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Projekt Bezpečná ulice 

Uplynulý kalendářní rok můžeme z hlediska hodnocení činnosti Nadace Bezpečná 

Olomouc (NBO) označit za úspěšný. NBO se v rámci Komplexního součinnostního programu 

zúčastnila tří projektů, z nichž nejznámější je projekt „Bezpečná ulice“, který pokračoval již 

svou třetí etapou. V rámci této třetí etapy byly spuštěny další dvě bezpečnostní kamery. Ty 

byly umístěny na křižovatkách Envelopa a v Komenského ulici, aby monitorovaly oba hlavní 

tahy od vlakového nádraží do centra. Obě kamery byly napojeny na centrální dispečink a do 

plného pracovního režimu přešly dne 1.1.2001. Lokality,  v nichž byly kamery rozmístěny, 

byly vždy určeny po  konzultaci s městskou a celorepublikovou policií. Upřednostněny tak 

byly zejména ty lokality, kde byla zaregistrována vysoká míra  pouliční kriminality. 

 

Lampová kamera 

V současné době je ve městě instalováno 12 bezpečnostních kamer, které nepřetržitě 

monitorují sledované lokality. Obsluhu kamerového systému obstarává po dohodě s Úřadem 

práce 6 pracovnic se změněnou pracovní schopností. 

Rozmístění kamer: 

1. Horní náměstí 
2. Horní náměstí 
3. Tř. 1.Máje 
4. Dolní náměstí 
5. Náměstí hrdinů 
6. Křižovatka u restaurace Drápal 
7. Tržnice 



8. Náměstí Republiky 
9. Hlavní vlakové nádraží 
10. VŠ Koleje 
11. Envelopa 
12. U Paláce 

  

 

Obsluha kamerového monitorovacího systému 

V případě, že  obsluha zjistí v monitorované zóně, že je páchán přestupek nebo trestný 

čin, okamžitě informuje dispečera Městské policie Olomouc. Ten po vyhodnocení situace 

vyšle ihned na dané místo hlídku Městské policie, která situaci přímo na místě vyhodnotí a 

popřípadě zasáhne. Automaticky se v tomto případě pořizují fotografie. Natočené záznamy, 

které se archivují po dobu jednoho měsíce, slouží v případě potřeby jako důkazní materiál. 

V případě zájmu je možné také kamerový monitorovací systém využít k časově omezenému 

monitorování konkrétního objektu či lokality. 

    

V rámci projektu „Bezpečná ulice“ byly vyhotoveny víceúčelové informační 

materiály, zaměřené na prevenci v oblasti ochrany majetku. Součástí projektu byla i výroba a 

instalace stálých informačních panelů na všech policejních služebnách a odborech Úřadu 

města.    

Kamerový monitorovací systém v každém případě značnou měrou napomohl ke 

snížení pouliční kriminality, k včasnému odhalení velkého počtu přestupků a případů 

vandalismu, které byly takto řešeny okamžitě. Kamerový systém již nejednou přispěl k 

záchraně lidského života, když  zachytil člověka potřebujícího první pomoc.  



Projekt Policie pro občana 

Dalším projektem, na kterém jsme se podíleli v rámci Komplexního součinnostního 

programu, byla bezpečnostně preventivní akce, „Policie pro občana“,  která měla vést ke 

zvýšení prestiže městské i celorepublikové policie u veřejnosti a k lepší informovanosti 

občanů. Tento projekt  navázal na dvě úspěšné akce z roku 1998 a 1999. 

První část projektu spočívala v uspořádání besed na základních a mateřských školách. 

Toto zajišťovali čtyři vyškolení zaměstnanci Městské policie. 

 

Beseda s žáky základní školy 

Pro základní školy:  

4 třídy „Kolo v bezpečí“  

5 třídy  „Sám doma“ 

9 třídy „Právní vědomí“ 

Pro mateřské školy : 



 „Povědomí o policii“ 

Druhou částí projektu bylo vyhlášení výtvarné a literární soutěže ve spolupráci se 

Školským úřadem v Olomouci pod názvem „Policie očima dětí“. Koncem školního roku 

byly ve spolupráci s Okresním úřadem  práce vyhodnoceny. 

Vyvrcholením tohoto projektu byla prezentační akce na olomouckém výstavišti 

„Flora“ 13.10.2000, která se setkala s pozitivním ohlasem nejen občanů, ale i zástupců 

státních orgánů a samosprávy. Veřejnosti zde byla představena každodenní práce Městské 

policie a Policie ČR včetně praktických ukázek. Na této prezentační akci  byly také odměněny 

a vystaveny nejlepší práce výtvarné a literární soutěže „Policie očima dětí“.  

 

Prezentační akce “Policie pro občana“ 



Projekt Kolo v bezpečí 

Dalším projektem, na němž se NBO podílela, bylo „Kolo v bezpečí“, jehož hlavním 

úkolem je snížení kriminality v oblasti krádeží kol. Tento projekt vznikl především v reakci  

na  nejčetnější trestnou činnost, čímž právě krádeže kol jsou. V rámci projektu lze také  

zaregistrovat kolo na Městské policii a tím zvýšit šanci na jeho vypátrání v případě krádeže. 

Nejdůležitější částí tohoto projektu bylo zhotovení a umístění 42 bezpečnostních stojanů 

v centru Olomouce, a to převážně v dosahu bezpečnostních kamer. Typ stojanů byl navržen ve 

spolupráci s občanským sdružením „Olomoučtí kolaři“ tak, aby bylo kolo bezpečně uzamčeno 

a současně nebylo zbytečně poškozováno. 

 

Bezpečnostní stojan 



Dne 29. 5. 2000 proběhla tisková konference k výsledkům výběrového řízení na MV  

ČR, na jehož realizaci se v rámci Komplexního součinnostního programu  Nadace Bezpečná 

Olomouc také podílela. 

Závěr 

Nadace Bezpečná Olomouc se v minulém roce zúčastnila tří významných projektů, 

které značnou měrou přispěly ke snížení kriminality v Olomouci. Velmi potěšující jsou 

v tomto ohledu policejní statistiky, z nichž je úspěšnost kamerového systému jasně patrná. 

Za nejpodstatnější lze každopádně považovat záchranu lidského života. Nejednou 

kamerový systém zachytil osobu, která potřebovala okamžitou první pomoc a byla díky 

včasnému zásahu zachráněna. 

Je neoddiskutovatelné, že kamerový monitorovací systém potvrzuje na základě 

doložitelných statistických údajů smysluplnost a plnou oprávněnost své existence i samotného 

provozu. Záchrana lidského života však v každém ohledu předčí všechna jeho pozitiva. 

Neopomenutelná je také preventivní účinnost kamerového zařízení. Z hlediska celkového 

hodnocení je rozhodující, že v monitorovaných lokalitách je bezpečněji a výskyt trestné 

činnosti je zde nižší.  

Nadace Bezpečná Olomouc hodlá i nadále pokračovat ve svém úsilí o snižování 

kriminality a  bude se i nadále v rámci svých možností zasazovat o rozšiřování kamerového 

systému do dalších lokalit se zvýšenou kriminalitou. 



Zpráva o hospodaření Nadace Bezpečná Olomouc – 2000 

Přijaté dary  

Poskytnuté dary 

Přijaté peněžní dary částka Kč

Frommer a Jaromiš, s.r.o. 16 000,-

Profit 20 000,-

Petr Kosatík 42 000,-

Ivan Langer 1 350,-

Přijaté peněžité dary celkem 79 350,-

Hmotné dary

Pekárna Hanka a.s. 6 050,-

K.A.P.S. 15 950,-

Plynomont 8 976,-

Haná ZZN 32 844,-

Adam holding 48 159,20-

Stavba plynovodu 45 253,-

Czech Master 12 190,-

Přijaté hmotné dary celkem 169 422,20-



Nadace Bezpečná Olomouc při svém hospodaření  dodržela pravidlo pro omezení nákladů na 

správu. 

Poskytnuté hmotné dary

Obdarovaný částka Kč

Policie ČR 6 050,-

Policie ČR 15 950,-

Policie ČR 8 976,-

Policie ČR 48 159,20

Policie ČR 32 844,-

Poskytnuté hmotné dary celkem 111 979,20-

Poskytnuté peněžité dary

Obdarovaný částka Kč

Sananim 5 000,-

Město Olomouc 50 000,-

Policie ČR 4 101,90-

Poskytnuté peněžité dary celkem 59 101,90-



SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PROVOZU 
 KAMEROVÉHO SYSTÉMU MĚSTA OLOMOUCE 

 ZA ROKY 1998-2000 

Monitorovaná oblast 1998 1999 2000
Zadržení pachatelů trest.činů 4 13 6

Přestupky proti majetku 

§ 50, zák. č. 200/90 Sb.

101 85 21

Přestupky proti veřej. Pořádku 

§ 47, zák. č. 200/90 Sb.

79 69 29

Sprejeři 4 4 1

Plakátování 18 71 46

Pokusy trest. činu – vloupání 0 1 4

Rvačky 23 14 8

Přivolání RZS – podnapilé a nemocné osoby 23 46 39

Kontrola podezřelých osob 46 94 121

Ochrana osob a majetku 10 8 2

Toulavý pes 8 5 3

Zjištění nesvítícího veřejného osvětlení 0 22 44

Dopravní přestupky 91 193 64



Ostatní události 29 17 62

CELKOVÝ POČET ZAZNAMENANÝCH 

UDÁLOSTÍ

436 642 450

Poskytnutí vyhodnocování záznamů KSMO pro 

PČR, MPO

196 142 176

Zhotovení fotodokumentace pro potřeby PČR, 

MPO

23 93 101
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