
Koncepce prevence kriminality 

Karlovarského kraje a krajská protidrogová 

strategie na léta 2013-2016 



Úrovně systému prevence Úrovně preventivních aktivit 

 republiková a resortní 

 krajská 

 lokální  

 Primární 

 Sekundární 

 terciární 



Období 1996-2007 – budování systému 

prevence kriminality – program PARTNERSTVÍ 

– podpořeno 161 projektů – cca 37 mil Kč 

Období 2008 – 2011 – zvyšování pocitu 

bezpečí občanů, snižování míry a závažnosti 

trestné činnosti – Městské a krajské programy 

prevence kriminality – podpořeno 24 projektů 

– cca 5,5 mil Kč 

 Rok 2012 – Program prevence kriminality – 

podpořeno 8 projektů – cca 3,3 mil Kč 



Silné stránky Slabé stránky 

Koncepční řešení 

problematiky prevence v 

kraji 

Nárůst sociálně vyloučených lokalit 

Působení Pracovní skupiny 

pro realizaci prevence 

kriminality v kraji 

Obtížná komunikace s cizinci a 

menšinovými skupinami 

Finanční podpora systému 

prevence kriminality krajem 

Nedostatek nízkoprahových 

volnočasových aktivit pro děti a 

mládež ze sociálně slabých rodin 

Rostoucí zájem samospráv o 

řešení problematiky 

prevence 

Nedostatečné odborné poradenství v 

oblasti prevence (dluhové poradenství) 

Úzká spolupráce  s PČR, 

NNO, PMS, atd. 

Nedostatečné právní ukotvení 

prevence kriminality 

Nezaměstnanost a snižující se počet 

pracovních míst 



Příležitosti Rizika 

Možnost financování aktivit 

prevence kriminality ze státního 

rozpočtu, rozpočtu kraje a obcí 

Problematika sociálně 

vyloučených lokalit a jejich 

nárůst 

Spolupráce s MV, Odborem 

prevence kriminality 

Kriminalita související se 

zahraniční turistikou 

Možnost čerpání finančních 

prostředků na služby sociální 

prevence z EU-ESF, OPLZZ 

Nezaměstnanost mladých 

dospělých po ukončení 

základního vzdělání 

Možnosti spolupráce s 

příhraničními orgány a 

organizacemi ze SRN 

Nepříznivé socio-demografické 

ukazatele kraje 

Nezaměstnanost a snižující se 

počet pracovních míst 



 

 

Bezpečnostní analýza, 

analýza kriminality 



 Vyšší míra nezaměstnanosti 

 Sociálně vyloučené komunity, zejména 

romského etnika 

 Cizinci, jež se dopouštění zejména drogové a 

majetkové kriminality 

 Kapesní krádeže v lázeňských střediscích 

 Vloupání do motorových vozidel….. 



1. Praha 8. Plzeňský  

2. Ústecký 9. Jihočeský 

3. Moravskoslezský 10. Olomoucký 

4. Liberecký 11. Královehradecký 

5. Středočeský 12. Pardubický 

6. Karlovarský 13. Vysočina 

7. Jihomoravský 14. Zlínský 



POŘADÍ OBVODNÍ ODDĚLENÍ INDEX 

NÁPADU TČ 

1. Cheb-venkov 491,20 

2. Jáchymov 375,25 

3. Karlovy Vary-město 335,18 

4. Sokolov-město 320,76 

5. Cheb-město 309,20 

6. Teplá 397,14 

7. Karlovy Vary-Rybáře 292,49 

8. Aš 288,34 

9. Sokolov-venkov 284,88 

10. Rotava 273,77 

11. Mariánské Lázně 273,00 

12. Kraslice 262,11 

13. Nová Role 244,38 

POŘADÍ OBVODNÍ ODDĚLENÍ INDEX 

NÁPADU TČ 

14. Bochov 241,17 

15. Habartov 237,14 

16. Toužim 234,30 

17. Ostrov 231,20 

18. Žlutice 226,92 

19. Pernink 192,03 

20. Chodov 189,30 

21. Františkovy Lázně 189,01 

22. Bečov 188,18 

23. Horní Slavkov 187,06 

24. Kynšperk nad Ohří 169,44 

25. Plesná 157,89 

26. Loket 150,56 

27. Nejdek 90,42 



 Snižování míry a závažnosti trestné činnosti, 

zvyšování pocitu bezpečí občanů 

 Eliminace výskytu rizikových jevů v kraji 

 Kvalitní a koordinovaný systém prevence 

kriminality na krajské a místní úrovni 

 Podpora systému kvalitních a efektivních 

programů prevence kriminality  

 Posilování odpovědnosti a působnosti obcí 

kraje v oblasti prevence kriminality a sociální 

prevence 



Priorita 1: Udržení stávající sítě služeb 

prevence, jejich podpora zejména v SVL 

Priorita 2: Informovanost veřejnosti o 

systému prevence, posilování právního 

vědomí obyvatelstva  

 Realizace Programu PK  
(projekty obcí a kraje), 
zajištěného finančními 
prostředky ze státního 
rozpočtu, z kapitoly MV 

 Podpora projektů 
nestátních neziskových 
organizací realizovaných v 
oblasti prevence 
kriminality na území 
kraje, podpora služeb 
sociální prevence 

 Podpora informovanosti 

veřejnosti o problematice 

prevence kriminality v kraji 

 Zapojení KK do centrálního 

informačního systému 

prevence kriminality MV 

 Veřejná prezentace 

programů prevence 

kriminality v KK 



Priorita 3: Koordinace, spolupráce a 
zvyšování odbornosti subjektů v oblasti 

prevence, s ohledem na definované cílové 
skupiny na krajské a místní úrovni 

 Iniciování vzniku 
pracovních skupin 
prevence kriminality ve 
městech a obcích kraje a 
jejich spolupráce s 
Pracovní skupinou 
prevence kriminality v 
kraji 

 Podpora systému 
vzdělávacích aktivit pro 
pracovníky v oblasti 
prevence kriminality  

 



A. Pachatelé: děti, mládež, mladí dospělí, recidivisté, 

B. Oběti: majetkové, násilní, mravnostní trestné činnosti, 
domácího násilí, šikany, rasově nebo národnostně 
motivovaných trestných činů, cizinci, senioři, osamělé 
ženy,  

C. Rodiny s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich 
členů – rodiny s alespoň jedním kriminálně rizikovým 
dítětem, rodiny s kriminálně rizikovým chováním rodičů, 

D. Osoby ohrožené sociálním vyloučením – osoby ze 
sociálně vyloučených lokalit, osoby po propuštění z 
výkonu trestu odnětí svobody, osoby bez přístřeší, 

E. Subjekty působící v oblasti prevence – pracovníci 
veřejné správy (samosprávy a státní správy), Policie ČR, 
městské policie, Probační a mediační služby, metodici 
PPP a školní metodici prevence, poskytovatelé sociálních 
služeb a pracovníci NNO působící v oblasti prevence 
kriminality. 

 



 

 

Krajská protidrogová 

strategie na léta 2013 - 

2016 



 Nejužívanější legální drogy – alkohol a tabák 

 Nejužívanější nelegální drogy – marihuana, 

pervitin, heroin 

 Snižující se věk prvouživatelů drog 

(42,3% - konopné látky, 10,1% - sedativa, 

7,8% - rozpouštědla, 6,9% - halucinogenní 

houby….2% - amfetamin) 

 Rozšíření drog do menších obcí 

 



 V oblasti kriminality - výrazný nástup 

organizovaných uskupení národnostních a 

etnických menšin (romské etnikum, 

vietnamská  a ruská komunita) 

 Prodej drog v příhraničí –tržnice 

 Vývoz vysoce kvalitního krystalického 

metamfetaminu do Německa 

 



Základní 

užívaná droga 

2008 2009 2010 2011 

Pervitin 748 770 753 826 

Kanabinoidy 95 253 40 93 

Heroin 115 147 29 31 

Těkavé látky 40 29 1 1 

Ostatní* 124 207 8 43 

*substituce buprenorfinem, metadonem, uživatelé kokainu, subutexu 



o.s. KOTEC Mariánské Lázně o.s. Světlo Kadaň 

o K-centrum Sokolov 

o K-centrum Cheb 

o Terénní programy  

o K-centrum Karlovy 

Vary 

o K-centrum, terénní 

programy 

 



 Následná péče 

 Doléčovací programy 

 Terapeutické komunity 

 Centra substituční terapie 



Odbory Krajského 

úřadu KK 

Účel poskytované 

podpory 

Výše roční 

poskytované 

podpory v Kč 

Odbor sociálních věcí K-centra, terénní 

programy 

500 tis. 

Odbor školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Projekty na podporu 

aktivit v oblasti 

rizikového chování u dětí 

a mládeže – školské 

projekty 

cca 500 tis. 

Odbor zdravotnictví Protialkoholní záchytná 

stanice Sokolov 

cca 4 mil. 



Vize 
Komplexní, funkční systém oblasti primární 

prevence, harm reduction, léčby a 

resocializace a koordinace aktivit protidrogové 

politiky, založený na koordinaci a evaluaci 

aktivit realizovaných v Karlovarském kraji, 

vycházející z potřeb jednotlivých cílových 

skupin. 



KOORDINACE 

FINANCOVÁNÍ 

PRIMÁRNÍ 

PREVENCE 

LÉČBA A 

RESOCIALIZACE 

SNIŽOVÁNÍ RIZIK KOORDINACE AKTIVIT 

PROTIDROGOVÉ 

POLITIKY 

Realizace 

specifických 

preventivních 

aktivit 

zaměřených na 

předcházení 

užívání drog, 

popř. oddálení 

první zkušenosti s 

drogou do vyššího 

věku 

Dostatečná síť 

služeb léčby k 

abstinenci 

dostupná pro 

uživatele drog, 

kteří se rozhodli 

pro zdravý 

životní styl 

Aktivity vedoucí 

ke snižování 

možných 

zdravotních a 

sociálních rizik a 

dopadů užívání 

drog na uživatele 

v daný čas a 

motivace k 

návratu k 

životnímu stylu 

bez drog 

Aktivity založení na 

koordinovaném a 

multidisciplinárním 

přístupu všech 

zainteresovaných 

stran, výměny, 

informací a příkladů 

dobré praxe 

VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMACE, EVALUACE 



 Podpora a realizace kvalitních, dlouhodobých 

a osvědčených programů specifické primární 

prevence realizované na školách (peer 

programy, interaktivní programy, apod. 

 Podpora odborného vzdělávání 

pedagogických a nepedagogických pracovníků  

 Implementace prevence zneužívání 

tabákových výrobků a alkoholu 

 Preventivní programy pro rodiče 



Udržení dostupnosti služeb HR v kraji, K-

center a terénních programů 

 Podpora vzdělávání odborných pracovníků 

působících v terénních programech 

 Rozšiřovat dostupnost terénních programů do 

dalších lokalit na základě poptávky 



 Podpora stávajícím programům LaR v kraji 

 Iniciování znovuotevření Centra substituční 

terapie 

 Podpora vzdělávání odborných pracovníků 

zabývající se léčbou drogových závislostí a 

resocializací 

 



 Realizace vzdělávacích programů pro různé 

skupiny odborníků, jež se ve své praxi 

dostávají do kontaktu s problematikou drog 

Udržení a zlepšení systému koordinace mezi 

krajem, obcemi, NNO a dalšími subjekty 

působící v oblasti protidrogové politiky 



 Součást protidrogové strategie 

Definuje finanční zdroje a zodpovědnost 

jednotlivých subjektů za realizaci opatření k 

naplnění priorit 

 Vyhodnocení po 2 letech a jeho aktualizace 



 Krajský protidrogový koordinátor 

 Krajská protidrogová komise 

 Krajský školský koordinátor prevence 

 Pracovní skupina pro realizaci protidrogové 

politiky v kraji 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor zdravotnictví 

Místní protidrogoví koordinátoři 

 Zdravotnická zařízení a NNO 

 Policie ČR 



 

 

 

 

 

 

Ing. Bc. Šárka Benešová 

krajský protidrogový koordinátor 

Tel. 354 222 575, e-mail: sarka.benesova@kr-

karlovarsky.cz 


