihuana  

- 2,2% žáků 5. tříd přiznalo, že vyzkoušeli kouřit marihuanu; 

- 6,4% žáků 7. tříd přiznalo, že vyzkoušeli kouřit marihuanu; 

- 27,6% žáků 9. tříd přiznalo, že vyzkoušeli kouřit marihuanu; 

Pouhé 2% žáků 9. tříd si myslí, že je těžké sehnat marihuanu, u žáků 5. a 7. tříd převládala odpověď 

„nevím“. 

6,8% žáků 9. tříd přiznává experimentování s vdechováním toluenu, jiných ředidel nebo rozpouštědel  

a 6,4% vyzkoušelo užít léky bez doporučení lékařem ve větší míře nebo v kombinaci s alkoholem. 

 

2.5. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ŠUMPERKU 

Město Šumperk na svém území komunitně plánuje sociální služby (dále jen KPSS). V rámci procesu KPSS 

jsou v Šumperku ustanoveny 4 pracovní skupiny dle cílové skupiny uživatelů sociálních služeb: 

- děti, mládež a rodina; 

- osoby v krizi a sociálně vyloučeni; 

- osoby se zdravotním postižením; 

- senioři. 

Cílem procesu KPSS ve městě je vytvářet síť sociálních služeb a služeb navazujících tak, aby co nejlépe 

odpovídala aktuálním potřebám občanů. Na podporu procesu KPSS město Šumperk realizovalo projekt 

podpořený z OP LZZ. Výstupem tohoto projektu je dokument „Komunitní plán sociálních služeb města 

Šumperka na léta 2014 - 2018“ a také elektronický katalog poskytovatelů sociálních a navazujících služeb, 

který je umístěn na webu města Šumperka -> Občan -> Komunitní plánování sociálních služeb -> 

Elektronický katalog sociálních a navazujících služeb města Šumperka. 

Některá opatření Komunitního plánu souvisí a podporují prevenci kriminality, a to jak opatření na podporu 

stávajících sociálních služeb, tak opatření pro vznik nových sociálních služeb, které napomáhají prevenci 

kriminality např. u cílové skupiny děti a mládež s rizikovým chováním, rodiny (s rizikem výskytu kriminálního 

chování u jejich členů) nebo cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi.  
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3 STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ŠUMPERKU  

NA OBDOBÍ 2016 - 2017 

3.1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMŮ VE MĚSTĚ 

Při vyhodnocení kriminality na území města Šumperka bylo využito všech dostupných informačních zdrojů 

Policie ČR a Městské policie Šumperk. Pachateli trestných činů jsou z velké části recidivisté, kteří si 

prostředky z trestné činnosti pokrývají svou potřebu, OPL včetně alkoholu. Příčinou násilných trestných činů 

je vzrůstající agresivita a netolerance, která je patrná v celé společnosti.  

Kamerový systém, který je v gesci MP Šumperk, pomáhá při řešení bezpečnostní situace a v některých 

případech napomohl objasnění spáchaných trestných činů. 

K osobám pachatelů se dá říci, že se jedná ve velké míře o tutéž skupinu osob, u níž je značná recidiva 

jednání. Jedná se o sociálně nepřizpůsobivé spoluobčany, kteří již nejsou schopni a mnohdy ani ochotni 

pracovat na návratu do společnosti. 

Za negativní faktory přispívající k celkovému nápadu trestné činnosti lze považovat vyšší míru 

nezaměstnanosti a počet obyvatel města žijících v sociálně nedostatečných životních podmínkách, 

pobírajících sociální dávky. 

 

SKUTKY NEJVÍCE ZATĚŽUJÍCÍ MĚSTO 

Z vyhodnocení nápadu trestné činnosti na území města Šumperka je zřejmé, že největší podíl na trestné 

činnosti má majetková trestná činnost. Z nejvýznamnějších a nejzatíženějších oblastí je oblast krádeží 

vloupání do ostatních objektů a krádeží v jiných objektech. 

- majetková trestná činnost;  

- trestná činnost páchána na seniorech; 

- kriminalita páchána dětmi a mládeží; 

- vysoký podíl recidivistů na páchání trestné činnosti; 

- bezdomovectví; 

- nezájem veřejnosti o informovanost v oblasti prevence kriminality a o možnostech opatření své vlastní 

ochrany a bezpečnosti; 

- sociálně slabé rodiny s dětmi; 

- narůstající zadluženost, exekuce zadlužených obyvatel; 

- nedostatečný rozvoj probačních programů. 

 

RIZIKOVÉ LOKALITY V ŠUMPERKU 

Mezi kriminálně nejrizikovější lokality v Šumperku se řadí ulice, kde jsou soustředěna nákupní centra  

a restaurace: ul. Jesenická a Vítězná, dále Hlavní třída, ul. Temenická, ul. 8. května a ul. Jeremenkova.  

Zejména ulice Vítězná, která je sídlem velkého nákupního střediska s více společnostmi. 

Pokud pomineme kritérium nákupních center, pak lze říci, že trestná činnost je rozprostřena po celém 

teritoriu města se samozřejmým vlivem větší koncentrace osob v sídlištní zástavbě, kde se projevuje 

poškozování cizích věcí, krádeže a vandalismus.  

Příslušníci minority jsou rovněž rozprostření po celém teritoriu města, což pozitivně ovlivňuje případné 

neshody s majoritou.  

 

Lokality s největším zatížením trestnými činy: 

 Jesenická ulice: na této ulici se ukazuje výraznější nápad trestné činnosti v lokalitách: 

oblast nádraží ČD; 

hypermarket Albert, Penny Market a Lidl; 

 Vítězná ulice: sídlo OD Kaufland; 

 Hlavní třída: zde se projevuje koncentrace restaurací a obchodů v násilné a majetkové tr. činnosti, 

k vniknutí do objektů dochází převážně ze zadních traktů objektů, kde není kamerový systém; 

 Temenická ulice: okolí tzv. Kotelny a supermarket Albert, největší sídliště města Šumperka; 

 dále se významně na tr. činnosti podílí ul. 8. května a Jeremenkova. 
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3.2 CÍLE A OPATŘENÍ   

Cíle Strategie prevence kriminality v Šumperku na období 2016 - 2017:  

- zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování míry a závažnosti trestné činnosti;  

- snižování výskytu delikventních činností a rizikového chování u cílových skupin, nebo jejich ochrana; 

- nabídka aktivního trávení volného času  

- dostat děti a mládež z ulice na sportoviště  

- zvyšování informovanosti obyvatel o bezpečnostních rizicích a obraně proti nim 

- efektivní a komplexní přístup k řešení definovaných problémů. 

Cíle Strategie budou naplňovány řadou jednotlivých dílčích aktivit a projektů, a to v rámci Programu 

prevence kriminality MVČR, grantů a dotací města Šumperka, rozpočtu města Šumperka a dalších 

dotačních zdrojů. 

Prevence kriminality je chápána jako komplex nerepresivních sociálních a situačních opatření s cílem 

omezovat a snižovat trestnou činnost, pomáhat obětem trestných činů, zapojovat rizikové skupiny obyvatel 

do preventivních aktivit a zvyšovat povědomí veřejnosti o prevenci kriminality a metodách ochrany před 

trestnou činností. 

 

OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍ K NAPLŇOVÁNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ PRO DALŠÍ OBDOBÍ 

 

1/ Spolupráce orgánů státní správy a samosprávy, policií a dalších subjektů podílejících se  

na prevenci kriminality ve městě 

 cílem opatření je vzájemná spolupráce a předávání informací mezi všemi úrovněmi subjektů 

působících v oblasti prevence kriminality, 

 prohlubování a rozšiřování spolupráce s neziskovými organizacemi, školami a dalšími institucemi 

za účelem zefektivňování prevence kriminality v rámci:  

- pracovní skupiny prevence kriminality 

- komisí rady města, především Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě a Komise 

sociální a Komise sociálně-právní ochrany dětí 

- Týmu pro mládež 

- Bezpečnostní rady města 

- Integrovaného záchranného systému 

- procesu KPSS 

- metodických setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců … 

 

2/ Zvyšování informovanosti o problematice prevence kriminality (rizikového chování) 

 cílem opatření je zejména zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu  

k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku: 

- webové stránky prevence kriminality města Šumperka  

- Zpravodaj (zdarma distribuován do všech domácností ve městě) 

- přednášková činnost  

- vzdělávání rizikových skupin obyvatel (např. v oblasti dluhového poradenství,  kyberšikany, 

kyberkriminality, …) 

 

3/ Eliminace následků kriminálního jednání u obětí zejména násilných trestných činů 

 podpora nabídky služeb pro poskytování pomoci obětem trestných činů a domácího násilí, 

posilovat a profesionalizovat přístupy pracovníků veřejné správy směrem k obětem trestných činů 

 

4/ Omezování příležitostí k páchání násilné a majetkové kriminality 

 projekty situační prevence, jejichž cílem je znesnadnění páchání trestné činnosti a zvýšení rizika 

pro pachatele, že bude dopaden: 
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- rozvoj a modernizace městského kamerového dohlížecího systému 

 podpora realizace podpůrných programů, projektů a aktivit pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

- podporované zaměstnávání 

- veřejná služba 

- resocializační programy … 

 

5/ Rozvoj a udržení stávajících, doplnění chybějících služeb a aktivit v systému prevence kriminality 

 podpora a rozvoj sociálních služeb zaměřených na rizikové cílové skupiny - děti a mládež s 

rizikovým chováním, rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů, osoby ohrožené 

sociálním vyloučením a osoby v krizi nebo cílová skupina senioři 

 podpora rozvoje osvědčených projektů a aktivit prevence kriminality reflektujících aktuální vývoj a 

potřeby cílové skupiny, na kterou budou tyto projekty a aktivity zacíleny 

- projekty aktivity pro smysluplné a aktivní trávení volného času rizikových skupin - dětí a mládež 

s rizikovým způsobem trávení volného čau nebo ohrožených sociálním vyloučením 

- volnočasové, sportovní aktivity, edukační pobyty, … 

- rekonstrukce hřišť a sportovních plácků 
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PŘEHLED PREVENTIVNÍCH PROJEKTŮ 

  přidělená 

dotace 

MVČR 

spoluúčast 

Šumperk jiné zdroje 

1997 In line centrum 790 000 122 000 0 

1997 Činnost psychoterapeutické skupiny 59 000 5 000 0 

1997 Kontaktní a poradenské středisko - DOMUS 51 000 30 000 0 

1997 NON STOP centrum pro mládež 134 000 160 000 0 

1997 Otevřené hřiště-Temenice 50 000 5 500 0 

1997 Veřejná sportovní zařízení v okrajových částech města - 

Vikýřovice 

21 000 3 000 0 

1997 Kamerový monitorovací systém města 1 956 000 2 988 526 0 

1997 Operativní vyhodnocování kriminality ve městě 200 000 42 000 0 

1997 Informace pro občany 70 000 22 000 0 

1997 VPT pro manažera 120 000 0 0 

1997 Sociologický průzkum vnímání pocitu bezpečnosti občanů 70 000 0 0 

1997 Vzdělávací program pro manažery KSP 20 000 0 0 

1998 Nuda nemá šanci I. 170 000 70 000 0 

1998 Víceúčelové hřiště pro 14 druhů sportů 420 000 150 000 0 

1998 Zařazení problémové mládeže do pracovního procesu 120 000 143 000,00    0 

1998 Psychoterapeutická skupina problémových dětí a etopedická 

poradna 

21 000 63 000 0 

1998 In line centrum II. 417 000 81 000 0 

1998 Pomoc ženám a dívkám v tísni I. 48 000 131 000 0 

1998 Nonstop centrum pro mládež II. 171 000 844 000 0 

1998 Činnost psychoterapeutické skupiny a víkendové pobyty 82 000 96 280 0 

1998 Úprava sídlištního hřiště - Temenice I. 160 000 60 000 0 

1998 Pejsek a já 34 000 36 000 0 

1998 Kamerový monitorovací systém - II. etapa 825 000 200 000 0 

1998 Policie pro občany I. 101 000 60 000 0 

1998 Informace pro občany II. 70 000 10 000 0 

1998 Vybavení OŘ PČR  výpočetní technikou  pro  preventivní 

činnosti 

72 000 8 000 0 

1998 Fitness pro všechny 0 35 000 0 

1998 Kriminalita mládeže - Josef Klíma I. 0 8 000 0 

1998 Kriminalita mládeže - Josef Klíma II. 0 3 000 0 

1999 Nuda nemá šanci - II. 180 000 30 000 0 

1999 Úprava sídlištního hřiště - K.H. Máchy 140 000 20 000 0 

1999 Kulturně - vzdělávací základna "Savore" 218 000 33 000 0 

1999 Nízkoprahové krizové kontaktní centrum pro rizikovou mládež 

- konečná etapa 

63 000 57 000 0 

1999 Azylové služby města Šumperk I. 179 000 49 000 0 

1999 Zařazení problémové mládeže do pracovního procesu II. 45 000 15 000 0 

1999 Pomoc ženám a dívkám v tísni II. 5 000 17 000 0 

1999 In line centrum III. 100 000 23 000 0 

1999 Výchovné pobyty - psychoterapeutická skupina III. 65 000 13 500 0 

1999 Výchovné pobyty pro děti z romských rodin 30 000 4 860 0 

1999 Digitální zpracování záznamu kamerového systému 324 000 36 000 0 

1999 Osvětlením k bezpečnosti obyvatel II. 170 000 20 000 0 

1999 Bezpečné parkoviště 10 000 1 500 0 
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1999 Informace pro občany III. 30 000 6 000 0 

1999 Policie pro občany II. 18 000 6 000 0 

1999 Kontaktní centrum Domus 15 000 15 000 0 

1999 Informační leták PPP 12 000 2 000 0 

1999 Expedice prevence 99 150 000 0 0 

2000 Nuda nemá šanci IV. 120 000 24 000 3 007 

2000 Činnost psychoterapeutické skupiny a etopedické poradny 34 000 10 500 89 

2000 Letní tábor romských dětí 21 000 16 000 11 000 

2000 Výchovné pobyty - psychoterapeutická skupina IV. 50 000 6 000 5 386 

2000 Výchovné pobyty dětí z romských rodin 50 000 6 000 688 

2000 Bezpečné hřiště po celý den 54 000 7 450 0 

2000 Policie pro občany IV. 40 000 5 000 0 

2000 Policie pro občany III. 67 000 8 000 0 

2001 Právo na každý den - vzdělávací kurz 3 000 1 308 0 

2001 Osvětlení chodníku a hřiště 80 000 20 000 53 195 

2002 Pobyty romských dětí Savore 60 000 33 450 17 600 

2002 Bezpečí pro naši mládež. 27 000 3 000 0 

2002 Marketingová komunikace 1 500 17 900 0 

2002 Stojany k zabezpečeníá jízdních kol ve městě. 110 000 1 059 0 

2003 Kontaktní centrum pro drogově závislé 58 000 8 000 15 278 

2003 Krizový byt pro ženy 72 000 10 000 3 153 

2003 Krátkodobé a dlouhodobý pobyt pro rizikovou a delikventní 

mládež 

50 000 50 000 29 400 

2003 Prevence kriminality a média 2 000 1 100 0 

2003 Kamerový a monitorovací systém města 300 000 78 987 0 

2003 Jízdní kola pro městskou policii 40 000 20 000 0 

2003 Prevence kriminality 4 000 0 0 

2004 Nízkoprahový klub pro problémové děti a mládež ARTEEN - 

vybavení 

170 000 30 479 0 

2004 Dlouhodobý a krátkodobé pobyty pro rizikovou a delikventní 

mládež 

48 000 5 000 0 

2004 Letní tábor dětí ze Savore 15 000 8 000 37 853 

2004 Mobilní kamerový systém 100 000 14 954 33 017 

2004 Preventivně informační servis pro občany 40 000 9 980 0 

2006 "Zaostřeno na rychlost" 360 000 196 368 0 

2007 Systém včasné intervence - investiční část 1 261 000 173 106 0 

2007 Systém včasné intervence - neinvestiční část 238 000 26 143 0 

2007 Výchova rizikové mládeže 66 000 8 378 0 

2007 Bezpečné nakupování 50 000 7 406 0 

2008 Bydlím a pracuji 53 000 33 547 7 000 

2008 Rachot a prevence kriminality 69 000 97 901 31 195 

2008 V I P 2008  Vzdělávání - Informace - Prevence 32 000 43 000 9 089 

2008 Koncepce prevence kriminality na léta 2009 až 2011 v 

Šumperku 

50 000     

2009 Prevence kriminality v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež 

Rachot 

72 000 28 400 4 500 

2009 Kamerový monitorovací systém 0 277 694 0 

2009 Služba pro nezletilé, u kterých se … 0 50 000 3 000 

2009 V I P 2009 0 54 750 6 788 

2009 Bezpečné šumperské školy 0 20 900 0 
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2010 Právo pro každý den 36 000 9 000 0 

2010 Prevence kriminality v NC RACHOT 148 000 37 455 2 128 

2010 Individuální práce s dětmi… 95 000 30 000 3 000 

2010 Víkendové a prázdninové pobyty… 170 000 43 341 52 250 

2010 KLUBÍK 59 000 14 248 0 

2011 KLUBÍK 46 000 9 114 177 

2011 Právo pro každý den 43 000 6 500 0 

2011 Individuální práde s dětmi a mládeži v rámci prevence 100 000 32 500 0 

2011 Víkendový a prázdninový pobyt 200 000 21 615 56 304 

2011 Bezpěčně okolo "PĚTKY" 60 000 9 892 0 

2012 Individuální práce s dětmi a mládeži v rámci prevence … 133 000 32 500 0 

2012 KLUBÍK 44 000 4 440 374 

2012 Prázdninové pobyty a víkendový pobyt 210 000 31 036 73 000 

2012 S Lanem bezpečně na "5" 2012 61 000 8 345 0 

2012 PK v NC RACHOT - prevence riz. chování na ulici 9 000 29 000 0 

2013 Individuální práce s dětmi a mládeží v rámci prevence 

rizikového chování 

150 000 70 000 0 

2013 Prázdninové pobyty 220 000 40 593 82 400 

2013 KLUBÍK 2013 40 000 14 490 2 688 

2013 Pohovorová místnost 40 000 22 874 0 

2013 Modernizace MKDS 0 170 836 0 

2014 Prázdninové pobyty 107 000 154 441 116 400 

2014 KLUBÍK 2014 30 000 12 890 2 574 

2014 Aktivita a sebedůvěra jako prevence rizikového chování u dětí 

a mládeže 

78 000 27 748 10 595 

2014 Na kole do školy - bezpečně 2014 0 15 000 0 

2014 Den policistou 2014 0 0 0 

2014 Den na Mírově 2014 0 10 000 0 

2015 Prázdninové pobyty 128 000 195 911 120 700 

2015 Todle umíme 12 500 12 500 0 

2015 Preventivní besedy pro informované rodiče - rizika i-netu 16 000 8 436 0 

2015 Výstavba Skateparku 0 7 495 000  0 

2015 Den na Mírově 0 5 000,0 3 415,15 

2015 Společnou prevencí proti drogám 0 0 0 

2015 Den policistou 2015 0 0 0 

2015 Naše bezpečí 0 0 0 

2015 Buďte vidět ! 0 0 0 

2015 Na kole do školy - bezpečně 2015 0 12 000 0 

 

 


