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

podkladových materiálů Policie ČR, Městské policie Jablonec nad Nisou, Úřadu práce ČR a 

odboru správního a odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jablonce nad 

Nisou.  

 



 

Bezpečnostní analýza 

 

1.  Analýza protiprávních činů 

Úvod 

V analýze protiprávních činů jsou sledovány trestné činy ve struktuře, která odpovídá 

metodice tvorby víceletých bezpečnostních analýz. 

 

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

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

 

Rok 
Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

počet index Počet index počet index počet index 

1-9/2016 785 178,36 76 17,27 4 0,91 320 72,71 

1-9/2017 750 168,52 47 10,56 5 1,12 361 81,12 

 

Vybrané druhy trestných činů 
Rok 1-9/2016 1-9/2017 

loupeže 13 5 

úmyslné ublížení na zdraví 20 23 

násilné tr.č. celkem 76 47 

krádeže vloupání do 

obchodů 

5 4 

krádeže vloup. do výkl. 

skříní 

1 0 

krádeže vloupání do bytů 7 20 

krádeže vloupáním 

celkem 

60 93 

krádeže mot. voz. dvoust. 45 31 

krádeže z automobilů 23 55 

krádeže kapesní 38 22 

krádeže prosté celkem 202 241 

poškozování cizí věci 67 79 

výtržnictví 22 11 

sprejerství 3 5 

šíření toxikomanie 12 7 

Mravnostní trestné činy 4 5 

 

Struktura pachatelů (bez rozlišení druhu trestných činů) 

 

 1-9/2016 1-9/2017 

0 – 14 let 7 7 

15-17 let 12 10 

18 a více let 321 341 



 

 

 

 

 

 

Struktura obětí se již nezpracovává 

 

Analýza nápadu trestných činů 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že celkový nápad trestných činů měl ve sledovaném 

období let 2016 a 2017 opět klesající tendenci. Na ní se rozhodující měrou podíle nápad 

trestné činnosti násilné, kde byl zaznamenán pokles ze 76 na 47 případů, což je o 37%. 

Naproti tomu majetková trestná činnost vzrostla o 41 případů, což odpovídá nárůstu o 

necelých 13% a mravnostní vzrostla ze 4 na 5 trestných činů (nárůst 25%). Celkový pokles 

počtu trestných činů odpovídá obecnému trendu v celé České republice. 

Stálým problémem zůstává linie TOXI, kdy k významným faktorům v dané oblasti lze cela 

jistě zařadit i skutečnost, že se Územní odbor Jablonec nachází v těsném sousedství se SRN a 

Polskou republikou, což dává pachatelů této trestné činnosti mnohem větší možnosti k odbytu 

vyrobených psychotropních a jiných návykových látek. Velkým problémem je poté velké 

množství pronajatých či opuštěných nemovitostí na území ÚO Jablonec nad Nisou, které 

rovněž nabádají kriminálně závadové osoby k výrobě těchto látek.   

Struktura nápadu trestné činnosti se ani v roce 2017 nijak zvlášť nezměnila, kdy oběti trestné 

činnosti jsou opět nejčastěji lidé postižení majetkovou kriminalitou. Mezi závažnější 

kriminalitu, což sebou přináší i závažnější dopady na oběti trestných činů lze řadit násilnou 

trestnou činnost a to zejména loupežná přepadení, úmyslná ublížení na zdraví, vydírání, týrání 

osoby žijící ve společném obydlí, omezování osobní svobody apod. spáchané zejména na 

seniorech nebo dětech. V této oblasti však došlo ke snížení počtu trestných činů. 

Co se týče pachatelů trestných činů a jejich struktury, v Jablonci nad Nisou přetrvávají dvě 

rizikové skupiny a to pachatelů ve věkové skupině 15-17 (mladiství) a ve skupině 

recidivujících pachatelů.  

Co se týče obětí trestných činů, tak tyto ukazatele nelze klasickými dotazy v dostupných 

statistikách pro území města Jablonec nad Nisou dohledat. Obecně lze však i nadále 

konstatovat, že jsou zvlášť sledovány skupiny dětí, žen a seniorů. Z těchto skupin se jeví jako 

nejohroženější skupina co do vývojových trendů právě senioři, jejichž počet v předchozích 

letech neustále stoupal. Je třeba zmínit další dvě skupiny obyvatel, které považujeme za 

vysoce ohrožené, a to osoby s různým postižením (fyzické či mentální) a příslušníky různých 

národnostních, etnických či náboženských menšin. Je potěšitelné, že útoky na tyto skupiny 

jsou v Jablonci n/N spíše nahodilé a sporadické, ale je třeba je i nadále sledovat s nejvyšší 

pozorností pro jejich celospolečenský dopad. 

Kriminálně rizikové lokality 

Na základě analýzy nápadu trestné činnosti a rovněž tak analýzou zde přítomných 

kriminogenních faktorů především situačního charakteru byly jako rizikové stanoveny 

následující lokality v Jablonci nad Nisou: 

recidivisté 167 203 



a) Centrum města – lokalita s největším nápadem pouliční kriminality jak majetkového, tak 

násilného charakteru; je zde největší koncentrace veřejných budov, kulturních a 

společenských zařízení, větší část objektů ohrožených sociálním vyloučením 

b) Sídliště Mšeno včetně Jablonecké přehrady, městské části Břízky a sportovního 

areálu podél Bílé Nisy – lokalita s druhým největším nápadem kriminality; je zde rovněž 

největší hustota obyvatel a na ni navazující objekty služeb; v neposlední řadě se jedná o 

lokalitu, která je vysoce využívána k rekreačním, sportovním, kulturním, společenským i 

ryze odpočinkovým účelům obyvatelstva 

c) Žižkův Vrch – oblast se třetím největším nápadem kriminality; hustě osídlená část města 

s několika největšími školskými zařízeními, obchodními komplexy a páteřními dopravními 

tahy (směr Praha a Liberec)    

d) Vrkoslavice – lokalita s nižším nápadem kriminality, v jejíž nejtěsnější blízkosti se ale 

nachází několik ulic s objekty ohroženými sociálním vyloučením; kde však vysoce 

rizikovým faktorem je pak sportovní areál Střelnice, na kterém se pořádá řada 

mezinárodních i domácích sportovních akcí včetně nejvyšší fotbalové ligy a mistrovství 

Evropy v atletice 

e) Šumava a Jablonecké Paseky – oblast s vyšším nápadem kriminality, větší hustotou 

obyvatel a umístěním několika důležitých výrobních objektů; touto lokalitou rovněž 

prochází páteřní silniční komunikace směrem na Tanvald a Harrachov 

f) Rýnovice – lokalita s nižším nápadem kriminality, kde se zde ale nacházejí největší 

výrobní a obchodní objekty ve městě, z čehož vyplývá i zvýšená koncentrace osob cizí 

státní příslušnosti (ubytování a zaměstnávání); i touto lokalitou prochází druhá páteřní 

silniční komunikace směrem na Liberec, je zde také dislokována Věznice s ostrahou pro 

muže s vysokým a středním zabezpečením, včetně umístění doživotně odsouzených. 

V souvislosti s poslední větou odstavce f) je nutno konstatovat, že i ve věznici dochází 

k trestné činnosti, specifické pro tento druh zařízení. V roce 2017 se jednalo o 30 trestných 

činů (22 maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, 6 ublížení na zdraví, 2 ostatní). Dále 

zde bylo 294 přečinů, řešených kázeňským trestem. Nutno konstatovat, že vesměs jde o 

přečiny, uvnitř prostoru věznice, které neovlivňují bezpečnostní situaci mimo věznici. 

1.2. Vývoj přestupkové činnosti. 

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

Nisou, Policie ČR – územní odbor Jablonec nad Nisou)  

Přestupková činnosti v letech 2016 – 2017 na území Jablonce nad Nisou 

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

 

druh 

 

 

k 30.9. 

2017 

změna 

proti r. 

2016 

 

1-9/ 

2016 

 

1-9/ 

2017 

 

změna 

16-17 

 

1-9/ 

2016 

 

1-9/ 

2017 

změna 

16-17 

index 

změna 

16-17  

(%) 

Celkem 44409 -118 2021 1540 481 453,88 346,78 107,1 23,8 

Proti 

veřejnému 

pořádku 

44409 -118 512 312 200 114,99 70,26 44,73 39,06 

Proti 

občanskému 

soužití 

44409 -118 586 463 123 131,61 104,26 27,35 20,99 

Proti majetku 44409 -118 715 532 183 160,58 119,8 40,78 25,59 

Na úseku 44409 -118 110 106 4 24,7 23,87 0,83 3,64 



ochrany před 

alk. a jinými 

toxikomaniemi 

Proti OZV 

v oblasti 

bezpečnosti a 

veřejného 

pořádku 

44409 -118 98 127 -29 22,01 28,6 -6,59 -29,59 

(Tabulka je v metodice uvedena poněkud atypicky. V tomto provedení znamenají kladné 

hodnoty pokles oproti předchozímu období, záporné nárůst.) 

 

Rozbor přestupkové činnosti podle lokalit 

Z poskytnuté statistiky přestupků podle ulic za rok 2017 je zřejmé, že k nejčastějším 

zákrokům proti narušování veřejného pořádku a dalším přestupkům docházelo v 

průběhu  roku 2017 na autobusovém nádraží, v ulici Na Vršku, v Tyršově parku, v ulici 

Pražské, Liberecké, Komenského, Jehlářské, Palackého, Podhorské, Želivského, Jateční, 

Na Úbočí a U Kostela.  

Obrázek číslo 1 ukazuje pomocí teplotní mapy („heat map“) místa s výskytem přestupků 

proti veřejnému pořádku. Je zcela evidentní, že nejvíce dochází k řešení narušení 

veřejného pořádku v místech s vysokou koncentrací osob, před vybranými velkoplošnými 

prodejnami a na specifických sídlištích. Zde je možné uvést ulici Na Vršku, Tyršovy 

sady, autobusové nádraží, ulici Na Úbočí (neoprávněný zábor veřejného prostranství 

odstavením vozidel), okolí prodejny Kaufland v ulici U Kostela. 

 



 
Obrázek č. 1 Geografický výskyt přestupků proti veřejnému pořádku – 1. 7. – 30. 9. 2017 

 



Co se týká přestupků proti majetku, k těm většinou dochází v prostorách velkoplošných 

prodejen a městská policie je řeší zpravidla na základě telefonického oznámení personálu 

konkrétní prodejny. Na obrázku č. 2 je znázorněn výskyt řešení přestupků proti majetku. 

Nejčastější výskyt je zaznamenán v ulicích Na Vršku – prodejna Albert, Jehlářská – 

prodejna Billa, Generála Mrázka – OD Central, Jateční – prodejna Kaufland, Želivského 

– OC Rýnovka, U Kostela – prodejna Kaufland, Palackého – prodejna Penny market. 

Geografická lokace uvedených přestupků je jednoznačně determinována výskytem 

uvedených velkoplošných prodejen, které logicky vykazují v porovnání s menšími 

prodejnami rozdílné kriminogenní faktory. 

 

 
 

Obrázek č. 2 Geografický výskyt přestupků proti majetku – 1. 7. – 30. 9. 2017 

1.3. Obecná bezpečnostní rizika 

V minulém období proběhlo v rámci města množství dopravně bezpečnostních akcí a 

bezpečnostních opatření, do kterých jsou zahrnuty kulturní akce většího rozsahu 

(festivaly, koncerty a slavnosti). Mezi kulturní akce s největší návštěvností osob lze 

zahrnout hudební festival JBC FEST a Slavnosti piva. Dále sem patří každoroční 

velikonoční, letní slavnosti, podzimní a vánoční slavnosti. Z největších sportovních akcí, 

které se konaly na území města ve sledovaném období lze vyjmenovat tradiční závod 

světové série ve fourcrossu JBC 4X Revelations a závod horských kol ABB cup, 

mezinárodní i domácí sportovní akce v Městské sportovní hale, mistrovství světa a jiné 

závody v biatlonu a v neposlední řadě je třeba zmínit i zajištění veřejného pořádku při 

domácích zápasech fotbalové ligy mužstva FK Jablonec. 

 

Závěry z analýzy protiprávních činů 



Meziroční vývoj nápadu trestné i přestupkové činnosti vykazuje optimistické snižování. 

Přesto je nutno konstatovat, že index trestných činů ve výši kolem 170 na 10.000 obyvatel a 

přestupků v hodnotách 120 u majetku a 104 u občanského soužití, vše posuzováno za první tři 

čtvrtiny roku, jsou poměrně dost vysoká čísla a je i nadále nutno věnovat více 

pozornosti oblasti prevence. 

Dříve uvedené rozbory Městské policie v Jablonci, provedené s použitím heat map, ukazují 

názorně smysl využívání moderních analytických nástrojů v policejní práci. Značný pokles 

přestupků lze bezpochyby připsat i těmto nástrojům a lze očekávat, že při dalším zefektivnění 

práce zejména v oblasti kamerového systému bude příznivý trend dále pokračovat.  

Zlepšení oproti minulému roku lze připisovat celoroční realizaci projektu Asistent prevence 

kriminality, byť se v druhé polovině roku projekt potýkal s personálními problémy, danými 

současnou situací extrémně nízké nezaměstnanosti. 

Společensky velmi kladně přijato bylo dokončení první části projektu osvětlení rizikových 

lokalit, byť se podařilo ho zrealizovat až v poslední čtvrtině roku. Efekty této realizace se 

teprve projeví. 

 

Pokud jde o ohrožené skupiny obětí, Policie ČR podle vyjádření vedoucího územního odboru 

v Jablonci přestala statisticky sledovat jednotlivé skupiny obětí. Proto bude nadále nutno 

vycházet z průzkumů a odborných odhadů. V souladu s vyjádřením Policie ČR v kapitole 

Analýza nápadu trestných činů je nutné se trvale zaměřit na tři nejohroženější skupiny – děti, 

ženy a seniory. 

 

Na základě výsledků analýzy a v návaznosti na strategický dokument Plán prevence 

kriminality statutárního města Jablonce nad Nisou na léta 2017 – 2021 byly vytyčeny 

následující směry: 

a) Omezování příležitostí k páchání trestné činnosti 

Zaměření na pouliční kriminalitu 

Tipování rizikových lokalit a zaměření na specifické cílové skupiny v kriminálně 

rizikových lokalitách – skupiny ohrožené sociálním vyloučení a skupina seniorů 

Zaměření hlídkové a obchůzkové služby Policie ČR a MP 

Zaměření činnosti asistentů prevence kriminality 

Projekt „okrskář“ - sledování a hodnocení efektivity – MP a Policie ČR  

Besedy a přednášky pro veřejnost a specifické cílové skupiny (kluby seniorů, Akademie 

seniorů apod.) 

Technická opatření k omezení příležitostí k páchání trestné činnosti v rizikových 

lokalitách (osvětlení rizikových míst, upgrade kamerového dohledového systému …) 

b) Včasná intervence a návazné programy 

Besedy ke zvýšení právního vědomí veřejnosti 

Zvyšování právního vědomí dětí (přednášky, semináře) 

Besedy a další práce s dětmi z prostředí, ohroženého sociálním vyloučením  

c) Řízení, součinnost, stabilita 

Průběžná analytická činnost a součinnost Policie ČR s MP a magistrátem, součinnost při 

hodnocení efektivity přijímaných opatření 

Finanční podpora města – prostředky vyčleněné z rozpočtu města 



Jednání Komise prevence kriminality a Pracovní skupiny Komise prevence kriminality – 

hodnocení efektivity opatření, reakce na skutečnou situaci, operativa, součinnost se 

subjekty 

 

 

 

2. Sociálně demografická analýza 

2.1.  Vývoj nezaměstnanosti v ORP Jablonec nad Nisou v letech 2016, 2017 

(Zdroj Úřad práce Jablonec nad Nisou. PNO – počet nezaměstnaných osob, tj. poměr počtu 

dosažitelných uchazečů o práci k obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let.) 

 

Rok Počet 

obyvatel 

Počet 

uchazečů 

PNO Počet uchazečů na 

jedno volné místo 

2016 44527 1536 4,7 2,7 

2017 44514 1313 3,3 1,8 

 

2.2. Počet vyplacených sociálních dávek 

(zdroj Úřad práce Jablonec nad Nisou, vzhledem k možnostem systému jsou dávky hmotné 

nouze za územní obvod ORP Jablonec nad Nisou, čísla dávek státní sociální podpory jsou za 

celý bývalý okres Jablonec nad Nisou) 

 

 

 

 

 

2.3. Sociálně vyloučené lokality 

Na základě hodnocení nápadu trestné činnosti, páchání přestupků a posouzení dalších aspektů 

vyhodnotila Pracovní skupina Komise prevence kriminality města lokality, v nichž k těmto 

nežádoucím jevům nejvíce dochází a které jsou intenzivně sledovány jako riziková místa. 

Pracovní skupina Komise prevence kriminality trvale sleduje vývoj ve vytipovaných 

lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, aktualizuje jejich přehled, případně je doplňuje 

o nově vzniklé nebo ze seznamu odstraňuje ty, u kterých vyhodnotila, že negativní projevy 

v nich už zanikly, navrhuje a v rámci pracovních kompetencí jednotlivých členů Pracovní 

skupiny také realizuje vhodná opatření. Za dobu práce Pracovní skupiny bylo vytipováno 

celkem 28 takových lokalit. Na konci roku 2017 zůstalo ve sledování 5 lokalit (2x objekt, 3x 

veřejné prostranství) s různou intenzitou a druhy problémů. Většinou se jedná o řešení 

problémů nakládání s odpady a problémy v soužití s ostatními obyvateli, spory o přiměřenost 

užívání veřejných prostor nebo o hromadění nepořádku v legálně i nelegálně užívaných 

prostorách. Rozsah lokalit se často zužuje na území jednoho nebo několika domů s nájemními 

byty, na oblast jednoho parku nebo shromaždiště nepřizpůsobivých osob (mostní konstrukce, 

nestřežené chodby obchodního centra apod.). 

 2016 2017 

Dávky hmotné nouze 12731 12424 

Dávky státní sociální podpory 29274 25867 

Celkem 42005 38291 



V řešení rizikových lokalit, zejména sociálně vyloučených lokalit, je nutné i nadále uplatňovat 

komplexní přístup k řešení založený na spolupráci odpovědných subjektů v rámci Pracovní 

skupiny Komise prevence kriminality.  

 

Závěry ze sociálně demografické analýzy 

Sociálně demografická analýza ukazuje, že hospodářství prožívá konjunkturu, zvyšuje se 

nabídka pracovních míst a nezaměstnanost se snížila na nebývalou úroveň. To přispívá i ke 

snížení nápadu trestné činnosti. Poklesl počet vyplacených dávek hmotné nouze i dávek státní 

sociální podpory, což evidentně souvisí s vysokou nabídkou pracovních míst a to i 

s minimální kvalifikací. 

Pokud jde o nebezpečí vzniku sociálně vyloučených lokalit, lze konstatovat, že práce 

Pracovní skupiny Komise prevence kriminality velice účinně směřuje k odhalování tohoto 

nebezpečí již v zárodku a díky tomu se daří zabránit nárůstu sociálních problémů v jednom 

místě.  

Vznik sociálně vyloučených lokalit nebo rizikových lokalit s větším počtem osob ohrožených 

sociálním vyloučením má celou řadu příčin.  

V souladu s výkonem sociální práce je na území města prováděn pravidelný monitoring 

občanů v těchto lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o soukromé objekty 

s vysokou koncentrací sociálně slabých osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
3.  Institucionální analýza 

Prevencí kriminality se zabývají subjekty, které lze orientačně rozdělit do následujících 

skupin: 

 

Policie ČR 

Městská policie 

Odbory magistrátu města a navázané subjekty 

Organizace zřizované Libereckým krajem 

Zařízení ministerstva spravedlnosti 

Ostatní neziskový sektor 

 

3.1. Policie ČR 

Na teritoriu města Jablonec nad Nisou působí tři obvodní oddělení Policie ČR – Jablonec nad 

Nisou, Jablonec nad Nisou – Mšeno a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Policisté z těchto 

oddělení v rámci výkonu služby vykonávají preventivní činnost, a to také i ve spolupráci 

s Oddělením tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.  

 

Tato preventivní činnost je zaměřena na všechny věkové skupiny obyvatel: 

 

a) Besedy pro mateřské školy na téma „Bezpečné chování“ (zaměřeno na BESIP a 

kontakt s cizími lidmi) 

b) Besedy pro 1. stupeň základních škol na téma: „Bezpečné chování chodců a cyklistů 

v silničním provozu“, „Kontakt s cizími lidmi“, „Šikana“ 

c) Besedy pro 2. stupeň základních škol a střední školy na téma: „Šikana“, „Trestní 

odpovědnost mladistvých“, „Bezpečnost cyklistů v silničním provozu“, „Kyberšikana“ 

d) Besedy pro seniory na téma „Bezpečí doma i na ulici“ 

e) Besedy na téma „Trestní odpovědnost mladistvých“, které předcházejí exkurzím do 

Věznice v Rýnovicích (organizátorem exkurzí je Vězeňská služba) 

f) Prezentace policejních činností formou exkurzí na obvodních odděleních a pracovišti 

kriminalistických techniků. Dále prezentace na veřejných akcích a prezentačních 

dnech IZS. 

g) Preventivní činnost v oblasti kapesních krádeží, vloupání do vozidel a bezpečnosti 

silničního provozu – preventivní akce typu „Obezřetnost se vyplatí!“, „Auto není 

trezor!“, „Řídím, piju nealko pivo“ – akce s distribucí preventivních tiskovin a 

předmětů. 

 

V letech 2016 a 2017 Policie ČR v rámci primární prevence realizovala na teritoriu města 

Jablonec nad Nisou řadu besed v základních školách na témata: Bezpečnost v silničním 

provozu, Kontakt s cizími lidmi, Šikana a související trestné činy, Trestní odpovědnost. Na 



středních školách se uskutečnily besedy na téma „Bezpečnost cyklistů v silničním provozu“, 

„Trestní odpovědnost“ a „Kyberšikana“. Pro seniory v pečovatelském domě a v domově 

důchodců byly uskutečněny besedy na téma „Bezpečí seniorů doma i na ulici“. Dále policisté 

z Obvodního oddělení Jablonec nad Nisou uspořádali několik exkurzí pro kolektivy dětí ze 

základních škol a exkurze také probíhaly na pracovišti kriminalistických techniků. Čtyřikrát 

se v těchto letech na teritoriu města uskutečnila ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého 

červeného kříže dopravně preventivní akce zaměřená na poskytování první pomoci řidiči 

motorových vozidel. Byly zde také realizovány dopravně preventivní akce „Řídím, piju 

nealko pivo“ – zaměřené na požívání alkoholu řidiči motorových vozidel, dále akce „Vidíme 

se“ zaměřené na viditelnost chodců a cyklistů v silničním provozu. V supermarketech se též 

třikrát uskutečnila preventivní akce zaměřená na zvyšování obezřetnosti nakupujících vůči 

krádežím „Obezřetnost se vyplatí!“. Policisté také v průběhu obou roků zajištovali preventivní 

aktivity na akcích, které sami nepořádali – například zdravotnická soutěž Helpík, Den IZS. 

 

3.2. Městská Policie 

Městská policie Jablonec nad Nisou se při plnění svých úkolů podílí i na prevenci kriminality 

ve městě. Preventivní činnost byla prováděna v letech 2016 až 2017 formou přednášek a 

besed pro ohrožené skupiny obyvatelstva. 

 Přednášková činnost pro cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených se zaměřením 

na oblast ochrany před okradením, riziku přepadení či podvodnému jednání a zabezpečení 

majetku. Přednášky jsou vedeny formou interaktivní prezentace. V této oblasti je úzká 

spolupráce s magistrátem města, ČČK, Kluby důchodců apod.  

 Přednášková činnost 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 žáků ve strážníky. 

 Přednášková činnost ke zvyšování právního vědomí pro žáky 5. tříd ZŠ. Cílem je 

seznámení žáků s rizikem plynoucí z počítačové kriminality a kyberšikany. 

 Přednášková činnost ke zvyšování právního vědomí pro žáky 7. tříd ZŠ a základních škol 

praktických. Cílem je seznámení s činností městské policie a zaměření se na problematiku 

tabáku a alkoholu a bezpečné chování v dopravě - chodci a cyklisté. 

 Další skupinou, kde byly prováděny přednášky ve spolupráci s OSPOD, byly střední 

školy. Hlavním tématem byly pravomoci a povinnosti městské policie, výklad pojmu 

přestupek a trestný čin a aspekty odpovědnosti za protiprávní jednání. 

 Spolupráce při realizaci projektu výchovně vzdělávacího pobytového táboru městského 

programu prevence kriminality.  

K ostatní činnosti strážníků patří každoroční účast na akcích s podporou či organizací města 

s ukázkou a nabídkou materiálů preventivních a bezpečnostních materiálů. Jedná se např. o 

akce Den IZS, Den otců, Den rodiny, Den zdravotně postižených, Dětské dny, Helpíkův 

pohár, Hlídky mladých zdravotníků, akce „KOLO“, akce „Řidiči, jezdi bezpečně“. 

Asistent prevence kriminality  

Od roku 2015 je realizován projekt městského programu prevence kriminality - asistent 

prevence kriminality (dále jen „APK“), který je spolufinancován z dotačních prostředků MV. 

V období červenec až prosinec 2015 a po celý rok 2016 a 2017 byly monitorovány dvěma 

APK sociálně vyloučené lokality a lokality, kde se ve větší míře pohybují osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. Jednalo se zejména o ulici Dlouhou, Horskou, Revoluční, Rýnovickou, 

Libereckou, Na Vršku, Podzimní, Pod skalkou, Dolní náměstí a Mírové náměstí, autobusové a 

vlakové nádraží, zastávky tramvaje, dále ubytovny a domy v ulici Novoveské, Podhorské, 



Janovské, Palackého, Lesní, Pionýrů, Saskově, Růžové, Raisově, Mlýnské a parky (Rehavital, 

Máchova, Tyršův, 5. května, Horská, Pod Baštou a Žižkův Vrch). Dosavadní zkušenosti s 

působením APK jsou uspokojivé, neboť je prokazatelné, že v roce 2017 došlo oproti 

předchozím létům k výraznému poklesu vybraných druhů přestupků ve 

sledovaných lokalitách a to i přesto, že se projekt v roce 2017 potýkal s personálními 

problémy.  

 

3.3. Odbory magistrátu města a navázané subjekty 

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

zřízeno Oddělení sociálně právní ochrany dětí, v jehož rámci působí sociální pracovníci a 

kurátoři pro děti a mládež. V odůvodněných případech zprostředkuje oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí spolupráci klientů a odborníků (psycholog, etoped, rodinný terapeut apod.). 

Jednou ze základních činností je 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.  

Práce s rodinou a dětmi se týká zejména výkonu sociálně právní ochrany dětí a práce 

s rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kapacita služeb byla v průběhu roku 2017 

postupně zvyšována na základě zvyšující se poptávky a potřebnosti OSPOD. Sociálně 

aktivizační službu pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytují 

v regionu Jablonce nad Nisou organizace: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 

kraje, Compitum, z.s. a Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou, která současně 

poskytuje službu dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, cílovou skupinou jsou děti 

a mladiství ve věku od 6 do 26 let.  

Od roku 2010 je v Jablonci nad Nisou zaveden Systém včasné intervence, do kterého 

přispívají všechny instituce sociální a situační prevence (školy, Policie ČR, Okresní státní 

zastupitelství, lékaři).  

Pravidelně (1x za 2 měsíce) se schází tým odborníků – zástupců subjektů, zapojených do SVI, 

který řeší aktuální problematiku. 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví je začleněno Oddělení sociální péče a Oddělení 

sociálních služeb. V rámci jednotlivých oddělení působí kurátor pro dospělé, sociální 

pracovníci i pracovník pro národnostní menšiny, koordinátor komunitního plánování a 

protidrogový koordinátor. Oddělení spolupracují s organizacemi zřizovanými městem 

v sociální a zdravotní oblasti. Odbor koncepčně zpracovává a vede přehled o sociálních 

službách včetně sociálního poradenství. Zajišťuje péči o seniory a jejich umístění do bytů 

zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Vede agendu protidrogové 

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

sociálních služeb formou komunitního plánování. Dále 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. 
 

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 



Jablonec nad Nisou využívá pro plánování sociálních a navazujících služeb metodu 

komunitního plánování, která pomáhá k efektivnímu plánování služeb a reakci na aktuální 

potřeby v sociální oblasti na území ORP. 

V tuto chvíli je pro území ORP Jablonec nad Nisou hlavním dokumentem pro sociální a 

navazující služby 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na 

období 2016-2019. V souladu s potřebami území je ročně definována Základní síť sociálních 

služeb ORP Jablonec nad Nisou. 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovatelé sociálních služeb – služby sociální prevence a sociálního poradenství 

(majících souvislost s prevencí kriminality) 

 

Poskytovatel služba Cílová skupina 

ADVAITA, z.ú. Odborné sociální 

poradenství, služby následné 

péče, terapeutická komunita 

Osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových 

látkách 

Centrum intervenčních a 

psychosociálních služeb LK, 

p.o. 

Odborné sociální 

poradenství, telefonická 

krizová pomoc, intervenční 

centrum 

Poradenství a telefonická 

pomoc – všechny cílové 

skupiny, intervenční 

centrum – oběti domácího 

násilí 
1
 Odborné sociální 

poradenství 

Rodiny s dětmi v nepříznivé 

sociální situaci 

COMPITUM, z.s. Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 

Rodiny s dětmi v nepříznivé 

situaci 

Déčko Liberec, z.s. Odborné sociální 

poradenství 

Všechny cílové skupiny 

Diakonie ČCE – středisko 

Jablonec 

Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež, sociálně 

aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

Nízkoprahové zařízení - děti 

a mládež 6 – 26 let, 

ohrožené společensky 

nežádoucími jevy, sociálně 

aktivizační služby – rodiny 

s dětmi v nepříznivé sociální 

situaci 

Laxus, z. ú. Odborné sociální 

poradenství 

Osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových 

látkách 

Most k naději, z.s. Dům na půl cesty, kontaktní 

centrum, terénní programy 

Osoby do 26 let opouštějící 

školská zařízení pro výkon 

trestu, osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé na 

návykových látkách 

Naděje Azylové domy, Osoby bez přístřeší, osoby 

                                                           
1
 Je poskytována od roku 2017. 



nízkoprahové denní 

centrum, noclehárna, terénní 

programy 

v krizi, oběti trestné 

činnosti, oběti domácího 

násilí, osoby ohrožené 

sociálním vyloučením 

Oblastní charita Liberec Azylové domy Matky s dětmi 
 

Odborné sociální poradenství poskytuje organizace Déčko Liberec z.s., která provozuje 

občanskou poradnu a poskytuje poradenství všem skupinám klientů zaměřené na právní 

pomoc, finanční poradenství (problematika půjček, exekucí, osobních bankrotů) atd. 

Občanské poradna je v Jablonci nad Nisou otevřena 2x týdně. 

 

Komplexní služby pro osoby ohrožené chudobou, sociálním vyloučením a osoby bez 

domova (bez přístřeší) poskytuje organizace NADĚJE. S klienty pracuje v terénu a dále 

poskytuje služby v objektu Za Plynárnou. V rámci výkonu terénního programu řeší služba 

s klienty také finanční gramotnost, dluhovou problematiku, exekuce, osobní bankroty. 

 

Služby pro osoby závislé na návykových látkách a pro jejich rodiny poskytuje 
ADVAITA, z.ú., Laxus z.s., Most k naději, z.s. a Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy (CIPS LK, p.o.). ADVAITA nabízí služby odborného poradenství, následné péče a 

terapeutické komunity. Některé ze služeb jsou spádové pro větší území a klienti za těmito 

službami dojíždí do Liberce. Most k naději poskytuje služby v terénu na území města a klienti 

využívají také kontaktního centra v Liberci. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy nabízí odborné poradenství mimo jiné v oblasti závislostí. Laxus poskytuje službu 

odborného sociálního poradenství drogově závislým klientům ve věznici Rýnovice. 

 

Podle kvalifikovaného odhadu terénních pracovníků je celkový počet uživatelů 

návykových látek na území města okolo 1.500 osob, riziková skupina uživatelů pervitinu 

– většinou injekční aplikací, pak čítá zhruba 300 až 400 osob. 

 

Služba domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, 

které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, popřípadě z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou 

propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. 

 

Neregistrované/navazující služby 

Jedná se o služby, které nejsou registrované dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ale nabízejí navazující služby a aktivity. 

 

Na území ORP působí dvě organizace s pověřením k sociálně-právní ochraně dětí: 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., Centrum Protěž, 

z.ú. 

 

V oblasti primární prevence ve školských zařízeních působí v jabloneckých základních a 

středních školách Maják o.p.s., který nabízí komplexní programy primární prevence v oblasti 

negativních sociálních jevů vyskytujících se mezi mladými lidmi. 

 

Programy primární prevence rizikového chování nabízí také poskytovatel sociálních služeb 

ADVAITA, z.s. Programy poskytuje ve formě všeobecné, selektivní a indikované primární 

prevenci. Programy selektivní a indikované PP poskytuje v těchto typech rizikového chování: 



šikana a extrémní projevy chování, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální 

rizikové chování, závislostní chování. 

 

V samosprávné oblasti ustanovila rada města Komisi prevence kriminality a Komisi pro 

sociálně – právní ochranu dětí 

 

Komise prevence kriminality 

Zajišťuje koordinaci a realizaci programů prevence kriminality; posuzuje návrhy předkládané 

Radě města a Zastupitelstvu města. 

 

Komise pro sociálně – právní ochranu dětí 

Koordinuje výkon sociálně - právní ochrany dětí na území správního obvodu obecních úřadů 

obce s rozšířenou působností. 

 

3.4. Organizace zřizované Libereckým krajem 

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 nabízí klientům telefonickou krizovou pomoc (Linka důvěry 

Liberec) a službu intervenčního centra. Obě služby jsou zaměřeny na osoby v krizi, 

nepříznivé, obtížné sociální situaci oběti domácího násilí atd. Služby Intervenčního centra 

využilo v roce 2015 25 klientů z Jablonec nad Nisou, telefonickou krizovou linku 105 

uživatelů. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, sídlící v Jablonci nad Nisou, 

se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi, řeší také problematiku závislostí. 

 

3.5. Zařízení ministerstva spravedlnosti 

Probační a mediační služba vykonává dohled nad obviněným, obžalovaným nebo 

odsouzeným; kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody; individuální pomoc 

obviněnému; mediaci - zprostředkování mimosoudního řešení trestních věcí. 

V Jablonci nad Nisou v minulosti probíhal jeden akreditovaný probační program – REP, který 

byl bohužel k 31.12.2016 ukončen bez náhrady. Rozbíhá se z prostředků Evropské unie 

dotovaný program Romský mentoring, zaměřený především na zvýšení účinnosti 

alternativních trestů u Romů. Program realizuje společnost Rubicon Centrum, z.s., Praha.   

 

Věznice Rýnovice 

Ve věznici probíhá specializované zacházení s odsouzenými, které má charakter prevence.  Je 

zde oddělení pro mladé a prvovězněné odsouzené (účelem je minimalizovat negativní vlivy 

vězeňského prostředí), oddělení bezdrogové zóny (pro odsouzené, u nichž poznatky ukazují 

na motivaci k dobrovolné abstinenci), specializované oddělení ochranné léčby (pro 

odsouzené, kteří mají soudem nařízenou ambulantní léčbu nebo mají zájem léčebný program 

oddělení absolvovat dobrovolně). Odsouzení, kteří mají potíže s užíváním návykových látek 

mohou ve věznici navštěvovat poradnu drogové prevence nebo navázat spolupráci 

s organizací poskytující drogové služby ve vězení, Laxus z. ú. Věznice nabízí odsouzeným 

možnost vyučit se ve věznici v učebním oboru obrábění kovů, čímž zvyšuje jejich úspěšnost 

na trhu práce. Odborní zaměstnanci vedou specializované programy pro odsouzené, které jsou 

zaměřené na práci s trestnou činností a mají za cíl snížit recidivu. Věznice Rýnovice se 



aktivně podílí na preventivních akcích pro děti a prezentuje svoji práci na veřejných akcích a 

dnech IZS.  Ve spolupráci s Policií ČR pořádá exkurze do věznice pro žáky základních a 

středních škol libereckého regionu, včetně odborných přednášek a besed se specialisty 

věznice. 

 

3.6. Ostatní neziskový sektor  

Neziskové organizace, poskytující registrované i neregistrované sociální služby, které mají 

vliv na prevenci kriminality, byly uvedeny v kapitole III. 

 

Církve 

Na území města Jablonce působí 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, 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 baptistů, Československá církev husitská ani Římskokatolická farnost 

-děkanství 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. 

 

Organizace poskytující zájmovou, kulturní a sportovní činnost 

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 např. 

 Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s. 

 Dětské centrum Neználek 

 

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 

 

Jde o demonstrativní výčet. V Jablonci působí řada dalších organizací, doplňujících nabídku 

volnočasových aktivit. 

 

K organizacím, poskytujícím zájmovou, kulturní a sportovní činnost je nutno připočítat 

základní školy, které kromě svého základního poslání, kterým je vzdělávání, poskytují 

v rámci školních družin a zájmových kroužků celou paletu mimoškolních aktivit. 
 

 

 

 

Závěry z institucionální analýzy 

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.  

Oblast sociální prevence se prolíná s oblastí sociálních služeb. Proto se Bezpečnostní analýza 

v této oblasti opírá o Komunitní plán sociálních služeb, který je aktualizován ve čtyřletém 

cyklu. 

Po ukončení projektu REP vyvstala potřeba další práce se skupinou mládeže do 26 let 

(program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených). 

Významnou roli v problémových lokalitách a v prevenci může hrát Romský mentoring, který 

už byl v Jablonci úspěšně vyzkoušen v roce 2014 a v roce 2016 se znovu rozběhl. 

Jisté rezervy lze spatřit v koordinaci aktivit zejména u primární prevence. V této oblasti se 

objevil zárodek budoucí užší spolupráce a koordinace aktivit ve formě pravidelného setkávání 

aktérů primární prevence.  

Významná je činnost 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. 

 

4. Celkový závěr  

Ve strategickém dokumentu „Plán prevence kriminality statutárního města Jablonce nad 

Nisou na léta 2017 – 2021“, schváleném na sklonku roku 2016, byly pojmenovány problémy 

a stanoveny hlavní cíle v pětiletém horizontu. Lze konstatovat, že hlavní problémy vnímáme 

v preventivním působení jak v centru města, tak v některých rizikových lokalitách. 

Z hlediska situační prevence směřujeme síly ke dvěma hlavním cílům. Prvním je dokončení 

osvětlení frekventovaných pěších stezek v místní části Mšeno, kde je cílem jak odradit 

potenciální pachatele, tak zvýšit pocit bezpečí občanů ve veřejném prostoru. Druhým je 



modernizace kamerového systému, která má systém povýšit na novou úroveň využitím 

inteligentních videoanalýz. 

V oblasti sociální prevence hraje významnou roli projekt Asistent prevence kriminality, kde 

se  provádí nenásilně a svou formou ohroženým osobám blízkým způsobem působení 

asistentů. Tento projekt podle statistik již přináší hmatatelné výsledky. 

Jako problém se i nadále jeví počet obětí z řad ohrožených skupin dětí, mládeže, žen a 

seniorů. Městská policie i Policie ČR v tomto směru provádí řadu přednášek, besed a dalších 

akcí. Město bude nadále hledat nové formy prevence, které budou směřovány na ohrožené 

skupiny, a to jak prostřednictvím vlastních odborných oddělení (OSPOD – projekty pro děti, 

ohrožené sociálním vyloučením), tak i ve spolupráci s dobrovolnými organizacemi a v jejich 

podpoře (např. kluby seniorů a projekt Bezpečí v každém věku). 

 

Zaměření některých činností a opatření v roce 2018. 

 

Zaměření na prevenci pouliční kriminality osvětlením rizikových frekventovaných pěších 

stezek. 

Modernizace MKDS aplikací analytického SW a povýšení MKDS na novou úroveň. 

Pokračování programu Asistent prevence kriminality a působení asistentů 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 Policie ČR a MP. 

Besedy a přednášky pro veřejnost a specifické cílové skupiny – zejména pro ohrožené 

skupiny dětí, mládeže, žen a seniorů. 

Preventivní aktivity pro děti, ohrožené sociálním vyloučením. 

Praktické kurzy bezpečného chování pro seniory a další ohrožené skupiny. 


