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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 – 2017 bylo v rámci 

tohoto dotačního programu realizováno přes 100 projektů z oblasti sociální a situační prevence, jakož  

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

přes 23 mil. Kč, přičemž Ministerstvo vnitra České republiky podpořilo tyto projekty státní účelovou dotací  

v celkové výši přes 14 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, v rámci dotačního programu 

města Šumperka nebo z jiných dotačních zdrojů byly realizovány další projekty a aktivity, např. rekonstrukce 

hřišť a sportovních plácků, školních hřišť, rekonstrukce prostor pro zřízení denního centra pro osoby bez 

přístřeší, pouliční osvětlení míst s exponovanou kriminalitou, modernizace a rozšíření kamerového 

dohlížecího systému, výstavba skateparku, 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), preventivní 

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

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DORIS Šumperk a další.  

Strategie prevence kriminality v Šumperku na období 2018 - 2021 je zpracována v souladu  

se Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která byla schválena Usnesením 

vlády České republiky dne 25. 1. 2016, se Strategii prevence kriminality Olomouckého kraje na období 

2017 - 2021 a navazuje na 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 a Strategie prevence kriminality v Šumperku na období 2016 - 2017. 

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 Šumperku.  

 

Strategii prevence kriminality v Šumperku na období 2018 - 2021 zpracovala pracovní skupina 

prevence kriminality. Strategie byla projednána a schválena: 

 Komisí pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě dne 26. 9. 2017. 

 Pracovní skupinou prevence kriminality dne 26. 9. 2017. 
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1 VÝCHODISKA STRATEGIE  PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA 

ŠUMPERKA NA OBDOBÍ 2018 -  2021 

1.1  MĚSTO ŠUMPERK  

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 26,5 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. 

Obrázek č. 1 Administrativní rozdělení okresu Šumperk a správního obvodu ORP Šumperk k 1. 1. 2016  

  

  okres Šumperk      správní obvod ORP Šumperk 

Okres Šumperk se svou rozlohou řadí na druhé místo mezi pěti okresy Olomouckého kraje, okres 

 Šumperk má: 

 Celkovou rozlohu 1 313 km2. 

 Celkem 78 obcí, z toho 8 měst. 

 Počet obyvatel 121 288 (k 31. 12. 2016). 

Město Šumperk je obcí s rozšířenou působností. Správní obvod ORP Šumperk má: 

 Celkovou rozlohu 857,46 km2. 

 Celkem 36 obcí. 

 Počet obyvatel 69 707 (k 31. 12. 2016). 

Město Šumperk má: 

 Celkovou rozlohu 27,88 km2. 

 Počet obyvatel 26 305 (k 31. 12. 2016). 
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1.2  BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA  

Data k trestné činnosti a grafické znázornění nápadu trestné činnosti je zpracováno prostřednictvím 

webového portálu www.mapakriminality.cz, který slouží ke srovnání míry kriminality v daných územních 

jednotkách, vyjádřené počtem evidovaných trestných činů a tzv. indexem kriminality 1. 

Obrázek č. 2 Počet trestných činů a index kriminality na území České republiky v roce 2016 

 

Počet trestných činů v České republice v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 klesl o téměř 30 tis. 

trestných činů. Z celkového počtu spáchaných trestných činů bylo v roce 2016 objasněno 47%. 

Tabulka č. 1 Index kriminality ČR 2013 - 2016 

rok 2013 2014 2015 2016 

index kriminality 310,3 275,3 236,2 207,8 

Z tabulky je patrné, že ve sledovaném období index kriminality klesá. 

Obrázek č. 3 Počet trestných činů a index kriminality na území Olomouckého kraje v roce 2016 

 

 

                                                           
1 počet zjištěných skutků za zvolené období, přepočtený na 10 000 obyvatel 
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Tabulka č. 2 Kraje dle indexu kriminality za rok 2016 

 

počet 

trestných 

činů 

index 

kriminality 

KŘP Hl. města Prahy 56 432 456,9 

KŘP Ústeckého kraje 18 377 221,9 

KŘP Moravskoslezského kraje 26 528 215 

KŘP Libereckého kraje 9 186 209,8 

KŘP Jihomoravského kraje 21 599 185,8 

KŘP Olomouckého kraje 11 600 181,7 

KŘP Středočeského kraje 22 124 174,4 

KŘP Jihočeského kraje 10 816 170,5 

KŘP Plzeňského kraje 9 679 169,4 

KŘP Karlovarského kraje 4 983 164,1 

KŘP Královehradeckého kraje 7 286 131,5 

KŘP Zlínského kraje 7 398 125,4 

KPŘ Kraje Vysočina 5 986 116,9 

KŘP Pardubického kraje 5 933 115 

 

Dle indexu kriminality se Olomoucký kraj ve srovnání s ostatními kraji České republiky řadí na  

6 příčku. Stejně tak tomu je také dle počtu spáchaných trestných činů v roce 2016. Z celkového počtu 

11 600 trestných činů spáchaných na území Olomouckého kraje v roce 2016 jich bylo objasněno 56%. 

1.2.1 Policie České republiky , Krajské ředitelství policie  Olomouckého kraje, Územní 

odbor Šumperk 

Policie ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen KŘP), Územní odbor Šumperk (dále 

jen ÚO) 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.  

Obrázek č. 4 Územní odbor Šumperk Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje 

 

Kriminogenní faktory ÚO Šumperk  

 Mezi základní a stále vlivy na kriminalitu na území ÚO Šumperk patří kriminogenní faktor geografická 

poloha, kdy podstatná část území je tvořena pohořím Jeseníků, z čehož plyne velká odlehlost a časově 

náročná dostupnost vzdálených napadených objektů. Tento kriminogenní faktor je neměnný. 
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Mezi zásadní kriminogenní faktory se v minulých letech řadila nezaměstnanost, jedna z největších 
v ČR. Přestože tato skutečnost přetrvává, došlo i regionu ÚO Šumperk v minulém roce k poklesu 
nezaměstnanosti a je předpoklad, že daný faktor již nebude mít na kriminalitu takový vliv. Stále sice 
dochází k zadlužování obyvatelstva, ze kterého plyne nelegální opatřování finančních prostředků a tím  
k páchání trestných činů, jako jsou loupež, krádež, podvod, úvěrový podvod, apod., ale v podstatně menší 
míře. V loňském roce došlo k poklesu tohoto druhu kriminality.  

 Přetrvávajícím a velmi závažným problémem ÚO je výroba, distribuce a užívání drog opět  
s propojením na násilnou, ale zejména majetkovou trestnou činnost, kdy kriminogenním faktorem, s touto 
problematikou souvisejícím, je nedostatek vyžití pro mladistvé a nezletilé, není vytvářen dostatečný prostor 
pro volnočasové aktivity dané vrstvy obyvatelstva. 

Obrázek č. 5 Počet trestných činů a index kriminality na území Územního odboru Šumperk  

 

 Tabulka č. 3 Celková kriminalita dle územních odborů Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje 

 
ÚO Jeseník ÚO Šumperk  ÚO Olomouc ÚO Prostějov ÚO Přerov 

počet trestných činů 866 2020 4890 1851 1973 

index kriminality 213,1 163,7 211,2 168,9 147,9 

objasněnost v % 74,04 68,61 41,96 62,84 64,12 

 

 Územní odbor Šumperk se v rámci Krajského ředitelství Olomouckého kraje v objasněnosti umístil na 
2. místě za Územním odborem Jeseník. 

Tabulka č. 4 Rizikovost okresu Šumperk  

  2012 2013 2014 2015 2016 2016-2015 

Kriminalita  2 276 2 318 2 320 2 066 2 020 -46 

Stíháno osob 1 131 1 201 1 197 1 027 1 197 170 

Objasněnost v % 56,06 54,23 62,16 63,89 68,61 4,72 

Zkrácené přípravné řízení – počet skutků 670 692 778 435 490 55 

 

V roce 2016 bylo ve služebním obvodu Územního odboru Šumperk Krajského ředitelství policie 
Olomouckého kraje spácháno celkem 2 020 trestných činů, což je o 46 trestných činů méně než v roce 
předchozím. Z celkového počtu spáchaných trestných činů se podařilo v rámci Územního odboru Policie 
České republiky Šumperk objasnit 68,61% evidovaných trestných činů, což je ve srovnání s rokem 
předchozím o 4,7% více. Z tabulky je dále patrné, že objasněnost je každým rokem vyšší. 

Tabulka č. 5 Kriminalita (přečiny i zločiny) ÚO Šumperk  

 celkem násilná mravnostní majetková ostatní zbývající hospodářské 

2013 2 318 259 12 1 173 236 388 250 

2014 2 320 239 20 1 037 270 405 349 

2015 2 066 229 15 797 217 406 402 

2016 2 020 224 22 680 249 391 454 
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  Také v roce 2016 dochází k poklesu celkové kriminality spáchané na teritoriu Územního odboru 

Šumperk, k poklesu ve srovnání s rokem 2015 došlo u majetkové kriminality a násilné kriminality. 

Majetková kriminalita 

V roce 2016 nebyly zaznamenány žádné nové, neobvyklé formy páchání trestné činnosti, standardně 

se majetkové trestné činnosti dopouštějí zejména recidivisté a osoby závislé na užívání drog. Dlouhodobě je 

téměř polovina majetkové trestné činnosti spáchané na Územním odboru Šumperk spáchána na teritoriu 

Obvodního oddělení Šumperk.  

Hospodářská kriminalita 

Z tabulky je patrný vzestup zjištěných případů hospodářské kriminality. Ve sledovaném období je 

zaznamenán nejvyšší nárůst u daňových trestných činů, který vyplývá v oznamování trestných věcí 

vzhledem ke zvýšenému množství daňových kontrol ze strany Finančního úřadu. 

K této oblasti můžeme obecně konstatovat, že především Finanční úřad našeho regionu – Krajského 

finančního ředitelství, pracoviště Šumperk, Zábřeh zvýšili svoji aktivitu v oblasti daňových kontrol.  

Z této vlastní aktivity vyplývá i vyšší počet oznamovaných trestních věcí. 

Mravnostní kriminalita 

V roce 2016 došlo k nárůstu šetřených případů mravnostního charakteru a to o cca 1/3 proti roku 

2015. V roce 2016 byla plně využívána speciální výslechová místnost jak pro potřeby Služby kriminální 

policie a vyšetřování, tak i pro obvodní oddělení. S ohledem na společenský vývoj, stoupající počet případů 

zvlášť zranitelných obětí a dětských obětí či svědků je zřejmé, že frekvence využívání speciální výslechové 

místnosti bude stoupat, v roce 2016 bylo policisty Oddělení obecné kriminality v této místnosti provedeno 

celkem 44 výslechů. V rámci služebních povinností je navázána vcelku dobrá spolupráce s pracovníky odd. 

sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) v rámci ÚO Šumperk, kdy se vzájemně předávají veškeré 

poznatky páchané na mládeži nebo mládeží.   

Pachatelé trestné činnosti  

Tabulka č. 6 Struktura pachatelů trestných činů (ÚO PČR Šumperk) 

  do 15 let 15 - 18 let 18 +  recidivisté 

2014 26 25 1 146  843 

2015 10 30 987  504 

2016 21 43 593  600 

 

Uvedená data dokladují, že stejně jako v předchozích letech byla polovina (50,1%) pachatelů trestné 

činnosti z řad recidivistů. Tito se z velké části rekrutují z osob nezaměstnaných, bezdomovců a sociálně 

slabších vrstev. V roce 2016 došlo k nárůstu počtu pachatelů trestné činnosti z řad nezletilých  

a mladistvých. U věkové skupiny dětí do 15 let se jedná o 100% nárůst.  

Oběti trestné činnosti 

Ve všech věkových kategoriích je v porovnání s rokem 2015 zaznamenán nárůst obětí trestné 

činnosti, zejména pak v kategorii seniorů nad 60 let věku, kde se jedná o 100% nárůst. Trestná činnost na 

obětech seniorech nad 60 let věku, na kterých je páchána zejména majetková trestná činnost, je 

zapříčiněna především jejich přetrvávající důvěřivostí vůči neznámým lidem a jejich nepoučitelností. 2 

Tabulka č. 7 Oběti trestné činnosti 

 2015 2016 

do 15 let 14 22 

15 - 18 let 8 10 

60+ 40 81 

                                                           
2 Zdroj: vše Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu Územního odboru Šumperk 
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1.2.2 Policie České republiky, KŘP Olomouckého kraje, Obvodní oddělení Šumperk  

Obrázek č. 6 Počet trestných činů a index kriminality na území Obvodního oddělení Šumperk  

 

Na celkovém nápadu trestné činnosti na teritoriu Územního odboru Šumperk se Obvodní oddělení 

Šumperk (dále jen OOP) podílelo celkovým nápadem 982 trestných činů, a oproti roku 2015 došlo ke 

snížení o 47 trestných činů. V roce 2016 se podařilo objasnit 691 trestných činů, objasněnost činila 

70,37% a ve srovnání s předchozími roky objasněnost stoupla, o 3,31% oproti roku 2015. 

Tabulka č. 8 Počet trestných činů a index kriminality dle OOP Územního odboru Šumperk  

 

počet 

trestných 

činů 

index 

kriminality 

OOP Šumperk 982 192,2 

OOP Hanušovice 147 161,4 

OOP Velké Losiny 189 180,5 

OOP Mohelnice 289 157,5 

OOP Zábřeh 413 120,1 

Graf č. 1 Celkový nápad trestných činů OOP Šumperk, 2005 - 2016 

 

Skladba kriminality 

Nejvyšší nápad trestné činnosti byl tak jako v předešlých letech ve městě Šumperk. Z celkového 

nápadu trestné činnosti na teritoriu OOP Šumperk má největší podíl majetková trestná činnost. Jedná se 

především o krádeže vloupáním a krádeže prosté. 
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Tabulka č. 9 Skladba kriminality OOP Šumperk, 2011 - 2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková kriminalita 1 062 1 103 1 024 1 093 1029 982 

Majetková kriminalita celkem 544 585 484 439 376 323 

Násilná + mravnostní kriminalita 101 123 99 107 104 111 

Ostatní kriminalita celkem 114 121 109 123 106 113 

Zbývající kriminalita celkem 199 164 185 203 183 174 

Hospodářská kriminalita 104 110 147 221 260 261 

 

 Z ostatní majetkové trestné činnosti mají největší podíl podvody. 

 Z ostatní kriminality k zvýšení nápadu došlo u trestného činu sprejerství. 

 U trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky došlo v roce 2016 k mírnému nárůstu. 

 U trestných činů zanedbání povinné výživy došlo k poklesu. 

 U násilných trestných činů došlo k mírnému zvýšení, objasněnost byla 78,57%. 

 V oblasti hospodářské trestné činnosti v roce 2016 nedošlo k žádnému extrémnímu nárůstu, 
objasněnost činila 87,74%. 

Struktura pachatelů 

Tabulka č. 10 Struktura pachatelů trestných činů, OOP Šumperk, 2006 - 2016 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

do 15 let 21 9 20 4 31 14 8 10 11 5 9 

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

recidivisté 394 377 412 396 227 274 302 282 286 382 290 

pod vlivem alkoholu, drog 86 119 113 88 73 127 108 69 88 73 93 

 

Stejně jako na celém území ÚO Šumperk, tak i na území OOP Šumperk byla mezi pachateli značná 

část trestné činnosti spáchána recidivisty, a to i přes značný pokles počtu pachatelů ze skupiny recidivistů 

(ve srovnání s rokem 2015 pokles o 92 osob).  V roce 2016 došlo k nárůstu počtu pachatelů trestných činů 

ve věkové kategorii do 18 let (+12). 

Přestupky  

V roce 2016 bylo na území obvodního oddělení Šumperk zjištěno celkem 3 762 přestupků, což je ve 

srovnání s rokem předchozím mírný pokles (-89). Objasněnost činila 82,5%.  

Graf č. 2 Celkový nápad přestupků, OOP Šumperk, 2003 - 2016 

 

 Celkový počet majetkových přestupků byl 620 případů, což je o 115 přestupků méně než v roce 

2015.  

 Proti občanskému soužití a veřejnému pořádku bylo zjištěno a zaevidováno celkem 624 

přestupků. 

 V roce 2016 bylo na teritoriu obvodního oddělení řešeno 89 přestupků s prvky domácího násilí, 

využito institutu vykázání bylo u 8 osob. 3 

                                                           
3 Zdroj: vše PČR Krajské ředitelství policie Ol. kraje, ÚO Šumperk 
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1.2.3 Městská police Šumperk  

Městská policie Šumperk (MP Šumperk): 

 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 je pěší. 

 V průběhu roku 2016 bylo schváleno radou města přijetí 2 zaměstnanců města zařazených  

do městské policie na pozici Asistent prevence kriminality na základě smlouvy s Úřadem práce. 

 V závěru roku 2016 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů Městské policie 

Šumperk s obcí Rapotín s účinností od 1. 4. 2017. V této souvislosti bylo také schváleno navýšení 

počtu strážníků MP Šumperk o 4 strážníky, čímž bude činit počet zaměstnanců města zařazených 

do MP Šumperka 33 osob včetně 2 asistentů prevence kriminality 4. 

Tabulka č. 11 Přehled některých činností MP Šumperk v letech 2006 – 2016 

událost 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

zadržení hledané osoby 15 26 60 71 39 37 28 19 26 23 17 

zadržení podezřelého z TČ 84 55 57 39 33 49 45 33 28 21 27 

zadržení podnapilého řidiče 13 9 25 16 10 24 23 16 7 18 16 

dopravní přestupky 2 627 1 979 2 027 2 019 2 055 1 991 1 915 2 116 1899 1 836 2 358 

volné pobíhání psa 104 80 100 71 94 89 73 49 35 31 39 

krádež v obchodě 342 424 346 412 397 348 258 256 174 148 111 

přestupky proti majetku 44 38 27 46 44 44 34 28 51 35 18 

rušení nočního klidu 46 34 43 32 53 31 35 33 25 34 38 

odchyt psa 87 101 105 89 122 72 101 83 80 65 72 

poškození veř. prostranství 66 53 59 47 45 54 18 30 20 21 120 

znečištění veř. prostranství 68 42 50 45 27 52 44 33 23 33 56 

asistence PČR, HZS, jiné 159 215 153 160 213 169 242 168 156 133 160 

doručení zásilky 108 167 224 167 149 206 130 123 148 90 78 

řešeno událostí 6 733 5 917 6 276 6 276 6 064 5 759 6 802 7 246 6 824 6 385 6 473 

 

V roce 2016 řešili strážníci Městské policie Šumperk celkem 6 473 událostí (přestupků, trestných 

činů, asistencí, předvádění osob, doručování zásilek, součinnostních akcí apod.). Podařilo se zadržet  

27 osob, podezřelých ze spáchání trestného činu a 17 osob hledaných či pohřešovaných.  

Graf č. 3 Počet řešených událostí MP Šumperk, 2004 - 2016 

 

Přestupky řešené MP Šumperk  

Přestupků bylo řešeno celkem 2 897, v blokovém řízení bylo uloženo celkem 2 452 pokut, z toho 721 

blokových pokut na místě nezaplacených. Postoupením správnímu orgánu bylo řešeno 130 přestupků. 

Průměrná výše uložené pokuty činila 387 Kč. Domluvou bylo řešeno celkem 315 přestupků. 

 Přestupky v dopravě 

 V roce 2016 bylo řešeno celkem 2 357 přestupků v dopravě, což je výrazný nárůst počtu 

přestupků ve srovnání s rokem 2015 (+521). 

                                                           
4 Asistenti prevence kriminality ukončili pracovní poměr v průběhu roku 2017. 

4 982 
5 331 

6 733 
5 917 

6 276 6 276 6 064 5 759 

6 802 
7 246 

6 824 
6 385 6 473 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



 

Strategie prevence kriminality města Šumperka na období let 2018 - 2021 

- 9 - 

 V 16 případech se podařilo zadržet podnapilého řidiče a předat Policii ČR či správnímu orgánu. 

 Ve 199 případech řešila MP Šumperk přestupky cyklistů (jízda na kole v pěší zóně, jízda za 

snížené viditelnosti bez osvětlení, jízda po chodníku apod.) Měření rychlosti prováděno nebylo. 

 Ostatní přestupky 

 Těchto přestupků bylo v roce 2016 zjištěno a řešeno celkem 540, což představuje v porovnání 

s rokem 2015 nárůst (+115).   

 Mezi tyto přestupky patří zejména přestupky: 

o Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi (49 případů).  

o Proti veřejnému pořádku (222 případů). 

o Proti občanskému soužití (20 případů). 

o Proti majetku, včetně krádeží v obchodech (183 případů). 

o Další protiprávní jednání, zejména porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města 

(121 případů), z toho porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství bylo řešeno v 54 případech, nerespektování tržního řádu, 

kterým je zakázán podomní a pochůzkový prodej, bylo řešeno v 15 případech.  

Graf č. 4 Přestupky řešené MP Šumperk, 2007 - 2016 

 

1.2.4 Data o vybraných druzích přestupků  

Tabulka č. 12 Přestupky - SO ÚO ORP Šumperk  

 Přestupky k 31. 12. 
Změna  

Index na 10 tis. obyv. 
Změna  

 2015 2016 2015 2016 

Proti veřejnému pořádku a 

občanskému soužití 
1 213 1 516 303 173,43 217,48 44,05 

Proti majetku 1 078 984 -94 154,13 141,16 -12,97 

Na úseku ochrany před alkohol. 

a jinými toxikomaniemi 
694 90 -604 99,23 12,91 - 86,32 

Přestupky proti OZV (viz výčet 

výše) 
1 800 132 -1 668 257,26 18,94 -238,32 

Zdroj: MěÚ Šumperk  - SOC, SVV, MP Šumperk, PČR 

Počet obyvatel ve správním obvodu ÚO ORP Šumperk k: 

 31. 12. 2015: 69 940 

 31. 12. 2016: 69 707 

Přestupky 

 Proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití (PČR tyto přestupky sleduje dohromady). 

 Proti majetku. 

 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

 Přestupky proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku: 

 Vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 
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 Vyhláška č. 5/2012, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku. 

 Vyhláška č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených 

veřejných prostranstvích - používání pyrotechnických výrobků. 

 Vyhláška č. 4/2004 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

1.2.5 Komentář k bezpečnostní analýze 

V roce 2016 bylo ve služebním obvodu Územního odboru Šumperk Krajského ředitelství policie 

Olomouckého kraje spácháno celkem 2 020 trestných činů, což je o 46 trestných činů méně než v roce 

2015, z výše uvedeného počtu trestných činů se podařilo objasnit 68,61% skutků, kdy objasněnost 

evidovaných trestných činů od roku 2012 stále stoupá. 

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

a restaurace: ul. Jesenická, Hlavní třída, ul. Temenická, ul. 8. května a ul. Jeremenkova, zejména pak 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 rozprostření po celém teritoriu města. 

Problémová lokality, oblasti z pohledu zajišťování veřejného pořádku 

Oblast trestního řízení 

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

 Oblast nádraží ČD a autobusového nádraží. 

 Hypermarket Albert, Penny Market, Lidl. 

 Vítězná ulice – sídla různých obchodních domů (krádeže). 

 Hlavní třída a Gen. Svobody – zde se projevuje koncentrace restaurací, barů a obchodů v násilné 

a majetkové trestné činnosti (loupeže, krádeže, výtržnictví. sprejerství). 

 Temenická ulice – okolí tzv. Kotelny a supermarketu Albert, komplex prodejen v okolí Hrušky, 

největší sídliště města Šumperk (krádeže, poškození cizí věci, výtržnictví). 

 Dále se významně na trestné činnosti podílí ul. Fialova, ul. Lidická, 8. Května a ul. Zábřežská 

(krádeže vloupáním do odstavených vozidel u hřbitova, prosté krádeže). 

Oblast přestupkového řízení 

 Krádeže jízdních kol - celé město Šumperk. 

 Drobné krádeže v obchodních domech a centrech – lokality nákupních center v Šumperku. 

 Drobné krádeže odložených věcí v barech, diskotékách a na dalších místech. 

 Krádeže železného odpadu a barevných kovů, celé teritorium obvodního oddělení. 

Oblast veřejného pořádku 

 V rámci působnosti obvodního oddělení nedošlo k žádnému vážnému narušení veřejného 

pořádku.  

 Stav v oblasti veřejného pořádku je dlouhodobě stabilizovaný a nevymyká se předešlým rokům. 

 Při ochraně veřejného pořádku bylo nejvíce policejních sil a prostředků vynaloženo na 

zabezpečení rizikových hokejových zápasů Hokej Šumperk 2003, s.r.o. 
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1.3  SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ  ANALÝZA  

Město Šumperk je významným centrem v severozápadní části Moravy, s necelými 26,5 tisíc obyvateli 

se řadí na čtvrté místo v žebříčku populačně největších měst v Olomouckém kraji. 

Šumperk je obcí s rozšířenou působností. Správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

Šumperk má celkem 36 obcí s necelými 70 tisíci obyvateli, podíl obyvatel ve věku 65 a více let činí 20,3%, 

což je ve srovnání s rokem 2015 o 0,8% více.  

Graf č. 5 Vývoj počtu obyvatel SO OÚ ORP Šumperk, 2002 - 2016 

 

1.3.1 Základní demografické údaje 

Od 70. let minulého století docházelo k postupnému nárůstu počtu obyvatel na úroveň až o deset tisíc 

vyšší než nyní. V roce 1991 došlo ke skokovému poklesu na hodnotu o málo vyšší než 30 tisíc, důvod 

poklesu počtu obyvatel bylo odtržení šesti obcí (Rapotín, Vikýřovice, Dolní Studénky, Bratrušov, Rejchartice, 

Hraběšice). V následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu obyvatel ve městě.  

Z grafu je patrné, že počet obyvatel neustále klesá. 

Graf č. 6 Vývoj počtu obyvatel v Šumperku, 2002 - 2016 

 

 

Z tabulky níže je patrné, že za celé sledované období let 2006 - 2016 nedosáhl celkový přírůstek 

kladné hodnoty. Nejvyšší záporné hodnoty dosáhl celkový přírůstek v roce 2009, a to -262 obyvatel, nejnižší 

pak v roce 2013, kdy celkový přírůstek činil -64 obyvatel. 
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Tabulka č. 13 Vývoj počtu obyvatel v Šumperku, 2006 - 2016 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

počet obyvatel k 31.12. 28 069 27 946 27 754 27 492 27 337 27 040 26 870 26 806 26 697 26 478 26 305 

přírůstek přirozený -26 -19 13 17 -38 -52 -66 -56 -49 -64 -58 

přírůstek stěhováním -101 -104 -205 -279 -117 -97 -104 -8 -60 -155 -115 

přírůstek celkový -127 -123 -192 -262 -155 -149 -170 -64 -109 -219 -173 

 

Pouze v letech 2008 a 2009 dosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot, což však nemělo významný 

vliv na celkový přírůstek, který i v těchto letech dosáhl záporných hodnot. 

Počet obyvatel ve věkové kategorii 15 - 64 let stále klesá, v roce 2016 klesl o 0,79% ve srovnání 

s rokem 2015. Ve věkové kategorii 0 - 14 počet obyvatel stoupá pozvolna (+0,07%) a ve věkové kategorii 

65+ stopl počet obyvatel v roce 2016 o 0,72% ve srovnání s rokem 2015. 

Graf č. 7 Věková skladba obyvatel města Šumperka, 2002 - 2015 

 

Zdroj: vše Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci 

1.3.2 Nezaměstnanost 

Olomoucký kraj je území, které je vnitřně poměrně výrazně diferencované. Odlišnosti mezi centrální  

a severní částí kraje se pak promítají i do charakteru a stupně rozvoje ekonomiky, do oblasti infrastruktury, 

lidských zdrojů a samozřejmě i (ne)zaměstnanosti. Pro zjednodušení můžeme mluvit o trhu práce  

v horských okresech (Jeseník a Šumperk) a v hanáckých okresech (Olomouc, Prostějov a Přerov), i když 

samozřejmě i v rámci jednotlivých okresů existují v mnoha případech velké rozdíly v charakteru 

mikroregionů. Ekonomika hanáckých okresů je více stabilní a více diverzifikovaná, ekonomika v horských 

okresech je silněji ovlivněna sezónností a možnosti jejího rozvoje jsou limitovány infrastrukturou, zvláště 

dopravní. 

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 nereálná.5 V rámci okresu je horší situace na 

Hanušovicku, kde nezaměstnanost neklesá pod 13%. 

 

 

                                                           
5 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky/OLkraj_2014.pdf 
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Graf č. 8 Podíl nezaměstnaných osob ve městě Šumperk, 2002 - 2016 

 

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

1.3.3 Sociální dávky závislé na příjmu  

 Dávky státní sociální podpory (SSP) 

 Příspěvek na bydlení, přídavek na dítě. 

 Pomoc v hmotné nouzi (HN) 

 Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. 

Tabulka č. 14 Dávky státní sociální podpory, SO OÚ ORP Šumperk  

    2013 2014 2015 2016 

Příspěvek na bydlení počet dávek 14 274 16 403 15 952 14 810 

index na 10 tis. obyv. 1 989,88 2 333,68 2 270,42 2 114,29 

výše dávek (v Kč) 41 596 144 49 964 014 48 396 009,31 45 974 703 

Přídavek na dítě počet dávek 42 908 41 789 39 458 35 564 

index na 10 tis. obyv. 5 981,63 5 945,40 5 616,00 5 077,16 

výše dávek (v Kč) 26 038 695 25 376 963 23 908 808,62 21 529 470 

Tabulka č. 15 Pomoc v hmotné nouzi, SO OÚ ORP Šumperk  

    2013 2014 2015 2016 

Příspěvek na živobytí počet dávek 15 337 15 457 11 942 9 184 

index na 10 tis. obyv. 2 138,07 2 199,10 1 699,69 1 311,12 

výše dávek (v Kč) 57 790 023 64 003 150 44 605 153 33 384 473 

Doplatek na bydlení počet dávek 6 013 5 779 4 617 3 516 

index na 10 tis. obyv. 838,25 822,19 657,13 501,95 

výše dávek (v Kč) 20 310 789 19 720 499 14 916 368 11 581 560 

Mimořádná okamžitá 

pomoc 
počet dávek 1 099 750 590 478 

index na 10 tis. obyv. 153,21 106,70 83,97 68,24 

výše dávek (v Kč) 2 691 388 1 362 301 856 310 562 587 

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

 

Ve srovnání s předchozími roky dochází k poklesu počtu vyplacených dávek SSP a pomoci v HN, ale 

také celkové výše všech sledovaných dávek. 
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1.4  INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 

1.4.1 Město Šumperk  

Pracovní skupina prevence kriminality  

Ve městě Šumperku působí pracovní skupina prevence kriminality ve složení: 

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

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

 Ing. Zdeněk Dočekal: MP Šumperk, ředitel. 

 Mgr. Petr Halama: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum  

Ol. kraje, pracoviště Šumperk, oblastní metodik preventivních aktivit. 

 David Jersák: Armáda spásy, Oblastní ředitelství Střední Morava, oblastní ředitel. 

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

 Ing. Helena Miterková: MěÚ Šumperk, odbor školství, kultury a vnějších vztah, vedoucí odboru. 

 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. 

 por. Mgr. Ivana Paroulková: PČR - Oddělení tisku a prevence ÚO Šumperk, preventistka a tisková 

mluvčí. 

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

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

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

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

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 616/08 vznik a složení pracovní skupiny prevence 

kriminality v roce 2008. S ohledem na personální změny v rámci organizací, jejíž zástupci jsou členy 

pracovní skupiny, schválila rada města tyto změny v personálním složení pracovní skupiny prevence 

kriminality města Šumperka usnesením č. 2713/17 ze dne 12. 1. 2017. 

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, realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace  

a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracuje s odborem majetkoprávním a dalšími odbory 

Městského úřadu Šumperk, s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR a Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

Uvedené činnosti zabezpečují 2 oddělení odboru sociálních věcí, a to oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

a prevence a oddělení sociální pomoci. Do oddělení nejsou zařazeny: 

 Činnosti na úseku prevence kriminality, analýzy v oblasti sociálně-patologických jevů u mládeže  

a v oblasti zneužívání drog – manažer prevence kriminality. 

 Koordinace a řízení procesu plánování sociálních služeb na území Města Šumperka. 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence (OSPOD) 

 Úsek terénní sociální práce. 

 Úsek sociální kurately pro děti a mládež. 

 Úsek náhradní rodinné péče. 

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:  

 Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování 

působení nepříznivých vlivů na děti, pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny z hlediska 

rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytuje pomoc rodičům a jiným osobám 

zodpovědným za výchovu dítěte. 

 Vykonává sociální kuratelu spočívající v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo 

zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte. 

 Účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, 

trestního řízení vedeného proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let 

dle zvláštního právního předpisu. 

 Navrhuje osobě pečující o dítě v pěstounské péči nebo osobě v evidenci, která může vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, možnost uzavření dohody o výkonu pěstounské péče, 
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poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související  

s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte. 

 Vykonává funkci poručníka a funkci opatrovníka v případech, kdy byl MěÚ poručníkem nebo 

opatrovníkem podle zvláštního předpisu ustanoven a dále činí neodkladné úkony v zájmu dítěte  

a v jeho zastoupení v případech stanovených zvláštním předpisem. 

 Poskytuje poradenství při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 

zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě se zdravotním 

postiženým. 

 Pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních 

a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. 

 Pořádá preventivně-výchovné pobyty pro děti. 

Oddělení sociální pomoci 

Oddělení zabezpečuje vedle výkonu přenesené a rozšířené působnosti i úkoly vyplývající 

ze samostatné působnosti: 

 Zpracovává podklady pro jednání ostatních orgánů městského úřadu. 

 Vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. 

 Přijímá žádostí o poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení  

a v chráněných bytech v majetku města Šumperka. 

 Zajišťuje provádění sociálního šetření k žádostem o poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního 

určení, bytů zvláštního určení a chráněných bytech v majetku města Šumperka a bodové 

ohodnocení. 

 Plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi spočívající v aktivním vyhledávání osob, které jsou 

ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí. 

 Spolupracuje s orgány pomoci v hmotné nouzi při řešení situace osob v hmotné nouzi,  

s poskytovateli sociálních služeb, poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám  

v hmotné nouzi v obci pomáhají. 

 Zajišťuje koordinaci poskytování sociálních služeb. 

 Zastupuje osoby, které nejsou dle posouzení lékaře schopny samostatně jednat a nemají 

zákonného zástupce, při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 

§ 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zajišťuje poskytování sociální služby nebo jiné formy pomoci osobám, které jsou v takové situaci, 

kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jejich život nebo zdraví. 

 Poskytuje odborné sociální poradenství pro cílové skupiny – osoby se zdravotním postižením, 

rodiny s dětmi, senioři, cizince, osoby v hmotné nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

 Realizuje činnosti sociálního kurátora v oblasti přímé práce s klientem. 

 Realizuje volnočasovou aktivitu KLUBÍK pro děti ve věku 5-12 let, u kterých hrozí sociální 

vyloučení a rizikové trávení volného času: 

 Volnočasová aktivita KLUBÍK je zajišťována odborem sociálních věcí MěÚ Šumperk, cílovou 

skupinou jsou romské děti a děti ze sociálně slabých rodin ve věku od 5 do 12 let, které jsou 

ohrožené sociálním vyloučením nebo s rizikovým způsobem trávení volného času. 

 Posláním KLUBÍKu je rozvoj  pozitivního potenciálu dětí podpora jejich zdravého rozvoje  

v základních životních hodnotách  a mezilidských vztazích. 

 KLUBÍK nabízí  pomoc s přípravou dětí do školy,  pobytové akce, výlety, aktivní trávení volného 

času dle svého zájmu formou dílen: výtvarná dílna, taneční dílna, hudební dílna, sportovní 

činnost. 

Městská police 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. 

 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. 
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Komise rady města Šumperk  

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. 

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. 

1.4.2 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 

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

pravidelná zájmová činnost, která je soustředěna v zájmových útvarech, kroužcích, 

tělovýchovných, výtvarných, hudebních, keramických, přírodovědných, počítačových atd. 

 Akce pro aktivní a smysluplné využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Dále sportovní  

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

programy. 

 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. 

 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. 

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 mateřských škol s detašovanými pracovišti. 

 Ve městě Šumperku je soukromá MŠ Borůvka. 

1.4.3 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. 

1.4.4 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.  
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Na oddělení tisku a prevence Šumperk je zřízeno jedno systemizované pracovní místo, a to tisková 

mluvčí, kdy hlavní náplní práce tiskové mluvčí je komunikace se sdělovacími prostředky.  

V rámci prevence se jedná o zajišťování preventivních akcí většího charakteru (okresních, krajských).  

V rámci oddělení tisku a prevence je na Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje zřízeno jedno 

systemizované pracovní místo preventisty. Na tomto místě je zařazena policistka se služebním působištěm 

v Olomouci. 

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. 

1.4.5 Probační a mediační služba , středisko Šumperk  

Probační a mediační služba (PMS) je státní organizace, která usiluje o zprostředkování účinného  

a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Zajišťuje kontrolu výkonu trestů 

nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi 

pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu. Podílí se na prevenci trestné činnosti. 

PMS směruje svoji činnost na osoby, které se dostaly do konfliktu se zákonem, a dále na osoby, které 

utrpěly újmu nebo škodu spáchaným trestným činem. Spolupracuje nejen s pachateli  

a oběťmi trestné činnosti, ale i s jejich rodinami. PMS pracuje s dospělými, mladistvými a dětmi mladšími 

15 let. PMS provádí mediační a probační činnosti, nabízí právní informace, psychosociální podporu  

a rovněž tzv. restorativní programy. 

 Mediace - mimosoudní, mediátorem zprostředkované jednání mezi obětí a pachatelem. 

 Probace - výkon dohledu nad pachateli vykonávajícími trest na svobodě. 

 Pomoc obětem trestných činů. 

1.4.6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Dětský domov se školou a základní škola, Šumperk 

 Dětský domov se školou pečuje o děti se specifickými poruchami chování, u nichž byla nařízena 

ústavní výchova, nebo uloženo předběžné opatření, případně s uloženou ochrannou výchovou.  

Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální, tzn. plné, přímé zaopatření. 

 Do dětského domova se školou jsou zpravidla umisťovány děti od 6 let do ukončení povinné školní 

docházky. 

Středisko výchovné péče (SVP) Dobrá vyhlídka 

 SVP Dobrá Vyhlídka poskytuje své služby dětem ve věku od 3 do 18 let a mladým dospělým do 26 

let, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání. Dále rodičům, zákonným 

zástupcům, osobám zodpovědným za výchovu, školám a jiným odborným institucím. 

 SVP nabízí ambulantní i pobytové služby. Poskytuje preventivní, poradenskou, výchovně 

vzdělávací, reedukační a terapeutickou péči klientům, kteří se ocitli v tíživých životních situacích. 

Nabízí a vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování a doporučuje na základě 

vyšetření vhodnou formu následné péče. Zároveň poskytuje následnou péči klientům po ukončení 

pobytu v některém ze zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. 

1.4.7 Krajský úřad Olomouckého kraje  

Dětské centrum Ostrůvek, p. o. 

 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. 

 Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let. 

Detašované pracoviště Šumperk - je pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany, pro zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc je vyčleněno 8 míst. 

o Zdravotní péče 

 Dětský domov pro děti do 3 let věku. 

 Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. 
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 Rehabilitační ambulance poskytuje rehabilitační péči dětem předčasně narozeným, dětem  

s centrální koordinační poruchou, neurologickým onemocněním, s posturálními dysfunkcemi 

(např. vadné držení těla, skolióza), svalovou dystrofií, dětem s následky po úrazech a další dle 

indikace odborných lékařů. 

 Psychologická ambulance poskytuje odbornou psychologickou péči: psychologická diagnostika  

a terapeutické vedení rodin a dětí, poradenství a krizová intervence v oblasti rodinných vztahů, 

poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, psychologická péče je hrazena smluvními 

zdravotními pojišťovnami. 

 Speciálně-pedagogická ambulance poskytuje výchovně-vzdělávací, diagnostickou a terapeutickou 

činnost u dětí raného a předškolního věku s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Dále 

poskytuje poradenství rodičům dětí ve výchovně-vzdělávací oblasti a provádí přímou instruktáž 

rozvoje rodičovských kompetencí pro zdárný psychomotorický vývoj dítěte. 

o Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) - posláním ZDVOP je zajištění okamžité, 

krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, 

dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. 

o Sociální poradenství: poskytuje sociálně-právní poradenství a podporu biologickým rodinám  

i zájemcům o náhradní rodinnou péči. 

o Edukace a zácviky - nabízí rodičům možnost zácviku v péči o dítě a posilování rodičovských 

kompetencí ve spolupráci s týmem odborných pracovníků DC Ostrůvek. 

o Respitní pobyty - zajišťuje krátkodobou odlehčovací péči pro rodiče dětí s handicapem (do zahájení 

povinné školní docházky). 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, 

pracoviště Šumperk  

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

osobám starším 26 let (např. dálkovým studentům), 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. 

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. 

 Intervenční centra 

 Posláním sociální služby intervenční centra, je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím 

násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. 

 Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je 

ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního 

poradenství. 

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. 

1.4.8 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.,  



 

Strategie prevence kriminality města Šumperka na období let 2018 - 2021 

- 19 - 

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. 

 Rodiče v nouzi: 

 Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni (DORD) - posláním DORDu je pomáhat 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 dospělé osoby 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. 

 Děti a rodiče: 

 Sociální rehabilitace, CENTRUM THERASUIT - služba je určena pro osoby s  pohybovým 

postižením ať už vrozeným (děti s dětskou mozkovou obrnou) nebo získaným během života 

(stavy po cévní mozkové příhodě, úrazy apod.) Služba je určena pro osoby, které k pohybovému 

postižení mají přidružené i jiné smyslové postižení a jsou ve věku od 1 roku do 64 let. 

 Ohrožená mládež: 

 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot - posláním služby 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. 

 Uživatelé drog: 

 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 

 Senioři a osoby se zdravotním postižením: 

 Denní stacionáře - jsou určeny seniorům a dospělým občanům se zdravotním postižením,  

kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí být sami doma. 

Službu navštěvují občané žijící ve společné domácnosti se svými blízkými, které o ně nemohou 

celodenně pečovat tak, jak by bylo nezbytné. Služba denního stacionáře je poskytována  

v příjemném prostředí, uživatelé si sami zvažují, do kterých aktivit se zapojí. 

 Odlehčovací služba - je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením od 50 let věku, 

kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou být sami doma. Jsou to osoby 

žijící ve své vlastní domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, které o ně 

celodenně pečují a potřebují nezbytný odpočinek. 

 Pečovatelská služba - je poskytována ve městě Šumperk, včetně v tzv. Domech  

s pečovatelskou službou (DPS Alžběta, Markéta, Tereza) a okolních obcích s dojezdovou 

vzdáleností do 10 km od města Šumperk. Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním 

postižením, kteří potřebují pomoc s přesuny na vozík nebo toaletu, s pohybem, s běžnou 

hygienou, celkovou koupelí, mytím vlasů, stříháním nehtů, zajištěním a podáním jídle a pití,  

s úklidem domácnosti, s nákupy, doprovody k lékaři, na úřady apod. 

 Sociálně aktivizační služby - posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením je podpora důstojného a plnohodnotného života těchto osob 

prostřednictvím nácviku každodenních činností. 

 Centrum sociálního poradenství - poskytuje poradenské služby lidem, kteří se nacházejí v těžké 

životní situaci a z různých důvodů potřebují získat informace k jejímu řešení. Poradenství je 

poskytováno v oblasti sociálních služeb, dávek státní sociální podpory, problematiky týkající se 
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financí a dluhů a obětem podvodného jednání. V rámci služby je nabízeno zapůjčení 

kompenzačních pomůcek. 

 Půjčovna kompenzačních pomůcek - slouží k zapůjčení, vyzkoušení různých druhů pomůcek, 

které umožňují osobám setrvání v domácím prostředí, podporují jejich samostatnost  

a soběstačnost. 

 Univerzita volného času  

 Je netradiční formou zájmového celoživotního vzdělávání pro každou generaci. Je určena zejména 

těm, kteří chtějí dobrovolně rozvíjet své znalosti, jsou otevřeni novým informacím. Smyslem 

Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení co nejširšímu počtu zájemců a pomoci 

především seniorům k aktivnímu způsobu života, ke smysluplnému trávení volného času. 

Armáda spásy Šumperk 

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

Šumperk (CCS AS).  

 CSS AS v Šumperku poskytuje sociální služby osobám bez přístřeší. Posláním služeb je nabídka 

pomoci mužům a ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, spojenou se ztrátou bydlení. 

Současně umožňuje občanům výkon obecně prospěšných prací, veřejné služby a možnost 

zaměstnání ve veřejně prospěšných pracích. 

 Noclehárna slouží lidem bez přístřeší a přináší možnost strávit noc v bezpečí a teple,  

se zajištěním teplé polévky s chlebem a čajem. 

 Azylový dům poskytuje přechodné ubytování dospělým osobám, které se ocitli v krizi. Cílem 

azylového domu je podporovat uživatele v aktivitě při zlepšování jejich nepříznivé sociální 

situace a vytvářet podmínky, aby se postupně mohli začleňovat do společnosti. 

 Nízkoprahové denní centrum nabízí podporu a pomoc v bezpečném prostředí, kde je možnost 

posezení, základního poradenství, nabídka teplé polévky a možnost hygieny. Cílem služby je 

zachovat lidskou důstojnost a podporovat rozvoj takových schopností a dovedností,  

které snižují rizikový způsob života. 

 Dům se zvláštním režimem – Domov Přístav Šumperk je určen mužům a ženám starším 26 let, 

kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, a z důvodu 

nepříznivého zdravotního a sociálního stavu nejsou schopni zvládat nároky spojené s běžným 

fungováním ve společnosti. Na základě zjištěných potřeb napomáhá služba těmto osobám 

zachovat si v největší možné míře fyzickou a psychickou soběstačnost, která jim umožní žít 

důstojný a kvalitní život. 

 Potravinová banka (PB): součástí areálu je mezisklad Potravinové banky Olomouc, jejímž cílem 

je zabránit plýtvání potravinami a současně pomoci potřebným lidem. Jedná se o osoby v krizi, 

mládež s hendikepem, osoby bez domova a další skupiny obyvatel ohrožené sociálním 

vyloučením. Potraviny jsou poskytovány přímo potřebným osobám nebo odběratelům PB,  

a to jiným NNO v našem kraji. 

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, služby Charity Šumperk: 

 Domácí zdravotní péče. 

 Charitní pečovatelská služba. 

 Osobní asistence. 

 Domácí hospicová péče. 

 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 

 Chráněné pracoviště-veřejné toalety. 

 Základní sociální poradenství. 

 Centrum sociální a humanitární pomoci. 

 Duchovní služby. 

 Vedlejší aktivity:  

 Tříkrálová sbírka, charitní pouť, koncert pro Charitu, dobrovolnictví, rozvoz obědů. 
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Lano, z. s. 

 Volnočasové aktivity nejen pro středoškolskou mládež a pro děti ze sociálně slabších rodin, a to 

především ve smyslu zajištění zdravého prostředí a programů na bázi etických hodnot. Sportovní 

klub TAMtam florbal - pro děti ve věku 6 - 13 roků, Víkendová setkání pod názvem Sobota bez 

televize, Volantklub 2.0, Mladej Volant, tábory (Expedice Pelikán, Sportcamp s angličtinou pro děti 

ve věku od 10 -15 let, English camp 2017 pro mládež od 15 -25 let). 

Rodinné centrum Vikýrek, z. s. 

 Kulturní, společenské a sportovní akce pro rodiny s dětmi. 

SOS dětské vesničky - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 SOS Kompas poskytuje preventivní péči terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým 

odebráním dítěte. 

Společně - Jekhetane, o. p. 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. 

 

 

1.5  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 

1.5.1 Pocitová mapa 

V roce 2017 město Šumperk připravilo tzv. „pocitovou mapu“, jejímž prostřednictvím nejen občané 

města měli možnost vyjádřit své názory, dojmy a pocity, které v nich město Šumperk vyvolává. V rámci 

šetření respondenti odpovídali na dotazy: 

 Kde se cítí dobře.  

 Kde se necítí v bezpečí. 

 Zda jim ve městě něco chybí (zeleň, sběrná místa, hřiště, parkování, atd.). 

 Zda a kde jsou na město hrdí. 

 Kde je ve městě nepořádek. 

 Kde vnímají špatnou dopravní situaci. 

 Kde vnímají centrum města. 

U každé otázky, vyznačení míst, měli respondenti možnost připsat komentář s konkrétními podněty 

k dané problematice.  

1.5.2 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. 

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
http://www.pocitovemapy.cz/sumperk-2016/nahled
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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). 

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 

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

Kapesní krádeže

Obavy z občanů jiných národností

Vražda

Krádeže aut

Špatné pouliční osvětlení

Bytové krádeže

Znásilnění

Krádeže kol
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 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. 

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. 

ano ne nevím, nepamatuji se

64,8% 
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72,92% 
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6,25% 

2008 2015
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Postoj občanů ke kamerovému monitorovacímu systému  

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

 

1.5.3 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. 

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. 

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. 
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 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 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. 14 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. 

 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. 16 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% 
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často jsem byl/a tím, kdo ubližovat začal/a
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neúčastnil/a jsem se ubližování, ale bavil/a jsem se tím
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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.  

Téměř čtvrtina dotázaných dětí (24,2%) nepovažuje návykové látky (cigarety, alkohol, ostatní drogy)  

za nebezpečné. 

Graf č. 15 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. 

 

 

1.6  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 především dokument „Komunitní plán sociálních 

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

a navazujících služeb, který je umístěn na webových stránkách města Šumperka -> Občan -> Komunitní 

plánování sociálních služeb -> Elektronický katalog sociálních a navazujících služeb města Šumperka. 
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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. 

 

 

2 STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ŠUMPERKA  

2.1  C ÍLE A AKTIVITY V  OBLASTI PREVEnCE KRIMINALITY MĚSTA  ŠUMPERKA NA 

OBDOBÍ LET 2018  -  2021 

2.1.1 Strategické cíle v  oblasti prevence kriminality ve městě  

1) Podpora a rozvoj systému prevence kriminality na místní úrovni  

Cílem je podpora vzájemné spolupráce subjektů působících v oblasti prevence kriminality ve městě: 

 Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality. 

 Efektivní vynakládání finančních prostředků na projekty prevence kriminality. 

 Organizační a personální zabezpečení prevence kriminality ve městě. 

 Zpracování programu prevence kriminality a bezpečnostní analýzy na lokální úrovni. 

 Příprava, tvorba a realizace projektů prevence kriminality. 

2) Realizace konkrétních opatření a aktivit v  oblasti prevence kriminality  

Cílem je realizace konkrétních aktivit a projektů prevence kriminality vedoucích k: 

 Zvyšování pocitu bezpečí občanů. 

 Snižování míry závažnosti a četnosti trestné činnosti. 

 Omezování příležitostí pro páchání trestné činnosti. 

 Zvyšování informovanosti obyvatel o bezpečnostních rizicích a obraně proti nim. 

 Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí, mladých dospělých a rodin ohrožených kriminálním 

chováním. 

 Pomoc obětem, se zvláštním zřetelem na skupiny zvlášť zranitelných obětí. 

2.1.2 Aktivity směřující k  naplňování stanovených strategických cílů  

1) Podpora a rozvoj systému prevence kriminality na místní úrovni  

Předmětem tohoto cíle je podpora vzájemné spolupráce a předávání informací mezi všemi úrovněmi 

subjektů působících v oblasti prevence kriminality, prohlubování a rozšiřování spolupráce s neziskovými 

organizacemi, školami a dalšími subjekty s cílem zajištění efektivního a koordinovaného systému prevence 

kriminality v Šumperku v rámci: 

1.1) Organizační zabezpečení prevence kriminality  

Cíl opatření: 

 Zajištění koordinace systému prevence kriminality v Šumperku. 

Konkrétní aktivity: 

 Činnost manažera prevence kriminality: zodpovědnost za organizační zajištění a vedení pracovní 

skupiny prevence kriminality, zpracování a vyhodnocení Programu prevence kriminality města na 

daný rok, zpracování koncepčního dokumentu v oblasti prevence kriminality města Šumperka. 

 Činnost pracovní skupiny prevence kriminality: zodpovědnost za přípravu, zpracování, realizaci a 

vyhodnocení projektů prevence kriminality. 

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

Komise sociální: iniciativní a poradní orgán rady města, rada města stanovuje náplň činnosti 

komisí, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise. 
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1.2) Spolupráce dalších subjektů působících v oblasti prevence kriminality 

Cíl opatření: 

 Zajištění vzájemné spolupráce a informovanosti mezi subjekty působícími v oblasti prevence 

kriminality. 

Konkrétní aktivity: 

 Pracovní setkání odborníků v oblasti prevence kriminality v rámci: pracovní skupiny prevence 

kriminality, komise SPOD, Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě, Týmu pro mládež, 

Bezpečnostní rady města, Integrovaného záchranného systému (IZS), pracovních skupin procesu 

KPSS, metodických setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců škol, a další. 

2) Realizace konkrétních opatření a aktivit v  oblasti prevence kriminality 

Předmětem tohoto strategického cíle je zajištění realizace konkrétních opatření, projektů a aktivit 

prevence kriminality realizovaných v rámci dotačního programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, 

dalších dotačních titulů, bez požadavků na finanční prostředky a ze zdrojů města nebo spolupracujících 

organizací. 

2.1) Podpora vzdělávacích aktivit v oblasti prevence kriminality 

Cíl opatření: 

 Zvyšování informovanosti obyvatel města a motivace k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní 

bezpečnosti a ochraně majetku. 

Cílová skupina: 

 Všechny cílové skupiny (občané města, především pak děti a mládež s rizikovým způsobem 

trávení volného času, ze sociálně vyloučených lokalit, žáci a studenti škol, senioři, osoby se 

zdravotním postižením). 

Konkrétní aktivity: 

 Přednášková činnost. 

 Vzdělávání rizikových skupin obyvatel, se zvláštním zřetelem na skupiny zvlášť zranitelných obětí. 

 Realizace projektů zaměřených na kriminalitu ve virtuálním prostředí. 

2.2) Preventivní práce s dětmi a mládeži s rizikovým způsobem trávení volného času, ze sociálně 

vyloučených lokalit 

Cíl opatření: 

 Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, preventivní působení na děti a 

mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. 

Cílová skupina: 

 Děti ohrožené sociálním vyloučením, děti pocházející z rizikového domácího prostředí, 

neorganizované děti, děti s omezenými příležitostmi. 

Konkrétní aktivity: 

 Preventivní aktivity navazující na celoroční činnost služeb / zařízení pracujících s cílovou skupinou 

dětí ze sociálně slabého prostředí nebo s rizikovým trávením volného času. 

 Preventivní pobytové aktivity realizované pracovníky OSPOD. 

 Realizace probačních programů. 

2.3) Zvyšování informovanosti o problematice prevence kriminality (rizikového chování) 

Cíl opatření: 

 Zejména zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní 

bezpečnosti a ochraně majetku. 

Konkrétní aktivity: 

 Webové stránky prevence kriminality města Šumperka. 

 Zpravodaj (zdarma distribuován do všech domácností ve městě). 

 Přednášková činnost. 

 Informování a vzdělávání rizikových skupin obyvatel (např. v oblasti dluhového poradenství,  

kyberšikany, kyberkriminality, …). 

 Preventivně výchovná činnost IZS. 

 Den IZS, dny otevřených dveří poskytovatelů služeb. 
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2.4) Práce s pachateli a potencionálními pachateli trestné činnosti 

Cíl opatření: 

 Snižování podílu recidivistů na celkovém počtu pachatelů trestné činnosti. 

Konkrétní aktivity: 

 Podpora činnosti a spolupráce subjektů/institucí, které pracují s pachateli trestné činnosti. 

 Podpora sociální práce v rizikových lokalitách. 

 Realizace probačních a resocializačních programů. 

 Individuální a komplexní práce již v období pobytu ve věznici a následně po propuštění. 

2.5) Rozvoj a podpora stávajících služeb, podpora vzniku chybějících služeb v systému prevence 

kriminality města Šumperka 

Cíl opatření: 

 Podpora a rozvoj služeb zaměřených na rizikové cílové skupiny - rodiny s rizikem výskytu 

kriminálního chování u jejich členů, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi nebo 

cílová skupina senioři a osoby se zdravotním postižením. 

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

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

Konkrétní aktivity: 

 Projekty a programy zaměřené na podporu služeb a aktivit v oblasti prevence kriminality. 

 Podpora programů/aktivit/služeb pro pomoc obětem, se zvláštním zřetelem na skupiny zvlášť 

zranitelných obětí. 

 Podpora volnočasových aktivit pro cílové skupiny: děti, rodiny s dětmi, senioři, osoby se 

zdravotním postižením. 

 Potravinová a humanitární pomoc. 

2.6) Omezování příležitostí k páchání násilné a majetkové trestné činnosti 

Cíl opatření: 

 Znesnadnění páchání trestné činnosti a zvýšení rizika pro pachatele, že bude dopaden. 

Konkrétní aktivity: 

 Rozvoj a modernizace městského kamerového dohlížecího systému. 

 Monitoring rizikových lokalit, monitoring lokalit na základě zvýšeného nápadu trestné činnosti. 
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