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I. PERSONALISTIKA 
 

Městská policie Karlovy Vary v roce 2013 na základě rozhodnutí 

zastupitelstva města disponovala 89 systematizovanými místy  poté, co od 

6.1.2013 realizovala zřízení služby Asistentů prevence kriminality,  od 

1.7.2013 realizovala další požadavek vedení města na zajištění ostrahy 

městské ubytovny Drahomíra a od 15.8.2013 zřídila pracovní pozici referenta 

dopravních přestupků se zkráceným pracovním úvazkem.  Počet pracovních 

pozic "strážník" se nezměnil a zůstává na 74 místech .   

Městskou policii posílilo 8 nových strážníků, v jednom případě se 

jednalo o přestup "hotového" strážníka z MP Cheb. Naopak řady MP opustilo  

7 strážníků, z toho pod dvou zamířili do "civilu", přešli k jiným MP v kraji  a 

byli propuštěni.  Jeden strážník odešel k PČR. Fluktuace se nadále drží  pod 

10% ,  viz graf č.  1.  

Graf č .  1  

 

Zvýšené  požadavky na zajištění výkonu služby si v tomto roce díky 

doplnění tabulkových stavů nevyžádaly výraznější penzum přesčasových 

hodin. Hodnota přesčasů nepřekročila hranici 3 .000 hodin a vrátila se na 

úroveň roku 2011, viz graf č.  2.  

 

Graf č .  2  

0 

5 

10 

15 

20 

2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 



Statutární město Karlovy Vary - městská policie 

4 

 

Velmi zajímavým údajem je průměrný věk strážníků ,  který v posledních 

letech sledujeme, neboť stárnutí populace se začíná projevovat i v řadách 

městské policie. V roce 2013 byla shora zmíněná hodnota lehce pod úrovní 38  

let,  což signalizuje meziroční zastavení rostoucího trendu, otázka uplatnění 

starších pracovníků  však nadále zůstává aktuální .  Ke konci roku již 12 

strážníků překročilo hranici 50 let .  

 

Graf č .  3  

 

 

 

I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků 
 

Zvyšování vzdělání se v dnešní době výhradně týká vysokoškolského 

studia, neboť zákonnou podmínku středoškolského vzdělání s maturitou má 

organizace již delší dobu vyřešenu. Strukturu vzdělanosti dokládá graf  č .  4, 

z něhož je patrná  snaha podporovat zaměstnance při  zvyšování vzdělání .  
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Vedle obecného vzdělání je velmi důležitou součástí odborného růstu i  

profesní vzdělávání.  Vedle pravidelných tematických zaměstnání se jedná o 

rozvoj praktických dovedností v rámci výcviku taktiky a střelby. Není 

náhodou, že služba PCO byla školena na problematiku "osamělého střelce" 

rok předtím, než obdobné školení začala  realizovat Polici ČR v rámci 

obvodních oddělení.    

 

Graf č .  4  

 

 

 

 

II. VÝKON SLUŽBY 
 

Přímý výkon služby doznal v roce 2013 jediné zásadní změny, co se 

struktury týká. Od září byla obnovena pravidelná kontrola dodržování 

platební kázně řidičů na parkovacích automatech. Několik let trvající  propad 

příjmu vykazovaných Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. a nefunkční 

dopravní obslužnost v obchodně správním území vedly k tomuto opatření. 

Zrušením fyzické ostrahy budov magistrátu města v úředních dnec h byla z 

větší části zajištěna potřebná dotace hodin. Realizace uvedeného opatření ve 

spolupráci s provozovatelem parkovacích automatů přináší ovoce od 

samotného zavedení. Jediným negativem byl nárůst účelových stížností  

chronických neplatičů.  

VŠ studují VŠ SŠ Vyučen 
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V souvislost i  se změnou legislativy bylo zřízeno místo referenta 

dopravních přestupků se zkráceným pracovním úvazkem. Nárůst dopravní 

agendy byl zvládnut a nemuselo dojí t k žádné korekci v přímém výkonu 

služby. Místo bylo zřízeno za finanční spoluúčasti Úřadu práce Ka rlovy Vary, 

neboť MP zaměstnává osobu s 3.  stupněm tělesného postižení,  který je 

bývalým strážníkem a policistou..   

Požadavky občanů na přítomnost strážníků  v místě potencionálního 

problému kladou vysoké nároky na logisti ku při  zachování specializací  

jednotlivých hlídek.  V oblasti dopravy vedení městské policie přistoupilo k 

tzv. zónovému řešení, které se osvědčilo a došlo ke snížení recidivy v 

nejproblematičtějších lokalitách. Nadále je využíván systém elektronické 

instruktáže s podněty občanů a jejich zpětným vyhodnocením. Tento model je 

výrazně efektivnější , než anonymní oznamování poznatků prostřednictvím 

webové aplikace.  

Každodenní přítomnost hlídek v ulicích ,  tedy v přímém  výkonu služby,  

pochopitelně přivádí strážníky do kontaktu s trestnou činnos t í  různého 

charakteru a jejími pachateli .  Činnost městské policie je vůči Policii ČR 

subsidiární ,  provádí  základní úkony a zákroky (zadržení pachatele, zajištění 

místa trestného činu  či  poskytnutí první pomoci) a zjištěné poznatky předává  

nejbližšímu oddělení policie  a to včetně pachatele, je-li  na místě zadržen.  

Spoluprác i  s Územním odborem Policie ČR opakovaně můžeme hodnotit jako 

velmi dobrou. 

Trestná činnost  

V roce 2013 strážníci předali 74 případů s  podezřením na spáchání 

trestného činu, v rámci nichž  bylo zadrženo 73 pachatelů, což představuje 

nárůst oproti předešlým letům ,  viz graf č. 5 .  Nejvíce pachatelů zadrželi  

strážníci v červenci (11), přičemž více jak 60% úspěšných zákroků bylo 

realizováno v první polovině roku .,  tedy v krátké době po amnestii .   
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Graf č .  5  

 

Události  

Oproti loňskému roku městská policie s přesčasovými hodinami 

nakládala úsporněji .  Strážníci přesto odpracovali 2.489 hodin nad rámec 

základní pracovní doby. V průběhu roku zaznamenala městská policie 48.342 

událostí , tedy jen nepatrně méně, než v roce předešlém.  Tradičně největší  

podíl  zaujímá kontrolní činnost 44,5%, následovaná dopravou  a veřejným 

pořádkem .  

 

 

II. I. Řešení přestupků 

Nastolený trend v řešení přestupků byl dodržen i v tomto roce. Výsledn ý 

nárůst počtu přestupků je ovlivněn dvěma faktory. Jednak od září byla znovu 

obnovena pravidelná kontrola na parkovacích automatech, více čl.  II a jednak 

došlo ke změně legislativy, jež od února zavedla tzv. "odpustkový systém" jež 

generuje zvýšení  postoupených nedořešených dopravních přestupků. Strážníci  

v roce 2013 řešil i 18.593 přestupků  a vykázali  tak meziroční nárůst o 17%!. 

V případě uložených pokut je výsledek adekvátní předešlým letům. Úhrnná 

výše pokut činí 3.548.635,- Kč. Trend zvyšujícího  se podílu pokut na místě 

neuhrazených, viz tabulka č. 1 ,  začal po stagnaci již pomalu klesat a odpovídá 

roku 2009. 

Tabulka  č.  1  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Podíl  uložených NN (%)  10,5 12,1 15,3 16,3 17,0 17,2 17,6 16,4 

Podíl  neuhrazených NN (%)  8,4 9,5 11,8 12,4 13,6 12,9 13,4 12,1 
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Rozdíl  tvoř í  pokuty,  k teré přestupci  uhradi l i  na MP v  zákonné lhůtě a  nedošlo tedy k  je j ich 

postoupení na odbor f inancí  a  ekonomiky  za  úče lem dalšího vymáhání.      

 

 

II. II. Problematika dopravy 

Tradičně nejvyšší zastoupení v přestupcích řešených  strážníky má 

doprava s podílem téměř 91%, jež odpovídá výstupům posledních let ,  kdy 

roste poptávka občanů i představitelů města po řešení dopravy .  K nárůstu přes 

hranici 90% došlo také díky již  zmíněnému opatření na parkovacích 

automatech a především nárůstem předaných dopravních přestupků správnímu 

orgánu v tzv. "odpustkovém systému".  Výše uvedené je logickým vyústěním  

stavu infrastruktury a nárůstu osobní dopravy.   

Městská policie Karlovy Vary nadále prezentuje názor,  že měření 

rychlosti je doplňkovou činností  a zaměřuje se výhradně na problematické 

úseky v  blízkosti škol a v místech generovaných občanskou nespokojeností 

Na místech stanovených Policií ČR ,  strážníci řešili  236 řidičů  (1,3% všech 

přestupků) .   

 

Preventivní měření rychlosti  pomocí tabulových měřičů  

Městská policie disponuje výstupy z e šesti  tabulových  měřičů  rychlosti  

umístěných v  ulici Krále Jiřího, Lidická, Západní ,  Jáchymovská, Otovická a 

Počernická .  

Získaná data dlouhodobě potvrzují fakt ,  že značné procento řidičů ve 

městě jezdí v  rozmezí tzv. „policejní  tolerance“. Nejvyšší podíl řidičů 

překračujících rychlost 55 Km/hod. je zaznamenáno na ulici Jáchymovská  

(24,6%), Počernická  (23,4%) a Otovická  (22,5%). Na těchto ulicích mají 

měřiče především preventivní charakter, neboť se nacházejí v místech vjezdu 

do obce a řidiči signalizují potřebu snížit  rychlost. Ze zbylých tří tabulových 

měřičů umístěných ve středu města je rychlost nejvíce překračována v 

Západní ulici (11,3%) ,  kde je rovněž zaznamenáno nejvíce průjezdů za rok, a 

to přes 3.200 tis.  Souhrnný přehled, viz graf č. 6. Získaná data městská 

policie využívá při  plánování dopravně bezpečnostních akcí zaměřen ých  na 

tento druh dopravních přestupků.  
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Graf č .  6  

 

 

Doprava v klidu  

Řešení dopravy v  kl idu posuzujeme dle jeho forem, dopadu na řidiče a 

pochopitelně jeho efektivitu ,  viz tabulka č. 2.  Trend posledních let 

jednoznačně dokládá nejvyšší efektivitu řešení při použití  TPZOV. Z  tohoto 

důvodu byla obnovena pravidelná kontrola na parkovacích automatech, což 

přineslo okamžitou odezvu v nápravě stavu obslužného parkování a rovněž 

došlo k výraznému nárůstu finančních prostředků vybraných za parkovné.  

Snahou městské policie bývá před prvoplánovým udílením sankcí 

nejdříve zmapovat situaci,  projednat případné dopravní změny s dotčenými 

orgány města  a až následně po vyčerpání těchto možností  se přistupuje k 

sankčním postihům, kterým navíc velmi často předchází informační kampaň.    

 

Tabulka  č.  2  

Tabulka porovnání TPZOV a PPŘ (efektivnost)  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

počet  TPZOV  4 422 5  200 5  665 4  168 4  452 5  830 

uložené sankce (Kč)  1  211  900 1  513  500 1  499  200 1  049  900 1  211  900 1  512  300 

počet  PPŘ  6 724 5  303 4  976 6  535 8  062 7  543 

uložené sankce (Kč)  414  000 297  500 271  400 290  900 383  600 449  100 

nedořešené PPŘ  48% 50% 47% 48% 49% 7 ,5% 
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Odtahy: 

Strážníci během roku nařídili 648 odtahů ,  z nichž bylo 388 dokončeno .  

Uvedená čísla korespondují s rokem 2012.  Na pokutách strážníci ulož ili  

197.100,-Kč .  Spolupráce s Dopravním podnikem Karlovy Vary je na velmi 

dobré úrovni.  

 
 

II. III. Problematika veřejného pořádku 

Opatření v oblasti  veřejného pořádku jsou sice konsolidována a přináší 

náležitý efekt,  z pohledu občanů se však právě tato problematika stává terčem 

kritiky. Zvýšená lhostejnost společnosti velmi výrazně nahrává vandalismu a 

obdobnému jednání vedoucímu k narušení pořádku a škodám na veřejně 

prospěných nařízení.  Městská policie si  velmi váží občanů, kteří neváhají a 

protiprávní jednání oznámí tak, aby následný zákrok vedl k úspěšnému 

zadržení pachatelů. Portfolio kontaktů na tyto občany se rozšiřuje, nedosahuje 

však potřebné velikosti a intenzi ty.  

Dílčí činnosti:  

Kontroly psů    657 

Odchyt psa   175 odchytů  

Doručování písemností  283 úkonů  

Zjištěna skládka   567 předaných případů  

Zjištěn nebezpečný odpad  208 předaných případů  

Vrak vozidla   12 vyřešených případů  

   

Čistota města: 

U této oblasti opět nelze, než vyzdvihnout d louhodobou kvali tní spoluprác i  

s technickým odborem, která výrazně přispívá k  rychlé reakci na zjištěné  

problémy a hlavně jejich řešení .  Informační propojení nabízí administrativně 

jednoduché ,  ale velmi efektivní vedení agendy se všemi vstupy a výstupy 

k realizaci zjištěných závad ve veřejném pořádku. Primárně se jedná o 

skládky, nebezpečný odpad a vraky. Spolupráce nabývá na intenzitě i díky 
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zpracování a řešení anonymních podnětů občanů , byť je časově náročná a 

vykazuje nižší efektivitu,  než v případech aktivního zapojení občana.  

Výkon obecně prospěšných prací je administrován městskou policií .  Vedle 

spolupráce s  hřbitovní správou se tato rozběhla rovněž s odborem majetku 

města, který je schopen potrestaným l idem zadat práci a provést jejich 

kontrolu. Tento model se osvědčil,  neboť  potrestaní  s dobrými pracovními 

návyky se k  městské policii dostávají sporadicky  a ti  zbylí potřebují 

pravidelný dohled. V roce 2013 bylo odpracováno ve  prospěch města 1.110 

hodin ,  při realizaci  8 návrhů na přeměnu trestu .  Spolupráci s Probační a 

mediační službou lze nadále hodnotit jako dobrou  a prospěšnou .   

 

Městské ubytovny: 

Městská policie se aktivně zapojila do řešení veřejného pořádku na 

městských ubytovnách a jejich okolí . V lednu odstartoval projekt Asistent 

prevence kriminality, který si kladl za cíl prostřednictvím asistentů zlepšit  

situaci  na městské ubytovně v Úvalské ulici a to konkrétně:  

  minimalizovat negativní dopady chování na ubytovně (vandalismus) ,  

  snížit nápad trestné činnosti  a pře stupů v  této městské části ,  

  zvýšit pocit bezpečí obyvatel ubytovny a obyvatel sídliště ,  

 integrovat obyvatele ubytovny do společenského dění .       

Všechny hlavní cíle projektu se podařilo naplnit, úroveň bydlení se výrazně 

zvedla, ubyly stížnosti ze stran okolí a počet výjezdů hlídek MP se drasticky 

snížil. Přínosné se jeví i to, že přítomnost asistentů pomáhá odhalovat 

pachatele znečišťování veřejného pořádku v okolí ubytovny a velmi často jimi 

nejsou nájemci ubytovny, ale lidé a společnosti z okolí.  MV podpořilo projekt 

částkou 1.032 tis. Kč, což představuje více než 80% celkových nákladů.  

Pozitivním zjištěním je zařazení Karlových Varů mezi 20 měst ČR, která v 

rámci navazujícího projektu APK II.  budou v dalším období čerpat finanční 

prostředky z EU (100% krytí nákladů).  Asistenti se mimo samotné ubytovny 

věnují celému sídlišti a MP jejich služeb využívá i prostřednictvím MOSky 

(mobilní obchůzková služba) v problémových lokalitách okrajových částí 

města     
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V červenci MP reagovala na další požadavek vedení m ěsta a zajistila 

nepřetržitou ostrahu městské ubytovny v Kollárově ulici. Na rozdíl od shora 

popsaného projektu se zde jedná výhradně o ostrahu ubytovny včetně 

doprovodných služeb. Náklady spojené s její realizací nese realitní kancelář.  

 

Převozy na PAZS:  

Rok 2013 byl ve znamení významného nárůstu převozů na protialkoholní  

záchytnou stanici (dále „PAZS“) ,  který dosáhl hodnoty 75%. Z celkového 

počtu 63 převozů bylo 28 na žádost PČR. K nárůstu došlo i přes vyřešení 

dlouholetých problémů s nejproblémovější „klientkou“ ,  bezdomovkyn í  

Štolfovou. Zajímavostí je určitě fakt,  že pouze jedna osoba byla převezena 

dvakrát  na PAZS, ostatním stačil převoz jediný.  

Koncem roku se začaly objevovat problémy ve vztahu k zdravotnickým 

zařízením, pro které je umisťování opilců na PAZS ekonomicky zatěžující . 

Snahy po přenesení této odpovědnosti na městskou policii, tedy na město se 

začínají ukazovat jako reálné.     

 

 

III. TECHNOLOGICKÁ PODPORA ČINNOSTI MP 
 

Technologická podpora výkonu služby, rovná se efektivní  činnost  a  

další odborný růst strážníků .  Je nezbytné si  však uvědomit, že po úvodních 

investicích, přichází v  dalších letech na řadu běžná údržba systému a tím i 

nároky na běžné výdaje.  

   

III. I. Městský kamerový dohlížecí systém 

V posledních letech je díky absenci optické sítě snahou městské policie 

stávající městský kamerový dohlížecí systém udržovat v provozu a reagovat 

na dílčí požadavky o jeho rozšíření, jako se tomu stalo například koncem roku 

2012 v Tuhnicích. V roce 2013 byla do systému zakomponována mobilní  

kamera určená k monitoringu okolí městských ubytoven. Podařilo se tedy 

realizovat rozšíření technologie s propojením do stávajícího zařízení 

Gewiscope. MKDS dnes disponuje 17 kamerovými body.   
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V roce 2013 bylo zaznamenáno 1.192 podnětů .  Ve 4 případech se díky 

kamerám podařilo zadržet pachatele trestného činu. Nad to je systém často 

využíván Policií ČR, která rovněž disponuje on-line propojením s  aktivním 

ovládáním.  Převážná část  podnětů (82%) je zaznamenána během denní služby. 

Jednak Karlovy Vary „žijí“ více přes den a jednak v  noční době je systém 

limitován svými technickými možnostmi. Nejzávažnější případy však MKDS 

detekuje právě v  noci, což potvrzují i  mediální výstupy.    

 

 

III. II. Pult centrální ochrany 

Pult centrální ochrany (dále jen „PCO“)  je městskou policií provozován 

od roku 1992. Aktuálně střeží strážníci  76 objektů města, čímž šetří městu 

nemalé finanční prostředky. V průběhu roku vyjížděli strážníci na 1.022 

signálů  (další meziroční nárůst +11%). Během 12-ti hodinové  služby 

vyjíždějí strážníci v průměru na 1,4 výjezdu .   

Z 11 ostrých  výjezdů (zadrženo 9 pachatelů), bylo 4x aktivováno tlačítko 

nouze a to se 100% úspěšností zadržení pachatele .   

Koncem roku došlo k upgrade systému společnosti  Radom, který je nyní 

mimo jiné připraven na provoz po optických vláknech, což by v budoucnu 

mělo snížit  provozní náklady.  

 

III. III. Vozový park 

Vozový park ;  čítající  8 vozidel (z toho 3 vozidla mají specifi cké určení),  

1 motocykl a 2 osobní transportéry Segway; je v dobré kondici a proto se v 

roce 2013 nijak neobnovoval. Jediným neduhem nadále zůstává absence 

transportéru, jehož využití by výrazně usnadnilo logistik u v průběhu 

odborných zaměstnání (taktika,  střelby, potápění, lezení apod.) .   

 

 

III. IV. Ostatní prostředky 

Vedení městské policie i přes neustálou snahu modernizovat technické 

prostředky pro výkon služby není spokojeno s oblastí  automatického 

zpracování dat pro další činnost. V roce 2014 proto bude prioritou zajistit  

podklady k nasazení nového informačního syst ému a řešení technických 
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specifik připojení k magistrátu města, což je na jednu stranu ekonomicky 

výhodné, na druhou stranu začíná být v posledních letech velmi limitující.  

Cílem je snížit manuální zatíženost strážníků, snížit chybovost a vytvořit  

databázi událostí s  relevantními informacemi pro jejich další zpracování. 

Jednak pro operativní plánování činnosti,  analýzu efektivity zadaných úkolů, 

jejich kontrolu a v neposlední řadě pro vizuální  prezentaci práce MP.  

 

 

IV. STATISTICKÉ POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ 
 

 

Výčet vybraných činností by měl korespondovat s  vývojem činnosti  

městské policie. Cílem tedy není zveřejnit samotná čísla, ale kvantifikovat 

dílčí  oblasti práce městské policie pro jejich porovnání v čase.  Vysvětlení 

k vývoji  zmíněných oblastí  je b líže zmíněno v  příslušných pasáží výroční 

zprávy. Data od roku 2002 do roku 2013 představují dostatečný vzorek 

s vypovídající hodnotou.  

Řešené přestupky 2003 - 2013  
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Uložené pokuty 2003 - 2013 

 

 

Počet užití TPZOV (tzv. botička) 2003 - 2013 
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Počet PPŘ (výzva pro přestupce) 2003 - 2013 

 

 

V. PREVENCE KRIMINALITY 
 

Činnost oddělení prevence kriminali ty a dohledu je prezentována 

v příloze č. 1 Výroční zprávy Městské policie Karlovy Vary. Profesionální 

činnost strážníků zařazených ve zmíněném oddělení v ýrazně zvyšuje již 

několik let prestiž naší  organizace.  V roce 2013 jsme z dotačních titulů  

prevence kriminality financovali projekt Asistent prevence kriminality a 

mobilní kameru k městským ubytovnám. Nové projekty byly připraveny i pro 

další období.       

 

 

 

VI. MĚSTSKÁ POLICIE A OBČAN 
 

V posledních letech přibilo informačních kanálů mezi městskou policií a 

veřejností. Vedle standardní komunikace v terénu a telefonick é, se občané na 
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strážníky obracejí prostřednictvím e -mailových účtů zřízených pro strážníky s 

přiděleným okrskem, prostřednictvím webové aplikace městské policie a 

navíc i  města. Za nevhodný formát pro komunikaci nadále považujeme tu 

anonymní. Praxe ukázala, že výrazně vě tší efekt má řešení podnětů na základě 

osobní komunikace, která oběma stranám přináší poznatky na jejich ž  základě 

lépe vyhodnotí situaci a strážníci získávají tolik cenné osobní kontakty.   

 

VI. I. Prezentace MP 

Druhou formou komunikace je jednosměrná k občanům. Zde je využíván 

především regionální tisk, Radniční listy,  web  města a městské policie a 

televize. Absence tiskové mluvčí se začíná projevovat čím dál t ím více.  

Informace předávané médiím mají někdy nahodilý charakter a jsou dílčí.  

Mnohaletá kumulace  funkce velitele MP a tiskové mluvčí je v dnešní době 

sociálních sí tí  přežitek hodný k řešení.  

Informace z MP k vedení města mají stálý osvědčený charakter. Velitel 

předává primátorovi města data na pravidelných poradách a v rámci 

mimořádných pracovních schůzek. Rada města je pak informována v rámci 

pololetní a výroční zprávy o stavu veřejného pořádku a bezpečnosti.  

V průběhu roku 2013 zaznamenali operátoři na režimovém pracovišti  

OPIS příjem 32.248 telefonátů s  různými oznámeními či žádostmi o pomoc  

(zaznamenán pravidelný meziroční nárůst , tentokrát dokonce o 19%). Na 

tísňovou linku 156 bylo přijato 6.757 telefonátů ,  což představuje nárůst  o 

3%. Operátoři  navíc odbavi l i  radioprovoz s  více jak 81 tis.  relací  (nárůst o 

14%).  

 

VI. II. Vnitřní kontrola 

V roce 2013 městská policie zaznamenala 48 stížností  (pokles o 40%), 

které řešil inspekční strážník. Ve dvou případech bylo shledáno pochybení 

strážníka, které mělo za následek projednání záležitosti pro porušení 

pracovních povinností.  Ostatní stížnosti  byly hodnoceny jako neoprávněné, 

mnohdy se jednalo o stížnosti účelové , což následně prokázala záznamová 

technika. Městská policie dále řešila 5 podnětů  k zajištění veřejného pořádku 

a bezpečnosti  ve městě, i  zde městská policie přijala vhodná opatření 
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k potlačení negativních jevů. Nejčastěji se jednalo o dopravní problematiku.  

Podrobnou zprávu inspekčního strážníka obdržel primátor města, který se sám 

na kontrole v loňském roce podílel.  Vnitřní kontrola je velmi různorodá a 

základní členění je dle charakte ru a času.    

 

 

 

VII. ROK 2013 – CÍLE A JEJICH NAPLNĚNÍ 
 

 

Příprava fyzické integrace - projekt 

V rámci schválení věcného záměru fyzické integrace operačních středisek 

Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a Městské policie Karlovy 

Vary zastupitelstvem města, se v  roce 2013 zpracoval projekt. Ten vedle 

samotné integrace řeš í  i  modernizaci MKDS. Podle původního plánu se však 

nepodařilo zakomponovat do projektu přechod všech kamerových bodů na 

optickou síť,  náhradní řešení počítá s převodem  dat z technologické místnosti 

MP po optických vláknech do nového integrovaného pracoviště na HZS KK. 

Dílčím problémem ,  který v současné době blokuje realizaci je absence 

smluvního vztahu mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Krajským úřadem 

Karlovarského  kraje o společném využívání optických sítí.     

 

Projekty prevence kriminality  

1) Asistenti  prevence kriminality  

Projekt realizovaný za výrazné  finanční podpory MVČR se dočkal 

nečekaného úspěchu, více bod II. III.  část Městské ubytovny.  

2) Rozšíření MKDS o mobilní  kamerový bod do lokality ubytoven  

Projekt realizovaný za výrazné finanční podpory MVČR byl realizován s 

tím, že kamerový bod, byť mobilní , tak je plně implementován do stávající  

monitorovacího zařízení.  

3) Mobidik –  mobilní dětská interaktivní klubovna ne, PČR  

Třetí projekt získal uznání z řad odborníků MVČR, bohužel jeho podpora 

vázla na striktních finančních podmínkách definovaných ekonomickým 

odborem MVČR pro dotační polit iku. Z tohoto důvodu došlo k přepracování, 

získání partnera a projekt se bude znovu ucházet o státní  dotaci .   
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Technická podpora přímého velení  

Vozidlové kamery s  on- line výstupem na  operační středisko zvyšují  

výrazně efektivitu řízení.  Strážník úkolující  kolegy má okamžitou vizuální  

odezvu z místa dění a může tedy bez časové ztráty reagovat na situaci či dílčí  

podněty.  Vozidlo PCO bylo koncem roku osazeno DVR zařízením s přímým 

přístupem z operačního střediska. Plně automatické zařízení je nyní 

testováno .   

 

 

VIII. ROK 2014 – VYTÝČENÉ CÍLE 
 

 

Realizace fyzické integrace  s HZS 

Vzhledem ke komplikacím s realizací tohoto projektu je za předpokladu 

podepsání chybějící  smlouvy mezi Statutárním městem Karlovy Vary a 

Krajským úřadem Karlovarského kraje o společném využívání optických sítí  

nutno realizovat rozpočtové opatření,  výběrové řízení na dodavatele a 

samotnou zakázku. Rozhodující bude nejen uzavř ení smluvního vztahu, ale 

rovněž také politická vůle financovat projekt na konci volebního období.   

 

Projekty prevence kriminality  

1) Asistenti prevence kriminality  II. - projekt EU 

Avizovaný úspěch projektu přispěl k zařazení Karlových Varů do projektu 

APK II.  financovaný EU a tedy garantující 100% finanční krytí nákladů. Přes 

výrazné administrativní zatížení je naprosto účelné projekt realizovat. V 

případě úspěšné žádosti bude financování zajištěno na období duben 2014 až 

srpen 2015.  

2) Senior akademie - 5. ročník  

Další z úspěšných projektů oddělení prevence kriminality MP již vstupuje 

do svého pátého  ročníku. Snahou MP bude zvýšit úroveň přednášek zařazením 

nových aktuálních témat a skrze dotace zajistit  odpovídající technické 

zajištění.  

3) Mobidik –  mobilní  dětská interaktivní klubovna  
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Městské policii se podařilo získat silného partnera v Policii ČR. Policie tak 

zajistí  nezbytnou přestavbu autobusu na interaktivní klubovnu, čímž se vyřeší  

sporný bod dotačního programu a město nebude mít zvýšené financ ování. V 

případě úspěšné realizace by Mobidik mohl ve městě fungovat již koncem 

prázdnin.     

4) Technologie 

Rok 2014 bude věnován přípravě podkladů na změnu informačního systému 

MP s cílem využití automatických procesů při zpracování dat. Minimalizace 

chybovosti , úspora času, kvalitní správa dat a odpovídající  analýza dat,  to 

jsou hlavní devizy zamýšlené změny. Tuto oblast  zmiňuje  i  bod III. IV.  

 

      Zpracoval:  

           Bc. Marcel Vlasák  

        velitel Městské policie  

               Karlovy Vary 
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Příloha č. 1 

 

Oddělení prevence a dohledu  - hodnocení činnosti za rok 2013  
 

Práce s dětmi a mládeží ve školských zařízeních 
 

V roce 2013 proběhlo celkem 520 besed zaměřených na primární sociální prevenci 

dětí a mládeže.  
 

Besedy leden – prosinec 2013 ve školských zařízeních v K.Varech 
 MŠ ZŠ SŠ 

LEDEN 5 39 21 

ÚNOR 0 33 9 

BŘEZEN 8 34 24 

DUBEN 6 24 20 

KVĚTEN 1 41 3 

ČERVEN 2 14 1 

ČERVENEC  Letní prázdniny  

SRPEN  Letní prázdniny  

ZÁŘÍ 0 6 2 

ŘÍJEN 8 47 16 

LISTOPAD 2 58 23 

PROSINEC 0 33 26 

CELKEM 32 329 145 

  

Mateřinky v Karlových Varech navštívili strážníci celkem 32x. Nejčastěji se pracovalo 

s „Ajaxovo kufříkem“, s projektem „Včas umět a znát, je napořád“ a probírána byla také 

dopravní výchova. 

 

Na prvním stupni základních škol byla největší pozornost věnována žákům 2. a 3. ročníků, 

kteří jsou zapojeni do projektu ,,Ajaxův zápisník“. Zde proběhlo 130 besed.  Dalších 10 

besed uskutečněných na I. stupni ZŠ se týkalo dopravní výchovy a Integrovaného 

záchranného systému. Druhý stupeň základních škol se tradičně zapojil do projektu ,,Street 

Law“. Preventisté věnovali problematice zvyšování právního vědomí žáků 189 besed. Stejný 

projekt byl aplikován i na středních školách, zde se konalo 145 besed. Opět byly nejčastěji 

probíranými tématy v rámci projektu ,,Street Law“:  šikana + kyberšikana, drogové závislosti 

a diskriminace.  

Zastoupení témat se mírně změnilo ve druhém pololetí roku 2013, kdy bylo nově zařazeno 

téma na II. stupni ZŠ věnující se bezpečnosti v dopravě „Neviditelní bajkeři“ a téma 

„Neukázněný řidič“ bylo přidáno do nabídky pro střední školy. O obě tato témata byl velký 

zájem. Přehled frekvence témat projektu ,,Street Law“ je uveden v příloze.  

Dále v rámci navazujících aktivit na SVI proběhlo 8 besed ve Středisku výchovné péče. 

Jedna beseda v dětské léčebně Mánes, 1 mimořádná beseda v Toužimi pro o.p.s. Náhradním 

rodinám. 2 besedy ve školních družinách a 2 ukázkové besedy na základní škole v Sokolově. 
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Ve třech případech proběhla exkurze na OPIS spojená s prezentací městské policie a její 

preventivní činností, a to jednou pro děti umístěné ve Středisku výchovné péče a dvakrát pro 

studenty VOŠ, obor sociální pedagogika. 

 

Práce se seniory a zdravotně postiženými občany 

 

Subjekty: Český svaz důchodců 

  Klub osamělých seniorů 

  Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

  Sdružení zdravotně postižených 

  Tyflocentrum 

  Armáda spásy 

  KV senior 

  Dům s pečovatelskou službou – Východní 

  Dům s pečovatelskou službou – Jateční 

  Dům s pečovatelskou službou – Severní 

  Dům s pečovatelskou službou – Sedlecká 

  Dům s pečovatelskou službou – Závodu Míru 

  Domov důchodců  Stará Role 

 

Témata: Ne-bezpečný věk – jak se nestát obětí trestného činu 

  Prevence násilné kriminality 

  Jak přežít v moderním světě dopravy 

  Vidět a být viděn 

  Je zbytečné se trápit, když nemusíte – domácí násilí 

  Struktura, úkoly a projekty Městské policie Karlovy Vary 

 

Počet přednášek: 11 

Počet hodin:  23 

 

Senior akademie 

Počet přednášek: 19 

Počet hodin:  57 

Témata:  Prevence násilné kriminality 

   Trénink paměti 

   Psychologie vztahů 

   Prevence domácího násilí 

   Prevence majetkové kriminality  

   Asertivní komunikace pro seniory 

   Právní a společenská problematika chovu psů ve městech 

   Probační a mediační služba 

   Dopravní výchova 

   Formy zabezpečení majetku 

   Struktura, úkoly a projekty Městské policie Karlovy Vary 
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   Integrovaný záchranný systém 

   Historie bezpečnostních sborů v Karlových Varech 

 

Exkurze:  OPIS MP  3 hod. 

   OS HZS  3 hod. 

   Psí útulek  1,5 hod. 

Kurzy:   První pomoci  3 hod. 

   Sebeobrany  1,5 hod. každou středu 

 

Přednášející: vedle pracovníků MP jsou to PhDr. Zdeňka Papežová, Ing. Pavel Valenta, Jitka 

Tichá, MUDr. Jiří Bartoš, Mgr. et Mgr. Kateřina Štěpánková, MVDr. Anna Čermáková, Mgr. 

Olga Michalová, Dita Matoušová Dis., Václav Ircing, PhDr. Stanislav Burachovič, Ing. Dušan 

Uhlík, Ing. Veronika Krajsová, Lukáš Hutta, HZS, ČČK, ZZS, PČR a další 

 

Akce 2013 

 

V roce 2013 proběhlo 15 akcí, které preventisté organizovali, nebo se na nich podíleli. 

 

 25. dubna – Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů – DDH Stará Role;  

 5. května – Dětské odpoledne s Městskou policií Karlovy Vary, Smetanovy sady;  

 6. – 7.května - ,,Bezpečně a bez úrazu na in-line bruslích“ – KV Aréna, akce pro 

I.stupeň ZŠ ve spolupráci s OS Sportgen 

 13. – 14.května -  ,,Bezpečně a bez úrazu na in-line bruslích“ – KV Aréna, akce pro 

I.stupeň ZŠ ve spolupráci s OS Sportgen 

 23. května – Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů praktických škol – DDH 

Stará Role; 

 7. června – Den s Městskou policií KV na ZŠ-Konečná; prezentace městské policie + 

aktivity pro děti 

 13. června – Sportovní den s Ajaxem, sportovní areál ZŠ – Krušnohorská, akce pro I. 

stupeň ZŠ ve spolupráci s Policií ČR 

 15. června – Den s městem – prezentace městských organizací ve spolupráci s 

Infocentrem, areál Rolava                     

 17., 19. a 20. června – Dny pro MŠ na DDH se soutěžemi; ukázky techniky a činnosti 

MP, aktivity na stanovištích zaměřené na osobní bezpečí a bezpečnost v dopravě 

 22. června – Den záchranářů – prezentace složek IZS, areál Rolava         

 3. října – Putovní pohár Městské policie Karlovy Vary, XII. ročník         

 

V průběhu roku 2013 proběhlo 18 akcí u základních škol zaměřených na vyhledávání 

nezletilých kuřáků. Většina akcí probíhala ve spolupráci s MOS.  

 

Vzdělávání preventistů 

Vedle účasti na konferenci „Kyberpsycho“ v Praze, se preventisté účastnili semináře 

BESIP v Žinkovanech a Krajské konference prevence kriminality v Karlových Varech.  

 

Zpracovala: Mgr. Kamila Hofmanová 

vedoucí oddělení prevence a dohledu 
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