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Od roku 2010  Městská policie v Sokolově 
spolupracuje s  Policií ČR a společně  
realizují 4 projekty prevence kriminality, 
které běží i v současné době.  
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      Základní informace ke všem      

    projektům: 
     

     Finančně se podílely: 

 MĚSTO SOKOLOV 

 SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, a.s. právní nástupce 

 

Realizátoři projektů: 

 MĚSTSKÁ POLICIE SOKOLOV 

 POLICIE ČR, Obvodní oddělení SOKOLOV město 

 



Senioři I. (NE) bezpečné stáří a 
SENIOŘI SOBĚ 

 Stejnou myšlenku jako Městská policie Sokolov 
mělo v roce 2010 i Policejní prezídium Policie 
ČR a projekt Senioři sobě po vzoru Správy 
Policie ČR z Jihomoravského kraje se projekt 
rozšířil do celé republiky 

 Oba projekty mají svá specifika, ale jsou 
zaměřeny na stejnou problematiku 

 Jejich realizace probíhala současně 

 

 



Senioři I. (NE) bezpečné stáří 

 Cíl projektu 

 Eliminace nárůstu kriminality na seniorech  

 Z celkové statistiky trestných činů jsou 4% 
poškozených právě senioři 

 Projekt je zaměřen na seniory, osoby starší 60 let 
s trvalým pobytem v Sokolově. 

 Projekt Senioři I. byl spuštěn dnem 17. 3. 2010.  

 

 



Celý projekt se skládá z 
několika částí 

 1. část 

  distribuce bezplatných bezpečnostních balíčků 

 obsah balíčku: brožura s informacemi o projektu, nabídka 
montáže panoramatického kukátka nebo domovního řetízku 
na dveře, samolepka na vnitřní stranu dveří, kde jsou 
zobrazeny všechny identifikační znaky a loga městské policie, 
Policie ČR, Služby kriminální policie a vyšetřování a všech 
energetiků (plynáren, vodáren, ČEZu), slzotvorný sprej, 
osobní alarm, lisovaná kartičku s nejdůležitějšími telefonními 
čísly IZS a  DVD (NE)bezpečný věk. 

 Balíček vždy doručil do místa bydliště seniora strážník a 
policista v doprovodu odborníka z firmy, která prováděla 
montáž kukátka či bezpečnostního řetízku. 

 



Obsah 
bezplatných 

bezpečnostních 
balíčků 



Předání bezplatných 
bezpečnostních balíčků 



Předání bezplatných 
bezpečnostních balíčků 



 

 2. část  
 pořádání pravidelných pracovních seminářů, kde 

se seniory hovoří strážníci a policisté na téma 
bezpečnosti a ochrany jich samotných, jejich 
majetku, jak se bránit podvodům, jak být doma v 
bezpečí.  

 

 3. část 
 senioři mají možnost se účastnit kurzů sebeobrany 

pod vedením Mgr. Jiřího Matouše  a Mgr. Václava 
Šimka. 

 
 



Pracovní semináře 



Pracovní semináře 



Kurzy sebeobrany 



 

 Finanční pokrytí projektu 
  Zastupitelstvo města Sokolova v roce 2009 

schválilo na realizaci projektu SENIOŘI I. celkem 
300 000 Kč. z toho se profinancovalo 237.000,-Kč.  

 

 Z finančních  prostředků bylo v roce 2010  
obdarováno celkem 800 seniorů ze Sokolova a 
nejbližšího okolí. V Sokolově se zaregistrovalo 
550 seniorů, 200 seniorů se připojilo z Březové 
a 50 seniorů z Dolního Rychnova. 

 
 



 
 V současné době se balíčky nedistribuují 

komplexně jako v roce 2010, ale senioři 
dostávají dílčí komponenty z bezpečnostního 
balíčku. 
 

 Bezpečnostní semináře pro seniory stále 
pokračují a to v jarním a podzimním období 
roku.  
 

 Dále probíhají i kurzy sebeobrany pro seniory  



  Další služby pro  seniory 

 Bezpečí pro seniory – Městská policie a 
interdisciplinární tým v Sokolově nabádá 
spoluobčany, aby šířili informaci mezi občany 
starší 60 let, že se mohou podílet na své 
ochraně prostřednictvím vyplnění letáčku s 5 
otázkami. Po vyplnění obdrží od Městské 
policie jeden z bezpečnostních prvků (např. 
slzotvorný sprej, reflexní pásku, osobní 
alarm…) 





SENIOŘI SOBĚ 
 

 Cíl projektu: 
 Oslovit určitou skupinu lidí, předat jim důležité 

informace týkající se jejich bezpečí a nabídnout 
jim možnost stát se tzv. „kurýrem“. Takto 
vyškolení kurýři poté předávají své nabyté znalosti 
dále.  

 Projekt Senioři sobě je zaměřen nejen na 
seniory, ale také na lidi handicapované, 
osamocené nebo ty, kteří mají sklony k velké 
důvěřivosti. 

 



 

 Tento projekt je zaměřen na aktivní spolupráci 
a dobrovolnosti určité skupiny lidí. 

 

 Informace a proškolení seniorů  proběhlo v 
rámci bezpečnostních seminářů  při realizaci 
projektu SENIOŘI I. (NE)bezpečné stáří. Ze 
seminářů vzešli kurýři, kteří informace 
seniorům předávali dále.  

 



           Projekt Senioři sobě lze rozdělit 
do tří fází 

 1. fáze – proškolení a předání důležitých 
informací dané skupině lidí na seminářích 
 

 2. fáze – samotná realizace kurýra v terénu 
(předání informací, distribuce materiálu a 
vyplňování anket) 
 

 3. fáze – odevzdání anket a vyhodnocení 



Každý kurýr 
byl vybaven 

taškou a 
potřebnými 

materiály 
včetně anket 



 
 

 

 

ANKETA

1)  muž  žena

2) Věk:

 do 50 let  51-60 let

 61-70 let  71-80 let

 více než 80 let

3) Název obce:  ……………………..

4) Velikost obce:  …………...obyvatel

5) Charakter zástavby:

 Bytový dům

 Rodinný dům (řadová zástavba)

 Samostatně stojící rodinný dům

 jiný ……………………………

6) Zabezpečení bytu 

 kukátko

 řetízek (apod.)

 bezpečnostní dveře 

7) Co obvykle uděláte než otevřete, zazvoní-

li neznámá osoba u vašich dveří?

 nejdříve otevřu a zjistím o koho jde 

 zjistím o koho jde (kukátko, okno)

 kontaktuji sousedy nebo starostu

 požaduji nějaký průkaz

 ověřuji totožnost telefonem (zák. linky apod.)

8) Setkal(a) jste se v posledních 5 letech 

s touto situací?

 ano  ne

9) Jak jste reagoval(a)?

 otevřel(a) jsem automaticky

 ověřil(a) jsem si o koho jde

 neotevřel(a) jsem vůbec a nikomu o tom 

neříkal(a)

 neotevřel(a) jsem vůbec a bavil(a) jsem se o 

tom se sousedy

 neotevřel(a) jsem vůbec a ihned jsem 

kontaktoval(a) P ČR

10) Považujete dnes získané informace za 

přínosné?

 ano  ne



Výsledky ankety 

 V celém Karlovarském kraji na anketu 
odpovědělo 497 respondentů z 25 obcí a měst 

 Nejvíce respondentů spadalo do věkové 
skupiny 71 až 80 let jde o 44% dotazovaných 

 Nejvíce dotazovaných využívá k zabezpečení 
svého domova kukátko 50,5 %, řetízek 19,7 %, 
ale žádné zabezpečení má 11,1 % 

 Získané informace za přínosné považovalo 
94,6 % respondentů 

 

 



 
TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ NA OSOBÁCH VE VĚKU 

60 LET A VÍCE  
2006 - 2010 

 



Kriminalita na osobách ve věku 60 let a více 
statistický přehled za rok 2009 – 2011 v 

Sokolově 
(období od 1. 3. do 30. 9.) 



        Případ podvodníka v roce 2010 
 V loňském roce jsme se v Sokolově potýkali s mužem, který 

cíleně obelhával seniorky a pod lživou záminkou se jim 
dostával do bytu. V měsíci září okradl 6 seniorek a v měsíci 
říjnu 1 seniorku v jejich bytech či bytových domech.  

 Do bytu se dostával pod záminkou kontroly potrubí nebo se 
vydával za instalatéra či jim pomáhal s nákupem až do domu.  

 Jednalo se o mladého pachatele, který měl již v minulosti 
problémy se zákonem. 

 V Sokolově jde o ojedinělý případ, kdy jeden pachatel takto 
okradl tolik seniorů.  

 Ze 7 okradených žen, byly 2, které se účastnili některého z 
konaných seminářů a byly tak proškoleny.  

 Zbylým 5 ženám jsme dodali bezpečnostní balíčky. 





Bezpečná vycházka 
  

Cíle projektu:  

  

 Zvýšení bezpečnosti dětí z mateřských škol.  

 Systematická výuka v oblasti bezpečnostních rizik 

pro předškoláky. 

 Navázání kontaktu dítě x policista, strážník 

=získání důvěry = vnímání nejen z pozice 

represivní složky. 

 Projekt by spuštěn v dubnu 2010. 

 



 

 

Bezpečná vycházka 

 

 Fáze projektu 

  

 Distribuce reflexních vestiček do všech 

mateřských školek v Sokolově – každé dítě má 

svoji vestu.  

 Pravidelný výukový program pro školky s 

omalovánkami a s návštěvou policistů a 

strážníků.   

 Společné  vyhodnocení projektu  v Domě dětí a 

mládeže v Sokolově. 

 



 

 

Bezpečná vycházka 
 

 1. Fáze - reflexní vesty pro děti:  

  

 Děti jsou vidět v silničním provozu. 

 Učitel/ka má přehled o svých dětech při 
procházkách po městě, na dětských hřištích, při 
sportovních aktivitách a výletech. 

 V případě, že se dítě ztratí, na zadní straně vesty 
je uvedena ulice se sídlem školky, do které dítě 
patří.    













 

 

Bezpečná vycházka 

 
 

 

 

 

2. Fáze – výukový program s omalovánkami  

 

 Omalovánky nakreslil pro děti 12letý chlapec 

„Dítě kreslí dětem“.  

 Je připraveno 11 témat, která jsou zapracována 

do omalovánek. 

 Omalovánky dostane každé dítě ve školce v 

Sokolově. 

 Výukový program ve školce  vedou strážnice a 

policistky v rámci  pravidelných návštěv během 

školního  roku.   

 



 

 

Bezpečná vycházka 

 11 výukových témat:   

 Semafor 

 Nehrát si na ulici 

 Nechodit s cizími lidmi 

 Přecházet jen po přechodu pro chodce 

 Poutat se za jízdy v dětské autosedačce 

 Mít za jízdy na kole ochrannou přilbu 

 Co nepatří na pískoviště 

 Nehrát si se zápalkami 

 Nesahat na cizí psy 

 Základní dopravní značky 

 Odpadky vyhazovat pouze do koše 

 











 
 

Bezpečná vycházka 

3. Fáze – vyhodnocení projektu     
 
    Společné setkání všech mateřských škol v Domě dětí a 

mládeže v Sokolově. Spojení s dalším preventivním 
projektem z dílny DDM.  Formou soutěží na 
stanovištích si hravou formou všechny získané 
informace z omalovánek  děti zopakují a odnesou si 
ceny.   









 Finanční pokrytí projektu 
  Zastupitelstvo města Sokolova v roce 2009 

schválilo na realizaci projektu SENIOŘI I. celkem 
200 000 Kč. 

 

 Z finančních  prostředků bylo v roce 2010  
obdarováno celkem 875 dětí z mateřských 
školek v Sokolově. 200 dětí se připojilo z 
Březové a 70 dětí z Dolního Rychnova. 

 



Statistika Dopravního 
inspektorátu Policie ČR v 

Sokolově   
 

 

 

Rok 2010  

  - v evidenci 2 případy dopravní nehody s 
    účastí chodce na přechodu pro chodce.  

Rok 2011 do 21.10.2011 

   - 0 případů  



http://foto.partyjc.cz/albums/discokomplex/11_10__2008/foto_druzba_pisek__11_10__056.JPG


                 Bezpečný podnik  

Cíle projektu: 

  

 Zajištění bezpečnosti návštěvníků barů, klubů, 

restaurací v Sokolově. 

 Zamezení požívání alkoholických nápojů 

osobám mladším 18 ti let.  

 Zamezení distribuce a užívání drog. 

 Zvýšení ochrany veřejného pořádku (rušení 

nočního klidu, poškozování majetku města atd.). 

 Zvýšení ochrany personálu podniků.  



                  Bezpečný podnik  

Výběr podniků 

 

 Provedena analýza Policií ČR a Městskou policií 

Sokolov. 

 Bylo vybráno 16 podniků. 

 Majitelé byli pozváni k představení projektového 

záměru. 

 K dnešnímu dni je do projektu zapojeno 6  

podniků. 



Realizace projektu 

 

 Technická ochrana podniku. 

 Zajištění okamžité komunikace v krizových 
situacích s PČR, MP, ZS a HZS.   

 Šíření osvěty v oblasti protidrogové prevence a 
alkoholismu. 

 Pravidelné kontroly ze strany Policie ČR a 
Městské policie Sokolov. 

 Pravidelná pracovní setkání všech zapojených 
do projektu.  

    Bezpečný podnik  



Technická ochrana 

 

 Lokální kamerové systémy. 

 Městský dohlížecí kamerový systém – od 1. 3. 

2011 nepřetržitý provoz.  

 Detektory kovů. 

              Bezpečný podnik  







Zajištění komunikace  

 

 Mobilní telefony s jednotlačítkovou a tísňovou 

volbou jsou umístěny ve všech podnicích, 

současně na Obvodním oddělení Policie ČR a na 

Městské policii Sokolov. 

 

                Bezpečný podnik  



Bezpečný podnik  

Šíření osvěty   

 

 Vyhlášení soutěže mezi studenty středních škol na 
tvorbu časově ohraničeného TV spotu na zadané 
preventivní téma – rok 2011 drogy a alkohol. 

  Nezávislá porota vybírá nejlepších 5 studentských TV 
spotů.  

 TV spoty jsou pouštěny v podnicích v dohodnutých 
časových intervalech- ve všední dny i o víkendech. 









Pravidelné  kontroly 

 

 Policie ČR – nepřetržitě 

 Městská policie Sokolov – každou sobotu od 

22.00 hod. do 04.00 hod. výkon služby zaměřen 

na podniky a veřejný pořádek ve městě. 

             Bezpečný podnik  



 Finanční pokrytí projektu 

 

  Zastupitelstvo města Sokolova v roce 2009 schválilo 
na realizaci projektu SENIOŘI I. celkem 100 000 Kč. 

 

 



Statistika OOP P ČR So-město  
5 podniků v projektu  

 ROK 2010 -    evidováno  :     12 přestupků     (proti majetku, občanskému soužití,  
                     neuposlechnutí výzvy)  

 

             5 přečinů         (majetková kriminalita)  

 

 ROK 2011 – evidováno  :          4 přestupky     (proti majetku)  

 

            3  přečiny        (majetková kriminalita)  



 

 

 

 

 

 

   DĚKUJEME ZA POZORNOST  


