
PREVENTIVNĚ INFORMAČNÍ SKUPINA 
MĚSTSKÉ POLICIE OLOMOUC 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 
 

Ke zřízení Preventivně informační skupiny MPO došlo v prosinci roku 2000. Vlastní 
činnost PIS byla zahájena ke dni 1.1.2001. V únoru roku 2004 došlo k personální výměně  
včetně vedoucího této skupiny. PIS MPO personálně zajišťují tři samostatní strážníci a 
vedoucí, která je současně pověřena výkonem funkce tiskové mluvčí. PIS MPO  je přímo 
řízena ředitelem MPO. 

Základem naší práce je především cíleně oslovovat děti, mládež a seniory 
prostřednictvím metodicky zpracovaných materiálů se zaměřením na obecné zásady 
bezpečného chování, práce policie jako celku a vybraných otázek „ právního minima“. 

Ve své činnosti PIS MPO preferuje především realizaci přednáškové činnosti pro 
školní mládež, pro děti v MŠ a pro postižené děti v ústavech. V menším rozsahu je  tato 
činnost realizována i na středních školách a středních odborných učilištích. Zvláštní program 
je připraven pro seniory umístěné ve specializovaných zařízeních pro seniory. 
 
Okruhy činnosti a cílové skupiny : 

 
Pravidelné besedy pro žáky prvního stupně základních škol. Této věkové kategorii 

věnujeme velkou pozornost, zejména v oblasti dopravní výchovy, seznámení žáků s činností 
městské a republikové policie - pro žáky 4.ročníků. Přednášková činnost na téma: sám doma, 
sám na ulici, jak jednat, když se stanu svědkem protiprávního jednání, rozšiřování právního 
vědomí - pro žáky 5. ročníků. 

 
Mateřské školy. Děti jsou seznamovány se základy bezpečného pohybu v silničním 

provozu, jak se chovat při styku s neznámými lidmi, při nálezu injekční stříkačky, aj. 
 
Besedy pro seniory. Starší občané jsou specifickou skupinou obyvatelstva, která se 

často stává objektem protiprávního jednání majetkové či násilné povahy, proto se při 
setkáních zaměřujeme především na informovanost o možných rizicích a jak jim předcházet.  

 
V souladu s  výše uvedenou problematikou, kterou se PIS MPO při své činnosti 

zabývá, zpracováváme propagační a osvětové materiály. 
 
Ve spolupráci se sdělovacími prostředky informujeme veřejnost.  
 
Spolupracuje s organizacemi, které působí na úseku prevence a volného času mládeže. 
Při své činnosti se podílíme na organizování aktivit MPO za účasti veřejnosti. V rámci 

akce „Policie pro občana" prezentujeme veřejnosti práci městské policie, síly a prostředky, 
které při výkonu služby používá.  

Každý rok pořádáme pro olomoucké základní školy branný závod o „Pohár primátora 
města Olomouce". V letošním roce to byl již IV. ročník. V období prázdnin navštěvujeme 
dětské tábory. 

Na prezentacích určených pro širokou veřejnost se významným způsobem podílí 
příslušníci PJ MPO.  

 



Pojízdné preventivní pracoviště ( autobus ) :  
 

- prezentováno na akcích pořádaných MPO, školami, MmOl 
- informace o činnosti MPO ( fotografie, video dokumentace) 
- zabezpečení vozidel, domů a bytů ( panely s ukázkami zabezpečení) 
- informační a propagační materiály 

Dopravní hřiště - bylo uvedeno do provozu v dubnu. Při první prezentaci byly bohužel 
zjištěny závady, které brání bezpečnému provozování tohoto hřiště v terénu. O dalším 
využití tohoto zařízení nebylo prozatím rozhodnuto. 
 
 
V roce 2004 jsme navštívili 292 tříd a tím jsme oslovili 6 376 dětí ze ZŠ a MŠ. Podíleli 

jsme se na  32 akcí, které navštívilo 6 727 osob různých věkových kategorií. Celkem je to 324 
akcí a 13 103 oslovených věkových kategorií. 

 
Jak jsem se již zmínila, v současné době tvoří PIS čtyři pracovníci, kteří se podílejí na 

veškeré činnosti tohoto oddělení. Dle mého názoru odvedl tento kolektiv, po nezbytné 
konsolidaci, odpovídající objem práce v nadstandardní kvalitě. V případě potřeby se podílíme 
na přímém výkonu služby a na bezpečnostních  opatřeních realizovaných MPO ( sportovní, 
kulturní či společenské akce ).  

 
V roce 2004 nebyla na pracovníky PIS MPO podána žádná stížnost. Činnost strážníků, 

zařazených do této skupiny, byla opakovaně veřejností vnímána a hodnocena vysoce kladně     
( mimo ústních vyjádření i několik děkovných dopisů ).  

 
Při své činnosti spolupracujeme s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, 

Armádou ČR, Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje a dalšími subjekty. 
 
Materiální a technické vybavení PIS je v současné době na velmi dobré úrovni.  
Na tomto místě je však třeba konstatovat, že se trvale nedostává prostředků na úhradu 

nákladných oprav autobusu, ve kterém je umístěno Pojízdné preventivní pracoviště. Toto 
pracoviště bylo uvedeno do provozu v roce 2001 přebudováním již „vyřazeného“ vozidla. 
S ohledem na stáří autobusu jsou opravy stále častější. Náklady na uvedené opravy jsou 
v současné době čerpány z částky určené na provoz a opravy služebních vozidel z rozpočtu 
městské policie. S touto skutečností nebylo při zřizování tohoto pracoviště 
počítáno.V nadcházejícím období je proto třeba hledat alternativní způsoby úhrady 
uvedených nákladů, které se vzhledem ke četnosti a rozsahu oprav neúměrně zvyšují.  

 
V příštím období chceme navázat na výše uvedenou činnost s tím, že budeme 

pokračovat především ve zkvalitňování specifických činností rozšířených o další aktivity.  
 
 
 
 
                                                                                         Zpracovala: Lenka Prošková 
                                                                                         tisková mluvčí a vedoucí PIS 

 
 
 
 



 
 

STATISTIKA ZA ROK 2004 
 
 

 
 
 

Přednášková 
činnost 

Prázdninová 
činnost 

Pojízdné 
pracoviště, 

dopravní hřiště 

Jiné 
besedy 

Ostatní 
 akce 

Celkové 
počty 

28 tříd     28  
LEDEN 
 

543 dětí     543  

18 tříd    1x § 11/55 19  
ÚNOR 
 

477    60 537 

51 tříd   1x senioři 1x §11/55 53  
BŘEZEN 
 

1 315   60 55 1 430 

47 tříd   1x senioři  48  
DUBEN 
 

1 141   10  1 151 

35 tříd  5x  3x 43  
KVĚTEN 
 

593  1464  579 2 636 

21 tříd  2x 2x 3x 28  
ČERVEN 
 

381  110 129 260 880 

 3x dětský tábor 1x ( 1den)   4  
ČERVENEC 
 

 110 300   410 

  1x   1  
SRPEN 
 

  150   150 

2 třídy  1x  3x 6  
ZÁŘÍ 
 

45  500  2 200 2 745 

21 tříd    branný závod 22  
ŘÍJEN 
 

456    85 541 

42 tříd     42  
LISTOPAD 
 

918     918 

27 tříd  1x 1x 1x 29  
PROSINEC 
 

507  300 55 PIS +PPP 862 

292 tříd 3x dětský 
tábor 

11 5 besed 13 ostatní 
akce 

324  
CELKEM 
 6 376 110 2 824 254 3 539 13 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
PŘEDNÁŠKOVÁ 
ČINNOST 

 
Přednášky na základních  a mateřských 
školách. V rozsahu: 
 
MŠ ……………………   0.45 hod. 
 
ZŠ - 4. ročník………… 2 + 2 vyučovací 
                                                        hodiny  
        5. ročník …………2 + 2 vyučovací  
                                                        hodiny 

 
CELKEM : 

 
292 tříd 

 
6 376 žáků 

 
PRÁZDNINOVÁ 
ČINNOST 

 
V letních měsících byly provedeny besedy na 
dětských letních táborech spojené s ukázkami 
sebeobrany a ukázkami služebních psů. 
 
MALÁ MORÁVKA 
RAKOVÁ U KONICE 
POHOŘANY ( romský tábor) 

 
CELKEM : 

 
3 akce 

 
110 dětí 

POJÍZDNÉ 
PREVENTIVNÍ 
PRACOVIŠTĚ 

 
MOBILNÍ DOPRAVNÍ 

HŘIŠTĚ 

 
Holice - 120. výročí Hasiči 
Dětský ráj - dopravní hřiště 
Letiště Olomouc - dětský den 
Horní náměstí 2x 
Andrův stadion - Prázdniny hravě a zdravě 
Litovel - Den s prevencí 
Hotel "Flora" - dětský den 
Náměšť na Hané - oslavy 
Letiště Olomouc - Letecký den 
AČR - Vánoce 2004 

 
CELKEM : 

 
             11  akcí 
 
 
             2 824 osob 
 
            

 
 
 

BESEDY 

 
Beseda pro SOŠ Olomouc Řepčín 
Beseda  ZŠ Přichystalova ( šikana) 
Besedy pro seniory v domovech důchodců a 
klubech 2x 
Speciální škola Topolany  

 
CELKEM : 

 
             5 akce 
 
 
             254 osob 
 
            

 
 
 
 

OSTATNÍ AKCE 

 
§ 11/55 ( prevence proti kouření) 2x 
Dopravní soutěž 
Dopravní soutěž - MŠ Droždín 
Mise dětství bez úrazů 
Dětský den - Nedvězí 
                      ZŠ -  Sv. Kopeček 2x 
                      Topolany 
Konference prevence kriminality 
Autosalon 
Evropský týden mobility 
Branný závod 
AČR - Vánoce 2004 

 
CELKEM : 

 
             13 akcí 
 
 
         3 539osob 
 
            



 

Seznam článků uveřejněných v roce 2004 v Radničních listech 
 
 
 

MĚSÍC                           NÁZEV ČLÁNKU  
LEDEN Městská police má nového ředitele 
  Mobilní radar pomůže strážníkům a policistům 
ÚNOR Zpráva o činnosti Městské policie Olomouc za rok 2003 
DUBEN Nepovolené plakátování 
  Upozornění majitelům psů na dodržování jejich povinností 
  Městská policie informuje ( Kontakty na služebny, záznamníky) 
KVĚTEN Městská police informuje ( Užívání označení 01) 
ČERVEN Informace k umisťování sběrných nádob na komunální odpad  
ČERVENEC Městská policie radí dětem ( Bezpečné chování doma a na ulici) 
  Má vaše dítě dostatečně vybavené jízdní kolo ? 
SRPEN Způsoby řešení přestupků ze strany městské policie 
  Ještě jednou k výbavě jízdního kola 
ZÁŘÍ Výsledky činnosti Městské policie Olomouc za 1. pololetí roku 2004 
ŘÍJEN Strážníci bojují proti prodeji alkoholických nápojů mládeži 
PROSINEC Pozor na kapsáře 
  Silvestrovské oslavy a zábavná pyrotechnika 

 


