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ÚVOD. 
 
Bezpečnostní analýza města je zpracována jako jeden z podkladových materiálů  ke 
zpracování Koncepce bezpečnosti města Jablonce nad Nisou na období 2009 až 2011.  
 
Analýza svou strukturou a obsahem vychází z materiálů MV ČR  -  Odboru prevence 
kriminality, a to z Metodiky přípravy programů prevence kriminality (září 2007) a z 
Doporučení k tvorbě koncepcí prevence kriminality měst na léta 2009 až 2011(duben 2008). 
Zpracovatel vycházel z analýzy vývoje kriminality a statistických údajů k ní zpracovaných 
OŘ P ČR Jablonec nad Nisou, z analýzy přestupkovosti zpracované odborem správním MěÚ 
Jablonec nad Nisou, z Institucionální analýzy zpracované manažerem prevence kriminality a 
z Informačních zpráv o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou předkládaných 
pravidelně zastupitelstvu města. 
 
V bezpečnostní analýze jsou publikované a využité části nebo závěry ze zpráv a materiálů 
zpracovaných výzkumnou a poradenskou agenturou Tima Liberec, s.r.o. Jsou to „Sociálně 
demografická analýza Jablonce nad Nisou“ – červenec 2008 a zpráva z Průzkumu veřejného 
mínění „Lidé – město – bezpečí“ Jablonec nad Nisou  – červen 2008.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpovědný za zpracování Bezpečnostní analýzy Jablonce nad Nisou: 
 
Ing. Jiří Vaníček , vedoucí oddělení krizového řízení městského úřadu 
 
 
 
Dokument „Bezpečnostní analýza Jablonce nad Nisou“ projednala pracovní skupina prevence 
kriminality na svém jednání dne 12.8.2008. 
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I. Analýza kriminality 

 
Úvod. 
 
V analýze kriminality jsou zahrnuté vybrané trestné činy, které jsou nejčastější, nejvíce 
ovlivňují bezpečnost občanů města a jsou zároveň činností Policie ČR, městské policie, 
orgánů 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 u údajů pro obvodní oddělení P ČR, 
tato analýza  řeší nápad trestné činnosti na území města, které zasahuje do činnosti tří OO  
P ČR. Pokud budou některá srovnání uvedena, pak údaje srovnávané budou orientační. 
 
1. Celková kriminalita na území města Jablonce nad Nisou a vybrané druhy trestných činů 
      

2005 2006 2007 

Počet t.č. 
index 

nápadu Počet t.č. 
index 

nápadu Počet t.č. index nápadu 
1507 337,1 1307 291,8 1390 308,8 

      
      
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
Trestná činnost v roce 2006 poklesla ve srovnání s  r. 2005 o 200 případů (13,2 %)  a index 
nápadu klesl na 291,8 ; pro srovnání – index na 10 tis. obyvatel byl v LK v roce 2006 345,6 !! 
Počet trestných činů v Jablonci nad Nisou v roce 2007 však vzrostl o 83 (6,3%) a index na 10 
tis. obyvatel vzrostl na 308,8 (v LK 372,6). Z uvedených údajů vyplývá, že město Jablonec 
nad Nisou patří v Libereckém kraji mezi lokality s nižším nápadem trestné činnosti. 
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a) Vybrané druhy trestných činů (z celkové trestné činnosti). 
 

2005 2006 2007 Trestné činy / rok 
počet % 

celk. 
+ - počet % 

celk. 
+ - Počet %celk. + - 

Loupeže 18   18   35  +17 
Úmyslné ublížení na 
zdr. 

53   47  -6 31  -16 

Násilné t.č. celkem 165 10,9 +8 122 9,3 -43 132 9,4 +10 
Krádeže vloup.do 
obchodů 

33   21  -12 27  +6 

Krádeže vloup.do 
výkl.skř. 

3   2  -1 0  -2 

Krádeže vloup.do 
bytů 

24   31  +7 36  +5 

Krádeže vloup. 
celkem 

232 15,4 -82 214 16,4 -18 192 13,8 -22 

Krádeže 
mot.voz.dvoustop. 

140   137  -3 191  +54 

Krádeže z automobilů 301   256  -45 209  -47 
Krádeže kapesní 40   45  +5 52  +7 
Krádeže prosté 
celkem 

733 48,8 +15
3 

682 52,2 -51 747 53,7 +65 

Poškozování cizí věci 131 8,7  135 10,3 +4 166 11,9 +31 
Výtržnictví  61   51  -10 31  -20 
Sprejerství 1   2  +1 5  +4 
Šíření toxikománie 26   19  -7 14  -3 
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Z uvedeného vyplývá, že významně poklesl počet násilných trestných činů, a to o 33 proti 
roku 2005, ale došlo ke zvýšení o 10 ve srovnání s rokem 2006. Snížil se počet krádeží 
z automobilů, případů výtržnictví , úmyslného ublížení na zdraví a šíření toxikomanie. 
Výrazně však stoupl počet krádeží motorových vozidel dvoustopých (o 51 ve srovnání s r. 
2005), vloupání do bytů, kapesních krádeží a případů poškozování cizí věci ( o 35 ve srovnání 
s r. 2005). 
 
 
2. Majetková kriminalita 
 
 

2005 2006 2007 Trestné činy / rok 
počet %  + - počet %  + - Počet % + - 

Majetková 
krimin. celk. 

1096 100  1031 100 - 65 1105 100 +74 

Krádeže vloupáním 232 21,1  214 20,7  192 17,4  
Krádeže prosté 733 66,8  682 66,1  747 67,6  
ostatní 131 11,9  135 12,7  166 15,0  
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3. Krádeže vloupáním 
 

2005 2006 2007 Trestné činy / rok 
počet %  + - počet %  + - Počet % + - 

Krádeže 
vloupáním celk. 

232 100  214 100 -18 192 100 -22 

Do obchodů 33 14,2  21 9,8  27 14,0  
Do bytů 24 10,3  31 14,4  36 18,7  
Do výkladních 
skříní 

3 1,3  2 0,9  0   

Ostatní 172 74,1  160 74,7  129 67,2  
 
 
 
 
 

 

 
4. Krádeže prosté 
 

2005 2006 2007 Trestné činy / rok 
počet %  + - počet %  + - Počet % + - 

Krádeže prosté 
celkem 

733 100  682 100 -51 747 100 +65 

Krádeže motor. 
vozidel  

140 19,0  137 20,0  191 25,5  

Krádeže z automobilů 301 41,0  256 37,5  209 27,9  
Krádeže kapesní 40 5,4  45 6,6  52 7,0  
Krádeže ostatní 252 34,4  244 35,7  295 39,4  
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Počet krádeží vloupáním se snížil , z 232 v r. 2005 na 192 v roce 2007; snížil se počet 
vloupání do obchodů a do výkladních skříní, naopak se zvýšil počet vloupání od bytů, z 24 na 
36. 
Počet krádeží prostých, mezi které zahrnujeme krádeže motorových vozidel, krádeže 
z automobilů, krádeže kapesní, vzrostl z 733 na 747. Výrazně vzrostl počet krádeží 
motorových vozidel dvoustopých, a to ze 140 na 191 v r. 2007 (o 36%) a krádeže kapesní, ze 
40 na 52 (o 30%). Poklesl počet krádeží z aut, z 301 na 209 případů (o 30%). 
Z ostatních trestných činů došlo ke zvýšení t.č. poškozování cizí věci, ze 131 na 166 (o 26%), 
sprejerství z 1 na 5 případů. Snížil se počet trestných činů výtržnictví, z 61 na 31 (o 96%) a 
šíření toxikomanie, z 26 na 14 případů. 
Objasněnost byla v roce 2005 u loupeží 55%, v roce 2007 40%; u ublížení na zdraví 83%, v r. 
2007 77%. Objasněnost u krádeží vloupáním zůstává na 22%; u krádeží motorových 
dvoustopých vozidel klesla z 16% na 12,5% . Celková objasněnost krádeží prostých klesla 
z 36% v roce 2005 na 18% v roce 2007. Výrazně poklesla i objasněnost t.č. poškozování cizí 
věci, z 69% na 20% v roce 2007. Naopak se zvýšila objasněnost t.č. výtržnictví, a to z 88% 
v roce 2005 na 96% v roce 2007. 
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5. Struktura pachatelů 
 
a) Podíl nezletilých pachatelů 

2005 2006 2007 Trestné činy / rok 
Celk. počet % celk počet % celk počet % 

Násilná trestná 
činnost 

165 8 4,8 122 6 4,9 132 4 3,0 

Krádeže vloupáním 232 4 1,7 214 0 0 192 0 0 
Krádeže prosté  733 3 0,4 682 5 0,7 747 0 0 
Poškozování cizí 
věci 

131 3 2,3 135 0 0 166  0 0 

Výtržnictví 61 0 O 51 0 0 31 2 6,4 
 

 
 
 
b) Podíl mladistvých pachatelů 

2005 2006 2007 Trestné činy / rok 
Celk. počet % Celk. počet % Celk. počet % 

Násilná trestná 
činnost 

165 10 6,0 122 3 2,4 132 10 7,5 

Krádeže vloupáním 232 1 0,4 214 4 1,8 192 1 0,5 
Krádeže prosté  733 10 1,4 682 34 5,0 747 3 0,4 
Poškozování cizí 
věci 

131 9 6,8 135 21 15,
5 

166  4 2,4 

Výtržnictví 61 0 0 51 3 5,8 31 5 16,
1 
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Výrazně se snížil podíl nezletilých a mladistvých na páchání trestné činnosti. Jestliže v roce 
2005 spáchali nezletilí 34 t.č., pak v roce 2007 jich bylo 6 ; v roce 2005 spáchali t.č. 48 
mladiství, v r. 2007 spáchali 27 trestných činů. Tyto závěry vyplývají z objasněnosti t.č., to 
znamená, že podíl nezletilých a mladistvých na neobjasněných t.č. a tedy i celkové trestné 
činnosti může být vyšší. 
 
c) Porovnání s Libereckým krajem a ČR v r. 2007 (% podíl) 
 

Nezletilí Mladiství Trestná činnost 
město LK ČR město LK ČR 

Násilná 3,0 5,5 4,1 7,5 5,8 7,5 
Krádeže vloupáním 0 9,1 7,5 0,5 10,5 13,3 
Krádeže prosté 0 3,2 2,8 0,4 6,4 7,5 
Ostatní  6,4 3,1 2,9 4,5 6,1 6,0 
 
 
 
6. Dopravní nehodovost. 
 
V roce 2007 došlo na území města Jablonce nad Nisou k 874 dopravním nehodám, což je o 87 
méně než v roce 2005. Zaviněno řidiči jich bylo 847; chodcem 4, což je nejméně od r. 2005. 
Podstatně ale vzrostl počet nehod zaviněných cyklisty - na 10, proti 2 v roce 2005 a 5 v roce 
2006. Nejčastější příčinou nehod byl trvale nesprávný způsob jízdy, příčinou 491 nehod 
(56%), nedání přednosti 188 (21%) a nepřizpůsobení rychlosti jízdy 169 (20%). viz tab. č.2, 
příl.1. 
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V letech 2006 i 2007 přišly o život 3 osoby, v roce 2005 žádná. Ve srovnání s rokem 2006 
poklesl počet těžce zraněných na 18 proti 23, ale zvýšil se počet lehce zraněných z 83 v roce 
2006 na 126 v roce 2007. 
 
 
Dílčí závěr : 
Počet dopravních nehod na území města se snížil o 87 (10%), snížil se i počet nehod 
zaviněných chodci, ale podstatně vzrostl počet nehod zaviněných cyklisty – o 8 proti r. 2005, 
což je nárůst o 500% !!! proti r. 2005 a o 100% proti r. 2006. 
Nejvíce zatíženým úsekem dopravní nehodovosti je ul. Pražská v úseku od křiž. s ul. 5.května 
po křiž. s ul. Turnovská. Nebezpečné úseky z hlediska nedodržování povolené rychlosti jsou 
ulice Palackého, Podhorská od křiž. s ul. Mosteckou po Paseky, ul. Belgická, ul. Rýnovická. 
Nebezpečnými jsou i přechody pro chodce poblíž kruhových křižovatek, na ul.Podhorská, U 
Přehrady, ul. Palackého. Závažným problémem je nedostatek parkovacích míst na sídlištích 
na celém území města. 
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7. Vývoj přestupkové činnosti. 
 
Přestupková činnosti v letech 2005 – 2007 na území Jablonce nad Nisou v evidenci 
odboru správního MěÚ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

rok 

nápad 
(oznámeno, 

z vlastní 
činnosti) 

vývoj ± 
projednáno 
(objasněno – 
uznání viny) 

vývoj ± 
z toho: 

mladiství - 
objasněno 

vývoj 
± 

2005 1972  1357  38 
2006 1925 -47 1263 -94 40 +2

Přestupková činnost 
celkem 

2007 2297 +372 1606 +343 29 -11
2005 294  134  17 
2006 255 -39 126 -8 24 +7Proti majetku 
2007 230 -25 147 +21 15 -9
2005 383  123  5 
2006 359 -24 115 -8 5 -

Proti občanskému 
soužití 

2007 288 -71 80 -35 8 +3
2005 990  765  10 
2006 1141 +151 881 +116 11 +1

 
Dopravní 

 2007 1600 +459 1205 +224 6 -5
2005 305  302  6 
2006 170 -135 141 -161 - 0Ostatní 
2007 179 +9 174 +33 - 0

 
 
 
Graf č. 1 - přestupková činnosti v letech 2005 – 2007 na území Jablonce nad Nisou  
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Graf č. 2 - přestupková činnost mladistvých v letech 2005 – 2007  
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Nápad přestupkové činnosti se na území Jablonce n.N., na rozdíl od trestné činnosti, podstatně 
zvýšil. V roce 2007 bylo hlášeno nebo zjištěno 2297 přestupků proti 1972 přestupkům v roce 
2005, což je nárůst o 372 (16%). Z nich bylo objasněno (uznání viny) v 1606 případech (v 
roce 2005 v 1357 případech); nárůst je o 343  přestupky (25%)!! K poklesu došlo pouze u 
přestupků proti občanskému soužití, a to o 71, resp. o 35 objasněných a u přestupků 
„ostatních“ – o 128 (42%).  K výraznému nárůstu, ve srovnání s r. 2005, došlo u dopravních 
přestupků a to na 1600 (o 610 !!) , resp. na 1205 objasněných (uznaných vinným), což je o 
440 ( 57% !!) více, než v r. 2005. 
Dílčí závěr : 
Ve srovnání s lety 2005 a 2006 poklesl v r. 2007 počet přestupků spáchaných mladistvými. 
V roce 2007 se mladiství podíleli na spáchání 29 přestupků proti 38 v r. 2005 (pokles o 23%). 
K poklesu došlo u spáchání přestupků proti majetku o 2 (ve srovnání s 2006 o 9), dopravních 
přestupků (o 4), ale zvýšil se počet přestupků proti občanskému soužití (o 3). 
Nápad přestupkové činnosti je patrný i z přehledu ve stati 8. Zpráva o činnosti Městské 
policie v Jablonci n.N. 
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8. Zpráva o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou 
 
a) Statistický přehled činnosti 
 

Rok Vykazovaná činnost – vybrané úkony městské policie
2005 2006 2007 

Použití TPZOV 2303 1645 1026 
Vlastní zjištění strážníkem; přestupky zjišťované vlastní 
činností strážníků, např. přestupky proti veřejnému 
pořádku, dopravní přestupky, nedovolené skládky, 
přestupky vyplývající z porušení §§ 30, 47 až 49 zákona 
o přestupcích  

3973 4929 4856 

Telefonické oznámení; řešení událostí a přestupků na 
základě  telefonického oznámení občana 

2906 3105 2606 

Asistence na žádost (místní šetření, orgánů města, 
doprovody pracovníků, asistence při exekucích, plnění 
úkolů v rámci IZS, apod.) 

873 847 705 

Řešení událostí a přestupků na základě anonymního 
oznámení  

367 395 442 

Výjezd na žádost P ČR (zajištění pachatele t.č., zajištění 
místa činu, dopravní nehody, regulace dopravy, 
společné hlídky apod.) 

328 314 283 

Řešení událostí a přestupků na základě osobního 
oznámení na služebnu MP 

160 178 99 

Tísňové volání; řešení událostí po oznámení na linku 
156 

73 51 56 

Zákrok při odchytu zvířat 158 153 64 
Řešení vraků vozidel (nález, oznámení) 98 138 97 
T.č. a přestupky na základě informací zjištěných 
kamerovým dohlížecím systémem 

70 43 47 

Odtahy vozidel tvořících překážku silničního provozu 859 653 467 
CELKEM  12168 12451 10748 
 
b) Kriminálně rizikové lokality. 

Na základě hodnocení nápadu trestné činnosti a páchání přestupků vyhodnotila P ČR a 
městská policie lokality, v nichž k této činnosti nejvíce dochází.  
Z hledisek páchání trestných činů, především loupeží,  vloupání do vozidel, domů a bytů, 
krádeží motorových vozidel se nejvíce případů vyskytlo v lokalitách „sídliště Mšeno“ 
(35%), Jablonecké Paseky (18%),  „Nemocnice“ (13%) a dále Pěší zóna, Bazén a Žižkův 
vrch (11%). 
Rizikové lokality v páchání přestupků na veřejnosti jsou především Zelené údolí, Mšeno, 
okolí vodní nádrže, centrum města, Horní nám., Jablonecké Paseky a v nich především 
ulice Tovární, Za Plynárnou, Mšenská, Liberecká, Dlouhá, Revoluční, Podhorská, 
Podzimní, Nová Pasířská, Prosečská. 
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c) Informace o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou. 

Rozsah a obsah činnost městské policie (dále MP) vyplývá z  přehledu uvedeného pod 
bodem a). Kromě toho strážníci MP plnili v zimním období úkoly k zajištění veřejného 
pořádku i na základě veřejnoprávních smluv uzavřených městem s obcemi Bedřichov a  
Janov n.N. Např. v roce 2007 vyřešili na území těchto obcí 134 přestupků, zpravidla 
dopravních. 
Kromě zaměření činnosti hlídek MP na dodržování zákonnosti v rizikových lokalitách 
řešila MP např., v roce 2007 ve 176 případech rušení nočního klidu, v 88 případech 
pomáhala řešit mezilidské vztahy, v 36 případech zdravotní indispozice, ve 44 případech 
rvačky v restauračních zařízeních. Tolik jen na potvrzení faktu o pomoci MP občanům. 
Kromě toho, že činnost strážníků byla v každém roce zaměřena na plnění prioritního 
úkolu koncepce bezpečnosti, podílela se MP každoročně i na zajištění veřejného pořádku 
při konání desítek masových, kulturních a sportovních akcí. Jsou to např. fotbalová 
utkání, závody v biatlonu, další lyžařské akce, slavnosti, ohňostroje, aj. Průměrná účast na 
akci jsou 4-6 strážníků. 
Na dobré úrovni je součinnost s P ČR, a to jak s obvodními odděleními, tak s OŘ P ČR. 
Konají se pravidelné týdenní součinnostní porady ředitele MP a jeho zástupce 
s vedoucími OO a ředitelem OŘ PČR; na nich se hodnotí bezpečnostní situace, stav 
veřejného pořádku, účinnost přijatých opatření a zajištění opatření nových. P ČR využívá 
technická zařízení na základě smluv s MěÚ Jablonec n.N., využívá informace 
kamerového (monitorovacího) dohlížecího systému. Je organizován výkon služby 
smíšených hlídek, a to jak dopravních, tak pořádkových.  
Na dobré úrovni je spolupráce s některými odbory a odděleními městského úřadu 
(správním odborem, oddělením životního prostředí, krizového řízení, dopravním a 
silničním úřadem). 
V hodnocených letech spolupracovala MP na základě smluvního ujednání města i 
s některými bezpečnostními agenturami při zajišťování veřejného pořádku ve vybraných 
lokalitách. 
Městská policie se podílela na plnění projektů a úkolů prevence kriminality a zaměřila se 
především na cílenou přednáškovou činnost v základních, speciálních a mateřských 
školách, na pilotní projekty pro mateřské školy, na přípravu a vydávání tiskovin pro 
vytipované skupiny obyvatel. Každoročně připraví a provedou vybraní strážníci 50 až 60 
přednášek zaměřených na dopravní výchovu, domácí násilí, chování na veřejnosti, na 
patologické jevy aj. Preventivní činnost byla zaměřena i na skupinu seniorů, tělesně 
postižené a realizaci projektu zimních a letních táborů pro sociálně handicapované děti. 
Velmi dobře plní úkoly při dopravní výchově na dopravním hřišti, které se ročně účastní 
více jak tisíc dětí ze škol celého okresu. 
 

d) Navrhovaná opatření k dalšímu zlepšení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě. 
Na úseku prevence kriminality: 
▪ Pokračovat v preventivní činnosti; obsahově kvalitně a reálně zpracovat Koncepci 

prevence kriminality …na období 2009 až 2001, ale především Městské programy 
prevence kriminality na kalendářní roky; 

▪ V pracovní skupině prevence kriminality sladit činnost skupin komunitního plánování, 
prevence kriminality, zainteresovaných oddělení MěÚ, zaměření činnosti neziskových 
organizací (např. církví), aj.; 

▪ Zaměřit preventivní činnost na známé sociálně vyloučené skupiny a lokality; 
▪ Udržet úroveň a zájem některých strážníků MP o práci v oblasti prevence, především 

s dětmi z mateřských a základních škol. 



Bezpečnostní analýza Jablonce nad Nisou 

 16

 
 

Ve výkonu služby : 
▪ Pokračovat v součinnosti s P ČR; 
▪ Kamerový dohlížecí systém modernizovat a rozšířit až na 24 kamerových bodů, včetně 

bodů v rizikových lokalitách; zajistit přístup základním složkám IZS (P ČR, HZS); 
▪ Zvýšit účinnost pochůzkové činnosti, smíšených hlídek P ČR a MP; kontrolovat i 

nezletilé v dopoledních hodinách v pracovních dnech (záškoláctví, přestupky); 
▪ Realizovat v plném rozsahu projekt „Okrskář“. 
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II. 
 
 

SOCIÁLNĚ  DEMOGRAFICKÁ  ANALÝZA  
 
 

Z Á V Ě R Y 
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1. Demografie města. 
 
a) Vývoj počtu obyvatel. 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
muži 21 678 21 425 21 377 21 348 21 234 21 345 21 413 21 521 
ženy 23 750 23 606 23 614 23 530 23 337 23 403 23 409 23 530 
celkem 45 428 45 031 44 991 44 878 44 571 44 748 44 822 45 051 
hustota 
obyvatel/km2 

1 448 1 435 1 434 1 430 1 426 1 426 1 428 1436 

Zdroj: ČSÚ, údaje k 31. 12. daného roku 
 
b) Obyvatelstvo podle pohlaví a věku 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
muži 21 678 21 425 21 377 21 348 21 234 21 345 21 413 21 521 
ženy 23 750 23 606 23 614 23 530 23 337 23 403 23 409 23 530 
celkem 45 428 45 031 44 991 44 878 44 571 44 748 44 822 45 051 
hustota 
obyvatel/km2 

1 448 1 435 1 434 1 430 1 426 1 426 1 428 1436 

Zdroj: ČSÚ, údaje k 31. 12. daného roku 
 
Podrobnější informace o věkovém složení obyvatel ve městě Jablonec n. N. k 31. 12. 2007 

v tom v tom ve věku 
Rok Obyva- 

telstvo muži ženy 0 - 14 
let 

15 - 24 
let 

25 - 44 
let 

45 - 64  
let 

65  
a více let 

2007 45 051  21 521  23 530 6 357 5 868 13 895 12 662  6 269 
Zdroj: ČSÚ 
 
Počet obyvatel od roku 2003 výrazně nekolísá a současně i hustota obyvatel. Nejvíce 
obyvatel ve městě je ve věku mezi 15 - 64 lety (v roce 2007 to bylo mezi 25 - 44 lety). 
Zároveň se potvrzují demografické prognózy, které uvádějí pokles počtu dětí a růst počtu lidí 
seniorského věku. Průměrný věk obyvatel se tak neustále zvyšuje. 
 

Další údaje o věkovém složení obyvatel města za r. 2007  

věk muži ženy celkem 
18 - 29 3 684 3 530 7 214 
30 - 44 4 956 5 129 10 085 
45 - 59 4 470 4 800 9 270 
60 - 75 2 980 3 613 6 593 
celkem 16 090 17 072 33 162 

Zdroj: MÚ Jablonec nad Nisou  
 
Vývoj průměrného věku obyvatel ve městě Jablonec nad Nisou  
 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

průměrný věk 38,4 38,8 39,1 39,3 39,6 39,9 40,1 40,3 
Zdroj: ČSÚ 
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Přírůstky a úbytky 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Přirozený nárůst obyvatel  -20 - 34 26 -12 76 
Počet živě narozených  438 441 425 435 522 
Počet zemřelých  458 475 399 447 446 
Úbytek (-), přírůstek (+) 
stěhováním  

-167 -135 -146 86 153 

Počet přistěhovaných  539 597 695 1 014 1289 
Počet odstěhovaných  706 732 841 928 1136 

Zdroj: Ročenky města Jablonce nad Nisou 
 
Trend je, že počet obyvatel ve věkové skupině do 15 let ubývá, naproti tomu počet 
narozených dětí ve městě Jablonci n. N. v letech 2005 a 2007 (oproti rokům 2003, 2004 a 
2006) byl větší než počet zemřelých obyvatel. Velký vliv na tento ukazatel má fakt, že v 
Jablonci nad Nisou rodí matky z okolních obcí v celém okrese Jablonec n. N., případně i 
matky z jiných okresů a po porodu se vrací zpět do místa svého bydliště mimo město 
Jablonec.    
Díky tomu, že silné ročníky z konce sedmdesátých let již zakládají rodiny, změnil v roce 2007 
výrazněji přirozený přírůstek obyvatel (do roku 2005 byl úbytek obyvatel). S tím souvisí i 
fakt, že v loňském roce bylo od roku 2000 nejvíce sňatků. Od roku 2006 také roste kladný 
rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými obyvateli.  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sňatky 250 254 255 218 256 218  230  276 
Rozvody 151 192 199 184 171 164  153  165 
Potraty 294 306 260 253 283 282  259  238 
Živě narození 398 435 425 453 481 429  435  522 
Zemřelí 475 442 443 461 488 398  447  446 
Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel -77 -7 -18 -8 -7 31  -12  76 
Přistěhovalí 485 642 864 930 837 1 036  1 014  1 289 
Vystěhovalí 615 921 886 1 035 1 137 890  928  1 136 
Přírůstek (úbytek) obyvatel 
stěhováním -130 -279 -22 -105 -300 146  86  153 
Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel -207 -286 -40 -113 -307 177  74  229 

Zdroj: ČSÚ, přírůstky a úbytky obyvatel za roky 2003 - 2005 se liší od údajů ze zdrojů města Jablonec 
 

c) Vzdělanostní skladba obyvatelstva 
 

celkem ženy území 
ZŠ 
(%) 

SOU 
(%) 

SŠ  
(%) 

VŠ 
(%) 

IVz ZŠ 
(%) 

SOU 
(%) 

SŠ 
(%) 

VŠ 
(%) 

IVz 

Jablonec n. N 22,2 36,7 27,3 12,4 1,78 27,7 30,9 30,3 11,1 1,73 
Liberec 20,0 36,3 28,3 15,4 1,85 24,1 32,0 30,2 13,7 1,81 
okres Jablonec n. N 23,0 41,3 23,7 10,9 1,72 30,0 32,5 26,8 9,2 1,67 
Liberecký kraj 24,3 40,0 23,8 10,2 1,70 30,2 33,1 25,8 9,5 1,67 
Jablonecké Paseky 20,3 38,0 28,3 12,2 1,79 28,3 30,9 29,2 10,9 1,72 
Vrkoslavice 20,6 34,6 29,4 13,8 1,83 26,1 28,3 31,2 12,8 1,79 
Lukášov 27,3 43,8 15,6 11,7 1,68 32,8 39,1 20,3 7,8 1,59 
Proseč n. N. 25,0 46,1 20,3 7,6 1,63 31,6 36,6 23,3 7,7 1,61 
Mšeno n. N. 22,1 34,8 29,0 13,1 1,80 26,6 28,4 32,3 12,0 1,77 
Rýnovice 21,8 39,5 25,3 11,7 1,76 27,3 31,9 28,5 10,8 1,73 
Kokonín 23,0 41,3 23,7 10,9 1,72 30,5 32,3 27,3 9,3 1,67 
Pozn.: ZŠ – základní vzdělání včetně neukončeného, SOU – střední odborné vzdělání bez maturity; SŠ – úplné středoškolské s maturitou; VŠ 
– vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání; IVz – index vzdělanosti - vážený průměr nejvyšší dosažené úrovně vzdělanosti obyvatelstva 
Zdroj: SLDB 2001 
 
d) Cizinci 
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Cizinci v Libereckém kraji 1996, 2001-2006 (stav k 31.12.) 
 

kraj, okres 
 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Index 

06/05 
Liberecký kraj  8 446  8 861 9 069 9 849 10 672 11 675 13 148  113 
Česká Lípa 2 019  1 588 1 648 1 717 2 054 2 217 2 287  103 
Jablonec nad Nisou 1 668  1 999 2 330 2 362 2 315 2 510 2 913  116 
Liberec 3 819  3 938 3 796 4 412 4 903 5 518 6 393  116 
Semily 940  1 336 1 295 1 358 1 400 1 430 1 554  109 

Zdroj: ČSÚ 
 
Pobyt hlášených cizinců v okrese Jablonec nad Nisou k 11. 7. 2008 (vybrané , nejpočetnější 
národnosti). 
 dlouhodobý pobyt trvalý pobyt CELKEM 
Bulharsko 80 41 121 
Čína 1 9 10 
Dánsko 1 0 1 
Egypt 3 0 3 
Ekvádor 0 6 6 
Francie 3 0 3 
Írán 0 5 5 
Itálie 3 6 9 
Státy býv. Jugosl. 35 58 93 
Korea 4 3 7 
Kuba 0 7 7 
Mongolsko 62 0 62 
Německo 45 27 72 
Holandsko 45 3 48 
Pákistán 7 3 10 
Polsko 25 400 425 
Rakousko 1 2 3 
Rumunsko 5 3 8 
Řecko 0 15 15 
Sýrie 2 2 4 
Švýcarsko 0 4 4 
Slovensko 570 250 820 
Tunisko 0 6 6 
Turecko 0 4 4 
Ukrajina 500 750 1250 
USA 2 20 22 
Velká Británie 4 4 8 
Vietnam 300 280 580 
Uprchlíci 0 15 15 
CELKEM 1702 1937 3639 

Zdroj: Policie ČR -OŘ 
 
 
Nejvíce cizinců v okrese Jablonec nad Nisou žije z následujících zemí: 1. Ukrajina, 2. 
Slovensko, 3. Vietnam, 4. Polsko, 5. Bulharsko.  
Cizinci s dlouhodobým pobytem pocházejí nejvíce ze zemí: 1. Slovensko, 2. Ukrajina, 3. 
Vietnam, 4. Bulharsko, 5. Mongolsko. 
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Cizinci s trvalým pobytem pocházejí nejvíce ze zemí: 1. Ukrajina, 2. Polsko, 3. Vietnam, 4. 
Slovensko, 5. státy bývalé Jugoslávie.  
 
Pobyt hlášených cizinců v okrese Jablonec nad Nisou k 30. 4. 2008 

rok dlouhodobý pobyt trvalý pobyt celkem 
2005 1217 1293 2510 
2006 1390 1523 2913 
2007 1793 1652 3445 
2008 1720 1835 3555 

Zdroj:  statistiky Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie PČR  (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) 
 
Podle aktuálních údajů Policie ČR - Okresní ředitelství Jablonce nad Nisou má v současné 
době přechodný pobyt ve městě Jablonec n. N cca 900 cizinců, dlouhodobý pobyt cca 800 
cizinců a trvalý pobyt cca 1700 cizinců. 
Pod pojmem dlouhodobý pobyt jsou do této kategorie zahrnovány osoby, pobývající na území 
na základě víza k pobytu nad 90 dnů, na základě povolení k dlouhodobému pobytu a osoby, 
jimž bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu (občan EU, rodinný příslušník občana EU, 
který je občanem EU), respektive povolení k přechodnému pobytu (rodinný příslušník občana 
EU který není občanem EU). 
Pod pojmem trvalý pobyt jsou do této kategorie zahrnovány osoby s povolením k trvalému 
pobytu (třetí země) a osoby s povolením k trvalému pobytu (občan EU nebo jejich rodinný 
příslušník). 
Podle zkušeností pracovníků MÚ a zástupců NNO, kteří pracují ve prospěch cizinců a 
národnostních menšin, se cizinci často nechtějí zapojit do činnost různých organizací. 
Významnější skupinou cizinců ve městě jsou občané vietnamské národnosti.  
Jejich pobyt je zatím na území města bezproblémový. 
 
e) Příslušníci národnostních a etnických menšin 
 
Obyvatelstvo podle národnosti v okrese Jablonec nad Nisou 

z toho národnost Kraj,           
okres 

Obyv. 
celkem česká morav-

ská 
slez-
ská 

sloven-
ská 

pols-
ká 

němec-
ká romská ruská ukrajin- 

ská 
vietnam

-ská 
Liberecký kraj 428184 399917 573 41 8743 1924 3722 615 523 1378 703
Česká Lípa 105669 98575 146 14 2129 339 820 152 199 356 226
Jablonec n. N. 88154 81102 114 4 1892 523 1400 231 81 316 127
Liberec 159006 148092 227 15 3755 724 1391 192 179 511 300
Semily 75355 72148 86 8 967 338 111 40 64 195 50

Zdroj: ČSÚ, 1. 3. 2001 
 
Obyvatelstvo podle národnosti ve městě Jablonec nad Nisou 

z toho národnost 
 Obyv. 

celkem česká morav-
ská 

slez-
ská 

sloven-
ská 

pols-
ká 

němec-
ká romská ruská ukrajin- 

ská 
vietnam

-ská 
Jablonec n. N. 45266 41832 68 3 920 206 664 159 29 114 73

Zdroj: ČSÚ, 1. 3. 2001 
 
 
V samotném Jablonci n. N. tedy žije pravděpodobně nejvíce občanů hlásících se k romské 
národnosti v celém kraji. Aktuální statistiky o národnostech ve městě Jablonec na Nisou 
nejsou v současné době k dispozici.  
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Příslušníci národnostních a etnických menšin – Romové. 
Na území Města Jablonce nad Nisou žije nyní cca 3 500 Romů. Přibližně polovina této 
skupiny obyvatel je ohrožena sociálním vyloučením. Jedná se o skupinu obyvatel postiženou 
kumulovanými problémy, kterými jsou zejména : 
 

 nízká vzdělanostní úroveň, 
 problémy s pravidelnou školní docházkou, 
 nízká kvalifikace, 
 obtížné  uplatnění na trhu práce, 
 dlouhodobá nezaměstnanost, 
 neschopnost zajištění si vlastního bydlení, 
 problémy s placením  nájemného  a služeb, 
 vysoké zadlužení rodin, problémy s udržením pořádku kolem bydlišť. 

 
2. Nezaměstnanost 

a) Míra nezaměstnanosti v % ve městě Jablonec nad Nisou 
 
V samotném městě Jablonci dosud míra nezaměstnanosti trvale klesala. Oproti roku 2003 se 
míra nezaměstnanosti snížila téměř o polovinu na 4,6 %. 
 

rok Měsíční průměr Stav k 31.12. 
2003 8,0 7,8 
2004 8,3 7,7 
2005 6,4 6,1 
2006 5,7 5,3 
2007 4,6 4,0 

Zdroj: Úřad práce Jablonec nad Nisou, 2008 
Poznámka: Pro výpočet míry nezaměstnanosti v obcích a mikroregionech okresu byly použity počty ekonomicky aktivních obyvatel z výsledků 
Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Jako čitatel byly použity celkové počty evidovaných uchazečů o zaměstnání, od 1.1.2005 byly podle nové 
metodiky použity počty dosažitelných evidovaných uchazečů o zaměstnání.  
 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Uchazeči o zaměstnání 1 130 1 466 1 810 1 857 1 839 1 651  1 483  1 104 
z toho:ženy  686 884 894 913 840  800  678 
Míra nezaměstnanosti - původní 
metodika 4,8 6,2 7,6 7,8 7,7 7,0     
Míra nezaměstnanosti - nová 
metodika      6,1  5,3  4,0 

Zdroj: ČSÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nízká nezaměstnanost v samotném Jablonci ovlivňuje i celkově nízkou míru nezaměstnanosti 
v celém obvodu obce s rozšířenou působností. 
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obvod ORP 01/ 2005 07/2005 01/2006 07/2006 01/2007 

Česká Lípa 9,2 8,2 8,3 7,2 7,2
Frýdlant 15,2 14,6 15,1 13,3 13,8
Jablonec n.N. 6,7 6,6 6,0 5,5 5,4
Jilemnice 8,0 7,0 7,4 6,4 6,7
Liberec 7,7 7,4 7,2 6,9 6,5
Nový Bor 9,1 8,8 8,9 8,1 7,6
Semily 9,6 8,8 8,7 7,9 8,1
Tanvald 8,6 7,9 7,8 7,5 7,6
Turnov 5,5 5,1 5,1 5,0 4,9
Železný Brod 4,9 5,4 4,2 4,6 5,3
Liberecký kraj 8,3 7,8 7,9 7,2 7,2
Česká republika 9,8 8,8 9,2 7,9 7,9

Zdroj: ČSÚ 
 

b) Vedle snižování nezaměstnanosti  
se začíná u některých zaměstnavatelů a v některých profesích projevovat nedostatek 
vhodných pracovních sil a problémy s obsazováním volných pracovních míst. Jedná se 
především o vysoce kvalifikované technické pracovníky, dělnické profese ve strojírenství a 
kovodělném průmyslu a ve stavebnictví.  
V klíčovém odvětví průmyslu skla a bižuterie byl zaznamenán pokračující pokles 
zaměstnanosti a výrazné množství propouštěných zaměstnanců hlavních zaměstnavatelů. I 
přes tento negativní jev se např. v r. 2007 většině propuštěných podařilo najít uplatnění v 
rozvíjejících se průmyslových odvětvích.  
Ve sledovaném období (II. pol. 2008 a I. pol. 2008) snižovali zaměstnavatelé počty svých 
zaměstnanců většinou postupně bez povinnosti oznamovat hromadná propouštění úřadu 
práce. Dále nahlásili 4 zaměstnavatelé ve sklářském a bižuterním průmyslu (Jablonex Group 
a.s., Oktant a.s., Bižu-Nova s.r.o., Preciosa a.s.) hromadné propouštění celkem 149 
zaměstnanců, na další firmu byl vyhlášen konkurz a výpovědi byly předány 69 
zaměstnancům. Tato propouštění se výrazně projevila na poklesu zaměstnanosti u 
monitorovaných zaměstnavatelů a v celém odvětví průmyslu skla a bižuterie. Na vývoj 
hodnot nezaměstnanosti na okresní úrovni neměla tato propuštění a celkový pokles 
zaměstnanosti negativní vliv.     
V 2. pololetí roku 2008 předpokládá 19 podniků okresu propouštění 191 zaměstnance. Oproti 
tomu 37 subjektů hodlá přijmout 273 nových pracovních sil. Na druhou stranu bude na rozvoj 
podniků negativně působit strukturální nezaměstnanost a začínající nedostatek vhodných a 
kvalifikovaných pracovních sil v určitých oborech (strojírenství, kovodělný průmysl, 
stavebnictví, zdravotnictví). Rovněž lze očekávat podle ÚP pokračování výrazného poklesu 
zaměstnanosti v průmyslu skla a bižuterie, který může negativně ovlivňovat i ukazatele trhu 
práce nejen ve městě Jablonec n. N., ale i v celém okrese. 
 

 

 

 

 
3. Analýza vybraných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním 

vyloučením 
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a) Děti a mladiství  
 
Jablonec n. N. je obcí III. stupně a výkon státní správy, kterým je sociálně - právní ochrana 
dětí, se vztahuje i na spádové obce Jablonce n.N. (číselné údaje). 
 
Děti 
 
Problematika dětí, které opustily školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 
Údaje za rok 2007. Jednalo se celkem o 21 nezletilých dětí.  
Ústavní výchova dítěte je ukončena z těchto důvodů: 

- zletilostí dítěte (tj. dosažením věku 18ti let, pokud ústavní výchova nebyla 
prodloužena do 19 let, nebo dítě nepožádalo o dobrovolný pobyt v zařízení, nejčastěji 
z důvodu dokončení vzdělání), 

- zrušením ústavní výchovy (tj. rozhodnutím soudu, většinou s následným nařízeným 
soudním dohledem), 

- nenařízením ústavní výchovy (rodiče nebo naše oddělení bere návrh zpět, neboť došlo 
ke změně podmínek pro péči o dítě, či změně chování dítěte apod.), 

- svěřením dítěte do náhradní rodinné péče (péče jiné osoby, např. prarodiče, nebo do 
péče budoucích osvojitelů nebo pěstounů). 

 
Děti v institucionální péči – ústavní a ochranná výchova výkon vazby a trestu 
Údaje za rok 2007, kdy k 31.12.2007 bylo evidováno 58 nezletilých dětí v ústavní a 
ochranné výchově a 2 děti ve výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se o všechny typy 
zařízení pro výkon ústavní výchovy: kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti od 0-3 roky, 
dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, psychiatrické léčebny, zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 
Rodiny dětí s poruchami chování 
Výchovné problémy byly kurátory pro děti a mládež řešeny v roce 2007 v 96 případech 
nezletilých dětí. Z tohoto celkového počtu se jednalo o 43 dětí ve věku do 15 let (a z nich 
bylo 11 dívek) a 53 mladistvých, tj. 15-18 let (z nich bylo 17 dívek). Dále byla kurátory pro 
mládež řešena ve 41 případech trestná činnost nezletilých, 11 přestupků nezletilých, bylo 
stanoveno 6 soudních dohledů nad nezletilými, v 8 případech bylo mladistvému a ve 4 
případech dítěti uloženo výchovné opatření. Dále byly kurátory podány 3 návrhy na vydání 
usnesení o předběžném opatření umístění do ústavní výchovy a ve 2 případech návrhy na 
nařízení ústavní výchovy. 
 
Mladiství. 
Predelikventní mládež 

Zdroj statistických údajů počtů klientů pochází od kurátora pro mládež, kdy v roce 2007 bylo 
evidováno 159 nezletilých, kdy v 57 případech se jednalo o děti do 15 let (tedy ne mladistvé) 
a ve 102 případech o mladistvé – z toho bylo 20 dívek. 
 
 
 
b) Trestná činnost mládeže a přestupky mladistvých 
V roce 2007 se kurátoři  zabývali řešením 41 případů trestné činnosti nezletilých, kdy ve 33 
případech se skutku dopustili mladiství, v 8 případech děti do 15ti let. Přestupku se 
dopustilo celkem 36 nezletilých, z toho 11 mladistvých. Požití alkoholických nápojů osobou 
mladší 18 let řešili kurátoři ve 40 zjištěných případech. Nejčastějšími typy protiprávního 
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jednání jsou krádeže, řízení bez řidičského oprávnění, porušování domovní svobody, ublížení 
na zdraví a výtržnictví. 
Zajištění bydlení pro děti z dětských domovů a pěstounské péče  
Dětem, které opouští dětské domovy (nebo i jiná ústavní zařízení) je věnována zvýšená 
pozornost a ve spolupráci se sociálním pracovníkem nebo kurátorem pro děti a mládež je 
nabízeno další poradenství a pomoc v sociální oblasti ze strany oddělení sociálních služeb a 
zdravotnictví.  
 
Počty přidělených bytů dětem z pěstounské péče (PP) a z dětských domovů (DD) 
Rok děti z pěstounských 

rodin 
děti z dětských 
domovů 

2004 0 0 
2005 2 (2 rodiny) 1 
2006 3 (3 rodiny) 1 
2007 1 (1 rodina) 1 

Zdroj: MÚ Jablonec nad Nisou 
 
Zletilé děti z DD a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči (pěstounské péči) se v mnoha 
případech nevracejí zpět do města Jablonce nad Nisou, nemají zde žádnou rodinu, na možnost 
přidělení obecního bytu nereagují. Další děti  po ukončení ústavní výchovy jdou zpět do 
původních rodin a také nemají zájem o přidělení obecního bytu.  
Pokud děti chtějí zůstat i nadále v Jablonci nad Nisou, podávají si přihlášku na odd. technické 
obsluhy a bytů MÚ Jablonec n. N. Pokud děti nesplňují požadavky pro přidělení obecního 
bytu, žádosti  jsou ponechány v evidenci a jsou řešeny tehdy, splňují-li žadatelé stanovené 
podmínky. V ojedinělých případech, kdy MÚ nemá k dispozici žádný volný byt a je nutno 
řešit situaci dítěte ihned, je klientům nabídnuta ubytovna, přidělení bytu se řeší později. 
 
c) Životní styl dětí a mládeže. 
 
Z hodnocení situace v okrese Jablonec n.N. je patrné, že žáci ZŠ a SŠ mají velké zkušenosti 
s kouřením, konzumací alkoholu a drogami (jak vyplývá z průzkumu životního stylu, který 
zpracovává KHS Liberec-viz níže). Každoročně se zvyšuje počet tzv. prvokonzumentů, a to 
především ve vztahu k experimentům s marihuanou. Co se týká pervitinu, tento je nadále do 
Jablonce n.N. dovážen z jiných okresů, ale je také přímo v okrese vyráběn. Ostatní drogy 
(MDMA, heroin a kokain) se v okrese Jablonec n.N. vyskytují zcela okrajově a spíše se jedná 
o mimořádné případy. 
(Zdroj: Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky, 2007) 

d) Osoby propuštěné z výkonu trestu  
 

 2005 2006 2007 1. pol. 
2008* 

Počet osob propuštěných z výkonu 
trestu odnětí svobody a vazby 

96 118 102 27 

Zdroj: Policie ČR, Jablonec nad Nisou 
* V roce 2008 se měnila metodika evidence osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a vazby. Údaje za roky 2005 - 2006 jsou za 
okres Jablonec n. N., údaje za rok 2008 jsou již za město.  
 
4. Průzkum životního stylu - alkohol, jiné drogy 
 
a) Alkohol: 
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V 8. třídách ZŠ zkusilo někdy pít alkohol 94,6 % dětí – v okrese Jablonec n. N. 96,4 %. 
Průměrný věk, kdy poprvé pily alkohol je 11,2 let. Jednou a vícekrát týdně pije v okrese 
Jablonec n. N. alkohol 6,6 % dětí – 5,7 % dívek a 7,5 % chlapců (o 0,4 % více než v r. 2006). 
Jednou a vícekrát měsíčně pije alkohol v okrese Jablonec n. N. 30,4 % dětí (trvalý nárůst 
z 15,4% v r. 2003) – 26,2% dívek a 34,4% chlapců (nárůst z 16,9% v r. 2003). 2x a vícekrát 
za život bylo opilých v okrese Jablonec n. N. 23,1 % dětí (nárůst z 13 % v r.2005) – 22,1 % 
dívek (nárůst z 10,4 % v r. 2005) a 24 % chlapců (nárůst z 15,6 % v r. 2005). 
Studenti 2. ročníků středních škol (Libereckého kraje) zkusili pít téměř všichni – 99% dívek a 
99,3% chlapců. Průměrný věk, kdy údajně pili alkohol poprvé, je 12,8 let  (12,9 let dívky, 
12,7 let chlapci). Jednou a vícekrát týdně pije alkohol 28,3% studentů (o 2,1% méně než 
vloni). Jednou a vícekrát za měsíc pije alkohol 45,2% studentů (postupný nárůst z 34,8% v r. 
2004) 
 
b) Jiné drogy: 
 
V 8. třídách ZŠ - droga byla nabídnuta 35,7% dětí. Drogu někdy zkusilo v okrese Jablonec n. 
N. – 23,5 % dětí (od r. 2003 neustálý nárůst: r. 2003 – 8,7 %, r. 2004 – 15,4 %, r. 2005 – 16,9 
%, r. 2006 – 20,1 %) – 24,6 % dívek (nárůst z 8 % v  r. 2003) a  22,4 % chlapců  (o 2,2 % 
méně než v r. 2006, poprvé se zastavil nárůst od r. 2003). Průměrný věk, kdy děti drogu 
zkusili, je 13,3 let. Nejčastěji děti zkusily marihuanu. Opakované užití drogy potvrdilo 
v okrese Jablonec n. N. 11,3 % (28) dětí  – 6,6 % (8) dívek a 16 % (20) chlapců (nejvyšší % 
od r.2003). 
Z těch, co uvedli opakované užívání drogy v okrese Jablonec n. N. – denně 1 dívka, jednou a 
vícekrát týdně 1 dívka, 6 chlapců, jednou a vícekrát měsíčně 2 dívky, 7 chlapců. 
 (Zdroj: Krajská hygienická stanice Liberec, 2007, údaje za město Jablonec n. Nisou nejsou k dispozici.)  
 
c) Osoby ohrožené drogou. 
 
Osobám ohroženým drogami a dalšími závislostmi pomáhá Poradna pro rodinu, manželství, 
mezilidské vztahy a problematiku závislostí. 
Statistika klientů závislých na alkoholu, drogách a gamblerů od 1.1.2007 do 31.12.2007 

19 x skupinová terapie ŽENY - 90 kontaktů s 19 klientkami 
20 x skupinová terapie MUŽI - 100 kontaktů s 26 klienty 

 
CELKEM 
KONTAKTŮ 

 CELKEM 
KLIENTŮ 

 

muži alkohol 946 muži alkohol 113
ženy alkohol 726 ženy alkohol 71
muži gambleři 21 muži gambleři 8
ženy gambleři 5 ženy gambleři 1
muži drogy 60 muži drogy 19
ženy drogy 58 ženy drogy 15
mladiství 0 mladiství 1

Zdroj: Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky 

 
 
Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog v Libereckém kraji z roku 2006 uvádí, že 
ve městě Jablonec n. Nisou je za pomyslné centrum nezákonné distribuce drog považována 
Saskova ulice, jež vykazuje určité znaky ghetta s vyšší koncentrací obyvatel z nižších 
příjmových skupin a romské populace. 
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Odhady počtu problémových uživatelů drog ve městě Jablonec nad Nisou  jsou 150 - 250 
osob (jeden z nejvyšších počtů v Libereckém kraji, součastně s Českou Lípou a Libercem). 
Ve všech regionech Libereckého kraje jsou poměrně snadno dostupné marihuana a pervitin, 
distribuce heroinu se koncentruje zejména do Jablonce n. N., Frýdlantu, příležitostně do 
Liberce. 
 
5. Péče o vybrané skupiny obyvatel ohrožených sociální exkluzí 
 
Mezi sociálně vyloučené obyvatele patří především dlouhodobě nezaměstnaní a obtížně 
zaměstnatelní, osoby bez přístřeší (bezdomovci), obyvatelé sociálně a prostorově vyloučených 
lokalit, osoby se sociálním handicapem, osaměle žijící osoby.  
Terénní program na pomoc sociálně vyloučeným  zajišťuje ve městě Jablonci n. N. mimo jiné 
i občanské sdružení Naděje (zdroj následujících statistických dat). V roce 2007 kontaktovalo 
v ulicích města Jablonec 1095 klientů.  
 
a) Klienti dle typologie (r. 2004):  
 
Důchodci bez přístřeší 40 
Přímo propuštění z dětských domovů 54 
Přímo propuštění z výkonu trestu  40 
Trestaní celkem 162 
Dlouhodobě nezaměstnaní   387 
Mladí do 26 let 55 
Klasičtí „viditelní“ bezdomovci 57 
Celkem 795
 
b) Poskytnuté služby  
 
 2004 2005 2006 2007 
Počet klientů 185 115 182 206 
Podíl klientů na celkovém počtu obyvatel města 
starších 15 let (v %) 

0,5 0,3 0,5 - 

Kapacita ubytovny a noclehárny 26 26 26 40 
Průměrný denní počet klientů v denním centru . 18 15 16 
Průměrný denní počet ubytovaných . 13 16 16 
Počet poskytnutých noclehů 4389 4 706 5 781 8160 
Počet nasycených v nízkoprahovém denním 
centru 

4329 3 027 5 103 6143 

 
 
 
 
 
 
 
c) Věkové složení klientů v roce 2006: 
 
18 – 26 13 %
27 – 50 55 %
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51 – 60 26 %
60 – 75 6 %

 
Z uvedených údajů vyplývá, že se v roce 2006 počet sociálně vyloučených osob v Jablonci n. 
N., který výrazně poklesl v r. 2005, vrátil na téměř původní hodnotu. V roce 2007 počet 
klientů výrazněji stoupl, důvodem je také rozšíření azylového domu a noclehárny o část pro 
ženy. Na základě uvedených skutečností nelze v nejbližší době předpokládat extrémní 
nárůst počtu těchto osob. Menší nárůst v řádu jednotlivců, případně desítek, nelze vyloučit. 
Na základě získaných informací lze odhadovat, že mohou vzrůst jejich potřeby (noclehy, 
potravinová pomoc).  
V současné době je k trvalému pobytu na radnici přihlášeno 588 osob. Podle zkušenosti 
pracovníků NADĚJE o. s. však velká většina osob ohrožených sociální exkluzí (cca polovina) 
má fiktivní trvalé bydliště na své poslední adrese. 
 
d) Výherní hrací přístroje a videoterminály. 
 
Problémem ve městě Jablonec nad Nisou jsou výherní hrací přístroje (VHP) a tzv. 
videoterminály. Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou z roku 2003 o výherních 
hracích přístrojích uvádí 10 heren ve městě, kde smějí být výherní hrací přístroje. Počet heren 
se nemění. K 18. červenci 2008 bylo ve městě evidováno 342 ks VHP. 
Kromě VHP je také ve městě podle místního finančního úřadu evidováno 19 míst s 38 
videoterminály. Počet videoterminálů nemůže město ovlivnit obecně závaznou vyhláškou.  
VHP a videoterminály jsou jednou z příčin kriminality ve městě a mnoho gamblerů je na 
těchto přístrojích závislých.  
(Zdroj: Důvodová zpráva - Problematika výherních hracích přístrojů ve městě, MÚ Jablonec n. N.) 
 

 
 
 
 
6. Charakter zástavby 
 
Struktura domovního fondu dle typu zástavby, ale i období její výstavby hraje podstatnou roli 
v rozmístění obyvatelstva. Jablonci n. N. ,stejně jako každému jinému městu v Česku, se 
nevyhnula výstavba panelových sídlišť zejména v 60. – 80. letech minulého století. 
Nejvýznamněji jsou tyto bytové domy zastoupeny v Mšeně a Jabloneckých Pasekách, kde 
tyto domy tvoří pětinu, resp. více než čtvrtinu celého místního domovního fondu. V 
porovnání s ostatními městy obdobné populační velikosti není podíl obyvatel žijících v 
bytových, především pak v panelových domech, nijak nadprůměrný, ale spíše naopak. To 
představuje pozitivní faktor z hlediska v současnosti nutné rekonstrukce panelových sídlišť.  
 
 
 
 
 
 
a) Počet domů a jejich struktura v jednotlivých částech obce v roce 2001 
 domy 

celkem 
bytové 
domy 

rodinné 
domy 

podíl bytových 
domů (%) 

podíl osob v byt. 
domech (%) 
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Jablonecké Paseky 244 50 182 20,5 78,2 
Vrkoslavice 369 20 344 5,4 13,0 
Lukášov 70 2 68 2,9 3,4 
Proseč nad Nisou 235 19 208 8,1 30,0 
Jablonec nad Nisou 2 699 872 1 677 32,3 76,6 
Mšeno nad Nisou 637 180 447 28,3 85,4 
Rýnovice 287 27 249 9,4 62,3 
Kokonín 465 28 425 6,0 17,8 
Jablonec n. N.  5 006 1 198 3 600 14,1 45,8 
Zdroj: SLDB 2001 
 
Vzhledem k velkému stavebnímu boomu v posledních čtyřech letech výrazně přibylo domů a 
bytů.  
Vysoký podíl bytových domů (především činžovních) je v centru města. Okrajové části města 
představují venkovská sídla (zejména Kokonín, Proseč, Vrkoslavice) v minulosti přičleněná k 
Jablonci n. N., čemuž odpovídá i charakter jejich zástavby. V důsledku suburbanizace dochází 
ke stěhování obyvatel do zázemí měst, což způsobuje úbytek městské populace.  
Tento negativní vývoj však může Jablonec n. N. do určité míry odvrátit vymezením 
rozvojových ploch pro bydlení v okrajových částech města, které jsou z hlediska 
individuálního bydlení velice atraktivní. V současnosti probíhá rozvoj individuálního bydlení 
zejména v Proseči nad Nisou, která je díky svému oddělení od zástavby samotného Jablonce 
n. N., ale také díky výborné dostupnosti do Liberce vhodnou lokalitou právě pro výstavbu 
rodinných domů.  
Dalšímu rozvoji residenční funkce na tomto území však brání zatím nedostatečně rozvinutá 
infrastruktura v lokalitách, které jsou pro výstavbu určené. I přes výstavbu, která v posledních 
letech v Jablonci n. N. probíhá, je většina bytového fondu zastaralá. Stará zástavba sice udává 
specifický charakter města, ale je v mnoha případech ve špatném stavu a její údržba je značně 
náročná i v důsledku klimatických podmínek, které v podhorském Jablonci n. N. panují. 
Problémem je i nedostatečný počet sociálních a startovacích bytů. 
 
b) Počet bytů v Jablonci nad Nisou 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Počet dokončených bytů 95 60 25 186 99 133 38 
Počet zrušených bytů 15 23 13 33 7 3 9 
 
7. Sociálně vyloučené lokality 
 
Na území Města Jablonce nad Nisou  vzniklo postupně od roku 1995 několik sociálně 
vyloučených lokalit. Jedná se především o sociálně, ale i územně vyloučené lokality – 
„Zelené údolí“ objekty  Liberecká 146 a 148, objekt Ubytovny  pro rodiče s dětmi – Za 
Plynárnou 13 a přízemí objektu Prosečská 176. Mezi sociálně vyloučené lokality lze řadit i 
dvě ulice v blízkosti centra města -  Dlouhá a Revoluční . 
V objektech Prosečská 176, Liberecká 146 a 148 byly zřízeny holobyty pro neplatiče 
(ubytovací  jednotky o 1 až 2 místnostech) pro  neplatiče. Objekt Ubytovny – Za Plynárnou 
13 je určen  mladým rodinám v bytové  krizi. V těchto lokalitách  žije přes 200 obyvatel. 
V ulicích  Dlouhá a Revoluční, ve staré zástavbě, žije na 200 Romů. 
 
Podrobný popis vybraných sociálně vyloučených lokalit 
(Zdroj: Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, GAC spol. s r. o. 
rok 2006 (http://www.esfcr.cz/mapa/int_lib.html) a informace KÚ Libereckého kraje.) 
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a) Lokalita „A“ v ul. Za plynárnou 13. 
 
Činžovní dům o 9 bytech, který slouží jako ubytovna pro rodiny s dětmi. K dispozici jsou 
garsoniéry a byty velikosti 1+1. Ubytovna se nachází na konci města, za plynárnou. K domu 
vede jediná přístupová cesta z hlavní silnice do údolí.  
Lokalita je izolovaná, v okolí se nevyskytuje obytná zástavba. Nejbližší sociálně nevyloučení 
žijí cca 500 metrů od lokality. Základní občanská vybavenost je v dosahu přibližně 15 minut 
veřejnou dopravou. 
Dům slouží jako ubytovna pro sociálně potřebné rodiny s dětmi. Nájemní smlouvy se 
uzavírají na dobu určitou (na 6 měsíců), smlouvu lze prodlužovat. Ubytovna má plnit funkci 
„startovacích bytů“, což je zakotveno v „Koncepci sociální práce“ schválené Radou města. 
Sociální mobilita byla zaznamenána u jedné rodiny. 
Odhaduje se, že počet romských obyvatel v lokalitě je 26 – 50 (100 % obyvatel lokality). 
 
Odhad věkové struktury: 

Do 15 let 62 %
Od 16 do 60 let 38 %
Nad 61 let 0 %

 
Odhad vzdělanostní struktury: 

Maximálně základní 75 %
Střední bez maturity 25%
Střední s maturitou a 
vyšší 

0 % 

 
 
Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality je 70 %. Většina obyvatel je závislá 
na sociálních dávkách. Dva muži jsou zaměstnáni na VPP přímo v lokalitě. Někteří obyvatelé 
lokality vykonávají příležitostně práci „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem železného 
šrotu.V lokalitě nebyly zaznamenány zásadní problémové jevy. Problémem je jen zadlužování 
u firem půjčujících peníze na vysoký úrok. Některé rodiny jsou zadluženy až u 3 institucí. 
 
b) Lokalita B  
 
Dva obecní činžovní domy využívané jako ubytování pro neplatiče nájemného. Jeden z domů 
má statut holobytů. Byty jsou tvořeny jednou nebo dvěma místnostmi. Domy se nacházejí na 
konci města při hlavní silnici za průmyslovou zónou mimo zástavbu. 
Lokalita je oddělena z jedné strany hlavní silnicí a tramvajovou tratí, z druhé strany lesíkem. 
Domy stojí mimo zástavbu. Nejbližší sociálně nevyloučení žijí cca 500 metrů od lokality. 
Základní občanská vybavenost je v dosahu přibližně deseti minut jízdy MHD. Přímo 
v lokalitě se nachází tramvajová zastávka.Domy slouží jako náhradní ubytování pro neplatiče 
vystěhované z jiných částí města. Vlastníkem nemovitosti je obec.  
Odhaduje se, že počet romských obyvatel v lokalitě je 151 – 200 (90 % obyvatel lokality). 
 
 
 
Odhad věkové struktury 
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Odhad vzdělanostní struktury: 

Maximálně základní 75 %
Střední bez maturity 25 %
Střední s maturitou a 
vyšší 

0 % 

 
Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality je 85 %. Zabezpečení obživy je u 
obyvatel je stejné jako v lokalitě A.  
Analýzou stavu těchto sociálně slabých komunit byly zjištěny následující problémy: dluhy na 
nájemném a energiích, dlouhodobá nezaměstnanost, nízký stupeň vzdělání, nízká kultura 
bydlení, nedostatek sociálních bytů, špatné hygienické podmínky, společenské soužití (ve 
vlastní komunitě k většinové společnosti), nevyřízené občanství, existenční závislost rodin na 
sociálních dávkách. Vlivem těchto problémů dochází řadě negativních sociálních a 
patologických jevů – záškoláctví, trestná činnost, ekonomická prostituce, gamblerství a 
lichva.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ekonomické subjekty ve městě Jablonec nad Nisou  
 

Do 15 let 35 %
Od 16 do 60 let 63 %
Nad 61 let 2 %
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Přehled firem v Jablonci nad Nisou se 100 a více zaměstnanci, stav k 31.12.2007 
 

 PRECIOSA, a.s. 
 JABLONEX GROUP a.s. 
 Lucas Varity s.r.o. 
 BTV plast, s.r.o. 
 AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o. 
 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
 MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 
 Pekařství Šumava, s.r.o. 
 CIKAUTXO CZ s.r.o. 
 ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. 
 Vladislav Cimbál 
 TI Automotive AC s.r.o. 
 C + C CIMBÁL s.r.o. 
 TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.o. 
 AG PLUS, spol. s r.o. 
 SOLITER, a.s. 
 RIEGELEIN, k.s. 
 A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. 
 INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o. 
 Severočeské komunální služby s.r.o. 
 JabloPCB s.r.o. 
 PAS Jablonec a.s. 
 JABLOTRON, společnost s ručením omezeným 
 UNITHERM, s.r.o. 
 CMS - Conclusive Method of Solution, s.r.o. 
 PRECIOSA FIGURKY, s.r.o. 
 Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace 

Zdroj: RES, 2007 
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1. Město Jablonec nad Nisou 
 
1.1. Městský úřad  
 
Humanitní odbor 
 
- Oddělení školství, kultury a sportu 
- Oddělení sociálních dávek 
- Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví 
 
Protidrogový koordinátor 
- napomáhá při veškeré činnosti obce v oblasti protidrogové politiky  
- koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z místního             

plánu protidrogové politiky 
- spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a               
- léčby návykových nemocí (zákon č.379/2005 Sb.) 
- každý rok připravuje ve spolupráci s dalšími organizacemi Týden bez drog 

    
Sociální kurátor. 
- pracovní náplň stejně tak působnost odvozena z odstavce b) § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách 
- zákony:  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu, č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
- vyhlášky: č. 504/2006 Sb., č. 505/2006 Sb. 
- metodický pokyn č. 2/2006 k zákonu č. 111/2006 Sb.          
- řídí se platnými právními předpisy, vede evidenci a rejstříky osob ohrožených sociálním 

vyloučením, poskytování výchovné a poradenské péče k překlenutí obtížných životních 
poměrů, pomáhá při řešení sociálních důsledků, realizace šetření, poskytuje jednorázové 
dávky – mimořádná okamžitá pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením, 
udržuje kontakt s klienty ve věznicích, spolupracuje s Úřadem práce. 
 

Romská poradkyně + terénní program v sociálně vyloučených lokalitách Zelené údolí 
a Za Plynárnou a rizikové lokalitě ul. Dlouhá, Revoluční¨ 
 
Pracovní náplň. 
Děti a mládež:   
- podpora vzdělávání, spolupráce s pedagogickými asistentkami ve školách se speciální 

výukou 
- hledání vhodných volnočasových aktivit                           
- osvětová činnost                           
Dospělí:              
- poradenská činnost v oblasti bytové, sociální 
- podpora zaměstnání – zprostředkování, pomoc při jednání se zaměstnavateli a Úřadem 

práce                          
- zprostředkovává  rekvalifikace, veřejně prospěšné práce                        
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Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
(Dle zákona 359/1999. o sociálně-právní ochraně dětí) 
 
Pro rok 2007 byla poskytnuta na výkon sociálně právní ochrany dětí účelová dotace, díky níž 
bylo možné rozšíření oddělení o dva sociální pracovníky, kurátora pro mládež, právníka, 
asistentku oddělení a psychologa odborného poradenství pro děti a rodiče. Činnost oddělení je 
tedy vykonávána kvalitněji a je možnost se sociální práci v jednotlivých případech klientů 
věnovat individuálně. 

Z agendy sociální práce s rodinami a dětmi 
 
 Jednou ze základních činností je stále poradenská činnost v oblasti sociálně právní ochrany 
dětí, ale i v celém systému sociálního zabezpečení.     
V roce 2007 byl opět kladen důraz na prevenci předcházení negativních jevů, které se v péči o 
děti vyskytují.  Oddělením bylo uspořádáno několik akcí, jako např. besedy s rodiči, 
víkendový pobyt pro děti ze slabého sociálního prostředí, setkání s pedagogy základních škol, 
setkání s pediatry, programy pro dospívající mládež, předvánoční výtvarné činnosti apod. 
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. 

Z agendy náhradní rodinné péče 
 
Vedena evidence dětí v ústavní výchově, které jsou vhodné pro osvojení nebo pěstounskou 
péči. 
Evidence zájemců o náhradní rodinnou péči: osvojení, pěstounskou péči, poručenství. 
V září se uskutečnila akce pro pěstounské rodiny – výlet do ZOO Praha s následným 
posezením. Na konci listopadu se konalo setkání pěstounek „Vánoční pohlazení potřetí“. 

Z agendy kurátorů pro děti a mládež  
 
Výkon sociální práce s dětmi,  na které se zákon o SPOD vztahuje –  výchovné problémy, 
trestná činnost.  
Přednášky a besedy  na téma trestní odpovědnosti, výchovné a trestní opatření nejen pro 
nezletilé, ale i pro učitele a rodiče 
V rámci prevence proběhly akce pro výše zmiňované děti: např. sportovní odpoledne, výlet do 
Prahy apod. 
Uskutečnil se program „Právo na každý den“ ve spolupráci s Probační a mediační službou. 
Nadále trvá vzájemná spolupráce s institucemi a orgány činnými v této oblasti – PMS, soudy 
pro mladistvé, policií, státním zastupitelstvím apod. 
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Děti svěřené do péče jiné osoby 49 

Děti s nařízenou ústavní výchovou 
 

 
58 

Děti svěřené do pěstounské péče/počet rodin 43/27 

Žadatelé o osvojení 11 

Žadatelé o pěstounskou péči 6 

Děti vhodné pro náhradní rodinnou péči 14 

Děti se syndromem CAN 16 

Děti s výchovnými problémy 96 

Mladiství s trestnou činností 41 

Nezletilí páchající trestnou činnost 57 

Jednání u soudů a dalších institucí za měsíc 95 

 
 
Orgány města. 
 
Komise prevence kriminality. 
Orgán Rady města. Byla vytvořena v roce 1999 a  má za úkol zajistit koordinaci a realizaci 
preventivních programů, posuzuje návrhy předkládané Radě města. 
 
Komise pro sociálně – právní ochranu dětí. 
Koordinuje výkon sociálně - právní ochrany dětí na území správního obvodu  obecních úřadů 
obce s rozšířenou působností. 
 
 
 
1.2. Organizace zřizované městem Jablonec nad Nisou. 
 
Sociální služby Jablonec nad Nisou p.o. 

- 4 domy s pečovatelskou službou (ul. Palackého, B. Němcové, Novoveská, Opletalova) 
 

Spolkový dům Jablonec nad Nisou (SDJ) p.o. 
- poskytování sociálních služeb a koordinace aktivit neziskových organizací            

převážně se sociálním zaměřením 
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Nestátní neziskové organizace sídlící v SDJ: 
 Fokus Liberec, o.s. - sdružení pracující s duševně nemocnými klienty, převážně 

s psychotickými symptomy.  
 
 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – Jablonec n. N.– v SDJ sídlí okresní 

zastoupení centra, v jeho prostorách se scházejí jednotlivé organizace, je zde  umístěna 
půjčovna kompenzačních pomůcek. 

 
 Mateřské centrum Jablíčko, o.s.  

 
 Rytmus Liberec o.s.– agentura pro zaměstnávání zdravotně postižených. 

 
 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Jablonec n. N.– spolková 
činnost, možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, poradenství. 

 
 Český červený kříž, oblastní skupina Mládeže Českého červeného kříže Jablonec n. N. – v 

SDJ bude sídlí vedení  organizace, ve spolupráci s vedením SDJ je organizována její 
činnost (školení,osvěta, schůze). 

 
 Středisko Naděje Jablonec nad Nisou – v SDJ sídlí vedení  oblastní pobočky a poradna 

pro jeho klienty.Tím bylo umožněno zřídit ve stávajícím  objektu  (ul. Podhorská) 
ubytovnu pro ženy 

 
 D –občanské sdružení – občanská poradna 

 
Komunitní centrum pro národnostní menšiny v Zeleném údolí při Spolkovém domě 
Jablonec nad Nisou. 
 
Kromě vedoucího, který v objektu i bydlí, poskytuje centrum zázemí i dalším organizacím 
působícím v této sociálně vyloučené lokalitě, a to NNO Prostory, Salem a terénním 
pracovníkům MěÚ. 
 
Aktivity centra: 
- taneční kroužek pro děti  

 
- klubová činnost   
 
- zkoušky hudebních skupin - zkoušek se zúčastňují 3 romské skupiny, zapsáno (16 členů) 
 
- pravidelné odpolední doučování a poskytování pomoci při přípravě do školy. Odborné 

poradenství v oblasti logopedie a etopedie, případně dalších oborů pedagogiky 
 
- další nepravidelné jednorázové akce – sportovní, kulturní, osvětové přednášky a besedy : 

-probíraná a řešená témata – nutnost školní docházky, poradenství ohledně placení           
nájemného – vysvětlení pojmu SIPO, stočné, nájemné, hygiena, zdraví způsob života,  
bezpečný sex – používání ochrany, mateřství, ochrana přírody. 
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2. Organizace zřizované Libereckým krajem 
 
 Domov důchodců  Jablonecké  Paseky p.o. 

 
 Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou p.o. 

-pro mentálně postižené ženy 
 
 Dětský domov Jablonec nad Nisou 

 
 Zvláštní zařízení pěstounské péče Jablonec n. N. 

2 zařízení: kapacita 8 a 7 dětí 
 
 
Pedagogicko-psychologická poradna 
 
a) Činnost v oblasti primární prevence dle  

- Národní strategie protidrogové politiky 2005-2009 
- Metodického pokynu MŠMT k prevenci řešení šikanování mezi žáky škol a školských       

zařízení čj 28 275/2000-22 
- Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže  

čj. 14 514/2000-51 
- vzdělávání a metodické vedení školních metodiků prevence ZŠ a SŠ 
- supervize projektů  ZŠ a SŠ zaměřených na prevenci (v roce 2007  4 podané projekty) 

 
b) Činnost diagnostická, terapeutická, metodická a reedukační 
       - zaměřeno zejména na poruchy učení a  školní neprospěch 
                                                                 
  
Poradna pro rodinu, manželství a  mezilidské vztahy  
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 
(oběti domácího násilí), osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (osoby 
v krizi) osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
(rodiny s dětmi), senioři. 
 
Kromě psychologického, sociálního a právního poradenství se poradna zabývá i 
problematikou závislostí,poskytuje individuální poradenství i možnost skupinové terapie. 
Dále zprostředkovává detoxifikační a následnou ústavní léčbu, nejčastěji v Horních 
Beřkovicích a Červeném Dvoře. 
 

Počet kontaktů 2007 Počet klientů 2007 Řešené závislosti 
Muži Ženy Muži Ženy 

alkohol 946 726 113 71 
gambling 21 5 8 1 
drogy 60 58 19 15 
 
V rámci poradny se řeší i  případy domácího násilí. Část klientů je posílána z Intervenčního 
centra Libereckého kraje, další přicházejí sami. 
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Řešené případy domácího násilí: 
 

Případy, ve kterých je zahrnuto domácí 
násilí  - r.2007 

Poskytnuté konzultace 2007 

71 262 
 
3. Resort ministerstva spravedlnosti 
 
3.1.Probační a mediační služba 
(Dle zákona  257/2000, o probační a mediační službě) 
- vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným 
- kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody 
- individuální pomoc obviněnému 
- mediace 
 
Klienti v r. 2007 
 
Absolutně 308 100% 

Z toho: počet 
spisů 

spis v %

 
v přípravném řízení a řízení před soudem 

108 35,1%

ve vykonávacím řízení 200 64,9%
mládež 0 - 18 63 20,5%
dospělý 18 -…… 245 79,5%
drogová kriminalita 4 1,3% 
extremismus 0 0,0% 
 
Probační programy:  
 
V Jablonci nad Nisou probíhají dva akreditované probační programy – skupinové „Právo pro 
každý den“ a individuální „REP“. Kapacitně je v současnosti tato nabídka dostačující, 
v minulosti byla doplňována programem Mentor určeným romské mládeži, pracovnice ale 
ukončila činnost a noví pracovníci zatím nebyli vyškoleni. 
 
Název  Počet klientů 2007 
Právo pro každý den (Partners Czech o.s.) 12 
REP (REP – občanské sdružení) 12 
 
Právo pro každý den (Partners Czech o.s.) 
Program je založen na skupinové práci, během které jsou využívány metody interaktivní 
výuky, které podporují efektivní učební strategii zároveň rozvíjí sociální dovednosti, 
dovednosti efektivní komunikace, schopnosti řešení konfliktů a schopnosti spolupráce s 
ostatními ve skupině. Lektoři (právník a metodik) využívají lekce z učebnice "Právo pro 
každého", jež byla doporučena MŠMT jako učební materiál pro ZŠ a SŠ. Lekce jsou zaměřeny na 
právo rodinné, občanské, pracovní a trestní. Program je rozdělen do jednotlivých 60 min. 
lekcí, které jsou doplněny cvičeními a nácviky modelových situací. 
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Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených (REP – občanské sdružení). 
Program (pro klienty ve věku 15 - 18 let) probíhá individuální a skupinovou formou a je 
zaměřen na: mapování rodiny, hledání klientových slabých a silných stránek, definování 
potřeb a motivací ke změně chování. Posiluje pozitivní zdroje mladistvých obviněných 
úpravou rodinně - výchovného zázemí a také rodinnými konzultacemi. Program je rozvržen 
na 33 hodin po dobu šesti měsíců, v Jablonci nad Nisou probíhá individuální formou. 
 
 
4. Nestátní neziskové organizace  
 
4.1. Činnost církví v oblasti prevence kriminality 
 
Církev některými svými aktivitami přispívá k prevenci kriminality mezi určitými skupinami, 
přestože nemá na Jablonecku příliš silné postavení (podle sčítání lidu v roce 2001 bylo 
věřících pouze 16,7% jabloneckých občanů ) a pouze Diakonie CČE – středisko v Jablonci 
nad Nisou je registrovaným poskytovatelem sociální služby (terénní pečovatelská služba pro 
seniory a zdravotně postižené osoby nad 27 let). 
 
a) Farní obec starokatolické církve v Jablonci nad Nisou 
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. 
Dílna volnočasových a terapeutických výtvarných a řemeslných aktivit – VIDA 
Díky bezbariérovým prostorám umožňuje zapojení všem zájemcům, činnost je realizována na 
úrovni řemeslné a emoční. 
 
b) Farní sbor Československé církve evangelické a v Jablonci nad Nisou 
Pravidelně organizuje klub rodičů s dětmi, setkávání seniorů a diskusní klub pro mládež od 18 
do 22 let, náplní je i nácvik pozitivních vzorců chování, dále tu funguje hudební skupina. 
Každoročně je pořádáno několik seminářů s převážně sociální tematikou.  
 
c) Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou 
Pořádá pravidelná setkání pro mládež, seniory a organizuje programy pro rodiny s malými 
dětmi. Jednou týdně je otevřena klubovna pro mládež, převážně romskou.  
 
d) Sbor Bratrské jednoty baptistů v Jablonci nad Nisou 
Organizuje klubovou činnost pro děti a mládež, v současnosti jsou to dvě skupiny: 11-15 let a 
starší 15 let. Dále církev pracuje s rodinami ruskojazyčných cizinců – pořádá společné 
kulturní akce a pomáhá ke snadnější integraci.  
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4.2 Občanská sdružení. 
 
a) Děti a mládež 
 

 
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. 
 
Indikátory poskytovaných služeb v rámci projektu „Zaměstnání a ubytování pro mladé lidi 
z dětských domovů"za období od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2008 – Liberecký kraj 
 
Celkový počet 

zapojených 
uživatelů 

Celkový počet 
zajištěných 
zaměstnání 

Celkový počet 
zajištěných 

brigád 

Celkový počet 
zajištěného 

bydlení 

Celkový počet 
exkurzí 

33 29 12 15 25 
 

Název Cílová skupina Činnost 
HoSt-Home-Start ČR  o.s. 
                                     (2) 

Rodiče a osoby pečující o 
děti do 6-ti let 

sociálně aktivizační služby 

Moje budoucnost, o.s. (2) Děti z dětských domovů Výchovné působení v rámci 
náhradních rodiny a při 
opouštění dětského domova 

Občanské sdružení pro 
podporu a rozvoj romské 
mládeže                      (1) 

Romské děti a mládež Osvěta, volnočasové aktivity, 
poradenství 

Prostory o.s. 
 
                                  (1) 

Děti a mládež ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, 
neúplných rodin, dětských 
domovů 

Volnočasové aktivity 

REP – občanské sdružení 
                                  (2) 

Děti a mladiství do 18 let + 
mladiství obvinění a 
odsouzení 

Probační program, výchovné 
poradenství pro rodinu a děti 

Salem o.s. 
                                  (1) 

Děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí a 
dysfunkčních rodin 

Nízkoprahové zařízení, 
volnočasové aktivity 
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Prostory o.s. 
Občanské sdružení se zabývá  prací s dětmi v dětském domově, vedení hudebních aktivit a  
dále 1x týdně organizuje klubovou činnost v Komunitním centru v Zeleném údolí. 
 
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.  
 
b) Lidé bez domova, po návratu z výkonu trestu 
 
Název Cílová skupina Činnost 
NADĚJE o.s.       (1) Osoby bez přístřeší, v krizi, 

vracející se z výkonu trestu 
Nízkoprahové denní 
centrum, noclehárna, 
ubytovna, terénní program, 
resocializační program 

 
 
NADĚJE o.s. – údaje za rok 2007 
 

Využití 
Typ služby Muži Ženy Průměr osoba/den 

Terénní práce 57 12 3 
NDC 134 38 16 

Ubytování 114 34 22 
 
 
Služby jsou určeny klientům od 18-ti let. Celková kapacita azylového domu je 40 míst, z toho 
16 pro ženy. 
 
Středisko Naděje Jablonec nad Nisou provozuje od r. 2006 resocializační program 
Doprovod, určeného zejména klientům PMS, u kterých je emoční nebo sociální situace 
natolik komplikovaná, že překračuje možnosti PMS. Program zahrnuje poradenství i terapii, 
je individuální a trvá 3 měsíce až 1 rok podle potřeb klienta. 
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c) Uživatelé návykových látek. 
 
Název Cílová skupina Činnost 
Most k naději, o.s. – 
kontaktní centrum       (3) 

Problémoví uživatelé drog, 
lidé ohrožení drogou, jejich 
nejbližší okolí 

Nízkoprahové zařízení, 
primární, sekundární i 
terciální prevence zneužívání 
drog, poradenství, přednášky 

Terénní programy pro lidi 
ohrožené drogou, 
o.s.(zřizovatel Most  
k naději)                      (2) 

Latentní populace 
zneužívající nealkoholové 
drogy 

Terénní program – Harm 
Reduction, výměnná 
místnost  
 

Advaita o.s.                 (3) Závislých na drogách a 
drogou ohroženi 

Poradenství, ambulantní 
doléčovací program, 
terapeutická komunita 

 
Terénní program pro lidi ohrožené drogou. 
Do ledna 2007 byl program zřizován Libereckým krajem jako služba libereckého K-centra, 
poté ho převzal jako samostatný program Most k naději o.s..Došlo k personálním změnám, 
v současné době se situace stabilizuje, byla obnovena činnost výměnné místnosti (v 
současnosti 2x týdně).Cílem programu je Harm Reduction, tedy minimalizace zdravotních a 
sociálních rizik. Zahrnuje výměnu injekčních stříkaček a poskytování dalšího zdravotnického 
materiálu, zdravotní osvětu a dále sociálně právní poradenství a kontakt na další organizace. 
 
Výměnný program 2007. 
 
Jehly IN 3767 
Jehly OUT 3679 
 
d) Oběti trestných činů 
 
Název Cílová skupina Činnost 
D – občanské sdružení  (2) Občané, oběti trestných činů Občanská poradna a 

poradenství pro oběti 
trestných činů (do 30.6.2008)

Bílý kruh bezpečí o.s. (3) Oběti trestných činů Poradenství (od 1.7.2008) 

 
 
D–občanské sdružení -  provozuje občanskou poradnu, v Liberci pak do 30.6. 2008 i  
poradnu pro oběti trestných činů, kterou k 1.7. 2008 převzal Bílý kruh bezpečí o.s. 
Občanská poradna v Jablonci nad Nisou  funguje pouze jednou týdně. Cílovou skupinou jsou 
lidé, kteří se dostali do nepříznivé životní situace v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, 
v oblasti pracovního práva, lidé, kteří potřebují pomoc v oblasti sociálních dávek a sociální 
pomoci, v oblasti bydlení, spotřebitelských problémů a v zadluženosti. 
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Klienti v r. 2007 

Celkový počet/os Muži 
% 

Ženy 
% 

707 70 30 
 
 
5. Služby sociální prevence dle zákona 108/2006, Sb.  
 
Sociální prevence 

Typ služby Jablonec n. N. Počet poskytovatelů LK 
Raná péče --- 1 
Telefonická krizová pomoc --- 1 
Tlumočnické služby --- -- 
Azylové domy NADĚJE  o.s. 7 
Domy na půl cesty ---- 0 
Kontaktní centra ---- 2 
Krizová pomoc ---- 0 
Nízkoprahová denní centra NADĚJE o.s. 2 
Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Salem o.s.* 2 

Noclehárny NADĚJE o.s. 2 
Služby následné péče --- 1 

Soc. aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí, 

o.s. 
3 

Soc. aktivizační služby pro 
seniory a os. se zdravotním 
postižením 

--- 10 

Sociálně terapeutické dílny Domov Maxov 
Fokus Liberec 6 

Terapeutické komunity --- 1 

Terénní programy 

NADĚJE o.s. (lidé bez 
přístřeší) 

 
 
 

9 

Sociální rehabilitace --- 6 
 Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, www.mpsv.cz 
 
* Klubovna, kterou provozuje Salem o.s. v současné době nenaplňuje standardy pro nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež dle zákona 108/206 Sb., provozovatel uvažuje o zrušení registrace. 
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Odborné sociální poradenství: 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
Středisko Naděje (NADĚJE o.s.) 
Služby registrované jinde, ale poskytované  i v Jablonci n.N.: 
 
Odborné sociální poradenství:  D - občanské sdružení, REP – občanské sdružení 
Raná péče: Společnost pro ranou péči – Středisko rané péče Liberec 
Terénní programy: Most k naději o.s. 
                               Občanské sdružení Moje budoucnost  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: HoSt – Home-Start ČR o.s. 
 
6. Preventivní činnost policie 
 
6.1.Preventivní činnost Městské police v Jablonci nad Nisou 
 
Preventivní činnost vybraných strážníků a pracovníků městské policie byla v uplynulých 
letech zaměřena především na : 
a) Přednáškovou činnost zaměřenou na oblast „bezpečného chování“ pro děti v mateřských 

školách a zvyšování právního vědomí pro žáky 7.tříd ZŠ. Oblasti bezpečného chování 
byly věnovány i aktivity pro seniory a zdravotně postižené. 

b) Dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti, kde bylo např. v roce 2007 proškoleno 
1 292 dětí z 29 škol (3. a 4. třídy) celého okresu jablonec nad Nisou.zařízení mobilního 
dopravního hřiště bylo využíváno při prezentacích a akcích jako Evropský den bez aut 
nebo při Dnech  IZS. 

Do roku 2007 pořádala městská policie týdenní zimní a letní tábory pro děti ze sociálně 
slabých rodin (12-15 let). 
 
c) Městský kamerový monitorovací systém (MKMS) 
MKDMS má 8 kamerových bodů (viz tabulka). V současné době připravuje město projekt na 
modernizaci stávajících kamer, záznamového zařízení a projekt na rozšíření kamerového 
systému dohlížecí sytém z 24 stálých kamerových bodů a 9 záložních. Součástí rozvoje a 
modernizace systému bude i možnost připojení se i operačním složkám IZS (Policie ČR, HZS 
LK), instalace systému k vyhledávání vozidel aj. Realizace je plánována v období 2009 až 
2010 s využitím finančních prostředků v rámci ROP. 
 

Kamerový bod Umístění 
1 Horní náměstí - Obchodní Akademie, Horní náměstí 15 
2 Mírové náměstí - Finanční úřad, Podhorská 2 
3 Anenské náměstí - APSIS, Anenské náměstí 7 
4 Nádraží ČSAD - Podhorská 18 
5 Městský bazén - sloup vedle budovy městského bazénu 
6 Liberecká 3 – Městské divadlo, Pošta 
7 Sídliště Mšeno - Mšenská 15 
8 Sídliště Šumava – ul.Švédská 
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6.2. Preventivní činnost Policie ČR. 
 
Při OŘ Policie ČR Jablonec nad Nisou je organizačně vyčleněna Preventivně informační 
skupina, 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 drogy a trestní právo, 
- pro veřejnost k domácímu násilí, 
- pro seniory na téma Žít a nechat žít . 
                
b) Ve spolupráci s vězeňskou službou ve Věznici Rýnovice  pořádá 1 x měsíčně exkurze do 

věznice, které předchází  beseda s a promítání filmu  „Zpackané životy“. 
 
c) Organizuje další pravidelné  akce, jakými např. jsou „Společné hlídky mládeže a Policie 

ČR“ (pro 5.třídy ZŠ) nebo „Sportovní den s policií“- orientační závod (pro 7. třídy ZŠ), 
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 distribuce letáků k problematice trestné činnosti a chování občanů.   

                                    
7. 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 (zřizovatel Město Jablonec n. N.). 
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. 
 
Lidová škola umění. 
Nabízí hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor. Ve školním roce 2006/2007 
absolvovalo výuku 930 žáků, nejpočetněji byla zastoupena věková kategorie 11-15 let. 
 
Pro rodiny s předškolními dětmi působí : 
- Rodinné centrum Magnet, 
- Mateřské centrum Jablíčko, o.s., 
- Studio Beruška (Studio Jablonec nad Nisou). 
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Nejvýznamnější sportovní oddíly 

Oddíl Dospělí Mládež 
Bižuterie Jablonec n.N. 1118 581 
ČLTK Bižuterie Jbc 153 110 
Fit Elán Aerobik Jbc 323 108 
FK Jablonec nad Nisou, o.s. 267 468 
FK Jiskra Mšeno 199 193 
HC Jablonec n. N. 333 319 
Jezdecký oddíl Nisa Břízky 61 88 
Liaz Jablonec n. N. 1026 350 
Ski klub Jablonec n. N. 226 90 
Školní atletický klub při 5.ZŠ 167 125 
1. florbalový klub Jbc 113 118 
                                                                           Zdroj: ČSTV, Okresní svaz  tělovýchovy  Jablonec n. N. 
Organizace působící v oblasti sportu zřízené městem Jablonec nad Nisou. 
 
 Plavecký bazén Jablonec n. N., o.p.s. 
 SPORT Jablonec n. N., s.r.o. 
- Městská sportovní hala 
- Stadion Střelnice 
- Městský zimní stadion 

 
8. Přidělené dotace v oblasti prevenci kriminality 
 
Dotace MV ČR  na Programy prevence kriminality. 
 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Dotace /tis.Kč/ 

 3 247  1 166  1 225, 5 810  345  0 0 0 

Celkový náklad  
/tis.Kč/ 5 890,2 2 079,1 1 852,2 1024, 4 429,24 0 0 0 

Projekty:         
Situační prevence 3 1 2 2 2 --- --- --- 
Sociální prevence 10 7 8 4 1 --- --- --- 

Informace 1 1 --- 1 1 --- --- --- 
Obligatorní --- --- --- 1 --- --- --- --- 

Celkem projektů 14 9 10 8 4 --- --- --- 
 
Dotace z grantového fondu Libereckého kraje. 
 

Rok Program Název projektu Dotace 
/tis.Kč/ 

Náklady 
celkem 
/tis.Kč/ 

2003 Podpora volnočasových aktivit a 
preventivní péče ve školství Medvídek Bobo 82,0 91, 5 

2007 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpeč-
nosti na pozemních komunikacích 

Pět minut po 
dvanácté! 46, 1 192,2 
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Od roku 2002  je každoročně čerpána dotace z programu RVZRK (Rada vlády pro záležitosti 
romské komunity) Podpora terénní práce, ze které je hrazena činnost terénních pracovníků 
MěÚ. 
Činnost Komunitního centra pro národnostní menšiny v Zeleném údolí při Spolkovém domě 
Jablonec nad Nisou byla v roce 2007 podpořena dotací z Programu MŠMT na podporu 
integrace romské komunity. 
 
9. Závěr 
 
Z analýzy vyplývá, že v Jablonci nad Nisou je široká nabídka organizovaných volnočasových 
aktivit, a to hlavně pro předškolní děti a školní mládež. Dále lze kladně hodnotit činnost 
pracovníků městského úřadu, spolupráci oddělení sociálně právní ochrany dětí s dalšími 
organizacemi, činnost Střediska probační a mediační služby v Jablonci nad Nisou a jeho 
nabídku probačních programů pro mládež a resocializační program Střediska Naděje Jablonec 
nad Nisou.   
Významná je existence azylového domu provozovaného NADĚJÍ o.s. a Komunitního centra 
pro národnostní menšiny v Zeleném údolí při Spolkovém domě Jablonec nad Nisou, které 
kromě vlastní činnosti poskytuje zázemí terénním pracovníkům MěÚ a nestátním 
organizacím, které se dlouhodobě věnují práci s romskou mládeží.  
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 MěÚ, Dům dětí a mládeže VIKÝŘ. Této oblasti 
však chybí komplexní program a sladěnost. Kvalitní je dopravní výchova na Dětském 
dopravním hřišti, které se každoročně účastní 97 % 3.a 4. tříd města a z území okresu. 
Významu, postavení a účinnosti tohoto zařízení však neodpovídá jeho technický stav, který je 
nevyhovující, především stav hřiště a učeben.  
Problémem je existence dvou sociálně vyloučených lokalit a zatím neřešená situace v rizikové 
lokalitě Dlouhá a Revoluční. Počet terénních pracovníků je v současné době nedostatečný a   
chybí i některé služby sociální prevence. Tato situace bude řešena v rámci komunitního 
plánování.  
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IV. 

ZPRÁVA  A  ZÁVĚRY   

Z   PRŮZKUMU  VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 
 
 

„Lidé - město – bezpečí“ 
Jablonec nad Nisou 2008 
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Příloha A 

PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ 
 

Uvedený přehled výsledků vychází z dotazníku, použitého při dotazování občanů Jablonce 
nad Nisou. Vynechali jsme pouze instrukce určené pro samotný průběh dotazování. Důležité 
vysvětlivky a komentáře k jednotlivým otázkám a výsledkům pak naleznete v textu samotné 
zprávy. Zde uvedená čísla znamenají procenta z celkového počtu 555 dotazovaných. 
  
1. V které části města bydlíte? 
 
centrum města - mezi přehradou, městským hřbitovem, ulicemi 
Libereckou, 5. května, Podhorskou 

centrum 38 

Mšeno, Rýnovice, Lukášov severní část města 23 
Proseč, Žižkův vrch, Střelnice západ a jihozápad 12 
Vrkoslavice, Kokonín, od Pražské ulice směrem na Novou Ves jih a jihovýchod 13 
Jablonecké Paseky, Šumava, okolí Elektro Pragy,  severovýchod 14 

 
2. Jak jste celkově spokojen(a) s životem v Jablonci? Vezměte v úvahu vzhled města, 

možnosti pracovního uplatnění, sportovního a kulturního života, bezpečí v ulicích, úroveň 
veřejných služeb, bydlení, městské dopravy, školství, zdravotnictví atd.    

 
rozhodně spokojen(a)  18 
spíše spokojen(a) 45 
tak napůl  29 
spíše nespokojen(a)  6 
rozhodně nespokojen(a)  2 
 
Rádi bychom Vám nyní položili několik otázek, které se týkají bezpečí občanů ve městě a 
práce Městské policie.  
 
3. Který druh kriminality Vás osobně ve Vašem městě trápí nejvíc?  
 
přepadení chodců (oloupení, znásilnění) 26 
drogová kriminalita  28 
kapesní krádeže 25 
krádeže v bytech, sklepech, chodbách 47 
krádeže motorových vozidel  31 
krádeže jízdních kol 19 
vykrádání aut 35 
něco jiného     4 
 
4. Které přestupky Vás osobně ve Vašem městě trápí nejvíc?  
 
rušení nočního klidu 23 
poškozování veřejné zeleně 35 
přestupky způsobené v opilosti 32 
přestupky v silničním provozu (porušování dopravních předpisů, špatné parkování)   43 
poškozování dopravního značení a jízdních řádů MHD 31 
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znečišťování veřejných prostranství psími výkaly  46 
přestupky v občanském soužití (urážky, pomluvy apod.)  19 
něco jiného  2 
 
5. Podívejme se nyní na okolí Vašeho bydliště. Odpovězte v každém řádku, jak velkým 

problémem v okolí Vašeho bydliště jsou … 
 
 velký malý žádný 
Pomalované zdi domů 26 43 31 
Mládež, která se nudí a poflakuje se po ulicích 34 41 25 
Nedisciplinovaně jezdící řidiči automobilů 50 34 16 
Chování příslušníků národnostních menšin 43 36 21 
Zničené telefonní budky, autobusové zastávky a jiná zařízení 33 42 25 
Narkomani a překupníci drog 23 30 47 
Špína a odpad na ulicích a v parcích 44 41 15 
Pití alkoholu na veřejném prostranství  21 39 40 
Špatné ovzduší, smog 14 43 43 
 
6. Ve které části Jablonce nad Nisou se cítíte nejméně bezpečně? Uveďte názvy konkrétních 

ulic či míst. (viz Příloha C) 
 
7. Vzpomeňte si na svou situaci před dvěma lety. Cítíte se od té doby bezpečněji? Myslíme 

jak Vaše osobní bezpečí, tak bezpečí Vašich příbuzných či Vašeho majetku.   
 
rozhodně bezpečněji  6 
spíše ano 19 
těžko říci, nedokážu to posoudit 55 
spíš více ohrožen(a) než dříve 15 
rozhodně více ohrožen(a)  5 

 
 
8. Mnoho lidí má dnes bohužel přímou zkušenost s důsledky zločinnosti. Uveďte prosím, 

zda se Vám přihodila některá z dalších událostí. Týkají se posledních dvou let, tedy 
období od jara 2006. 

 Ano Ne 
Stal(a) jste se v posledních dvou letech Vy sám (sama) obětí kapesní krádeže - v 
obchodě, na ulici? Nemyslíme teď vloupání do bytu anebo případy, kdy se Vám 
prostě něco ztratilo a už jste to nenašel (nenašla), ale skutečnou krádež peněženky, 
osobních dokladů, cenností a podobně.  

14 86 

Stal(a) jste se Vy sám(sama) obětí nějakého násilného trestného činu? Například 
jestliže Vás neznámí lidé fyzicky napadli anebo vyhrožovali napadením. Počítáme 
sem i znásilnění a loupež spojenou s fyzickým násilím. Stalo se Vám v posledních 
dvou letech něco takového? 

9 91 

Nyní o majetku Vaší rodiny. Vloupal se v posledních dvou letech někdo do Vašeho 
bytu, sklepa nebo chaty? Nejde o to, jak velkou škodu způsobil, ale zda se tam 
někdo dostal násilím proti Vaší vůli.  

21 79 

Stalo se Vám, že Vám někdo odcizil auto, motocykl nebo jízdní kolo anebo že Vám z 
uzamčeného auta ukradl nějaký cenný předmět? Opět nám nejde o výši škody, ale o to, zda 
k takové události vůbec došlo. 

23 77 
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9. Ve městě působí herny, některé z nich mají otevřeno po celou noc. Jaký je Váš názor? 

Měly by být herny uzavřeny např. na dobu mezi 22. hodinou a 8. hodinou ráno?  
 

určitě ano 37 
spíš ano 24 
spíš ne 17 
určitě ne 9 
opravdu nevím, nemám na to žádný názor  13 

 
10. Slyšel(a) jste za poslední dva roky ze svého okolí o konkrétním případu domácího násilí – 

týrání dospělých nebo dětí?  
 

ano, vím o takovém případu 27 
ne, neslyšel(a) 73 

 
11. Do jaké míry souhlasíte s níže uvedenými názory? Čísla ve sloupcích znamenají:   
1 = rozhodně ano, 2 = spíš ano než ne, 3 = spíš ne, 4 = rozhodně ne, 9 = nevím.  
 
 1 2 3 4 9 
V Jablonci je problémem výtržnictví, ke kterému dochází v 
souvislosti s fotbalovými zápasy.  

19 22 29 9 21 

V místě bydliště by měly existovat organizované skupiny 
občanů dobrovolníků, které by pomáhaly při udržování 
veřejného pořádku a při prevenci kriminality.  

14 20 28 25 13 

Dneska nemá smysl obracet se na policii osobně s 
oznámením, že máte podezření na nějaký trestný čin. 
Člověka to jen zatěžuje a je to pro něj i nebezpečné. 

16 23 29 22 10 

Jestliže se člověk stal obětí drobnějšího přestupku a zná 
pachatele, měl by si to s ním pokud možno vyřídit sám, bez 
účasti policie a soudů. 

14 21 27 29 9 

 
12. Bezpečnost a majetek občanů se stará jednak celostátní policie ČR, jednak městská 

policie. Jak jste spokojen(a) s jejich prací? Dělají svou práci dobře?   
 
Čísla sloupců znamenají: 1 = velmi spokojen(a), 2 = převážně spokojen(a), 3 = spíše 
nespokojen(a), 4 = velmi nespokojen(a), 9 = nemohu posoudit, nevím 
 

 1 2 3 4 9
s prací celostátní policie 4 41 21 10 24
s prací městské policie (strážníků) 6 34 25 14 21

 
13. Jak byste z vlastní zkušenosti hodnotil(a) chování a práci městských strážníků?  
 

nemám s nimi dosud žádné zkušenosti 38 
mám velmi dobré zkušenosti    9 
převážně dobré 31 
převážně špatné  18 
pouze špatné zkušenosti    4 
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14. Jak by podle Vašeho názoru mohla městská policie v Jablonci zlepšit svou práci?  
 
razantnějšími zákroky vůči vandalům 52 
razantnějšími zákroky vůči bezohledným motoristům 38 
slušnějším chováním a vystupováním 20 
takovým rozmístěním svých členů, aby je lidé znali 26 
větší popularizací své práce, například mezi dětmi a mládeží 21 
výkonem služby pěšími hlídkami 45 
výkonem služby motorizovanými hlídkami  18 
větším využíváním technických prostředků (kamery, dalekohledy pro noční vidění, 
počítačové databáze pachatelů apod.) 

29 

jiná možnost      4 
 
15. Město má pro nejbližší léta řadu záměrů. Které z nich považujete za nejdůležitější a měly 

by se rozhodně (co nejdřív) uskutečnit? 
 
areál přehrady (Tajvan, Sluneční lázně, prostor loděnice, rychlé občerstvení, parkoviště 
aj.)  

57 

nástavba na městském bazénu - ubytování pro turisty a návštěvníky města  11 
rekonstrukce nebo přístavba základních a mateřských škol  44 
přemístění sběrného dvora z Proseče (uvolnění místa pro bytovou výstavbu)  16 
obnova budovy radnice (stavební památka a budoucí kulturně společenské centrum 
města)   

26 

regenerace panelových sídlišť (zateplení, komunikace, parkoviště, zeleň atd.) 37 
park u sídliště Mšeno 30 
koupaliště v Nové Vsi 27 
modernizace a rozšíření kamerového systému v ulicích města  32 
terminál městské hromadné dopravy 40 
něco dalšího    5 
 
16. Vedení města má zájem na tom, aby se řešily problémy všech skupin obyvatel. Někteří 

lidé však potřebují zvýšenou péči a jiní zase kontrolu a dohled. Označte z dalšího 
seznamu maximálně pět skupin, na něž by se měla soustředit největší pozornost.   

 
senioři (kvůli ochraně před bytovou krádeží, podvodem apod.)  45 
mladiství, kteří nadměrně pijí alkohol  35 
lidé závislí na alkoholu 24 
lidé závislí na drogách 34 
dlouhodobě (více než 1 rok) nezaměstnaní občané  32 
lidé po návratu z výkonu trestu 16 
bezdomovci 43 
mladí lidé, kteří nemají zajištěnou ani práci, ani bydlení 39 
etnické menšiny (Romové) 35 
přistěhovalci (Vietnamci, Ukrajinci aj.) s obtížnou integrací do společnosti 15 
uprchlíci (žadatelé o azyl)  6 
problémoví spoluobčané (problémy s dodržováním zákonů) 30 
jiná skupina osob  3 
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17. Věková skupina  
 
18-29 let 24 
30-44 27 
45-59 31 
60 a více 18 

 
18. Současné ekonomické postavení 
 
dělník (vč. pracujících důchodců) 12 
ostatní zaměstnanec (včetně pracujících důchodců) 34 
samostatný podnikatel, soukromník 9 
starobní důchodce (nepracující) 15 
student, učeň 13 
žena v domácnosti (trvale nebo po dobu mat. dovolené) 6 
jiná situace (nezaměstnaný, invalidní důchodce, který nemůže pracovat apod.) 9 
 
19. Nejvyšší ukončené vzdělání 
 

základní (bez vyučení) 20 
vyučen bez maturity nebo SŠ bez maturity 29 
vyučen s maturitou nebo SŠ s maturitou 37 
vysoká škola 14 

 
20. Demografická skupina 
 

muž 48 
žena 52 
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Příloha B 

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ. 
 

V přehledu uvádíme výsledky podobných průzkumů, které se v Jablonci nad Nisou 
uskutečnily v posledních jedenácti letech.  

 
rok 1997 1999 2001 2003 2005 2008 
měsíc sběru dat červen ? listopad červen říjen duben 
agentura Tima Augur Augur Tima Tima Tima 
počet dotazovaných  351 ? 687 730 761 555 

 
Základní podmínky pro srovnatelnost výsledků byly: 

a) shoda použitých metod - ta podle našich informací existuje,  
b) shoda formulace otázek - ta však nemohla být úplná, neboť řešitelé využívali odlišnou 

konstrukci dotazníku i formulace otázek 1.    
Následující srovnání tedy jsou pouze orientační. Srovnání vychází z podoby otázek, jaké 
jsme použili v tomto roce.  
 
1. V které části města bydlíte? 
 
  1997 2003 2005 2008 
centrum města - mezi přehradou, 
městským hřbitovem, ulicemi 
Libereckou, 5. května, Podhorskou 

centrum 24 39 37 38 

Mšeno, Rýnovice, Lukášov severní část 
města 

18 23 27 23 

Proseč, Žižkův vrch, Střelnice západ a 
jihozápad 

27 12 11 12 

Vrkoslavice, Kokonín , od Pražské 
ulice směrem na Novou Ves 

jih a jihovýchod 11 10 11 13 

Jablonecké Paseky, okolí Elektro 
Pragy 

severovýchod 10 16 14 14 

 
2. Jak jste celkově spokojen(a) s životem v Jablonci? Vezměte v úvahu vzhled města, 
možnosti pracovního uplatnění, sportovního a kulturního života, bezpečí v ulicích, úroveň 
veřejných služeb, bydlení, městské dopravy, školství, zdravotnictví atd.    
 
 2001 2003 2005 2008 
rozhodně spokojen(a)  11 22 18 18 
spíše spokojen(a) 50 35 48 45 
tak napůl  22 31 25 29 
spíše nespokojen(a)  13   8   6 6 
rozhodně nespokojen(a)    2   4   3 2 
 

                                                 
1 Znaménko „-” v políčkách tabulek vyjadřuje, že daná možnost nebyla nabídnuta; pak ji ovšem dotazovaní nevybírají a mění 
se tak struktura výsledných odpovědí. 
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3. Který druh kriminality Vás osobně ve Vašem městě trápí nejvíc? *  
 
 2001 2003 2005 2008 
přepadení chodců (oloupení, znásilnění) 17 12   8 12 
drogová kriminalita  - 14 10 13 
kapesní krádeže  5   8 12 12 
krádeže v bytech 21 19 23 22 
krádeže motorových vozidel  39 18 17 14 
krádeže jízdních kol  4   8 10   9 
vykrádání aut 10 17 18 16 
něco jiného   4   3   2   2 
*Za účelem srovnatelnosti přepočteno na variantu, kdy mohli dotazovaní uvést jedinou možnost. Je tedy uveden 
procentní výskyt problémů ze všech uváděných problémů.   
 
4. Které přestupky Vás osobně ve Vašem městě trápí nejvíc? *  
 
 1999 2001 2003 2005 2008 
rušení nočního klidu 10   9 13 12 10 
poškozování veřejné zeleně   9 10 12 10 15 
přestupky způsobené v opilosti 12 11 16 15 14 
přestupky v silničním provozu (porušování 
předpisů, špatné parkování)   

15 16 15 18 19 

poškozování doprav. značení a jízd. řádů MHD 16 19 13 15 13 
znečišťování veřejných prostranství psími 
výkaly  

33 27 23 26 20 

přestupky v občanském soužití (urážky, 
pomluvy apod.)  

  4   6   7   3   8 

něco jiného  - -   1   2   1 
* Za účelem srovnatelnosti přepočteno na variantu, kdy mohli dotazovaní uvést jedinou možnost. Je tedy uveden 
procentní výskyt problémů ze všech uváděných problémů.    
 
5. Podívejme se nyní na okolí Vašeho bydliště. Odpovězte v každém řádku, jak velkým 
problémem v okolí Vašeho bydliště jsou … 
 

důležitost problému: A B C 
 97 03 05 08 97 03 05 08 97 03 05 08

Nedisciplinovaně jezdící řidiči 
automobilů 

44 43 45 50 28 33 38 34 28 24 17 16

Špína a odpad na ulicích a v 
parcích 

48 29 33 44 36 43 43 41 16 28 24 15

Chování příslušníků 
národnostních menšin 

38 34 37 43 32 25 33 36 30 41 30 21

Mládež, která se nudí a 
poflakuje se po ulicích 

23 36 34 34 36 31 33 41 41 33 33 25

Zničené telefonní budky, 
autobusové zastávky aj.  

30 29 30 33 40 42 41 42 30 29 29 25

Pomalované zdi domů 13 34 33 26 35 36 33 43 52 30 34 31
Narkomani a překupníci drog 13 20 17 23 30 32 32 30 57 48 51 47
Špatné ovzduší, smog 18   7 12 14 33 28 36 43 49 65 52 43
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* Nejvýše tři problémy, označené dotazovanými za největší, jsou ve sloupci A, další, menší problémy ve sloupci 
B, a ty, které dotazovaný nepovažoval za problém, jsou ve sloupci C. Seřazeno podle nejzávažnějších problémů v 
roce 2008.   
 
6. Ve které části Jablonce nad Nisou se cítíte nejméně bezpečně?  
 
lokalita 2001 2003 2005 2008 
  % % % % 
centrum 6 21 26 23 
autobusové nádraží (a okolí)  9 12 9 10 
Tyršův park a okolí, konečná stanice 
tramvaje  4 2 7 11 
ulice 5. května 32 23 8 10 
u přehrady 2 5 5 4 
celé město - 2 4 4 
Dlouhá ulice 5 2 2 0 
Podhorská ulice 2 2 2 8 
Zelené údolí 2 3 2 3 
romské čtvrtě 4 1 1 1 
okrajové části (obecně) 4 4 - 4 
jiné 30 23 34 22 
 
7. Vzpomeňte si na svou situaci před dvěma lety. Cítíte se od té doby bezpečněji? Myslíme 
jak Vaše osobní bezpečí, tak bezpečí Vašich příbuzných či Vašeho majetku.   
 
 2001 2003 2005 2008 
rozhodně bezpečněji   2   5   2  6 
spíše ano 13 19 16 19 
těžko říci, nedokážu to posoudit    66 * 51 52 55 
spíš více ohrožen(a) než dříve 15  19 22 15 
rozhodně více ohrožen(a)    4   6   8 5 
* Zahrnuty odpovědi „stejně jako před dvěma lety“ a „nevím“.  
 
8. Mnoho lidí má dnes bohužel přímou zkušenost s důsledky zločinnosti. Uveďte prosím, zda 
se Vám přihodila některá z dalších událostí (% odpovědí ANO). 
 
 1997 2003 2005 2008 
 Ano Ano Ano Ano 
Stal(a) jste se v posledních dvou letech Vy 
sám (sama) obětí kapesní krádeže - v 
obchodě, na ulici?  

  9 15        15 14 

Stal(a) jste se Vy sám(sama) obětí nějakého 
násilného trestného činu?    2 12          9 9 

Vloupal se v posledních dvou letech někdo do 
Vašeho bytu, sklepa nebo chaty?  13 23        24 21 

Stalo se Vám, že Vám někdo odcizil auto, 
motocykl nebo jízdní kolo anebo že Vám z 
uzamčeného auta ukradl nějaký cenný 
předmět?  

15 32        27 23 
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12. O bezpečnost a majetek občanů se stará jednak Policie ČR, jednak městská policie. Jak 
jste spokojen(a) s prací městské policie? Dělá svou práci dobře?   
 
 1999 2001 2003 2005 2008 
určitě ano  4   7 11   3 6 
převážně ano 22 27 38 36 34 
těžko říci, nedokážu to posoudit    42 *    42 * 28 17 21 
převážně ne 24 18 15 31 25 
rozhodně ne   8   6   8 13 14 
* Použity možnosti „tak napůl“ a „nevím“.  
 
13. Jak byste z vlastní zkušenosti hodnotil(a) chování a práci městských strážníků?  
 
 1999 2001 2003 2005 2008 
nemám s nimi dosud žádné zkušenosti 20 17 42 40 38 
mám velmi dobré zkušenosti  5 6   9   5 9 
převážně dobré 17 26 31 31 31 
převážně špatné  18 10 15 20 18 
pouze špatné zkušenosti  6 5   3   4 4 
ani dobré ani špatné 34 36 - - - 
 
14. Jak by podle Vašeho názoru mohla městská policie v Jablonci zlepšit svou práci? * 
 
 1999 2001 2003 2005 2008 
razantnějšími zákroky vůči vandalům 45 39 25 23 21 
razantnějšími zákroky vůči bezohledným 
motoristům 11   8 15 16 15 

slušnějším chováním a vystupováním 14   6   7   7   8 
takovým rozmístěním svých členů, aby je lidé 
znali 18 13 10   7 10 

větší  popularizací své práce, například mezi 
dětmi a mládeží 10 3 6 6   8 

výkonem služby pěšími hlídkami - 17  20 19 18 
výkonem služby motorizovanými hlídkami  -   7   5   7   7 
větším využíváním technických prostředků  -   4 10 12 11 
jiná možnost  2   3   2   3   2 
* Za účelem srovnatelnosti přepočteno na variantu, kdy mohli dotazovaní uvést jedinou možnost. Je tedy uveden 
procentní výskyt doporučovaných způsobů práce MP ze všech uváděných.   
 
17. Věk dotazovaných 2 

 1997 1999 2001 2003 2005 2008 
18-29 let 26 - 27 25 25 24 
30-44 23 - 26 27 28 27 
45-59 29 - 30 30 30 31 
60 a více 22 - 18 18 17 18 

 

                                                 
2 V případě průzkumů společnost Augur jsme neměli všechny výsledky dostupné – společnost je nezjistila nebo nesdělila. To 
se bohužel týká struktury dotazovaných podle věku v r. 1999, podle vzdělání a podle ekonomické aktivity v r. 2001. 
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18. Současné ekonomické postavení 
 
 1997 2001 2003 2005 2008 
dělník (včetně pracujících důchodců) 17 - 13 13 12 
ostatní zaměstnanec (včetně pracujících 
důchodců) 

35 - 29 33 34 

samostatný podnikatel, soukromník   8 - 11   8 9 
starobní důchodce (nepracující) 21 - 17 16 15 
student, učeň   4 - 11 15 13 
žena v domácnosti (trvale nebo po dobu mat. 
dovolené) 

  6 -   7   6 6 

jiná situace (nezaměstnaný, invalidní důchodce, 
který nemůže pracovat apod.) 

  9 - 12   9 9 

 
19. Nejvyšší ukončené vzdělání 
 
 1997 2001 2003 2005 2008 
základní (bez vyučení) 16 19 18 20 
vyučen bez maturity nebo SŠ bez maturity 39 34 31 29 
vyučen s maturitou nebo SŠ s maturitou 34 

 
83 

39 38 37 
vysoká škola 11 17   8 13 14 
 
20. Pohlaví 
 
 1997 2001 2003 2005 2008 
muži 47 47 48 48 48 
ženy 53 53 52 52 52 
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Příloha C 

 
 

NEBEZPEČNÉ  LOKALITY. 
 
 
V seznamu je - po sdružení sousedních některých ulic a setřídění - soupis lokalit, ve které se 
občané města cítí nejméně bezpečně (otázka č. 6 v příloze A).  
 
 

lokalita počet % 
celkem  431 100 
centrum 98 22,7 
konečná tramvaje a Tyršův park 47 10,9 
autobusové nádraží 44 10,2 
5.května 33 7,7 
přehrada 19 4,4 
Dlouhá 17 3,9 
Podhorská 17 3,9 
parky 16 3,7 
večer všude 13 3,0 
Zelené údolí 13 3,0 
Liberecká 9 2,1 
Na Vršku 8 1,9 
Žižkův vrch 7 1,6 
Dolní náměstí 7 1,6 
Revoluční 6 1,4 
Mšeno 6 1,4 
Paseky 6 1,4 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
Lukášov 1 0,2 
Hřbitovní 1 0,2 
Kokonín 1 0,2 
Rýnovice 1 0,2 
u bazénu v noci 1 0,2 
v obchodech (přepadení) 1 0,2 
v každé menší uličce 1 0,2 
U Balvanu 1 0,2 
okolí býv. Jabloně (bezdomovci) 1 0,2 
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Závěry ze sociologického průzkum vnímání pocitu bezpečí občanů provedeného v roce 
2008 na vzorku 555 obyvatel města. 
 
a) Z druhů kriminality občany nejvíce trápí krádeže v bytech, sklepích a chodbách (47%); 

dále vykrádání aut (35%) a krádeže motorových vozidel (31%). 
b) Z přestupků jim nejvíce vadí znečisťování veřejných prostranství psími výkaly (46%), 

přestupky v silničním provozu (43%) a poškozování veřejné zeleně (35%) a přestupky 
v opilosti (31%). 

c) Největší problémy v okolí svého bydliště vidí v nedisciplinovaných řidičích (50%), 
v odpadu a špíně na ulicích a v parcích (44%) a v chování příslušníků národnostních 
menšin (43%), mládež, která se nudí a poflakuje se (34%). 

d) Pro 41% je fotbalové výtržnictví rozhodně problémem, pro 38% spíše není. 
e) S prací Policie ČR je spokojeno 45% respondentů a s městskou policií 40%. 
f) Městská policie by mohla zlepšit svou práci razantnějšími zákroky vůči vandalům (52%), 

kvalitním výkonem služby pěšími hlídkami (45%) a razantnějšími zákroky vůči 
bezohledným motoristům (38%) 

g) 61% občanů si přeje, aby byly herny přes noc (mezi 22. a 8. hodinou) uzavřeny; 
h) Při označení skupin obyvatel, které zasluhují zvýšenou pozornost, stanovilo pořadí – 

skupina seniorů 45% (ochrana před bytovou krádeží, podvodem a pod.), bezdomovce 
43% a mladé lidi, kteří nemají zajištěnou práci ani bydlení 39% dotázaných. 

i) Nejméně bezpečně se občané cítí v centru města !!, dále na konečné tram a v Tyršově 
parku a na nádraží ČSAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


