
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 21. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 19.12.2018 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni :  JUDr. Josef Kvasnička, Miroslava Petříková, DiS., Renata Oulehlová, 

MUDr. Karel Moravec, Bc. Martin Nikodém, Daniela Bílá (příchod v 15.25 

hodin po schválení programu jednání),  Bc. Jan Picka, Karel Vít 

 

Omluveni : Roman Bílský, Ing. Jiří Nešpor, Bc. Pavel Čekan, Ing. Vojtěch Seidl 

Neomluveni:   - 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

Jednání zahájila v 15.00 hodin a ukončila v 16.00 hodin předsedkyně Komise prevence 

kriminality Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“),  Renata Oulehlová. Před schválením 

programu jednání členové Komise jednomyslně schválili přítomnost hosta na jednání Mgr. 

Romana Svitáka,  vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚKK. Poté členové Komise 

schválili následující program: 

 

1) Zhodnocení činnosti Komise prevence kriminality za rok 2018 a příprava plánu práce na 

rok 2019 

2) Projednání projektového záměru – Trenažér fyzické zdatnosti, rizik ve výškách a hloubkách 

a řešení problematiky aktivního útočníka (Svět záchranářů Karlovy Vary) 

3) Projednání Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2019 - 2022 

4) Diskuse a různé 

 

pro:  7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 
Ad 1) Zhodnocení činnosti Komise prevence kriminality za rok 2018 a příprava plánu práce na 

rok 2019 

Předsedkyně Komise Renata Oulehlová zhodnotila činnost Komise v roce 2018 zejména v oblasti 

Protialkoholní záchytné stanice (dále jen PAZS). PAZS je umístěna v Sokolově a je provozována 

Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje. Komise doporučila Radě KK se zabývat 

otázkou přemístění PAZS do obce s nemocnicí v KK, kde je provozována psychiatrická péče. 

OBaKŘ zpracoval materiál pro jednání vedení KK, kde doporučení Komise tlumočil. Další 

opatření ve věci nebyla přijata. MUDr. Karel Moravec se dále k problematice PAZS vyjádřil 

v obavě z narůstajících možných kriminogenních faktorů v Sokolově, že lépe než transportovat 

kriminalitu do Sokolov, tak se jeví výhodnější zrušit PAZS a nadále ji neprovozovat. Přítomní 

členové Komise myšlenku MUDr. Karla Moravce podpořili.  Příprava plánu práce Komise pro rok 

2019 byla přesunuta na první jednání Komise, v lednu 2019. V projednávané věci nebylo přijato 

žádné usnesení. 
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Ad 2)  Projednání projektového záměru (studie) – Trenažér fyzické zdatnosti, rizik ve výškách a 

hloubkách a řešení problematiky aktivního útočníka (Svět záchranářů Karlovy Vary) 

 

Projektové záměr (studie) Asociace Záchranný kruh, z.s. (Svět záchranářů Karlovy Vary) počítá 

s výstavbou a následným provozem unikátního trenažéru pro řešení rizik ve výškách a hloubkách, 

fyzické zdatnosti a řešení aktivních nácviků souvisejících s aktivním útočníkem – evakuace, 

invakuace apod. Projekt přichází jako reakce na poptávku po specifickém vzdělávání tohoto typu 

ze strany škol, záchranářských subjektů a dalších institucí. Vychází rovněž z existence současných 

rizik ve výškách a hloubkách, upadající fyzické zdatnosti dnešní populace a i z nárůstu 

extrémistických nebezpečí typu aktivních útočníků apod. Plně koresponduje s konceptem 

praktického vzdělávání Asociace Záchranný kruh a jednotlivých záchranářských subjektů i 

s celostátními koncepty a strategiemi. 

 

Jedná se o sofistikovanou stavbu připomínající několikapatrovou budovu se vším, co k domu 

náleží. V okolí ústřední stavby pak bude vedena tzv. opičí dráha. V rámci trenažéru budou 

nainstalovány nejrůznější úchyty, jištěné cesty a tzv. wow efekt překážky typu okapové vedení, 

vytržený hromosvod, neupevněný parapet, kluzké střešní krytí, nebezpečné schody a další. Do 

stavby budou zakomponovány veškeré důležité lezecké prvky vycházející z trenažéru Jakub. 

V patě ústřední stavby je pak počítáno s vybudováním simulované školní třídy, krátké chodby a 

schodiště, tak aby mohl být veden praktický nácvik v problematice aktivního útočníka. 

 

Trenažér svým provedením bude mít multifunkční využití pro všechny cílové skupiny. 

Předpokládá se realizace specifických vzdělávacích programů pro žáky základních a středních 

škol a jejich pedagogy, dále pak využití pro praktické vzdělávání studentů Univerzity Karlovy, 

Policejní akademie i Vojenské školy, případně další specifické skupiny studentů. Svůj prostor na 

trenažéru najdou i profesionální i dobrovolní záchranáři a samozřejmě i široká veřejnost v rámci 

otvírací doby v čase, kdy nebude probíhat systematické a kontinuální vzdělávání. 

 

Cena projektového záměru (studie): 153 000 Kč bez DPH (21%) 

 

Projektový záměr (studie) bude obsahovat: 

- návrh originálního, univerzálního řešení 

- vizuální návrh trenažéru 

- slovní popis 

- situace 

- půdorys 

- řezy 

- rozpočet realizace 

Asociace Záchranný kruh, z.s. oslovila Karlovarský kraj s žádostí o finanční podporu 

projektového záměru (studie).  

V projednávané věci bylo schváleno toto usnesení. 

usnesení č. 09/12/18 
Komise vzala na vědomí projektový záměr (studii) Trenažér fyzické zdatnosti, rizik ve výškách a 

hloubkách a řešení problematiky aktivního útočníka Asociace Záchranný kruh z.s. (Svět 

záchranářů Karlovy Vary) a doporučuje Radě Karlovarského kraje finančně podpořit realizaci 

projektového záměru (studie) ve výši 153 000 Kč bez DPH (21%). 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1 
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Ad 3) Projednání Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2019 - 2022 

 

Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje na léta 2019 – 2022 je výchozím dokumentem 

bezpečnostní politiky KK, která ve svých oblastech navazuje na oblasti definované „Bezpečnostní 

strategií ČR“. Vychází z již zpracovaných strategických a rozvojových dokumentů kraje. Tato 

strategie je dále rozpracována do podrobnějších a již zcela konkretizujících dokumentů pro 

jednotlivé oblasti spadajících do systému řízení bezpečnosti na území KK, zejména Krizový plán 

KK, Bezpečnostní politika KÚKK, Koncepce prevence kriminality KK a Krajská protidrogová 

strategie. Další oblasti vztahující se k bezpečnosti jsou zahrnuty ve strategických dokumentech 

KK zpracovaných pro jednotlivé oblasti – školství, kultura, doprava, zdravotnictví, aj. 

 

usnesení č. 10/12/18 
Komise vzala na vědomí Bezpečnostní strategii Karlovarského kraje na léta 2019 - 2022 a 

doporučuje Radě Karlovarského kraje tento strategický dokument schválit. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Ad 4) Diskuse a různé 

 

V rámci diskuse byly diskutovány možné aktivity Komise v roce 2019, které budou upřesněny na 

lednovém jednání Komise, které se uskuteční dne 14. ledna 2019 v 15.00 hodin, v sídle Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, budova A, zasedací místnost 335A. 

 

 

V Karlových Varech dne 20.12.2018 

 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

               

 

            

 Renata Oulehlová v.r. 

 předsedkyně Komise prevence kriminality 

 Rady Karlovarského kraje 


