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1 ÚVOD 
 

Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová na období 2021 – 2025 (dále jen „Koncepce“) 
byla vypracována v souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality České republiky na 
období 2021 – 2025 (dále jen „Strategie“) a popisuje problémy identifikované v rámci bezpečnostní, 
sociálně-demografické a institucionální analýzy města, přičemž navrhuje jejich řešení včetně všech 
potřebných zdrojů (organizačních, personálních, finančních a dalších). 

Priority prevence kriminality pro období 2021 – 2025 byly stanoveny na základě analýzy stavu 
veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Moravská Třebová. Zaměřují se na nejčastější druhy 
trestné činnosti a cílové skupiny obyvatel, které jsou nejvíce ohroženy či zasaženy pácháním trestné 
činnosti. Dále se jedná o priority, které mají preventivní význam a zapojují do řešení jednotlivých témat 
prevence kriminality co nejširší okruh místní komunity. 

Hlavním úkolem města je, na základě tohoto dokumentu realizovat preventivní politiku v rámci svého 
území, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, zajišťovat finanční podporu aktivitám, které 
mají bezprostřední vliv na aktuální úroveň bezpečnostní situace v Moravské Třebové. 
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2 PREVENCE KRIMINALITY 
 

 

 

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré úsilí vyvíjené státními, 
veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování 
obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality 
a jejich následků. Jedná se o opatření situační prevence, sociální prevence, včetně informování 
veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence 
kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří 
nejrůznější formy závislostí. 

Hlavním cílem aktivit prevence kriminality je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, jejich příčin 
a následků a zvyšování pocitu bezpečí občanů. 
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Oblasti prevence kriminality: 

 Sociální prevence 

Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu 
nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny 
páchání trestné činnosti. 

 Situační prevence 

Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za 
určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se 
snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat. 

 Informační programy pro širokou veřejnost 

Upozorňují na nebezpečí ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech ochrany před 
ní. Cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti a motivace k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní 
bezpečnosti a ochraně majetku. 

 Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů 

Je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální 
situace a psychickou připravenost ohrožených osob. 

 

Úrovně preventivních aktivit: 

 Primární prevence 

Obsahuje veškeré konkrétní aktivity s cílem předejít problémům a následkům společensky 
nebezpečných jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření. Zahrnuje 
především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména 
na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména dětí a 

mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). 

 Sekundární prevence 

Zahrnuje opatření, jejichž cílem a konečným důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti 
kriminality. Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že 
se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy (např. drogové a 
alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobou 
nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací.  

 Terciární prevence 

Usiluje o zabránění opakování trestných činů, negativních společensky nebezpečných jevů a 
ohrožujících závislostí u osob s kriminální minulostí. Zaměřuje se na resocializaci kriminálně 
narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při 
získávání bydlení apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a 
rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.  
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3 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA 
 

 

Mapa 1 – Moravská Třebová (Zdroj: www.mapy.cz) 

Moravská Třebová se nachází v okrese Svitavy, ve východní části Pardubického kraje, přibližně 80 km 
jihovýchodně od krajského města Pardubic a v bezprostřední blízkosti hranic kraje Olomouckého. Je 
správním centrem ORP, které zahrnuje 33 obcí s celkovým počtem obyvatel 26.443 (k 1. 1. 2020). 
Moravská Třebová byla v minulosti známá hlavně textilním průmyslem (GŘ Hedva) a podniky jako Kras, 
Prefa, Statní statek a těžbou nerostných surovin. Tyto podniky byly pro danou oblast klíčové a 
zaměstnávaly velkou část místních obyvatel a obyvatel z okolí Moravské Třebové. Po roce 1989 došlo 
k útlumu činnosti těchto velkých zaměstnavatelů a dnes v oblasti dominuje především odvětví 
zabývající se zpracováním plastů. (Rehau, Atek, Treboplast).  

 

3.1 Demografický vývoj 
 

Po celé období, kdy se od druhé poloviny 19. století začalo se systematickým sčítáním lidu, udržovala 
se populace Moravské Třebové okolo počtu 10 000 obyvatel. K významnějším výkyvům došlo po první, 
ale hlavně po druhé světové válce, kdy byla drtivá většina obyvatel německé národnosti odsunuta a 
město bylo dosídleno nejdříve osadníky z vnitrozemí a později i ze vzdálenějších koutů republiky, 
včetně Romů ze Slovenska. Již v 80. letech tak počet obyvatel dosáhl předválečné úrovně a v souvislosti 
s rozvojem převážně textilního průmyslu a bytové výstavby nadále stoupal zhruba až do roku 1991, kdy 
dosáhl svého vrcholu. Následně došlo v roce 1992 k prudšímu poklesu v souvislosti s odtržením obcí 
Gruna, Malíkov a Radkov a od roku 1993 pak stav obyvatel klesá průběžně.  
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Graf 1 – Vývoj počtu obyvatel města Moravská Třebová  (Zdroj: ČSÚ) 

 

3.2 Nezaměstnanost 
 

Nezaměstnanost má neblahý vliv na společnost jako celek. Jsou s ní spojeny nejen společenské a 

individuální ztráty, ale nepochybně i sociální důsledky. Lze ji považovat za jeden z nejčastějších 

kriminogenních faktorů, když jako důsledek dlouhodobé nezaměstnanosti nelze vyloučit sociální 

exkluzi a následné možné sklouznutí k trestné činnosti. 

Moravskotřebovsko je dlouhodobě regionem s nejhorší situací na trhu práce v Pardubickém kraji. Podíl 

nezaměstnaných osob (tj. dosažitelných uchazečů o zaměstnání na obyvatelstvu ve věku 15-64 let) 

převyšuje o 2,2 procentního bodu krajský průměr; ke konci roku 2019 činil 4,40 % a byl mezi správními 

obvody Pardubického kraje nejvyšší, září 2020 je procento nezaměstnanosti v Mor. Třebové – 4,3 %. 

Dlouhodobě má svitavský okres nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Pro období 2014 – 2020 byla 

východní polovina okresu (správní obvody obcí s rozšířenou působností Svitavy a Moravská Třebová) 

zařazena mezi hospodářsky slabé regiony se soustředěnou podporou státu. 1 

 

UoZ evidovaní na jednotlivých kontaktních pracovištích k 31. 12. 2019 

Okres/KoP  celkem ženy OZP 
madiství, 
absolventi 

UoZ 
nad 50 
let 

Podíl 
evidovaných 
déle než 1 rok v % 

Okres Svitavy 
celkem 

1914 864 394 86 720 12,3 

KoP Litomyšl 252 111 57 20 88 7,8 

KoP M.Třebová 785 352 168 21 323 16,9 

KoP Polička 286 117 45 17 93 5,6 

KoP Svitavy 591 284 124 28 216 10,6 

 Tabulka 1 -  Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 

                                                           
1  Zdroj: https://www.uradprace.cz/web/cz/statistiky-pak 
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Významní zaměstnavatelé v Moravské Třebové: (Jevíčku) 2 

- REHAU, s.r.o. (výroba plastových výrobků pro automobilky) 

- ATEK, s.r.o. (výroba pryžových a plastových výrobků pro automobilky) 

- Czech Blades s.r.o. (výroba nožířských výrobků) 

- Odborný léčebný ústav Jevíčko (zařízení pro léčbu plicních onemocnění) 

- KAYSER, s.r.o. (výroba a prodej láhví na plyn a bombiček) 

3.3 Sociální dávky 
Významným indikátorem míry zatížení obce sociálními problémy mohou být i počty příjemců různých 

typů sociálních dávek – především pak vybraných dávek hmotné nouze nebo státní sociální podpory. 

Mezi skupinami nejvíce ohroženými příjmovou chudobou bývají dlouhodobě nezaměstnaní nad 1 rok 

a příjemci dávek HN (hmotné nouze). Tyto dvě skupiny se přitom z velké části překrývají.  

PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ  Počet 

Počet dávek/příjemců za 3/2019  109 

Celkový počet SPO za 3/2019  240 

z toho v okruzích SPO 

osob ve věku 65 a více let 9 

nezaopatřené děti 95 

  Tabulka 2 -  Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 

Stojí za zmínku, že až 22 % příjemců dávky – příspěvku na živobytí za březen 2019 bydlelo na náměstí 

T. G. Masaryka. 3 

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC 
Počet vyplacených dávek  Výdaje (v tis. Kč)* 

v roce 2018 ve 3/2019 v roce 2018 ve 3/2019 

Celkem 34 4 44,1 2,6 

z toho 

hrozba újmy na zdraví 1 0 2 0 

mimořádná událost 0 0 0 0 

jednorázový výdaj 7 1 3,9 0,5 

nezbytné náklady 5 0 14 0 

sociální vyloučení 9 1 9 1 

odův. náklady dítěte 12 2 15,2 1,1 

Tabulka 3  -  Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 

                                                           
2  Zdroj:  MPSV 
3  Zdroj: Šmoldas, Agentura pro sociální začleňování,   Vstupní analýza Moravská Třebová 
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Typ dávky 
Počet vyplacených dávek 

ve 3/2019 

Průměrná výše 

dávky (Kč) 

Příspěvek na bydlení   244 
3 132 

Příspěvek na mobilitu   334 
 

Přídavek na dítě   309 
 

Příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte   9 
 

Příspěvek na péči 471  

z toho 

I. st. 

závislosti 155 
 

II. st. 

závislosti 160 
 

III. st. 

závislosti 112 
 

IV. st. 

závislosti 44  
   Tabulka 4  -   Zdroj:  MPSV, vlastní zpracování 

 

3.4 Sociálně vyloučené lokality 
 

 Městská ubytovna 

Mezi sociálně vyloučenou lokalitu je zahrnuta městská ubytovna, která se nachází na ulici Brněnská 50. 
Na ubytovně je celkem 22 pokojů pro dva, celkem 46 lůžek. Ty jsou využívány asi ze tří čtvrtin. Také 
jsou zde formálně zřízena 2 tzv. krizová lůžka, která však prakticky nebývají využívána a pokoj tak slouží 
jako sklad nábytku.  

Většina obyvatel ubytovny pochází z okolních obcí nebo přímo z Moravské Třebové. Věkový průměr 
ubytovaných se pohybuje okolo 50 let. 

Za lůžko na pokoji se platí měsíčně částka cca 2500 – 2 600 Kč, kterou ubytovaní hradí převážně ze 
sociálních dávek, také ze starobních či invalidních důchodů, v menší míře z výplaty. 
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            Obrázek 1 – Městská ubytovna v Moravské Třebové (zdroj: Šmoldas, Agentura pro sociální začleňování) 

 

 Františkánský klášter 

Přes 10 let poskytuje zázemí a ubytování osobám ohroženým bezdomovectvím a osobám, které se 
ocitly v těžké životní situaci, Řeholní dům řádu menších bratří (neboli řád fantiškánů) ve svém objektu 
v klášteře v Moravské Třebové a na dalších dvou farách v obcích Staré Město a Gruna. 

Dle dostupných informací je zde ubytováno 30 osob přímo v klášteře (jen dospělí) a 30 osob, včetně 
asi 6 dětí na farách ve Starém Městě a na Gruně.  

Ubytování v klášteře nefunguje na principu sociální služby, většina aktivit je zde poskytována na bázi 
dobrovolnictví členů řádu a jejich spolupracovníků. Za ubytování je měsíčně pooskytována úhrada ve 
výši zhruba 3000 Kč. Částka je hrazena převážně ze sociálních dávek, starobních nebo invalidních 
důchodů.  

 

 

                                          Obrázek 2 – Františkánský klášter v Moravské Třebové  (Zdroj: www. Mapy.cz) 
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 Městské holobyty v Boršově 

Zde se nachází 7 bytů, z toho je pět obsazených, dva prázdné. V současné době v těchto bytech bydlí 8 
dospělých a 5 dětí. 

Nájem se pohybuje v rozmezí 1500 – 1600 Kč. 

 

3.5 Místní romská populace4 
 

V Moravské Třebové je poměrně vysoké zastoupení romské populace a to cca 3 %, což činí přibližně 
300 osob z celkového počtu obyvatel Moravské Třebové (10 025 k 30. 9. 2020).  Místní Romové patří 
mezi chudší obyvatele města, potýkají se často s dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužením, tvoří 
vysoké procento příjemců dávek hmotné nouze a část z nich se také potýká se závislosti na drogách. 

Skupina Romů není ale jednotná, jsou zde zastoupeny různé subetnické skupiny (Sinti, Rumungři) a 
několik větších rodin, jejichž vztahy nejsou vždy harmonické. Z těchto a i dalších důvodů nemají místní 
Romové žádnou politickou či sociální platformu nebo organizaci, skrze níž by prosazovali svoje zájmy, 
ačkoli dříve ve městě existovalo romské sdružení. Jejich potřeby jsou tedy „ventilovány“ jinými 
institucemi, dříve převážně Centrem volného času, nyní se dá říci, že úlohu Centra „převzal“ Komunitní 
klub zřízený, v rámci projektu, Agenturou pro sociální začleňování.  Má za úkol účinně pomáhat 
osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, ztrátou zaměstnání, s rasovou a národnostní 
diskriminací. Projekt bude podpořen jen do 6/2022, poté bude muset město řešit financování klubu 
buď z vlastních zdrojů, nebo na fungování klubu sehnat peníze formou vhodných projektů.  

Většina Romů z Moravské Třebové bydlí v centru města, na náměstí a v některých přilehlých ulicích.  

Romské osídlení centra města je většinovým veřejným míněním vnímáno spíše negativně, protože se 
jedná o jinak turisticky atraktivní lokalitu v městské památkové rezervaci. Na veřejných prostranstvích 
dochází k občasným konfliktům a centrum zůstává mimo úřední hodiny prakticky vylidněné. 

Místní Romové se sdružují na náměstí hlavně o víkendech a v letních měsících. 

Dle odhadů se ve městě nyní nachází 15 až 20 romských domácností v bytové nouzi, nebo se 
zhoršujícími podmínkami bydlení. 

Až na pár výjimek, dochází všechny školou povinné romské děti do ZŠ na „Křižovatce“ (ZŠ, ul. ČSA), kde 
v současné době tvoří až čtvrtinu žáků. V současné době je ve škole kromě velkého množství romských 
žáků také minimálně 2/3 žáků z různých sociálně slabých rodin, případně žáci s různými poruchami 
učení apod. 

Část místních Romů se také potýká se závažnými zdravotními potížemi, které jim neumožňují 
plnohodnotný výkon práce. Nemají také ustálené pracovní návyky nebo potřebnou pracovní disciplínu, 
a proto u nich často dochází ke změnám zaměstnavatelů. Ale i přes uvedené nedostatky velká část 
místních Romů, převážně mužů v současné době pracuje. A to ať už legálně v místním průmyslu či 
službách, často i bez smlouvy, většinou ve stavebnictví nebo na sezónních pracích. Ženy většinou pečují 
o domácnost a děti, případně o osobu blízkou.   

                                                           
4 Zdroj: Šmoldas, Agentura pro sociální začleňování, Vstupní analýza Moravská Třebová 
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 Sinti 

Specifická je místní subetnická skupina Romů – Sintů. Na rozdíl od tzv. Rumungrů neboli slovenských 
Romů, pocházejí Sinti obvykle původem z české části Československa a jejich romský dialekt měl a 
dodnes má jinou podobu, strukturu a byl obohacen o řadu německých slov. Kořeny 
moravskotřebovských Sintů je možno hledat na střední Moravě, konkrétně na Zábřežsku, 
Olomoucku nebo Prostějovsku. V současnosti je dle odhadů v Moravské Třebové 15 – 20 
domácností se Sintskými kořeny. Část místních Sintů je zapojena do aktivit evangelického letničního 
spolku – Život a světlo se sídlem v Olomouci, ale bohoslužby se odehrávají i v Moravské Třebové. 

 

3.6 Atmosféra ve městě a pocit bezpečí občanů 
 

Významným faktorem je také postoj občanů ke kriminalitě a celkový pocit bezpečí. V rámci projektu 
Zdravé město Národní sítě zdravých měst ČR byl realizován průzkum, který se týkal oblastí s vyšším 
pocitem ohrožení, a na základě toho vznikla tzv. pocitová mapa. Ta ukázala, že nejrizikovější považují 
občané náměstí T. G. Masaryka a některé přilehlé ulice. Pravděpodobnou příčinou vyššího pocitu rizika 
veřejnosti bylo to, že zde bydlí a v denních i večerních hodinách se zde soustřeďuje větší část místní 
romské populace. Dle sdělení místí OO PČR ale v těchto místech nedochází k nadměrnému páchání 
trestné činnosti, ba lze říci, že k ní dochází ve zcela ojedinělých případech. (náměstí T.G.Masaryka a 
přilehlé ulice). Proto nelze pocitovou mapu brát jako určující pro zpřísnění hlídek v těchto místech a 
zanedbávat oblasti, kde jsou policisté potřeba. 

Za zmínku stojí i to, že náměstí „hlídají“ 2 kamerové body se 3 kamerami.   

 

                           Mapa 2 – Pocitová mapa Moravská Třebová – místa s pocitem ohrožení. (Zdroj: GEOBUSINESS)  
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4 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA 
 

Obvodní oddělení PČR Moravská Třebová ve spolupráci s Městskou policií Moravská Třebová 
postupuje v řešení případů ve vzájemné souhře, která vede k jedinému cíli a to je bezpečí občanů ve 
městě. OO PČR Moravská Třebová šetřila ve sledovaném období 94 trestných činů z oblasti násilné, 
mravnostní či majetkové kriminality (min. rok 71). Oproti minulému roku došlo k navýšení o 23 činů 
z výše jmenovaných oblastí, což odpovídá indexu 94. Minulý rok byl index 70. OO Moravská Třebová 
má vysokou objasněnost nejen v rámci Územního odboru Svitavy, ale patří k nejlepším útvarům v rámci 
Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. 

 

Kriminalita  (přečiny a zločiny) 

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

2019 71 25 7 39 

2020 94 30 7 57 

Tabulka 5 -  Zdroj:  OO PČR Moravská Třebová, vlastní zpracování 

Pachatelé 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2019 1 1 207 97 

2020 2 1 205 97 

Tabulka 6 – Zdroj: OO PČR Moravská Třebová, vlastní zpracování 

Data vždy k 30. 9.   

Index    r. 2019       70 
Index    r. 2020       94 
 
Policisté se také v rámci své činnosti nadstandartním způsobem věnují vyhledávání trestných činů 
spáchaných pod vlivem návykových látek a trestné činy spočívající v maření výkonu úředního 
rozhodnutí. 

Dále také OO PČR Moravská Třebová šetřilo 941 přestupkových spisů (minulý rok 504) a z toho na 
úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií – 109 skutků (min. rok 47), proti veřejnému pořádku 
a občanskému soužití – 168 skutků (min. rok 161), proti majetku – 139 skutků (min. rok 133), na úseku 
BESIP a silničního hospodářství – 458 skutků (min. rok 135), 2 skutky na úseku zbraní a střeliva (min. 
rok 1) a do ostatních přestupků bylo zahrnuto 65 činů. (min. rok 27). 

Dle předloženého lze konstatovat, že celkově došlo k alarmujícímu nárůstu nejen trestných činů (o 23 
oproti minulému roku), ale i k nárůstu přestupků a to celkově o 437 skutků za stejné období oproti 
minulému roku. Jedná se zejména o oblast na úseku BESIP a silničního hospodářství, oblast ochrany 
před alkoholismem a toxikomanií a oblast ostatních přestupků. 
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K úspěšnému potírání kriminality je využíván také kamerový systém a pult centralizované ochrany. 
V současné době ale není plně využíván projekt „SOS tlačítko“, který slouží jako pomoc v tísni pro 
osamělé občany města a to pro nedostatečný počet strážníků, kteří nemohou dodržet 24 hodinový 
servis.  

Během roku probíhá také akce -  montáž bezpečnostních řetízků na kliku pro seniory a zdravotně 
hendikepované občany města, celkem již bylo namontováno zdarma 70 ks řetízků. Nabídka této 
aktivity je dávána průběžně do Moravskotřebovského zpravodaje a také je umísťována na webové 
stránky města.  

V průběhu roku se strážníci městské policie podílejí na zajišťování sportovních, kulturních a 
společenských akcí města a to především na zabezpečování veřejného pořádku a dopravy v místě 
konání jednotlivých akcí.  

Policisté udělají vždy vše pro zjištění pachatelů protiprávního jednání a k jeho řádnému potrestání. Je 
však třeba zdůraznit, že je nutné rozšířit veškeré preventivní aktivity, do nichž se především dají 
zahrnout volnočasové aktivity, osvěta v rizikových rodinách a vzdělávání dětí. O toto se stará 
preventista prevence kriminality, kdy po dohodě se školami – zejména s metodiky prevence na 
jednotlivých školách dle jejich požadavků zabezpečuje přednášky a semináře a to z oblasti drogové 
problematiky, kyberšikany, záškoláctví apod. Velice dobrá zkušenost se osvědčila ve spolupráci 
s organizací ACET Chrudim a především s jejím ředitelem Mgr. Františkem Krampotou. 

Co se oblasti drog týká – pro město Moravská Třebová zajišťuje terénní práce Laxus, z.ú.,kdy se za rok 
2019 uskutečnilo – 46 výjezdů, 24 osob využilo sekundární výměnný program, počet klientů 
Ambulantního centra – 6 osob, z toho 5 uživatelů drog se zájmem o léčbu a 1 osoba blízká. Celkem tak 
přímo využilo některou ze služeb Laxus z.ú. 19 obyvatel města Moravská Třebová. Průměrný věk 
klientů je 32 let. V roce 2019 pracovníci Laxusu našli 2 pohozené stříkačky. Jednu u veřejných WC a 
druhou v místě bývalého skateparku. Nález byl odborně a bezpečně zlikvidován. Lze konstatovat, že se 
neprojevily žádné velké změny v užívání návykových látek. Jako hlavní drogu lze označit pervitin. Opiáty 
ani nové syntetické drogy v Moravské Třebové nejsou registrovány. 

V letošním roce byl také připraven projekt pro žáky Základních škol z celé ORP – Revolutiontrain -  
protidrogový vlak, kde by v hodinovém programu žáci prožili příběh, který se opravdu stal a ze kterého 
by si odnesli ponaučení.  Programu ve vlaku se mělo zúčastnit 300 žáků (z celého ORP), bohužel 
současná situace „covidové hrozby“ neumožnila ani jednu ze dvou naplánovaných termínů.  

Mezi osvědčené aktivity z oblasti prevence kriminality patří každoročně projekty směřované na 
mládež. V letošním roce nebyl podán projekt, který by se týkal volnočasových aktivit mládeže. Nicméně 
o volný čas dětí a mládeže se stará Díra, Nízkoprahový klub, Dům dětí a mládeže, Základní umělecká 
škola či nově Komunitní klub. Ten vznikl v rámci projektu Agentury pro sociální začleňování jako reálná 
a účinná pomoc osobám v Moravské Třebové, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, ztrátou 
zaměstnání, rasovou a národnostní diskriminací. Částečně tak „nahradil“ zrušené Centrum volného 
času, které navštěvovali převážně romští obyvatelé města.  

Všechny akce a aktivity týkající se prevence kriminality, jako i události, na které si občané mají dát 
pozor, je možno najít na webových stránkách města nebo v Moravskotřebovském zpravodaji. O 
webové stránky „pečuje“ preventistka prevence kriminality ve městě Hana Navrátilová. 
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Přestupky  2020 celkem 
 

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

 

druh 

 

 

2020 

změna 

proti roku 

2019 

 

rok  

2019 

 

rok 2020 

 

změna 

20-19 

 

rok 

2019 

 

rok 

2020 

změna 

19-20 

(index) 

Změna 

19-20 

(%) 

Proti veřejnému 

pořádku 

 

10.025 - 106 

75 128 + 53 75 128 + 53 + 71 

Proti 

občanskému 

soužití 

 

135 254 + 119 135 253 + 118 + 88 

Proti majetku 

 
52 188 + 136 52 188 + 136 + 262 

Přestupky proti 

obecně 

závazným 

vyhláškám  

 

34 24 -  10 34  24 -  10 - 29 

 Tabulka 7 –  zdroj: MP, OO PČR, MěÚ – přestupky, vlastní zpracování 

Data vždy k 30.9. 

 

V oblasti přestupků došlo k navýšení téměř ve všech oblastech – viz tabulka, vyjma přestupků proti 

obecně závazným vyhláškám, tam je naopak pokles o 10 přestupků.  

Společně s přestupky z OO PČR se „držíme“ poměrně ve vysokých číslech, která každý rok stoupají. 

Čísla nejsou příznivá ani v oblasti kriminality, kdy se činy a přečiny navýšily oproti minulému roku o 23 

skutků.  

Není na této analýze posuzovat, zda k navýšení přestupků došlo v důsledku snížení počtu městských 

strážníků, či to zapříčinily jiné „okolnosti.“ 

V každém případě se budeme i nadále snažit snižovat počet skutků spáchaných dětmi a mladistvými, 

ať již je to jejich zapojováním do různých volnočasových aktivit nebo nabízením možností, jak využít 

volný čas, aby z nudy nebo nedostatku těchto možností nezačali užívat drogy a alkohol a v důsledku 

toho nezačali páchat trestnou činnost spojenou s těmito „aktivitami“. 
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5 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 
 

Cílem institucionální analýzy je podat přehled o existenci a působnosti institucí působících v oblasti 
prevence kriminality na území města. V Moravské Třebové pracuje celá řada organizací, státní správy 
či samosprávy a neziskových organizací věnujících se činnostem souvisejícím s prevencí kriminality. 

Komise prevence kriminality 

Komise prevence kriminality (KPK) byla ustanovena radou města v roce 2008. Úkolem KPK je 

koordinace preventivních aktivit na území města, analyzování aktuální bezpečnostní situace ve městě 

a přijímání následných opatření. KPK je zodpovědná za zpracování bezpečnostních analýz včetně 

Koncepce prevence kriminality města.  

Městský úřad Moravská Třebová, odbor sociálních služeb 

Odbor sociálních služeb odpovídá za plnění úkolů, koncepcí a rozvoj na sociálním úseku v samostatné 

působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Na území svého správního obvodu 

koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé 

sociální situace a k sociálnímu začleňování osob. 

Městská policie Moravská Třebová 

MěP zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a její existence má 

významný vliv na prevenci kriminality. 

Vybrané příspěvkové organizace města: 

Dům dětí a mládeže Maják 

Poskytuje neformální vzdělávání a pomáhá dětem, žákům, studentům a dospělým trávit smysluplně 

svůj volný čas. Je příspěvkovou organizací zřízenou městem Moravská Třebová. Zájmové vzdělání je 

realizováno formou pravidelné zájmové činnosti, příležitostné zájmové činnosti a táborové a letní 

činnosti. Nabízí výukové programy pro školy, soutěže a pořadatelství různých akcí pro širokou 

veřejnost. 

 

Základní umělecká škola  

Nabízí umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně – dramatickém oboru 

s kapacitou 600 žáků. Od roku 2001 pořádá kolektiv ZUŠ ve spolupráci s místním pěveckým sborem 

Fermáta a Nadací rozvoje občanské společnosti a České televize „Pomozte dětem“ hudební festival 

Moravskotřebovské arkády, který je již součástí kulturního života ve městě. 

Městská knihovna Moravská Třebová 

Veřejná knihovna pověřená regionální funkcí, besedy, akce pro školy 

Domov důchodců Moravská Třebová 

Celoroční zařízení, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, odborné 

sociální poradenství 
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Školy v Moravské Třebové: 

Město Moravská Třebová je zřizovatelem 3 základních škol a 2 mateřských  škol ( každá MŠ má i 

odloučená pracoviště). Každá škola má zpracovaný minimální preventivní program školy a během roku 

pořádá akce v rámci prevence. Na některé aktivity jim město poskytuje dotace. 

V Moravské Třebové se také nachází Speciální základní škola, mateřská škola speciální a praktická 

škola, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. 

Speciálně pedagogické centrum Rossa 

Speciálně pedagogické centrum v Moravské Třebové je zřízeno při Speciální základní škole. Centrum 

se specializuje na péči o klienty se zrakovým postižením v rámci pardubického kraje a na péči o klienty 

s různými stupni mentálního postižení a tělesného postižení.  

Mezi školy třetího stupně se v Moravské Třebové patří:  

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová, Integrovaná střední škola Moravská 

Třebová, Vojenská střední škola Moravská Třebová. 

 

Policie ČR, Krajské ředitelství PČR Pardubice, územní odbor Svitavy, OO PČR Moravská Třebová 

Obvodní oddělení plní činnosti na úseku pořádkové policie a v rámci toho je jako jedna z činností 
vykonávána hlídková služba. Na OOP MT je zřízeno detašované pracoviště Služby kriminální policie a 
vyšetřování. 
 
Probační a mediační služba ČR, středisko Svitavy5 

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení 

konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon 

alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci 

kriminality. 

Středisko výchovné péče Svitavska – Alfa6 

VP ALFA je školským zařízením, které od školního roku 2014/15 poskytuje preventivně výchovnou péči 

dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí 

povolání (max. do 26 let). Dále nabízí středisko své služby rodičům a všem pedagogickým pracovníkům. 

Bezplatné služby jsou poskytovány formou ambulantní (ve Svitavách a na detašovaných pracovištích), 

terénní (práce s třídními kolektivy a celými rodinami) a celodenní – pro území celého okresu Svitavy. 

Pedagogicko-psychologická poradna Moravská Třebová7 

Pedagogicko-psychologická poradna v Moravské Třebové je jednou z poboček PPP Ústní nad Orlicí, 

která má další pracoviště ve Svitavách, Poličce a Litomyšli. Pracovníci PPP jezdí do Moravské Třebové 

dvakrát týdně. Z hlediska diagnóz řeší PPP v Moravské Třebové převážně výukové problémy, častá je 

také diagnóza sociálního znevýhodnění. 

Poradna pro rodinu Pardubického kraje 

                                                           
5  Zdroj:  https://www.mediace.cz/cs/r/probacni-a-mediacni-sluzba-svitavy 
6   Zdroj: https://www.svpsy.cz/o-nas/ 
7   Zdroj: J.Selingerová, Koncepce prorodinné politiky 2020-2022 
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Poskytuje odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, 

rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí osaměle. Dále poskytuje těmto klientům psychologickou, 

psychoterapeutickou a psychosociální pomoc. 

 Nestátní neziskové organizace: 

Charita Moravská Třebovái8  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odborné sociální poradenství (Občanská poradna), 

Služby pro seniory, Denní stacionář Domeček, Sociálně terapeutické díly Ulita, Centrum pěstounské 

péče Cesta. 

 SKP – Centrum, o.p.s. 

Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách. 

Bonanza, Vendolí, z.ú.9 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jejich specifické formy a metody práce.  

Laxus, o.s. 

Terénní programy pro osoby ohrožené závislostmi. Do Moravské Třebové zajíždí 1x týdně, ambulance 

ve  Fabrice ve Svitavách. Další služba – testování na drogy u  matek, kterým byly svěřeny do péče děti 

a je podezření, že drogy užívají – využívá OSPOD. 

Centrum pro rodinu Sluníčko Moravská Třebová 

Centrum pro rodinu Sluníčko je děkanátním centrem, které nabízí programy pro děti, mládež, dospělé 

a celé rodiny. Součástí je také mateřské centrum (od r. 2000), určené pro rodiče na mateřské nebo 

rodičovské dovolené s dětmi do 4 let věku. 

Krůček Moravská Třebová – mateřské a rodinné centrum 

Nové mateřské centrum v ulici Komenského nabízí dětem i rodičům smysluplné trávení volného času 

v příjemném prostředí. Kromě dopoledních klubů pro děti zde bude probíhat také vzdělávání dospělých 

a akce pro veřejnost. Město Moravská Třebová mateřskému centru poskytlo nezbytné zázemí a 

finanční příspěvek na provoz. 

Komunitní plánování sociálních služeb:  

Nosným dokumentem KPSS v Moravské Třebové je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

Moravská Třebová 2019 – 2021.  

V novém období se plánuje kromě Řídící skupiny KPSS zřídit i Pracovní skupiny (Senioři, Děti, mládež, 

rodina, Osoby se zdravotním postižením) a zpracovat jednotlivé Akční plány, kde by měly být určeny 
priority, které reflektují na potřeby vycházející z doporučení bezpečnostní situace ve městě.  

 

                                                           
8   Zdroj:  https://www.mtrebova.charita.cz/ 
9   Zdroj: www.osbonanza.cz 
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6 VÝCHODISKA PREVENCE KRIMINALITY 
 

Na základě bezpečnostní analýzy, sociodemografické analýzy a institucionální analýzy byly Komisí 

prevence kriminality identifikovány problémy a rizika, která ovlivňují bezpečnost a míru protiprávního 

jednání na území města Moravská Třebová 

 

Cílové skupiny reflektují nejohroženější kategorie obyvatel, na které by se prevence kriminality měla 

zaměřovat. 

 

6.1 Cílové skupiny 
 Děti a mladí dospělí 

 Rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů) 

 Oběti trestných činů (senioři, osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí) 

 Osoby vyloučené sociálním vyloučením a osoby v krizi 

 Komunity 

 

6.2 Identifikované problémy a rizika 
 

 Majetková trestná činnost a přestupkové jednání 

Vysoký podíl krádeží vloupáním do objektů, krádeží prostých. Vysoký podíl přestupků proti 

občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. 

 Domácí násilí 

Nárůst počtu případů se znaky domácího násilí a potřeby využívání institutu vykázání násilné 

osoby ze společného obydlí. 

 Rizikové jednání dětí a mládeže 

Zvýšený počet výchovných problémů řešených kurátorem pro děti a mládež. Výskyt zneužívání 

návykových látek dětmi a mládeží. 

 Nezaměstnanost, dluhová problematika a exekuce 

Stoupající počet osob neschopných splácet své dluhy a závazky vůči městu, osob zadlužených, 

osob ohrožených exekucí. Vysoký počet nezaměstnaných v evidenci uchazečů déle než jeden 

rok. 

 Sociálně vyloučené lokality 

Výskyt sociálně vyloučených lokalit na území města a rizika z těchto lokalit vyplývající. (zvýšený 

výskyt nezaměstnanosti, trestné činnosti a protiprávního jednání, zvýšení výskytu osob 

zadlužených apod.). 
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7 AKTIVITY PREVENCE KRIMINALITY 2021 – 2025 
 

Předložená Koncepce stanovuje hlavní priority, cíle a opatření, která v období let 2021 – 2025 povedou 

ke snižování míry a závažnosti protiprávních jednání, pomohou odstraňovat příčiny a následky trestné 

činnosti a přispějí ke zvýšení pocitu bezpečí občanů města Moravská Třebová. 

7.1 Priority prevence kriminality 
 

 Zvyšování pocitu bezpečí občanů 

 Snižování míry a závažnosti trestné činnosti 

 Snižování rizik a výskytu protiprávního jednání u cílových skupin 

 Zvýšení bezpečnosti na veřejných prostranstvích 

 Efektivní a komplexní přístup k řešení definovaných problémů a rizik 

7.2 Cíle a opatření prevence kriminality 
 

A. Koordinace a rozvoj spolupráce subjektů podílejících se na prevenci 

kriminality 

Opatření 1 :  

Vzájemná spolupráce složek v oblasti bezpečnostní politiky, zabezpečení veřejného pořádku, ochrany 

zdraví a majetku obyvatel a latentní (skryté) kriminality. 

Opatření 2 : 

Zajištění vzájemné informovanosti a předávání poznatků mezi subjekty prevence kriminality. 

Opatření 3 : 

Participace subjektů prevence kriminality na preventivních projektech s ohledem na doporučení 

z hlediska bezpečnostní situace a předcházení páchání trestné činnosti. 

Opatření 4 : 

Stabilizace a rozvoj spolupráce v oblasti výchovně preventivní. 
Odpovídá:  Komise prevence kriminality, Policie ČR, Městská Policie Moravská Třebová, školy a 
školská zařízení, odbor sociálních služeb Mě Ú Moravská Třebová   

 

B. Zvýšení informování občanů města v oblasti prevence kriminality        

Opatření 1 : 
Informování veřejnosti o aktivitách v oblasti prevence kriminality prostřednictvím webu města 
Moravská Třebová, Moravskotřebovského zpravodaje či dalších médií. 
Opatření 2 : 
Vydávání příruček a materiálů s praktickými radami pro občany, zejména skupiny obyvatel s nejvyšší 
mírou rizika (viz cílové skupiny) 
Opatření 3 : 
Pořádání besed a přednášek pro veřejnost a cílové skupiny osob věnované tématům prevence a 
předcházení protiprávnímu jednání. 

Odpovídá: Komise prevence kriminality, Policie ČR, Městská Policie Moravská Třebová,  
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C. Omezování příležitostí páchání trestné činnosti a protiprávní činnosti    
    
Opatření 1 :       
Optimalizace městského kamerového a dohlížecího systému (MKDS). Zajištění funkčnosti a technické 
způsobilosti stávajícího MKDS, pravidelná údržba systému, případně doplnění chybějících bodů a 
revitalizace systému MKDS.  
Opatření 2 : 
Zajištění podmínek pro potlačení příležitostí páchání trestné činnosti v souladu s bezpečnostní 
analýzou a vývojem páchané trestné činnosti v jednotlivých lokalitách (zvýšená kontrolní a hlídková 
činnost policejních složek, úprava veřejného prostředí). 
Opatření 3 : 
Podpora a stabilizace subjektů podílejících se na řešení problematiky delikventní mládeže. 
Opatření 4 : 
Podpora aktivit zaměřených k problematice národnostních menšin a etnických skupin ve městě. 

Odpovídá: Policie ČR, Městská policie Moravská Třebová, orgány města, komise pro prevenci 
kriminality 

 

D. Snižování rizik a předcházení páchání protiprávního jednání u dětí a 
mládeže 

Opatření 1 : 
Podpora a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 
Opatření 2 : 
Podpora spolupráce organizací zabývajících se organizováním volnočasových aktivit pro děti a mládež. 
Opatření 3 : 
Podpora primární prevence na školách. 
Opatření 4 : 
Podpora víkendových, prázdninových a poznávacích pobytů pro rizikové děti a mládež. 
Opatření 5 : 
Pořádání besed a přednášek pro děti a mládež zaměřených na prevenci a předcházení rizikového 
jednání. 

Odpovídá: Komise pro prevenci kriminality, Policie ČR, orgány města, Městská policie Moravská 
Třebová, OSPOD, školy a školská zařízení     

 

E. Předcházení trestné činnosti páchané na seniorech a pomoc obětem 
trestných činů   

Opatření 1 : 
Pořádání besed a přednášek pro senior zaměřených převážně na témata bezpečnosti, podvodné 
jednání a další rizika 
Opatření 2 : 
Informování seniorů o aktivitách v oblasti prevence kriminality, o možnostech podpory a pomoci. 
Vydávání příruček a materiálů s praktickými radami pro seniory 
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Opatření 3 : 
Podpora služeb pro oběti trestných činů, informování veřejnosti o možnostech podpory a pomoci pro 
oběti trestných činů 

Odpovídá: Komise pro prevenci kriminality, Městská policie Moravská Třebová, Policie ČR, Odbor 
sociálních služeb Mě Ú Moravská Třebová, Probační a mediační služba 

 

F. Podpora organizací a služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Opatření 1 : 
Podpora sociálních a adiktologických služeb pro osoby ohrožené závislostmi (alkohol, drogy apod.) 
Opatření 2 : 
Podpora a rozvoj služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, především pro osoby 
bez domova 
Opatření 3 : 
Podpora a rozvoj služeb pro osoby dotčené výkonem trestu odnětí svobody a jejich rodinné příslušníky 

Odpovídá: Orgány města, neziskové organizace, Odbor sociálních služeb města Moravská Třebová, 
Komunitní plánování sociálních služeb v Moravské Třebové 

 

7.3 Finanční zabezpečení aktivit prevence kriminality 
 

Veškerá opatření vycházející z Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová na období 

2021 – 2025 budou realizována na základě roční rozpočtové kapitoly ve finančním plánu města. Město 

Moravská Třebová vyčleňuje na preventivní aktivity prostředky v rámci svých finančních možností a 

aktuální ekonomické situace v daném roce. 

 

Dalšími zdroji financování prevence kriminality v Moravské Třebové mohou být: 

 Dotační programy rezortů jednotlivých ministerstev – MV, MPSV, MŠMT 

 Dotační tituly vyhlašované Pardubickým krajem 

 Grantový systém města Moravská Třebová 

 Přímé finanční dotace schvalované v rámci kompetencí Zastupitelstva města Moravská 

Třebová a Rady města Moravská Třebová 

 

7.4 Kontrola a hodnocení 
 

Na základě Koncepce prevence kriminality se každoročně zpracovává Bezpečnostní analýza města 

Moravská Třebová, se kterou je podrobně seznamována Komise pro prevenci kriminality města 

Moravská Třebová a Rada města Moravská Třebová.  Na základě jejího vyhodnocení přijímá a navrhuje 

další opatření, která vedou k bezpečí obyvatel města. 
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8 ZÁVĚR 
 

Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová na období 2021 – 2025 je komplexním 

materiálem, který si klade za cíl sjednotit prvky prevence kriminality a společensky nebezpečných jevů 

na území města Moravská Třebová.   

Úspěšná realizace Koncepce závisí především na ochotě spolupráce, využívání personálního a 

technického potenciálu všech zapojených subjektů a možnostech vícezdrojového financování 

především jednotlivých aktivit, které vyplývají z přijaté Koncepce.  

Na stav kriminality ve městě má vliv jednak široké spektrum okolností a to jak v určité komunitě, tak 

v celé společnosti (rodina, zaměstnanost, sociální politika, práce s mládeží apod.). Koordinovaná práce 

zapojených subjektů by měla jednoznačně dojít k závěru, že „prevence se musí vyplatit“. 

 

 

            

                          

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města Moravská Třebová schválilo předloženou Koncepci prevence 

kriminality na období 2021-2025 na svém zasedání dne 14. 12. 2020, č. usnesení 

533/Z/141220.  
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