
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje  

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

USNESENÍ  

z 2. zasedání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 24. 03. 2021 v 15.00 hodin, videokonferenčně, prostřednictvím Microsoft 

Teams 

 

Přítomni:   Jiří Černý, Daniela Bílá, Roman Bílský, Ing. Jan Doubrava, Ing. Petra Gajičová,  

Ing. Pavel Motešický, Renata Oulehlová, Miroslava Novotná Petříková, DiS., Bc. 

Jan Picka, Martina Svobodová, Karolína Vejmělková, Helena Pourová, Ing. Jan 

Vrba 

Omluveni:    

Neomluveni: -- 
Ostatní zúčastnění:  (od 15.15 hodin) Mgr. Kamila Hofmanová, Ing. Eva Cíchová, Mgr. 

Markéta Blažek Černá, Miroslava Grosserová, Bc. Jiří Vimr, Ing. Tereza Pásková, Jana 

Belblová, kpt. Mgr. Jaroslav Pakosta, Mgr. Karla Nováková, Kateřina Syrovátková, Bc. Edit 

Kunertová, Ladislav Martínek, Mgr. Martin Kubinec, Martin Starý, Mgr. Lucie Halouzková, 

por. Bc. Zuzana Týřová, Bc. Ondřej Topinka, Mgr. Pavel Vaculík, Renáta Černá, Mgr. Iveta 

Ryšková 

   

Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončil v 17.00 hodin předseda Komise bezpečnosti a prevence 

kriminality Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“), Jiří Černý. Poté členové Komise 

schválili následující program: 

 

1. Projednání individuální žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ve výši 140 000 Kč 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajského sdružení hasičů Karlovarského 

kraje  

2. Setkání s členy pracovních skupin pro realizaci prevence kriminality v kraji  

a protidrogové prevence – představení vlastní činnosti skupin a členů v rámci 

vykonávaných gescí 

3. Různé 

 

Program jednání: 

 

Ad 1)  Projednání individuální žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ve výši 140 000 Kč 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje  

 

Členům Komise byla před jednáním zaslána e-mailem žádost o poskytnutí individuální dotace 

ve výši 140 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajského sdružení hasičů 

Karlovarského kraje na projekt „Podpora činnosti Krajských odborných rad a Asociace 

Zasloužilých hasičů“.  

 

V projednávané věci bylo přijato toto usnesení. 

 

 



 

usnesení č. 04/03/21 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality projednala a následně doporučila ke schválení 

Radě Karlovarského kraje žádost o poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy  

a Slezska – Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje na projekt „Podpora činnosti Krajských 

odborných rad a Asociace Zasloužilých hasičů“ ve výši 130 000 Kč. 

 

Ad 2) Setkání s členy pracovních skupin pro realizaci prevence kriminality v kraji  

a protidrogové prevence – představení vlastní činnosti skupin a členů v rámci vykonávaných 

gescí 

 

V 15.15 hodin, po projednání 1. bodu jednání Komise se k zasedání on-line připojili členové 

Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v kraji a členové Pracovní skupiny 

protidrogové prevence. 

 

Předseda Jiří Černý vyzval přítomné hosty, zejména manažerku prevence kriminality Ing. 

Terezu Páskovou a krajského protidrogového koordinátora Bc. Jiřího Vimra, aby představili 

přítomné členy pracovních skupin dle resortů a gescí, které zastupují. 

 

Ing. Tereza Pásková -  manažerka prevence kriminality kraje. Hovořila o náplni práce manažera 

v oblasti prevence kriminality, o projektech, které jsou realizovány oddělením bezpečnosti  

a prevence, zejména o projektu Kraje pro bezpečný internet, který je určen žákům a studentům 

základních a středních škol, dále o publikacích zpracovaných a vydávaných oddělením 

bezpečnosti a prevence, např. Dohledová služba ve škole. Dále představila Pracovní skupinu 

pro realizaci prevence kriminality v kraji, její náplň činnosti a jednotlivé členy.  

 

Mgr. Kamila Hofmanová – manažerka prevence kriminality města Karlovy Vary. Představila 

aktivity zejména Městské policie Karlovy Vary z oblasti situační a sociální prevence a také 

zpracovanou Koncepci prevence kriminality města Karlovy Vary. Nejrozsáhlejším projektem 

v oblasti prevence kriminality je projekt městského kamerového dohledového systému, dále 

představila projekt MOBIDIK určený pro děti ze sociálně vyloučených lokalit a další aktivity, 

které realizují jak ve školách, tak v rámci trávení volného času dětí a mládeže v Karlových 

Varech. Dále hovořila o projektu Senior akademie, o besedách, které pořádají pro seniory a také 

o spolupráci s neziskovými organizacemi v Karlových Varech. Dále o spolupráci městských 

policií v kraji, zejména v projektu Notes strážníka Pavla. 

 

Martin Starý – velitel vnější služby Městské policie Cheb, hovořil o zaměření projektů města 

Cheb na ohrožené cílové skupiny, kterými jsou senioři, děti ze znevýhodněného prostředí, dále 

o spolupráci s oddělením bezpečnosti a prevence KÚKK, Policií ČR a nestátními neziskovými 

organizacemi. Hovořil o spolupráci se základní školou v Chebu v rámci projektu Malý strážník, 

kdy je cílem představit činnost městské policie a preventivně působit nejen v rámci trávení 

volného času. Dále hovořil o modernizaci kamerového systému města.  

 

Miroslava Novotná Petříková, DiS.,  - manažerka prevence kriminality města Aš, hovořila  

o projektech zaměřených na ohrožené cílové skupiny v městě Aši, kterými jsou zejména senioři, 

děti a mládež ze znevýhodněného prostředí. Aktivní jsou v oblasti bezpečného internetu  

a ochrany měkkých cílů. 

 

Ladislav Martínek – velitel Městské policie Ostrov, hovořil o obdobných aktivitách jako ve 

městech Karlovy Vary a Cheb, zejména hovořil o projektech Asistent prevence kriminality  



a Dobrovolník – preventista. Dále představil službu Senior expres, v současné době seniory 

hojně využívanou, např. na očkování proti koronaviru. 

 

por. Bc. Zuzana Týřová – krajská koordinátorka prevence kriminality Policie ČR, Krajského 

ředitelství policie Karlovarského kraje. Představila oddělení prevence při krajském ředitelství 

a činnost, která je zaměřena na přednášky a besedy ve školách a školských zařízení z oblasti 

prevence kriminality a protidrogové prevence. Dále hovořila o realizaci projektu na prevenci 

šikany ve vytipovaných základních školách kraje a projektu zaměřeném na neaktivní seniory 

„Nenechte se podvést a okrást“, kde seniory informovali o možném ohrožení v oblasti 

podomních prodejců a tzv. šmejdů. 

 

Ing. Eva Cíchová – krajská školská koordinátorka prevence Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy a hovořila o finančních podporách školám  

a školským zařízením v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence a prevence 

rizikového chování. Dále hovořila o koordinaci metodiků prevence při Pedagogicko-

psychologických poradnách, školních metodiků ve školách a o minimálních preventivních 

programech, které musí mít každá škola zpracované. Hovořila také o spolupráci s organizacemi 

zabývajícími se prevencí bezpečného internetu. 

 

Renáta Černá – preventistka Městské policie Sokolov, představila projekty města Sokolov, 

zejména projekt Bezpečné město Sokolov, který je o spolupráci městské policie, Policie ČR  

a města zejména v problematice ochrany veřejného pořádku. Dále hovořila o činnosti Městské 

policie Sokolov v rámci pomoci dětem při distanční výuce, o projektu Asistent prevence 

kriminality, o projektu Bezpečná vycházka určený dětem v mateřských školách, o příměstských 

táborech. Dále hovořila o spolupráci se studenty středních škol ze Sokolova v projektu 

Studentské zastupitelstvo, o projektech zaměřených na zvýšení bezpečnosti seniorů, zejména 

před podomními prodejci a tzv. „šmejdy“. Dále hovořila o spolupráci městských policií 

v projektu „Akce jehla“ a spolupráci s Besipem. 

 

Mgr. Karla Nováková – krajská vedoucí Probační a mediační služby pro Karlovarský  

a Plzeňský kraj. Představila činnost Probační a mediační služby, zejména projekty zaměřené na 

resocializaci pachatelů trestných činů, zejména mladistvých. Jeden z programů je zaměřen na 

řidiče pod vlivem návykových látek nebo alkoholu. Dále hovořila o projektu PUNKT určený 

pro mladé dospělé, kde v rámci cyklu změn si pachatelé uvědomují, co je spouštěčem pro 

páchání trestného činu a tomuto se vyvarovat, se snahou o nové, nekonfliktní vzorce chování.  

 

Jana Belblová – ředitelka odboru zaměstnanosti Krajské pobočky úřadu práce Karlovy Vary. 

Hovořila o poskytování příspěvků na projektu Asistent prevence kriminality, kdy využívají 

služeb asistentů v budovách úřadů práce. Dále seznámila přítomné členy se situací v oblasti 

nezaměstnanosti, kdy Karlovarský kraj je na tom nejhůře co se týče počtu nezaměstnaných na 

počet obyvatel a další nárůst nezaměstnanosti se s ohledem na stávající situaci předpokládá. 

 

Mgr. Iveta Ryšková – metodik kurátorů pro děti a mládež, odboru sociálních věcí, Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, hovořila o působení v oblasti sociálně právní ochrany dětí  

a spolupráci s neziskovým sektorem, Policií ČR, státními zastupitelstvími, Probační a mediační 

službou a dalšími subjekty, které se problematikou ochrany dětí zabývají.  Dále hovořila  

o spolutvorbě metodiky pro kurátory pro děti a mládež, kterou zpracovává Ministerstvo práce 

a sociálních věcí. Také se ze své pozice zabývá terénními služba působícími v oblasti ochrany 

dětí a mládeže a také hovořila o spolupráci s intervenčními centry a o aktivitách v oblasti 



prevence u dětí, coby obětí domácího násilí. Dále hovořila o aktivitách v oblasti záškoláctví  

a spolupráci s Pracovní skupinou pro realizaci prevence kriminality.  

 

Mgr. Pavel Vaculík – koordinátor romských záležitostí, národnostních menšin a cizinců, hovořil 

zejména o činnosti Výboru pro národnostní menšiny, o jeho pravidelných aktivitách, jakými 

jsou Den národnostních menšin, vydávání kalendářů s mezinárodní kuchyní ve snaze propagace 

národnostních menšin žijících v Karlovarském kraji.  

 

Bc. Jiří Vimr – krajský protidrogový koordinátor seznámil přítomné s aktivitami v oblasti 

protidrogové prevence, informoval zejména o zpracované a Zastupitelstvem KK schválené 

Krajské protidrogové koncepci Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024, Výroční zprávě  

o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2019, metodice o závislostech na videohrách  

a finančních nástrahách, které videohry obsahují a dokumentu mapujícím problematiku 

záchytné stanice. Dále hovořil o aktivitách v rámci oddělení bezpečnosti a prevence, které se 

věnovalo problematice bezdomovectví a zpracovalo dokument Dotazníkové šetření 

k problematice bezdomovectví v Karlovarském kraji. Poté představil činnost Pracovní skupiny 

protidrogové prevence a vyzval její členy, aby se krátce představili a seznámili členy Komise 

s oblastmi činností, kterým se v rámci protidrogové prevence věnují. 

 

Mgr. Markéta Blažek Černá – ředitelka organizace KOTEC o.p.s., pro uživatele návykových 

látek, hovořila zejména o poskytovaných službách v rámci kontaktních center a terénních 

programů. Zmínila kontaktní centrum v Chebu a Sokolově a nově otevřené ambulance následné 

péče v Chebu a v Sokolově, kdy v loňském roce těchto služeb využilo celkem 830 klientů na 

Chebsku a Sokolovsku. Dále hovořila o možných problémech v souvislosti s pandemií Covid, 

o předpokládaném nárůstu zájmu o poradenské služby, o služby, které se věnují závislostem, 

zejména uživatelům alkoholu, kde zaznamenávají největší nárůst. 

 

Mgr. Lucie Halouzková – manažerka terénních programů organizace Světlo Kadaň doplnila 

vyjádření Mgr. Markéty Blažek Černé, kdy organizace Světlo Kadaň poskytuje stejné služby 

na území Karlovarska, včetně poradenských služeb a ambulantních služeb. Podpořila obavy 

Mgr. Markéty Blažek Černé ve stoupající tendenci závislosti na alkoholu a dále závislosti na 

nelátkových závislostech, hazardním hraní, apod. Dále hovořila o velkém nárůstu výměny 

injekčního materiálu v rámci poskytovaných služeb kontaktních center a terénních programů. 

 

Miroslava Grosserová – Státní zdravotní ústav, hovořila o projektu na efektivní podpora zdraví 

osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením a v rámci projektu nabízí skupinové 

aktivity a individuální podporu účastníků projektu. Jedná se zejména o kurzy jógy, tance, apod. 

Dále hovořila o působení 4 mediátorů podpory zdraví v Karlovarském kraji v rámci 

individuální podpory zmíněného projektu. Co se týče protidrogové prevence tak řeší zejména 

závislosti na tabáku a vyskytne-li se potřeba pomoci osobě závislé, je odkázána na pomoc 

v příslušných službách. Dále hovořila o poskytovaném poradenství a distribuci ochranných 

pomůcek v souvislosti s pandemií koronaviru a pomoci při koordinaci očkování. 

 

kpt. Mgr. Jaroslav Pakosta – Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor 

kriminální policie, oddělení toxi, hovořil zejména o spolupráci s německými kolegy v oblasti 

potírání a objasňování drogové trestné činnosti. Dále hovořil o aktivitách policie 

v příhraničních tržnicích. 

 

Mgr. Martin Kubinec – vedoucí I. oddělení expozitury Plzeň (Národní protidrogová centrála), 

hovořil o vyhledávání a potírání závažné drogové trestné činnosti v Karlovarském kraji 



s mezinárodním přesahem. Dále hovořil o omezujících opatřeních v souvislostí s pandemií 

koronaviru, která zapříčinila mírný pokles příhraniční kriminality v oblasti drog. 

 

Bc. Ondřej Topinka – koordinátor protidrogové politiky a sociální prevence města Cheb, 

hovořil zejména o tvorbě koncepčních a metodických materiálů v oblasti prevence, ve 

spolupráci s nestátními organizacemi, Policií ČR, městskou policií. Hovořil o zpracované 

Koncepci prevence kriminality města Chebu a Plánu sociálního začleňování a aktivitách 

v oblasti Dnů prevence a konferencí pro metodiky prevence. 

 

Bc. Edit Kunertová – regionální konzultantka MZ v rámci reformy péče o duševní zdraví, 

hovořila zejména o spolupráci s adiktologickými službami v Karlovarském kraji při mapování 

dlouhodobě hospitalizovaných pacientů Karlovarského kraje ve spádové psychiatrické 

nemocnici v Dobřanech s tím, že by oslovili tyto pacienty s dotazem na jejich potřeby pro 

návrat do své komunity, nabídli jim pomoc adiktologických služeb po návratu z hospitalizace 

jako možné další prevence jejich „neselhání“. Ambice této aktivity je vytvoření 

multidisciplinárního týmu. 

 

Kateřina Syrovátková – Věznice Kynšperk nad Ohří, adiktoložka a vedoucí poradny drogové 

prevence, hovořila o monitoringu drog ve věznici, kdy se náhodně testují odsouzení a cílené 

testování při podezření zneužití návykové látky. Dále realizují předvýstupní poradenství 

odsouzených a doporučují do služeb po návratu z výkonu trestu. Také hovořila o spolupráci 

s neziskovými organizacemi ve věznici, kterými jsou zejména Kotec, CPPT Plzeň a Most 

k naději, kdy tato spolupráce byla omezena v důsledku pandemie koronaviru. 

 

ad 6) Různé, závěr 

 

V rámci „různého“ byla diskutována témata: 

- hodnocení projektů prevence kriminality v rámci dotačního programu Karlovarského 

kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality jako hlavní aktivita příštího 

jednání Komise. 

- téma následku pandemie koronaviru zejména v oblasti možného nárůstu psychických 

poruch a užívání návykových látek, včetně nelátkových závislostí a také kriminality. 

 

 

Další jednání Komise se uskuteční dne 21. 4. 2021 v 15.00 hodin, v sídle Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Bližší informace budou uvedeny v pozvánce. 

 

 

V Karlových Varech dne 31. 03. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

                  Jiří Černý, v.r. 

předseda Komise bezpečnosti  

a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje         

 


