
 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ  ANALÝZA 

 

k Programu prevence kriminality 

Jablonce nad Nisou  na rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval Ing. František Chlouba, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových 

materiálů PČR, městské policie, odboru správního. Projednala komise prevence kriminality dne 

10.2.2016. 

 

 

 



2 
 

I. Analýza protiprávních činů 
 

Úvod. 

 

V analýze protiprávních činů jsou zahrnuté vybrané trestné činy, které jsou nejčastější, nejvíce 

ovlivňují bezpečnost občanů města a jsou zároveň činností Policie ČR, městské policie, orgánů 

statutárního města a neziskových organizací ovlivnitelné. 

Nelze v analýze srovnávat trestnou činnost, popř. indexy nápadu trestné činnosti s některými městy. 

Statistiky Libereckého kraje i MV ČR vychází z údajů pro jednotlivá obvodní oddělení P ČR, tato 

analýza  řeší nápad trestné činnosti na území města, které však zasahuje do činnosti tří OO P ČR.  

 

1. Analýza kriminality na území statutárního města Jablonce nad Nisou a vybrané druhy trestné 

činnosti 

(podklady-zdroj Krajské ředitelství Policie LK -  Územní odbor Jablonec nad Nisou) 

 

Rok 
Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

počet index počet index počet index počet index 

2014 1468 330,75 107 24,11 8 1,80 989 222,83 

2015 1193 268,68 83 18,69 8 1,80 863 194,36 

meziročně -275 -67,07 -24 -5,42 0 0 -126 -28,47 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá meziroční snížení trestné činnosti a to zejména trestné činnosti 

majetkové. Vliv na tento vývoj mohou mít některá opatření legislativní (zákaz výkupu druhotných 

surovin za hotové apod.), preventivní – bezpečnostní akce Policie ČR, MěP, umístění kamer 

městského dohlížecího systému na riziková místa, snížení nezaměstnanosti nebo zlepšení 

hospodářské situace. Poněkud alarmující je procento objasněnosti zejména u majetkové trestné 

činnosti, byť i tento ukazatel má pozitivní trend. Zatímco v roce 2014 bylo u tohoto druhu 

kriminality objasněno pouze 15% případů, v roce 2015 je to již 22,5%. To ukazuje, že v prevenci 

kriminality se město Jablonec nad Nisou vydalo správným směrem, nicméně zbývá ještě mnoho 

práce, aby se město v této oblasti dalo nazvat městem bezpečným. 

 

2. Struktura pachatelů 

 

 

 

3. Struktura obětí 

 

Rok Děti (0 – 18 let) Ženy Osoby starší 65ti let 

2014 127 423 78 

2015 104 383 80 

meziročně -23 -40 +2 

 

 

Rok 0 – 14 let 15-17 let 18 a více let recidivisté 

2014 2 13 573 304 

2015 1 13 501 266 

meziročně -1 0 -72 -38 
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V roce 2015 se významně snížil počet trestných činů a to zejména majetkových a násilných 

(meziročně v průměru o 18%). S tím logicky souvisí i počet počtu pachatelů. Ovšem jeho pokles 

není tak strmý, jako u počtu trestných činů (pokles o cca 12%). Tuto disproporci lze připsat tomu, 

že poklesl počet opakování trestných činů u jednotlivců, což svědčí o dobré práci represivních 

orgánů, které rychlou prací ztížili možnost opakování trestné činnosti (pachatel byl včas zajištěn a 

nebylo mu umožněno pokračování v trestné činnosti). Pokud jde o pokles počtu obětí, v případě dětí 

je pokles shodný s poklesem trestných činů, v případě žen pak kopíruje pokles počtu pachatelů. 

Alarmující je vývoj počtu obětí seniorů, kde došlo naopak k nárůstu o 2.6%. Tímto směrem tedy 

bude nutno napřít směrování prevence kriminality v tomto roce a pravděpodobně i v letech 

následujících.  

 

4. Vývoj přestupkové činnosti. 

(podklady-zdroj odbor správní Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Městská policie Jablonec nad 

Nisou, Policie ČR – obvodní oddělení Jablonec – město, Mšeno a Rychnov u Jablonce nad Nisou)  

 

Přestupková činnosti v letech 2014 – 2015 na území Jablonce nad Nisou 

 

 počet obyvatel   přestupky – abs. počet      index na 10 tis. obyv.  

 

druh 

 

 

k 31.12. 

2015 

změna 

proti 

roku 

2014 

 

k 31.12. 

2015 

 

rok 

2014 

 

změna 

14-15 

 

k 31.12. 

2015 

 

rok 

2014 

změna 

14-15 

(index) 

změna 

14-15  

(%) 

Proti 

veřejnému 

pořádku 

44402 +18 809 1046 -237 182,2 235,67 -53,47 -22,69 

Proti 

občanskému 

soužití 

44402 +18 309 330 -21 69,59 74,35 -4,76 -6,4 

Proti majetku 44402 +18 827 1034 -207 186,25 232,97 -46,72 -20,05 

Na úseku 

ochrany před 

alkoholismem 

a jinými 

toxikomaniemi 

44402 +18 128 187 -59 28,83 42,13 -13,3 -31,57 

Proti obecně 

závazným 

vyhláškám 

v oblasti 

bezpečnosti a 

veřejného 

pořádku 

44402 +18 245 318 -73 55,18 71,65 -16,47 -22,99 

 

 

5. Závěry z vývoje přestupkové činnosti za r. 2015 (ve srovnání s rokem 2014). 

 

Z tabulky vývoje přestupkové činnosti vyplývá, že ve všech sledovaných statistikách došlo 

k významnému poklesu. Nejméně to bylo u přestupků proti občanskému soužití o 6,4%, nejvíce na 

úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi o 31,57%. Výsledky naznačují, že 

systém prevence kriminality sklízí dílčí úspěchy právě ve značném snížení nápadu. Tento trend 
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ovšem nelze příliš přeceňovat, neboť z předchozích bezpečnostních analýz vyplývá, že např. mezi 

roky 2013 a 2014 došlo naopak k nárůstu počtu přestupků, byť ne tak rasantnímu, jako je pokles 

v nyní popisovaném období. Kromě sezónních vlivů je možno pokles připsat práci asistentů 

prevence kriminality, kteří v našem městě působili v roce 2015 poprvé. V tomto směru bude 

zajímavé sledování vývoje v letošním roce, kdy asistenti prevence kriminality začali pracovat hned 

od počátku roku.  

  

6. Celkový závěr z analýzy protiprávních činů 

 

Meziroční vývoj nápadu trestné i přestupkové činnosti vykazuje optimistické snižování. Přesto je 

nutno konstatovat, že index trestných činů ve výši téměř 270 na 10.000 obyvatel a přestupků 

v hodnotách přes 200 u majetku a veřejného pořádku jsou poměrně dost vysoká čísla a je nutno více 

pracovat v oblasti prevence. 

Značná očekávání vkládá samospráva statutárního města Jablonce nad Nisou do institutu Asistent 

prevence kriminality a jejich působení mezi romskou komunitou a osobami ohroženými sociálním 

vyloučením, neboť z tohoto okruhu pochází značná část pachatelů drobné trestné či přestupkové 

činnosti proti majetku. 

Město dále naléhavě potřebuje doplnit městský kamerový dohledový systém o dvě nepokrytá místa 

v centru města. Existence kamerového dohledu a jeho popularizace působí velmi dobře preventivně, 

jak se ukázalo v místech, pokrytých kamerovým dohledem. 

Nepříznivý vývoj v počtu obětí u seniorů, kde i přes celkový pokles nápadu trestné činnosti došlo 

naopak ke zvýšení počtu obětí z této skupiny obyvatel, činí ze seniorů skupinu velmi rizikovou a je 

nutno se na ni více soustředit. Toho chceme docílit nejen zvýšeným dohledem veřejných prostor, 

kde se tato skupina obyvatel zpravidla pohybuje, ze strany policejních orgánů, ale také 

zintenzivněním přednáškové činnosti k poučení starších spoluobčanů o formách trestné činnosti a 

způsobech, jak minimalizovat jejich ohrožení.  

 

 

II. Sociálně demografická analýza 

 

1. Vývoj nezaměstnanosti v ORP Jablonec nad Nisou v letech 2014, 2015 

(podklady-zdroj Úřad práce Jablonec nad Nisou, čísla v případě výplaty sociálních dávek jsou 

uvedena za celý obvod ORP, neboť ÚP nemá k dispozici rozdělení na jednotlivé obce)) 

 

Rok Počet 

obyvatel 

Počet 

uchazečů 

Míra 

nezaměstnanosti 

Počet uchazečů na 

jedno volné místo 

2014 44384 2091 6,4 6,7 

2015 44402 1784 5,4 3,1 

 

 

 

2. Počet vyplacených sociálních dávek 

 

Rok Dávky hmotné nouze Dávky státní sociální 

podpory 

Celkem 

2014 12629 28611 41240 

2015 13481 28149 41630 



5 
 

3. Sociálně vyloučené lokality 

 

Ve městě nejsou sociálně vyloučené lokality. Na základě hodnocení nápadu trestné činnosti a 

páchání přestupků vyhodnotila Policie ČR, Městská policie a orgány města lokality, v nichž k této 

činnosti nejvíce dochází a které jsou intenzivně sledovány jako místa hrozby sociálního vyloučení. 

  

Z hledisek páchání trestných činů je takto vytipován střed města, především ulice Pražská,  

Revoluční, U Zeleného Stromu, Dlouhá, Anenské náměstí,  Nová Pasířská, dále oblast ulic 

Komenského, Anenská, Jugoslávská, oblast Horního náměstí a ulic Korejská a Máchova, lokalita 

„Mšeno“ s ulicemi Palackého, U Přehrady, U Kostela, Petra Bezruče, Vrchlického Sady, B. 

Němcové, Ivana Olbrachta, Mozartova a U Hřiště, lokalita „Na Šumavě“ s ulicemi Vysoká, 

Mlýnská, Podhorská, oblast „Žižkův vrch“ a „Střelnice“ a dále oblasti panelové zástavby (ulice Na 

Vršku, Liberecká, Nemocniční, Hřbitovní a Průmyslová).  

 

Rizikové lokality v páchání přestupků na veřejnosti jsou především Mšeno, okolí vodní nádrže, 

centrum města, autobusové nádraží, Jablonecké Paseky, ulice 5. května, Dlouhá, Revoluční, 

Podhorská, Na Vršku, Poštovní, Sadová. K nejčastějším zákrokům proti narušování veřejného 

pořádku docházelo v průběhu  roku 2015 na autobusovém nádraží, v Tyršově parku, v parku v ulici 

5. května, Podhorská, U Kostela, Mšenská Vysoká, Liberecká, Na Vršku a Želivského. 

 

III. Institucionální analýza 
 

Především je nutno uvést, že od roku 2010 působí v Jablonci nad Nisou Systém včasné 

intervence, do kterého přispívají všechny dále jmenované instituce sociální a situační 

prevence. Tím jsou i institucionálně nastavena pravidla spolupráce orgánů státní správy, 

policejních orgánů, neziskových a charitativních organizací, škol a dalších subjektů. 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou má v rámci magistrátu města pod humanitním 

odborem zřízeno Oddělení sociálně právní ochrany dětí, v jehož rámci působí kurátoři pro děti a 

mládež, ale také psychologičtí poradci a sociální pracovníci. 

 

Jednou ze základních činností je stále poradenská činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí, ale 

i v celém systému sociálního zabezpečení.     

Důraz je kladen především na prevenci předcházení negativních jevů, které se v péči o děti 

vyskytují.  Pravidelně jsou prováděny návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou, a to nejméně 1x 

za 3 měsíce, zároveň jsou prováděny také ve stejných termínech návštěvy rodičů těchto dětí. Je 

vždy zjišťována aktuální situace ve vývoji dětí, a zda důvody ústavní výchovy přetrvávají. 

Je vedena evidence dětí v ústavní výchově, které jsou vhodné pro osvojení nebo pěstounskou péči. 

Evidence zájemců o náhradní rodinnou péči: osvojení, pěstounskou péči, poručenství. 

Provádí se sociální práce s dětmi, na které se zákon o SPOD vztahuje – výchovné problémy, trestná 

činnost.  

Jsou pořádány přednášky a besedy na téma trestní odpovědnosti, výchovné a trestní opatření nejen 

pro nezletilé, ale i pro učitele a rodiče 

Nadále trvá vzájemná spolupráce s institucemi a orgány činnými v této oblasti – PMS, soudy pro 

mladistvé, policií, státním zastupitelstvím apod. 
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Pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví je začleněno Oddělení sociální péče, v jehož rámci 

působí kurátor pro dospělé, sociální pracovníci i pracovník pro národnostní menšiny. Oddělení 

spolupracuje a řídí organizace zřizované městem v sociální a zdravotní oblasti. Koncepčně 

zpracovává a vede přehled o sociálních službách včetně sociálního poradenství. Zajišťuje péči o 

seniory a jejich umístění do bytu či domu zvláštního určení. Vede agendu protidrogové politiky 

města, spolupodílí se na městské politice prevence kriminality a plánuje rozvoj sociálních služeb 

formou komunitního plánování. 

 

Ve stejném odboru je také Oddělení sociálních péče, které vykonává v přenesené působnosti 

sociální práci v obvodu ORP Jablonec nad Nisou v rozsahu příslušných ustanovení zákona o 

sociálních službách. Podílí se na zjišťování potřeb občanů a vyhodnocuje kvalitu a dostupnost 

sociálních služeb. Podílí se na komunitním plánování města. 

Vedle sociální oblasti se zabývá a plní úkoly v oblasti zdravotnictví. 

 

V samosprávné oblasti ustanovila rada města Komisi prevence kriminality, jejímž úkolem je 

zajištění koordinace a realizace programů prevence kriminality; posuzuje návrhy předkládané Radě 

města a Zastupitelstvu města. 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou zřizuje mimo jiné Centrum sociálních služeb Jablonec 

nad Nisou p.o., které poskytuje a zajišťuje: 

-  terénní pečovatelskou službu poskytovanou osobám starším 19 let věku se zdravotním 

postižením nebo omezením, kteří potřebují pomoc se zajišťování svých osobních potřeb a s 

udržování domácnosti. Služba je zajišťována pro všechny obce ve správním obvodu ORP 

Jablonec nad Nisou; 

-  odlehčovací službu, umožňující podporu rodině, která pečuje o seniora nebo zdravotně či 

chronicky postižené občany, ale po přechodnou dobu však není schopna zajistit péči. 

Kapacita odlehčovací služby jsou 4 lůžka. Služba je zajišťována pro všechny obce ve 

správním obvodu ORP Jablonec nad Nisou; 

-  služby podporující seniory v zajišťování jejich volnočasových a zájmových aktivit 

-  provozuje Spolkový dům Jablonec nad Nisou, ve kterém sídlí dále uvedené nestátní 

neziskové organizace 

Nestátní neziskové organizace sídlící ve Spolkovém domě: 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s.  – Jablonec n. N.– spolková činnost, 

zajišťuje, provozování, realizaci a ochranu práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí a jejich 

rodin. 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. – klub Jablonec n. N. – Hlavním 

předmětem činnosti společnosti je poskytování registrovaných terénních, ambulantních a 

pobytových sociálních služeb dle platné právní úpravy osobám v nepříznivé sociální situaci, ve 

které se ocitli z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku a terénní 

sociální práce v ohrožených rodinách s dětmi. 

Český červený kříž, oblastní spolek Jablonec n. N. – sídlí zde oblastní vedení organizace, vyvíjí 

dobrovolnickou činnost v rozsahu principu ČČK (školení, osvěta, pomoc, apod.). 

„D“ - občanské sdružení – občanská bezplatná poradna lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní 

situace. 
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Diakonie – ČCE – Jablonec nad Nisou – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – pomoc při 

zvládání dlouhodobé obtížné sociální situace rodičů, kterou nedokážou sami vyřešit. Služba je 

určena pro nezaopatřené děti do 26 –ti let. 

Fokus o.p.s. - sdružení pracující s duševně nemocnými klienty, kteří hledají vlastní cestu ke svému 

rozvoji. 

Mateřské centrum Jablíčko, o.s.  – pomoc maminkám na mateřské dovolené (vzdělávání, předávání 

zkušeností, apod.). 

Naděje o.s. – středisko Jablonec nad Nisou – sídlí zde vedení  oblastní pobočky a poradna pro 

klienty v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Zajišťuje činnost azylového domu, 

noclehárny (Dům Naděje) a Středisko Naděje (terénní program v sociálně vyloučených lokalitách). 

Rytmus Liberec o.p.s.– agentura pro podporované zaměstnávání – se zaměřením na občany se 

zdravotním znevýhodněním. 

 

Liberecký kraj zřizuje Pedagogicko-psychologickou poradnu p.o., která se zabývá primární 

prevencí dle Národní strategie protidrogové politiky a metodických pokynů MŠMT k prevenci 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení a k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeže, a dále činností diagnostickou, terapeutickou, metodickou a reedukační se zaměřením 

zejména na poruchy učení a  školní neprospěch                                                          

Liberecký kraj také zřizuje Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého 

kraje, p.o., které je zaměřené především pro pomoc obětem domácího násilí. Pod tuto organizaci 

patří také Linka důvěry Liberec a Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, která se 

kromě psychologického, sociálního a právního poradenství individuálního i manželského zabývá i 

problematikou závislostí, poskytuje individuální poradenství i možnost skupinové terapie. 

 

Pod resort ministerstva spravedlnosti patří Probační a mediační služba, která působí dle 

zákona o probační a mediační službě a do její náplně patří vykonávání dohledu nad obviněným, 

obžalovaným nebo odsouzeným; kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody; 

individuální pomoc obviněnému; mediace. 

Na území statutárního města Jablonec nad Nisou je umístěna Věznice Rýnovice s kapacitou 

485 odsouzených, rozdělanou na oddělení s dozorem a s ostrahou. Věznice je dále členěna na 

oddělení pro mladé a prvovězněné odsouzené (pro odsouzené do 26-ti let, je zřízeno za účelem 

minimalizovat negativní vlivy vězeňského prostředí), na bezdrogovou zónu (oddělení s ostrahou pro 

odsouzené, kteří nikdy nebyli uživateli drog, ale jsou jimi ohroženi, přednostně jsou zde umisťováni 

odsouzení do 26-ti let), na oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, na 

oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením, na specializované oddělení ústavní 

léčby protitoxikomanické (pro odsouzené se soudně nařízenou ochrannou léčbou, kteří vykonávají 

trest odnětí svobody s ostrahou nebo dozorem). 

 

Na území statutárního města Jablonce nad Nisou působí řada nestátních 

neziskových organizací. 
 

Především jsou to církve, které svými aktivitami přispívají k prevenci kriminality mezi určitými 

skupinami. Z nich pouze Diakonie Církve Českobratrské Evangelické – středisko v Jablonci 

nad Nisou je registrovaným poskytovatelem sociální služby (terénní pečovatelská služba pro 

seniory a zdravotně postižené osoby nad 27 let). 

Starokatolická církev provozuje Sociálně-pastorační a informační středisko Communio 

Jablonec nad Nisou. Činnost zahrnuje krizovou pomoc, poradenství, zprostředkování informací a 

kontaktů na odborníky. Cílovou skupinou jsou především osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
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V rámci střediska působí Křesťansko-psychologická poradna, která má provázet klienty při řešení 

tíživého životního období, a Artedílna, což je dílna tvořivých činností s prvky arteterapie. 

Bratrská jednota babtistů, Československá církev husitská ani Římskokatolická farnost 

děkanství  v Jablonec nad Nisou nemají v Jablonci nad Nisou žádná specializovaná střediska, 

působící v oblasti prevence kriminality, nicméně samotná náplň jejich působení může být 

považována za činnost v oblasti sociální i situační prevence. 

 

Občanská sdružení 
 

Se zaměřením na děti a mládež působí v Jablonci následující o.s.: 

HoSt – Home-Start ČR o.s. 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je určená rodičům a osobám pečujícím o děti mladší 

6-ti let. Cílem je podpora vývoje dětí v raném stádiu, zajištění harmonického prostředí, posiluje 

kompetence rodičů. Mezi klientkami jsou často ženy, které měly v dětství špatné rodinné zázemí, 

případně vyrůstaly ve výchovných zařízeních, v dalších případech prošly komplikovanými vztahy, 

někdy spojenými i s domácím násilím.  

V Jablonci nad Nisou služba teprve začíná, byl navázán kontakt s oddělením sociálně právní 

ochrany dítěte, začal nábor dobrovolnic a připravuje se jejich proškolení.   

Občanské sdružení Moje budoucnost  

Pomáhá mladistvým, kteří opouštějí dětské domovy, snadněji se začlenit do společnosti – poskytuje 

sociální poradenství, pomáhá hledat ubytování a zaměstnání. Kontakt je navazován už během 

pobytu v dětském domově. V rámci Libereckého kraje působí jeden sociální a jeden terénní 

pracovník. 

Prostory o.s. 

Občanské sdružení se zabývá prací s dětmi v dětském domově, vedení hudebních aktivit. 

REP – občanské sdružení – Poradna pro rodinu a děti 

Ve spolupráci s PMS realizuje probační program pro klienty od 15 do 18 let, dále poskytuje 

výchovné poradenství pro děti a mládež od 10 do 18 let. 

Salem o.s. 

Občanské sdružení Salem je zaměřeno na práci s převážně romskou mládeží, po zrušení 

Preventivního a krizového zařízení ARX převzalo část klientů nízkoprahové místnosti. Organizuje 

klubovou činnost jednak v Komunitním centru, dále provozuje dvakrát týdně klubovnu na faře 

Jednoty bratrské.  

 

Na seniory se zaměřuje: 

SeniA občanské sdružení 

Centrum poskytuje denní péči nesoběstačným a zdravotně postiženým seniorům, jejichž zdravotní 

stav vyžaduje pomoc, péči nebo dohled další osoby pro 10 - 15 klientů od pondělí do pátku. 

 

Lidem bez domova, po návratu z výkonu trestu se věnuje: 

NADĚJE o.s. - Nízkoprahové denní centrum, noclehárna, ubytovna, terénní program, resocializační 

program 

Služby jsou určeny klientům od 18-ti let. Celková kapacita azylového domu je 31 míst, z toho 13 

pro muže, 12 pro ženy a 6 v tréninkových bytech. 

Středisko Naděje Jablonec nad Nisou provozuje vedle azylového domu i tréninkové byty 

k postupné resocializaci klientů. 
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S uživateli návykových látek pracují organizace: 
Most k naději, o.s. – kontaktní centrum pro problémové uživatele drog, lidi ohrožené drogou, 

jejich nejbližší okolí, nízkoprahové zařízení, primární, sekundární i terciální prevence zneužívání 

drog, poradenství, přednášky, terénní programy – Harm Reduction, výměnná místnost  

Advaita o.s. - poradenství, ambulantní doléčovací program, terapeutická komunita 

 

Pro oběti trestných činů pracuje: 

D – občanské sdružení - občanská poradna a poradenství pro oběti trestných činů  

Bílý kruh bezpečí o.s. - poradenství obětem trestných činů 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou zřizuje Městskou policii, která se kromě 

represívních úkolů podílí také na prevenci: 

Preventivní činnost vybraných strážníků a pracovníků městské policie byla v roce 2015 orientována 

zejména na přednáškovou činnost: 

a) Přednášková činnost zaměřenou na cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených se 

zaměřením na oblast ochrany před okradením, riziku přepadení či podvodnému jednání a s tím i 

vazbu na zabezpečení majetku.  Přednášky jsou vedeny formou interaktivní prezentace. V této 

oblasti je úzká spolupráce s magistrátem města, ČČK, Kluby důchodců apod.) a spolupráce při 

realizaci projektů „Bezpečné stáří“. 

b) Pro děti v mateřských školách se zaměřením na bezpečné chování předškoláků a to nejen doma, 

ale i v cizím prostředí na ulici. Po interaktivní prezentaci se formou hry navozuje především 

důvěra ve strážníky. 

c) Ke zvyšování právního vědomí pro žáky 5. tříd ZŠ. Cílem je seznámení s počítačovou 

kriminalitou a kyberšikanou. 

d) Ke zvyšování právního vědomí pro žáky 7. tříd ZŠ a speciálních škol. Cílem je seznámení 

s činností městské policie se zaměřením na problematiku tabáku a bezpečné chování v dopravě 

- chodci a cyklisté. 

e) Další skupinou, kde se byly prováděny přednášky ve spolupráci s OSPOD, byly střední školy. 

Hlavním tématem byly pravomoci a povinnosti městské policie, přestupek, trestný čin. 

f) Dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti a akce typu: Týden bezpečnosti pro žáky 5. – 9. 

tříd; Dopravní soutěž mladých cyklistů; Letní prázdninový provoz pro veřejnost a příměstské 

tábory aj.  

 

Preventivní úkoly plní rovněž Policie ČR: 

Při PČR – KŘ Policie Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou je zřízeno detašované pracoviště 

preventivně informačního oddělení KŘ PLK, která v rámci preventivní činnosti organizuje a 

zajišťuje: 

a) Besedy:    

 pro mateřské školy na téma Bezpečné chování, 

 pro 2. stupeň základních škol k šikaně, 

 pro střední školy na téma trestní právo, 

 pro seniory na téma Bezpečí seniorů. 

b) Ve spolupráci s vězeňskou službou ve Věznici Rýnovice pořádá exkurze do věznice, které 

předchází beseda na téma trestní odpovědnosti dětí a mládeže. 

c) Organizuje další pravidelné akce, jakými např. jsou „Společné hlídky mládeže a Policie ČR“ 

(pro 5. třídy ZŠ) a každoročně Dny Integrovaného záchranného systému. 

d) Prezentuje činnost, možnosti a akceschopnost Policie ČR i při jednorázových akcích jakými 

jsou např. besedy na dětských letních táborech a dalších akcích pro veřejnost, včetně výroby a 
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distribuce letáků k problematice trestné činnosti, kapesních krádeží, vloupání do vozidel a 

chování občanů. 

 

       

Organizace poskytující zájmovou a sportovní činnost 
 

Jablonec nabízí širokou škálu zájmových aktivit jak uměleckých, tak i sportovních. Vedle níže 

uvedených organizací je aktivní řada dalších pěveckých a tanečních souborů, často působících při 

školských zařízeních.  

 

Sundisk s.r.o.. 

Organizuje kulturní a sportovní akce zaměřené na mládež 15-18 let především formou besed a  

přednášek. 

 

Dům dětí a mládeže Vikýř, p.o. 
Pořádá a organizuje preventivní programy k závislosti, šikaně, rasismu a dalším sociálně 

patologickým jevům pro 2. stupeň ZŠ, SOU a SŠ. Organizuje „spontánní aktivity“ pro 

neorganizovanou mládež a zájmové kroužky. 

 

Základní umělecká škola p.o. 

Nabízí hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor. Ve školním roce 2013/2014 

absolvovalo výuku 1063 žáků. Nejpočetněji byla zastoupena věková kategorie 11-15 let v hudební 

oddělení. 

 

Pro rodiny s předškolními dětmi působí: 

 Rodinné centrum Magnet, 

 Mateřské centrum Jablíčko, o.s., 

 Studio Beruška (Studio Jablonec nad Nisou). 

 

Nejvýznamnější sportovní oddíly 

 

Bižuterie Jablonec n.N., ČLTK Bižuterie Jbc., Fit Elán Aerobik Jbc., FK BAUMIT  Jablonec, FK 

Jiskra Mšeno, HC VLCI Jablonec n. N., Jezdecký oddíl Nisa Břízky, Atletický oddíl TJ LIAZ, 

BASEBALL CLUB BLESK, SKP Kornspitz Jablonec n/N, Ski klub Jablonec n. N., Školní 

atletický klub při 5. ZŠ, 1. Fbk CAMPUS Jbc. 

  

Organizace působící v oblasti sportu zřízené městem Jablonec nad Nisou: 

 

SPORT Jablonec n. N., s.r.o. 

- Městská sportovní hala 

- Stadion Střelnice 

- Městský zimní stadion 

- Plavecký bazén 

 

IV. Závěr 
 

Z analýzy vyplývá, že v Jablonci nad Nisou je široká nabídka organizovaných volnočasových 

aktivit v kulturní i sportovní oblasti, a to hlavně pro předškolní děti a školní mládež. Stejně široká je 

i nabídka organizací a spolků, zabývajících se péčí o nejrůznější ohrožené skupiny obyvatel. 
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V loňském roce byla dokončena rekonstrukce domu v Plynární ulici na nový azylový dům, který 

provozuje NADĚJE o.s. 

V Jablonci nad Nisou každoročně řada organizací a institucí připravuje a organizuje řadu 

preventivních besed pro mateřské, základní i střední školy. Jsou to městská policie, Policie ČR, 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí MMJN, Dům dětí a mládeže VIKÝŘ. Kvalitní je dopravní 

výchova na Dětském dopravním hřišti, které se každoročně účastní 97 % 3. a 4. tříd města a z území 

ORP.  

Lze kladně hodnotit činnost pracovníků magistrátu města, spolupráci oddělení sociálně právní 

ochrany dětí s dalšími organizacemi, činnost Střediska probační a mediační služby v Jablonci nad 

Nisou. Důležitým prvkem spolupráce je zapojení všech zainteresovaných složek a skupin 

v Systému včasné intervence. 

Významné bylo i zahájení činnosti pracovní skupiny Komise prevence kriminality, která sdružuje 

odborníky z rozličných oblastí státní správy za účelem vytipování problémových a rizikových 

lokalit, předávání si zkušeností a podnětů a navrhování dalších postupů v oblasti prevence 

kriminality. 

Problémy vnímáme v preventivním působení jak v centru města, tak v některých rizikových 

lokalitách. 

V centru města považujeme za nutné doplnit monitorovací a dohledový kamerový systém na dvě 

významná a zatím nepokrytá místa, aby byli potenciální pachatelé odrazování od trestné činnosti. 

Velkou roli slibuje program Asistent prevence kriminality, kde se nabízí nenásilné a svou formou 

ohroženým osobám blízké působení asistentů. 

Rovněž významnou roli v problémových lokalitách a v prevenci může hrát Romský mentoring, 

který už byl v Jablonci úspěšně vyzkoušen v roce 2014. 

Jako problém se jeví navyšující se počet obětí z řad seniorů. Zde vidíme jako řešení trvalé působení 

směrem k bezpečnému chování seniorů, neboť u této skupiny obyvatel neustálé opakování 

základních bezpečnostních pravidel jednou z mála možností prevence, pomineme-li zvýšení 

dohledu v okolí domů pro seniory a v místech jejich shromažďování ze strany represivních orgánů. 

Pro děti a mládež z ohrožených skupin, sociálně slabých rodin nebo vyloučených lokalit organizuje 

město letní výchovně-vzdělávací pobytový tábor, který se zaměřuje na různé významné prvky 

v oblasti soukromého i veřejného života občanů. Z minulých let můžeme jmenovat například 

zaměření na pochopení funkce veřejné správy nebo na problematiku dluhové pasti. 

 

Zaměření některých činností a opatření v roce 2016. 

 

Zaměření na prevenci pouliční kriminality rozšířením MKDS do dosud nepokrytých lokalit 

v centru. 

Pokračování programu Asistent prevence kriminality a působení asistentů zejména v rizikových 

lokalitách. 

Činnost pracovní skupiny Komise prevence kriminality směrem k vytipovaným lokalitám – 

doporučení pro zaměření práce asistentů prevence kriminality i pro organizaci hlídkové služby PČR 

a MP. 

Besedy a přednášky pro veřejnost a specifické cílové skupiny – zejména pro nejohroženější skupinu 

seniorů. 

Specifické zaměření na ohroženou skupinu romské mládeže i dospělých – romský mentoring. 

Organizace letního výchovně vzdělávacího pobytového tábora pro děti ohrožené sociálním 

vyloučením. 


