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KARLOVARSKÝ KRAJ 

Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 

 
 

USNESENÍ  

z 15. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konané dne 7. 5. 2018 v 15.00 hod., místo konání: Meteorologická stanice – Šindelová (správce 

stanice – Rudolf Kovařík) 

 

 

 

Přítomni:   Karla Maříková, Karel Vít, Ing. Kamil Řezníček, Iva Kalátová, Mgr. Jindřich Čermák, 

Martin Mareš, DiS., Věra Maříková, Ing. Zdeněk Míkovec, Petr Kvasnička  

 

Omluveni:   PhDr. Zdeněk Soukup, Ing. Pavel Paprsek, Bc. Pavel Čekan, Mgr. Petr Kubis,        

JUDr. Manfred Kraus 

 

Nepřítomni: Ø 

 

Ostatní zúčastnění: Rudolf Kovařík, správce meteorologické stanice Šindelová 

                                   

 

Jednání komise zahájila v 15.00 hod. a ukončila v 17.10 hod. předsedkyně komise Karla Maříková. 

 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů 

2) Kontrola usnesení 

3) Návštěva Meteorologické stanice – Šindelová (meteorolog Rudolf Kovařík) 

4) Různé 
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1. a) Úvod, seznámení s programem  

 

Předsedkyně Komise p. Karla Maříková zahájila jednání, přivítala přítomné členy a hosta a poté 

nechala hlasovat o programu jednání:                                                                                     

 

HLASOVÁNÍ:                pro: 9 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 20/05/18 

 

Komise schvaluje navržený program jednání. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. b) Souhlas s přítomností přizvaného hosta (viz záhlaví tohoto dokumentu) po dobu 

jednání Komise 
 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 9 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 21/05/18 

 

Komise souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byl přítomen host uveden v záhlaví tohoto 

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Kontrola usnesení 

 

Usnesení Komise č. KB 17/04/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Teplá 

ve výši 450 000,- Kč. 

 

Žádost o individuální dotaci města Teplá ve výši 450 000,- Kč bude projednána na poradě vedení dne 

14. 5. 2018 a následně Rada Karlovarského kraje projedná žádost na svém zasedání dne 21. 5. 2018.  

 

Usnesení Komise č. KB 18/04/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

individuální dotaci z rozpočtu kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Rotava 

ve výši 450 000,- Kč.  

 

Žádost o individuální dotaci města Rotava ve výši 450 000,- Kč bude projednána na poradě vedení 

dne 14. 5. 2018 a následně Rada Karlovarského kraje projedná žádost na svém zasedání dne 

21. 5. 2018.  

 

Usnesení Komise č. KB 19/04/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

individuální dotaci z rozpočtu kraje na činnost sdružení, preventivní činnost, zabezpečení 

postupových krajských kol, vzdělávání, nákup drobného vybavení a materiálu a na zakoupení 

přívěsného vozíku s plachtou SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje ve výši 

200 000,- Kč. 

 

Žádost o individuální dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské sdružení hasičů 

Karlovarského kraje ve výši 200 000,- Kč bude projednána na poradě vedení dne 14. 5. 2018 

a následně Rada Karlovarského kraje projedná žádost na svém zasedání dne 4. 6. 2018. 

 

Bez usnesení. 
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3) Návštěva Meteorologické stanice – Šindelová (meteorolog Rudolf Kovařík) 

 

Pan Rudolf Kovařík, meteorolog a správce meteorologické stanice v Šindelové, seznámil přítomné 

členy s tím, k jakým měřením na místní meteorologické stanici dochází a názorně představil patřičné 

měřicí přístroje.  

 

Členové Komise byli obeznámeni s některými informacemi ohledně potoku Rotava a názorně byl 

ukázán tamní limnigraf. Pokud tento limnigraf detekuje, že dojde k velkému zvýšení hladiny, lze 

dovodit, že například v Sokolově se hladina zvýší za 19-20 hodin a je možno tak včas přijmout 

patřičná opatření. 

V Karlovarském kraji se nachází pouze 76 limnigrafů, což ve srovnání se zbytkem České republiky 

představuje pouze nejzákladnější síť. 

 

Členům Komise byly představeny přístroje jako - srážkoměr váhový s tzv. rain detektorem, teploměr 

pro měření teploty vzduchu (ve výšce 2 m), měřiče teploty vzduchu při zemi, měřič směru a rychlosti 

větru, sněhoměrné latě, zachytávač pylu a automatická boudová stanice (Akademie věd ČR, v.v.i.).  

 

P. Kovařík dále hovořil o fenologii především v souvislosti s pylovými alergiemi. V České republice 

kdysi bývalo 179 pylových stanic (horské, podhorské, lesní, luční, polní ad.), díky úspoře finančních 

prostředků ovšem došlo k obrovské redukci těchto stanic, což je v současné době nedostačující.  

 

Dále bylo hovořeno o přítomnosti nežádoucích látek v ovzduší a půdě. V té souvislosti bylo 

upozorněno na vhodnost umístění nových stanic měřících kvalitu ovzduší na území města Ostrov 

a Karlovy Vary. Možnost zjištění, jaké nežádoucí látky se usazují v půdě, je taková, že se po roce 

odeberou vzorky půdy a měřením se zjistí, jaké nové nežádoucí látky tam přibyly.  

 

Dalším diskutovaným tématem bylo sucho. V České republice se nachází celkem 7 okresů, které 

sužuje nedostatek vody ale ne z toho důvodu, že by se zde nevyskytovaly dešťové srážky, ale 

z důvodu, že voda v krajině se není schopna udržet (z důvodu průmyslových výstaveb, úpravě krajiny 

apod.). 

V obci Šindelová ročně stoupá počet spadlých srážek.  

 

P. Kovařík dále hovořil o problematice povodní. 

Karlovarský kraj má dobré podmínky pro to, aby se zde nevyskytla rozsáhlá povodeň z důvodu 

výskytu mnoha lesů. Skladba lesů na území Karlovarského kraje je monokulturní.  

Lesy jsou v letních měsících schopny zadržet 25-45 mm srážek, louky pouze 60 % z tohoto množství 

a pole z tohoto množství pouze 20 %.  

 

Paní Věra Maříková se dotázala p. Kovaříka, zda tedy informace o tom, že na kopcích na území 

Karlovarského kraje byly kdysi vysázeny listnaté stromy a zejména duby není pravdivá. P. Kovařík 

odvětil, že se jednalo o vysazování smrků.  

 

V konečném důsledku bylo poukázáno na nedostatek měřících a detekčních přístrojů z oblasti 

meteorologie v Karlovarském kraji. 

 

 

 

Bez usnesení. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4) Různé 

 

Předsedkyně Komise informovala přítomné členy o adiktologickém semináři, pořádaném odborem 

bezpečnosti a krizového řízení KÚKK, který se koná dne 18. 5. 2018 v Krajské knihovně 

v Karlových Varech, s přáním co největší účasti členů Komise. 

 

Věc v souvislosti s finanční odměnou pro pana Rudolfa Kovaříka za jeho předpovědní služby 

v oblasti meteorologie nejen pro složky Integrovaného záchranného systému na území Karlovarského 

kraje se má tak, že v závislosti na projednání v Bezpečnostní radě Karlovarského kraje a na poradě 

vedení Karlovarského kraje bylo domluveno, že p. Kovaříkovi ke konci roku 2018 bude jednorázově 

vyplacena částka 50 000,- Kč ve formě daru.  

 

Bez usnesení. 

 

 

 

Ing. Tereza Pásková 

zapisovatelka 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 p. Karla Maříková, v.r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech, 11. 5. 2018 


