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1. Informační středisko prevence Městské policie. 

     Od ledna roku 2018 se Informační středisko Městské policie Prostějov nachází na ulici Vápenice 27. 

Skupinu prevence tvoří dva strážníci. Občané nás ve středisku mohou navštívit v průběhu pracovního 

týdne v podstatě kdykoliv. Schůzku je ovšem lepší si telefonicky domluvit, jelikož není záruka našeho 

zastižení. Převážná část činnosti strážníků – preventistů, probíhá mimo kancelář střediska, zejména na 

přednáškách ve školách, na besedách určených pro veřejnost nebo na preventivních a jiných akcích.   

     V průběhu roku zavítaly do střediska Skupiny prevence desítky osob. Nejčastější dotazy, kladené na 

strážníky, se týkaly forenzního značení jízdních kol syntetickou DNA. Řada osob si přišla pro upřesňující 

informace ohledně dopravních předpisů nebo změn v některých zákonech. Značnou část příchozích 

tvořili senioři s prosbou získat reflexní doplněk na oděv. 

 

Na začátku roku 2018 Informační středisko prevence přestěhováno do zrekonstruované budovy na ulici 

Vápenice 27. V přízemí vpravo – nové sídlo Informačního střediska prevence MP Prostějov. 

  

Kancelář Informačního střediska prevence MP Prostějov. 
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2. Činnost skupiny prevence 

     Převážnou část pracovní náplně strážníků skupiny prevence tvoří besedy. Preventivní činnost je v 

Prostějově velmi rozsáhlá a dotýká se mnoha oblastí. Strážníci provádí přednášky na všech 

prostějovských základních školách, a to po předchozí dohodě s řediteli školských zařízení. Dle daného 

harmonogramu navštěvujeme první, třetí, čtvrté, páté, šesté a deváté ročníky. V prvních, třetích a pátých 

třídách jsou besedy rozděleny na dvě části, ve kterých se s dětmi setkáváme s týdenním rozestupem. 

Během besed jsou žákům vštěpovány zásady bezpečného chování, vysvětleny přestupky na úseku 

veřejného pořádku, občanského soužití, majetku a další. Neopomínáme ani na dopravní předpisy pro 

chodce, cyklisty a ostatní účastníky silničního provozu. Všechny přednášky jsou uzpůsobeny věku 

posluchačů jak rozsahem, tak i počtem hodin. Na žádost pedagogů lze dohodnout i jiná témata besed. 

Přehled besed za rok 2018 je uveden v tabulce níže: 

Ročník Počet tříd Počet žáků Počet hodin Počet besed 

I. 21 478 41 41 

III. 21 515 80 40 

IV. 21 512 21 21 

V. 22 508 88 44 

VI. 19 441 38 19 

IX. 18 355 54 18 

CELKEM 122  2809 322 183 

     

    

Na snímcích beseda se čtvrťáky - ZŠ Čechovice.   

   

Žáci čtvrtých tříd při práci během besedy- doplňování obrázků do textu s dopravní tématikou.  
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        Mezi další aktivity patří setkání s občany, preventivní akce zaměřené na účastníky silničního 

provozu a seniory. V neposlední řadě připravujeme a podílíme se na mnoha soutěžích nejen pro děti 

ale i pro dospělé. Mimo preventivní akce, soutěže a besedy patří do naší práce zpracování tiskových 

zpráv o týdenních událostech, komunikace a spolupráce s novináři a médii, vedení administrativy, účast 

na seminářích, školeních, výcviku a ve výkonu. Dle potřeby se podílíme i na zabezpečení jiných úkolů 

např. výpomoc při střelecké soutěži, spolupracujeme s Centrem dopravních služeb při předávání cen v 

mateřských školách, za soutěž „Děti pozor červená“, nebo již tradiční doprovod bruslařů nočním 

Prostějovem - Blade night. Zúčastňujeme se i dalších akcí jako např. Water games v aquaparku nebo 

Guláš festu v Kolářových sadech.  

               

Předávání cen dětem v mateřských školkách za výtvarnou soutěž –„ Děti pozor červená“. 

 

  

Doprovod bruslařů ulicemi nočního Prostějova – „Blade night“. 

 

  

Na první fotografii naše účast na Water games v aquaparku. Druhý snímek Gulášový festival 

v Kolářových sadech. Na obou akcích jsme pro přítomné zájemce připravili doprovodný program – 

střelbu z laserové pistole a projití slalomu s brýlemi navozujícími pocit po požití alkoholu, drog nebo 

únavy.    
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     Na žádost pedagogů jsme navštívili děti v Cyrilometodějské mateřské škole na Sídlišti Svobody. 

Každoročně docházíme i do družiny RG a ZŠ města Prostějova. Po roce jsme zavítali do dětského 

domova na ulici Lidická.   

   

Beseda s dětmi z Cyrilometodějské školky.       Návštěva dětského domova na ulici Lidická.  

 

  

   

Sportovní odpoledne s žáky prvních tříd, v družině RG a ZŠ města Prostějova. 

   

             

     O letních prázdninách jsme byli požádáni o přípravu sportovního dopoledne pro děti z počítačového 

kurzu Habro a pro děti z příměstského tábora. Obě setkání proběhla v prostorách tělocvičny městské 

policie na ulici Havlíčkova. Dále jsme se v srpnu zúčastnili tábora ve Vrbně pod Pradědem, který pro 

děti ze sociálně slabých rodin zorganizoval Odbor sociálních věcí města Prostějova. Zde jsme připravili 

preventivní program a dvě stanoviště, kde si mohly přítomné děti vyzkoušet střelbu na laserové střelnici 

a brýle simulující pocit po požití alkoholu, drog nebo navozující pocit únavy.  
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Na snímcích nahoře zachyceny děti z počítačového kurzu Habro. Dole děti z příměstského tábora. Obě 

setkání proběhla v tělocvičně městské policie, na ulici Havlíčkova 4.  

 

  
  

 

 

 

    
                         

Návštěva a zajištění preventivního programu a dvou stanovišť pro děti na táboře ve Vrbně pod 

Pradědem. Na stanovištích si děti vyzkoušely střelbu na laserové střelnici a brýle navozující pocit po 

požití alkoholu, drog nebo únavy.   
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     V průběhu roku, na žádost členů různých organizací, provedeny tři besedy.  Zavítali jsme mezi 

nevidomé a slabozraké spoluobčany ze sdružení Sons. Setkali jsme se s tělesně postiženými 

spoluobčany v Němčicích nad Hanou a v závěru roku proběhla beseda s vysloužilými hasiči na ulici 

Wolkerova.  

 

    

 
 

Na první fotografii beseda s nevidomými ze sdružení SONS. Vedle setkání s vysloužilými hasiči. Dole 

zachycena beseda s tělesně postiženými spoluobčany v Němčicích nad Hanou.  

 

V tabulce uveden souhrn besed v roce 2018. 

Besedy  Počet besed Počet hodin Počet osob 

 
Besedy pro ZŠ dle harmonogramu 
 

 
183 

 
322 

 
2809 

 
Ostatní besedy pro děti (družina, 
dětský domov, MŠ, Habro, příměstský 
tábor, tábor ve Vrbně pod Pradědem) 
 

 
 
7 

 
 

15 

 
 

164 

 
Besedy pro veřejnost (Sons, Svaz 
tělesně postižených Němčice nad 
Hanou, vysloužilí hasiči) 
 

 
 
3  

 
 
5   

 
 

111 

 
CELKEM BESED  
 

 
193 

 
342 

 
3084 
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     Do naší činnosti je třeba zahrnout i přípravu, organizování a podílení se na různých soutěžích a 

preventivních akcích. Mezi tradiční, které se konají řadu let, patří například soutěž pro žáky šestých tříd, 

která se na jaře uskutečnila již po šestnácté. Další, pro veřejnost oblíbenou akcí je Den se složkami IZS. 

Za zmínku stojí i preventivní soutěž pro dříve narozené, s názvem Aktivní senior. Mezi tradiční 

preventivní akce se řadí i měření rychlosti vozidel pro veřejnost nebo branný závod O pohár primátora/ky 

města Prostějova. Mnoho akcí, kterých se účastníme nebo je přímo organizujeme, má letitý charakter. 

Níže jsou uvedeny tradiční soutěže a akce, které se snažíme pro kladné ohlasy z řad učitelů, žáků i 

občanů zachovat.  

„Měření rychlosti“  

preventivní akce pro motoristy 

   

  

Ve spolupráci s BESIPEM jsme druhou červnovou sobotu připravili akci pro motoristy pod názvem „Na 

prázdniny bezpečně“. V době od 9:00 – 12:30 hod měli řidiči motorových vozidel možnost nechat si 

změřit rychlost, a to na trase Severní obslužná komunikace. Celkem se dostavilo 142 motoristů. Z toho 

3 řidiči motocyklů. Ve 4 případech ukazatel rychlosti podměřoval, např. radarem naměřeno 57 km/hod., 

na ukazateli v autě, řidičem zjištěno 52 km/hod. Tato hodnota byla nejvyšší naměřenou 

odchylkou. Řidičům, kterým tachometr podměřoval, doporučen servis, neboť ne svojí vinnou mohou 

překročit zákonem stanovenou rychlost. U 8 automobilů se ukazatel rychlosti zcela shodoval 

s naměřenou hodnotou mobilním radarem. U ostatních, vesměs zjištěna odchylka do 10%. Pouze u 7 

vozidel byla vyšší jak 10%. Nejvyšší zaznamenána o 13 km/h.  Radarem naměřeno 37 km/hod, zatímco 

tachometr ukázal 50 km/hod. Nejvyšší naměřená rychlost byla zaznamenána u osobního vozidla, a to 

108 km/hod.   „Padesátku“ si přijelo vyzkoušet 67 řidičů. Každý účastník obdržel na stanovišti „START“ 

drobný dárek v podobě informačních letáků a reflexních doplňků, které věnovala Městská policie a 

BESIP. Ze stanoviště „CÍL“ odjížděli řidiči s kartičkou, kde byla zaznamenána jejich změřená rychlost. 
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„O pohár Zdravého města“ 

všestranná vědomostně dovednostní soutěž pro žáky šestých tříd.  

  

  

     

Soutěž proběhla ve druhé polovině měsíce dubna. Do šestnáctého ročníku se přihlásilo 18 čtyřčlenných 

smíšených družstev žáků šestých tříd, ze všech osmi základních škol v Prostějově. Děti, během 

dopoledne musely projít osm stanovišť a co nejlépe splnit 16 úkolů. Ty pro ně připravili partneři Zdravého 

města - Hasiči, Střední zdravotnická škola, Záchranná služba, ČSOP Iris, Kontaktní centrum 

v Prostějově, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově, Sportcentrum, Městská policie a 

Policie ČR. Jedná se o všestrannou soutěž, kde si účastníci vyzkouší několik disciplín. Například 

poznávají rostliny a živočichy, střílí na laserové střelnici, musí zvládnout ošetření nejrůznějších zranění, 

dále jízdu zručnosti na jízdním kole, test obratnosti a další. Samozřejmě nechybí ani vědomostní testy, 

křížovky, hádanky a rébusy týkající se např. první pomoci, právního vědomí, požárních a dopravních 

předpisů a spousty dalších.  Během slavnostního nástupu všechny účastníky přivítala a zahájila celé 

klání paní primátorka RNDr. Alena Rašková. Po vyhodnocení výsledku byly dětem předány věcné ceny. 

Všichni soutěžící si odnesli drobnou pozornost ve formě sladkostí a upomínkových předmětů. Odměny 

dětem předal náměstek primátorky Bc. Pavel Smetana. Každý člen z vítězného družstva obdržel mimo 

jiné i poukaz na vyhlídkový let sportovním letadlem. Záštitu a finanční prostředky potřebné pro realizaci 

celé akce, poskytlo Zdravé město Prostějov.                                                                                              

 



68 
 

„Aktivní senior“ 
branný závod pro osoby starší 63 let 

 

   

  

   

    

Poslední úterý v květnu jsme ve spolupráci s městskou knihovnou a Odborem sociálních věcí 

Magistrátu města Prostějova zrealizovali IV. ročník branného závodu pro dříve narozené spoluobčany. 

Závod proběhl v Kolářových sadech, kde pro soutěžící bylo připraveno patnáct stanovišť. Celkem se 

zúčastnilo 12 tříčlenných družstev, tj. 36 soutěžících. Na této akci se stejně jako v minulých letech, 

podílela PČR, strážníci, hasiči, ČSOP IRIS, městská knihovna, studenti střední školy veřejnoprávní 

TRIVIS s pedagogickým doprovodem a studenti Střední zdravotnické školy rovněž s učitelským 

doprovodem. Nechyběli ani žáci a studenti divadla Point pod vedením ředitele městské knihovny. Ceny 

pro vítěze zakoupila městská policie a kancelář primátorky v rámci programů Zdravého města. 

Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, obdrželi diplom, cyklolékárničku, knihu o 

Prostějově, poukaz do lékárny, tašku s reflexním pruhem, osobní alarm a žetonek s logem MP. 

Ostatním, za účast věnovány drobné upomínkové předměty. Občerstvení zajištěno Odborem sociálních 

věcí. Doprovodný program, přednášku o slunci, připravil vedoucí astronomického oddělení prostějovské 

hvězdárny pan Trutnovský. Všem, kteří se na akci podíleli, patří poděkování.     
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 „O pohár primátorky města Prostějova“                                                                                                

branný závod pro žáky 7., 8. a 9. tříd  

   

   

   

  

V. ročníku branného závodu se zúčastnilo 192 dětí. Trasa byla vedena kolem říčky Hloučely od 

občerstvení u Abrahámka směrem ke Kostelecké ulici, kde byl točný bod. Před ulicí Tichou se běžci 

museli dostat přes brod řeky po rozmístěných kamenech, což pro účastníky byla novinka. Po celé její 

délce, cca 5 km, bylo přichystáno sedm stanovišť. Čtyři z nich připravila městská policie, jedno ČSOP 

Iris, Sportcentrum a Střední zdravotnická škola. Vítězná družstva z každé kategorie obdržela věcné 

ceny. Nikdo neodešel s prázdnou. Každé družstvo na závěr obdrželo pizzu a balíček se sladkostmi a 

drobným dárkem.  
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„Bezpečně na kole“ 

preventivní akce zaměřená na cyklisty 

  

S nástupem teplého počasí na nás každoročně čekají kontroly cyklistů, zda mají správně vybavené 

jízdní kolo. Během měsíce června jsme uskutečnili 13 akcí, v různých částech města, převážně na 

frekventovaných cyklostezkách. Zastavili jsme celkem 557 cyklistů, z nichž více jak polovina neměla 

svůj bicykl řádně vybaven. Těmto nalepeny reflexní samolepky na místa, kam patří odrazky. Nejčastěji 

cyklistům chyběly oranžové ve špicích kol. Důvod je prostý, upadávají při jízdě na nerovném terénu 

nebo při nevhodném odkládání jízdního kola. Cílem těchto aktivit je co nejvíce zviditelnit tyto účastníky 

silničního provozu, a tím přispět k jejich bezpečnosti.    

 

„Kde mám peněženku“ 

 preventivní akce zaměřená na veřejnost, zejména na seniory     

  

V období vánočních svátků provádíme preventivní akce zaměřené na seniory při nákupech 

v obchodních střediscích. Snažíme se vštípit nakupujícím zásady bezpečného chování během pohybu 

po prodejní ploše ale i při odchodu z obchodních domů a při ukládání nakoupených věcí do vozidla. 

Neboť někteří neustále nechávají peněženku nahoře v tašce, nosí ji v ruce nebo na jiných místech, která 

lákají zloděje k jejímu odcizení. Není výjimkou spatřit na parkovišti před obchodem neuzamčené vozidlo, 

kdy majitel skládá nákup do zavazadlového prostoru. Na druhou stranu je nutné řadu občanů pochválit. 

Našla se i řada takových, kteří si své věci řádně hlídali. Těmto vzorným, věnována nákupní taška 

s reflexním pruhem nebo reflexní svinovací pásek na oděv. Během prosince zrealizováno 8 akcí, z toho 

dvě ve spolupráci s PČR. Osloveno 230 osob.  
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Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA 

II. etapa 

  

V měsících červenec, srpen a září byla realizována druhá etapa forenzního značení jízdních kol a 

kompenzačních pomůcek syntetickou DNA. Zájemci se měli možnost přihlásit přes objednávkový 

systém města, vždy v pondělí a středu. Ve vybraný termín se pak dostavit s řádně očištěným kolem 

(vozíkem) na služebnu MP, kde byl předmět označen a zaevidován do databáze. Během druhé etapy 

označeno 266 jízdních kol a 4 invalidní vozíky. V roce 2018 bylo značení určeno nejen pro obyvatele 

města Prostějova ale i okresních obcí. V I. a II. etapě označeno celkem 505 předmětů. Z toho je 16 

invalidních vozíků a 489 jízdních kol.  

     Další akce a soutěže, které přímo neorganizujeme, pouze se na nich podílíme. Naším úkolem je 

vytvořit vhodná stanoviště k realizaci daných aktivit. 

„Den se složkami IZS“ 

 

V dubnu se v prostorách velodromu na Kostelecké ulici konala přehlídka složek IZS. Hasiči, policisté, 

strážníci, celníci, ZZS, vojenská policie zde prezentovali svoji činnost. Nechyběl ani doprovodný 

program, který zajišťoval Besip, Pv auto nebo studenti střední zdravotnické školy.   

„Dopravní soutěž mladých cyklistů“ 

    

Soutěž připravena Besipem na dětském dopravním hřišti. Na stanovišti zajišťujeme práci s mapou. 
Během dvou dnů si přišlo zasoutěžit 112 dětí ze ZŠ okresu Prostějov. První den se mezi sebou utkala 
kategorie mladších žáků. Druhý den si přišli poměřit své dovednosti starší žáci.  
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„Záchranářský víceboj“                                                                                                                   

vědomostně - dovednostní soutěž nejen pro školáky, ale i veřejnost 

  

  

  

 Na začátku měsíce září proběhla v hale Sportcentra na ulici Olympijská „Burza volného času“. Celou 

akci zajišťuje Sportcentrum a jedná se o přehled volnočasových aktivit. Z naší strany jde o zorganizování 

Záchranářského víceboje, na kterém se podílí nejen strážníci ale i hasiči, záchranáři, policisté a studenti 

Střední zdravotnické školy. Po dva zářijové dny nejen děti, ale i dospělí měli možnost si vyzkoušet různé 

disciplíny. Na 1400 účastníků, kteří prošli Záchranářským vícebojem, muselo splnit celkem osm úkolů. 

Poté byli odměněni drobnými dárky.  

„Den bez aut“ 

    

Tato akce se koná pod záštitou Zdravého města v prostorách Kolářových sadů. Společně s policisty 

jsme připravili stanoviště, kde děti společně závodí. Zúčastnilo se 400 žáků, převážně z druhých tříd.  



73 
 

„Branný závod“ 
pro žáky I. stupně 

 

   

Branný závod pro žáky I. stupně, připravili učitelé ZŠ Dr. Horáka, ve spolupráci s armádou ČR, strážníky 

MP PV, hasiči a studenty Střední zdravotnické školy. Zasoutěžit si přišlo 112 dětí.  

 Souhrn všech akcí a soutěží:    

Aktivity 
 

Počet aktivit Počet hodin Počet osob 

Soutěže a preventivní akce 41 
 

136 4304 

Forenzní značení syntetickou 
DNA 

25 200 270 

 
CELKEM AKCÍ a SOUTĚŽÍ 
 

 
66 

 
336 

 
4581 

 

     Každým rokem se účastníme školení, seminářů a různých konferencí. Za zmínku stojí např. účast 

na konferenci Celostátního setkání zástupců MP v Brně, školení ve Znojmě - Nehodou to začíná, 

v Olomouci a v Prostějově  E- bezpečí nebo návštěva protidrogového vlaku, ve kterém jsme měli 

společně s preventistou PČR vyčleněn poslední vagon, kde jsme s dětmi debatovali o problematice 

alkoholu, drog a kouření. Po návštěvě protidrogového vlaku jsme se zúčastnili i návazného programu, 

který organizátoři zrealizovali ve vybraných základních školách. Za zmínku stojí i naše účast na cvičení 

IZS v Hamrách, kde probíhalo hašení skladu s chemikáliemi a následná evakuace osob. Strážníci 

zajišťovali místo proti vstupu neoprávněných osob a usměrňovali dopravu.   

 

     

Na první fotografii debata s dětmi ve vagoně protidrogového vlaku. Na druhém snímku zachycena 

přednáška ve Znojmě – Nehodou to začíná. Na třetí fotografii Konference Celostátního setkání zástupců 

městských policií a obecních policií v Brně.  
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3. Plán skupiny prevence na rok 2019    

V roce 2019 budou i nadále zachovány tradiční preventivní akce, jak tomu bylo v předešlých letech. 

Termíny těchto akcí jsou naplánovány následovně. V dubnu proběhne soutěž pro šesťáky s názvem „O 

pohár Zdravého města“. Ve druhé polovině května se uskuteční „Aktivní senior“. Měření rychlosti pro 

veřejnost je naplánované na druhou sobotu v červnu a branný závod s názvem „O pohár primátora 

města Prostějova“, určený pro sedmé, osmé a deváté třídy, vypukne ve druhé polovině měsíce září. 

Dále se zúčastníme Dopravní soutěže mladých cyklistů, Dne bez aut, Záchranářského víceboje při 

Burze volného času a dalších akcí. Opět nás čekají besedy s dětmi v mateřských, základních ale i 

středních školách. Besedy pro veřejnost a preventivní akce zaměřené na účastníky silničního provozu 

a seniory. I v následujícím roce budeme pokračovat ve III. etapě značení jízdních kol a kompenzačních 

pomůcek syntetickou DNA. Další aktivity, z časových důvodů, nejsou plánovány.   

V Prostějově dne: 10. 1. 2019                           

 

 

                                              Zpracovala: str. Tereza Greplová - vedoucí skupiny prevence, v. r. 

 

                                                                      str. Petr Zapletal, v. r. 

 

 

 

 

 


