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1. Úvod 
Dne 15. 10. 2007 usnesením č. 1150/2007 vláda České republiky schválila Strategii 

prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Statutární město Liberec bylo zařazeno           

do městské úrovně prevence kriminality a podmínkou získání dotací ze státního rozpočtu 

na výdaje realizované v rámci Městského programu prevence kriminality v roce 2010        

je zpracování Programu prevence kriminality na rok 2010. 

Na základě přijatých organizačních změn Magistrátu města Liberec bylo 

rozhodnuto, že přípravu a realizaci Programu prevence kriminality statutárního města 

Liberec budou zabezpečovat pracovníci Městské policie Liberec zařazení do odboru 

prevence kriminality.  

 

2. Východiska 
 Program prevence kriminality Městské policie Liberec pro rok 2010 vychází           

z Koncepce prevence kriminality města Liberec na období 2009 – 2011 (dále jen 

„Koncepce“), která byla schválena Zastupitelstvem města Liberce.  

 V této Koncepci jsou v kapitole 7.5. NÁVRHY NA NAPLNĚNÍ CÍLŮ uvedeny 

možné budoucí projekty prevence kriminality nejen z oblasti situační a sociální prevence, 

ale také projekty zaměřené na zlepšení komunikace s občany města a na udržení již 

fungujících dlouhodobých projektů.  

 

3. Projekty prevence kriminality 
 Městská policie Liberec si pro rok 2010 zvolila na základě Koncepce k realizaci tři 

projekty, které by ráda prostřednictvím svého Odboru prevence kriminality ve městě 

Liberci uskutečnila.  

Z kapitoly 7.5.3. KOMUNIKACE S OBČANY byl zvolen bod č. 5, v jehož rámci 

budou vydány tištěné informačně bezpečnostní materiály pro děti.  

Z kapitoly 7.5.4. UDRŽENÍ JIŽ FUNGUJÍCÍCH DLOUHODOBÝCH PROJEKTŮ 

se jedná o dva projekty, z nichž prvním je zamezení páchání trestné činnosti na seniorech   

a zdravotně postižených osobách, tzv. „osobní alarmy“ a tím druhým jsou tzv. „kurzy 

sebeobrany pro ženy“, který proběhl již několikrát a setkal se s velkým ohlasem účastnic.  
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 3. 1 Tisk informačně preventivního materiálu pro děti 
 Cílovou skupinou jsou děti základních a mateřských škol a cílem projektu              

je posílení právního vědomí a zvýšení informovanosti dětí tak, aby bylo znesnadněno 

páchání trestné činnosti na dětech. Tento materiál bude sloužit všem dětem města Liberec, 

ale i z řad dětských návštěvníků města, a to nejen k právně bezpečnostním informacím, ale      

i k informacím o dalších službách, které poskytuje městská policie v rámci svých 

preventivních projektů.  

 Tiskoviny budou distribuovány v rámci pravidelných přednášek pracovníků MP 

Liberec dle kapitoly 7.5.3. KOMUNIKACE S OBČANY bod 2 a při prezentačních akcích 

MP Liberec. 

 

 3. 2 Osobní alarmy 
 Cílovou skupinou projektu jsou senioři a zdravotně postižené osoby a projekt 

navazuje na projekt prevence kriminality „SENOIR LINKA“ realizovaný v roce 2009. 

 Cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečí seniorů a zdravotně postižených osob       

na veřejných prostranstvích, v nákupních střediscích, v prostředcích hromadné dopravy 

apod. Staří lidé a zdravotně postižené osoby žijící osamoceně se často stávají často oběťmi 

majetkových, ale i násilných trestných činů díky své fyzické a psychické bezbrannosti       

a důvěřivosti. Osobní alarm jim má sloužit jako jeden z prostředků osobní ochrany, neboť 

každému, kdo se již někdy ocitl v ohrožení, nabízí osobní přenosný alarm skvělou ochranu 

před napadením - jistotu stále po ruce. Přístroj se vejde do každé kapsy a je velice účinný. 

Osobní alarm pomůže při napadení, při úrazu na odlehlém místě, slouží k ochraně 

peněženek, brašen, batohů, kol atd. Přístroj se upevní zvenku na tašku a spouštěcí tkanice 

se přiváže k poutku kalhot či sukně nebo je možné si ji omotat kolem zápěstí. Při pokusu   

o krádež dojde k vysunutí kolíčku na druhém konci tkanice, a tím ke spuštění sirény 

alarmu. Alarm do peněženky reaguje na světlo a opět dojde ke spuštění sirény alarmu. 

 Osobní alarmy se budou předávat seniorům a zdravotně handicapovaným osobám 

v rámci přednášek pracovníků MP Liberec dle kapitoly 7.5.3. KOMUNIKACE 

S OBČANY bod 2. 

 

 3. 3 Sebeobrana pro ženy 
 Cílovou skupinou pro tento projekt jsou ženy ve věku od 18 let a cílem těchto 

víkendových kurzů sebeobrany je připravit účastnice na nebezpečné situace, při kterých 
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mohou být fyzicky napadeny. Nejprve se ženy účastní teoretické přednášky, ve které        

je zakotvena legislativa, prevence i psychologie napadení, a poté následuje samotná 

praktická výuka sebeobrany. 

 Projekt byl již opakovaně u Městské policie Liberec realizován a účastnice se po 

jeho absolvování cítily mnohem jistější, bezpečnější a svobodnější. Dá se tedy prohlásit, že 

se jedná o osvědčený kurz, který již v minulosti splnil svůj účel. 

 

 3. 4 Závěrečná shrnutí 
 Prostřednictvím výše uvedených programů prevence kriminality by Městská policie 

Liberec chtěla posílit celkovou bezpečnost občanů i návštěvníků našeho města. Funkcí 

těchto programů je také informovat obyvatele o tom, jak mohou chránit sami sebe, své 

životy i majetek, ale i o tom, v jakých situacích nemají váhat obrátit se na strážníky pro 

pomoc či radu. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám obyvatel, kterými 

jsou zejména děti, starší občané, handicapované osoby, ale také ženy. Pro každou z nich   

je zvolen cílený způsob realizace projektu tak, aby jeho provedení odpovídalo všeobecným 

komunikačním prostředkům dané skupiny (přednášková činnost s tématikou prevence 

kriminality). Ženám je nabídnuta nejen teoretická výuka, ale i mnohdy účinnější praktický 

nácvik (kurz sebeobrany pro ženy).  

 Věříme, že se tyto projekty osvědčí a naleznou své uplatnění mezi obyvateli. Pro 

Městskou policii Liberec pak budou znamenat zavedení nového přístupu k občanům, 

postaveném na komunikaci, otevřenosti a vstřícnosti. Rozhodně se nebude jednat o krok 

konečný, ale naopak výchozí, který bude dále rozvíjen i v dalších letech. 

 

4. Dětské dopravní hřiště 
 Nosným programem je výchovné působení na mládež, která v rámci školní 

docházky absolvuje kurz mladého cyklisty, na jehož konci úspěšní absolventi obdrží 

průkaz cyklisty. Tuto výuku dnes zajišťuje dětské dopravní hřiště (DDH), jehož 

pronajímatel – KÚ Libereckého kraje – má enormní zájem, aby se toto DDH stalo 

v budoucnu nejen místem výuky školáků, ale i místem, kde by se mohla scházet široká 

veřejnost a získávat potřebné zkušenosti a informace ohledně celkové bezpečnosti jak 

cyklistů, tak i ostatních účastníků silničního provozu. Byla navázaná spolupráce 

s Besipem, ČČK a s odborem KÚ, zabývajícího se bezpečností silničního provozu.          

Ve spolupráci s těmito složkami byly uspořádány akce jak na samotném DDH, tak i mimo 
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něj. Strážníci městské policie se aktivně zapojili do výuky mladých cyklistů a v roce 2010 

budou nápomocni při výuce, zkouškách, soutěžích, ale dopravně bezpečnostních akcích, 

pořádaných v rámci toho programu.  

  

5. Práce s dětmi formou přednášek a ukázek výcviku 
strážníků 

 Organizace a realizace preventivně bezpečnostních přednášek dle kapitoly 7.5.3. 

KOMUNIKACE S OBČANY bod 2 s tématem souvisejícím s prevencí kriminality          

na základních a mateřských školách vychází z modelu, kdy se městská police zaměří         

na všechny stupně ZŠ, a to vždy s přiměřeným programem prevence kriminality dané 

věkové kategorie (šikana, domácí násilí, jednání s cizími lidmi apod.). Dalším tématem 

přednášek je i dopravně bezpečnostní výuky dětí. Záměrem je, aby strážník se svoji 

osvětovou besedou navštívil každou třídu, kde školy o tyto besedy projeví zájem, či které 

reagovaly pozitivně na naše aktivní vyhledávání a oslovení. Cílem je postupné zvyšování 

právního vědomí, kdy žáci si své nové poznatky v rámci zpětné projekce promítnou         

do reálného života a na konkrétních, předem připravených případech si vyzkouší realizaci 

nově nabytých zkušeností. 

 Ukázky výcviku strážníků MP Liberec a jejich služebních psů provozovala městská 

policie již v minulostech, a vzhledem k tomu, že se tato metoda prezentace pravence 

kriminality osvědčila, chceme pokračovat v seznamování žáků škol, ale i široké veřejnosti 

jak s výcvikem strážníka městské policie, tak i s výcvikem a připraveností služebních psů. 

Tyto ukázky jsou pořádány na základě vyžádání jiných subjektů (MŠ, ZŠ, ZOO, KÚ 

LK…), v rámci prezentace složek IZS veřejnosti, nebo při mezinárodních soutěžích. 

 Pro zvýšení bezpečnosti a viditelnosti dětí v silničním provozu bychom v roce 2010 

zajistili z dotačních fondů České republiky či grantového fondu Libereckého reflexivní 

materiály jako jsou reflexní samolepky, reflexní pásky či reflexní vesty. 

 

6. Působení v oblasti BESIP prostřednictvím 
přenosného preventivního měřiče rychlosti 

 K této činnosti používáme přenosný preventivní měřič rychlosti VIASIS 2000 (dále 

jen „radar“), který upozorňuje řidiče na momentální rychlost jeho vozidla. Toto opatření    

je realizováno na území katastrálního města Liberec, a to vždy v takových místech, která 

jsou pro ostatní účastníky silničního provozu vysoce riziková. Jsou to přechody pro 
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chodce, v okolí ZŠ a MŠ, či v místech vysoké koncentrace osob, např. u Krajské 

nemocnice Liberec. Na vyžádání zástupců jak zmíněných organizací, tak i třeba Komise 

dopravního značení MML, kdy jsou tímto způsobem získávána data, která jsou následně 

vyhodnocena a analyzována a jsou prováděna příslušná opatření vedoucí k nápravě dané 

situace. V této činnosti úzce spolupracujeme a poskytujeme naměřená data zejména odboru 

dopravy MML, Policii ČR či  Komisi dopravního značení MML. Toto zařízení nejen,      

že měří rychlost vozidel, ale vyhodnocuje i zatíženost jednotlivých komunikací. Tato data 

poté slouží shora uvedeným orgánům k jejich činnosti.   

 Vzhledem k tomu, že stávající radar je již vlivem povětrnostních podmínek 

opotřebovaný a morálně zastaralý, chtěli bychom v roce 2010 zakoupit radar nový,            

a to z dotačních prostředků České republiky. 

 

7. Prezentace prevence kriminality v médiích 
 Prezentace práce městské policie na úseku prevence kriminality, ale i obecná 

informovanost o předcházení sociálně patologickým jevům a zamezení páchání trestné 

činnosti, je důležitou součástí každodenního styku MP Liberec s občany prostřednictvím 

médií. Proto budeme i nadále využívat webové stránky MP Liberec, regionální deníky       

a televize. 
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