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Rozhovor s mluvčí Městské 
policie Třebíč Lucií Šerkovou se 
uskutečnil v polovině prosince. 

 Antonín Zvěřina

Jak hodnotíte letošní rok z pozi-
ce třebíčské městské policie?

Jsme rádi, že se nám ve městě žád-
ným zásadním způsobem nezvyšu-
je trestná ani přestupková činnost. 
Snažíme se město udržovat v co nej-
větším pořádku. To se nám, na zákla-
dě statistických údajů, které máme 
k dispozici, daří. Zaměřujeme se 
na dopravu, což je velká část práce 
strážníků městské policie. Ale také 
postihujeme přestupky proti veřej-
nému pořádku, přestupky majetkové 
a další. V práci nám pomáhá i měst-
ský kamerový dohledový systém. 

Zlepšila se pověst městské poli-
cie?

My se snažíme o to, aby naše práce 
byla vnímána co nejpozitivněji. Pře-
devším pachatelé protiprávního jed-
nání jsou s naší prací nespokojeni. 
Strážníci se u některých lidí setkávají 
s negativním hodnocením. Snažíme 
se působit i preventivně, práci činit 
v rámci zákona. Pokud někdo dosta-
ne pokutu, musíme se smířit s tím, 
že nadšený nebude. 

Městskou policii má na starosti 
radní Pavel Heřman. Jaká je spo-
lupráce?

To vedení probíhá převážně přes 
ředitele městské policie. Jsou v kon-
taktu denně. Radní Heřman sem 
chodí i na pracovní porady. Zajímá 
se o to, co se v Třebíči děje, jaké jsou 
výsledky kamerového systému. Zají-
má ho práce na poli prevence. 

Je město kamerami dostatečně 
pokryto?

Zásadní rozšíření kamerového 
systému neplánujeme. Nyní máme 
k dispozici 35 kamer. Další rozšíře-
ní plánujeme podle aktuální situa-
ce. Stává se nám, že se objeví místo, 
kde třeba dochází k vandalismu, ná-
růstu protiprávního jednání. Pak se 
tam umístí kamera přechodně nebo 
se to zrealizuje jako nový kamerový 
bod. S větším nárůstem kamer nepo-
čítáme. 

Znamená to, že máte k dispozici 
mobilní kamery?

Přímo mobilní kamery nemáme. 
Naše síť je natolik technicky zdatná, 
že vybudování nového, dočasného 
kamerového bodu není až tak tech-
nicky složité. Ani fi nančně, jako to 
bylo v dobách minulých. 

Máte pokryté borovinské vlako-
vé nádraží, které prochází rekon-
strukcí a v původním stavu vypa-
dalo hrůzostrašně?

To pod kamerou není. V Borovině 
je kamera v ulici Revoluční, která na 
tu stranu míří, ale nádraží nezabere. 

Znamená to, že bude víc pod 
dohledem městských strážníků?

Strážníci samozřejmě dochází i 
do míst, kde máme kamerové body. 
Kde nejsou, určitě chodí častěji. 

Jak často strážníci vycházejí či 
vyjíždějí do terénu?

Žádná pravidelnost v tom není. 
Každý den je specifi cký. Vychází se 
také z toho, co se v tu chvíli v Třebíči 
děje. Když nic, jedná se o trasy, kde 
se provádí běžná kontrola. Záleží na 
vedoucích jednotlivých směn. Každá 
má pod patronací jednu městskou 
čtvrť, takže se tam strážníci mohou 
objevovat častěji. Pokud ale musí 
řešit nějaký přečin, stává se, že se do 
té lokality vůbec nedostanou. 

Co pochůzky?
Pokud máme plný stav, což není 

současný případ, v době dovolených 
a nemocí, je to velice obtížné. V ide-
álním případě jsou k dispozici dvě 
motorizované hlídky plus jedna pěší. 
Motorizované hlídky provádí kon-
trolní pěší činnost jen v případě, že 
jim to výkon služby dovolí.

 
Kolik vlastně má městská policie 

strážníků a kolik vám chybí?
V současné chvíli 35 strážníků. 

V ideálním stavu má být ve směně 
šest strážníků plus vedoucí směny. 
Na třech směnách nám chybí po jed-
nom strážníku.

Co pro městskou policii zname-
nají třeba riziková utkání v hoke-
ji?

Na rizikové zápasy má pohotovost 
celá městská policie. Do práce nastu-
pují všichni strážníci. 

To znamená přesčasy, jak ty se 
řeší?

Strážníci si berou náhradní volno, 
což se samozřejmě podepisuje na 
běžné činnosti.

A co kulturní akce, zejména v létě?
Naštěstí při těchto akcích nedochá-

zí k nárůstu trestné či přestupkové 
činnosti. Daří se nám je zabezpečo-
vat v rámci běžného chodu. 

Pořadatelé se snaží udržovat pořá-
dek sami. I když se samozřejmě 
navýší počet osob pod vlivem alko-
holu.

Když už jsme na to narazili, je 
alkohol v Třebíči velký problém?

Zda je to velký problém, těžko říct. 
S podnapilými lidmi se setkáváme. 
Ti ohrožují svoje zdraví či život či 
život nebo zdraví svého okolí. Setká-
váme se i s nezodpovědnými jedin-
ci, kteří usedají za volant s alkoho-
lem v těle. Tady nám hodně pomáhá 
kamerový systém. Opilé lidi vozíme 
na protialkoholní záchytnou stanici 
až do Jihlavy, a tím se oslabuje výkon 
směny. 

Přivítala by městská policie 
záchytnou stanici v Třebíči?

Určitě by to pro nás bylo pohodl-
nější. Ale to nezáleží na nás.

Snažíme se o prevenci, říká Šerková

Lucie
Šerková

Jak probíhá ve městě prevence?
Snažíme se klást důraz na to, že bez 

spolupráce a koordinace se na poli 
prevence moc dělat nedá. Komi-
se prevence kriminality je porad-
ním orgánem rady města. Schází se 
minimálně jednou za dva tři měsíce. 
Zastoupení tam není jen ze zástupců 
politických stran, ale setkávají se tam 
odborníci. Z probační mediační služ-
by, z Policie České republiky, z odbo-
ru sociálních věcí či z neziskovek. Já 
jako manažer prevence kriminali-
ty sdružuji všechny poznatky. Rada 
města má schválit novou koncepci 
prevence kriminality i koncepci dro-
gové problematiky. To by nám mělo 
umožnit i získávat fi nanční prostřed-
ky z různých dotačních titulů. 

Jsou drogy v Třebíči velký pro-
blém?

Zavírat před tím oči by bylo špat-
né. Myslím si, že nabídka řešení či 
prevence je v Třebíči na velmi vyso-
ké úrovni. Spolupracujeme s K-cen-
trem Noe při oblastní charitě, kdy 
tito pracovníci mají tuto oblast veli-
ce dobře zmapovanou. Podílí se vel-
kou měrou na tom, že nenacházíme 
injekční stříkačky na dětských hřiš-
tích, běžně po městě. Když se někde 
nachází  skupina lidí pod vlivem 
návykové látky, snažíme se s nimi 
pracovat.   

Co Třebíč a bezdomovci?
To je velké téma. Nemůžeme se 

srovnávat s městy na úrovni Brna 
či Prahy. Třebíč je městečko, kde se 
téměř všichni známe. Máme tady 
opravdu několik osob, které jsou 
bez domova. Bohužel zákon nám 
neumožňuje, jakým způsobem tuto 
situaci radikálně vyřešit. Strážní-
ci tyto osoby mohou pouze vykázat 
z míst, kde budí veřejné pohoršení. 
Můžeme jim uložit blokovou poku-
tu, což je zcela neefektivní. Oni dob-
ře vědí, že strážníci nic moc dělat 

nemohou. Tak jako všude. Můžeme 
nabídnout nějakou pomoc, ale oni o 
ni nestojí. Nově zřizujeme na měst-
ské policii asistenty prevence krimi-
nality, tito dva pracovníci se budou 
hlavně zabývat touto záležitostí. 

Jak spolupracujete se státní poli-
cií?

Myslím si, že spolupráce je nad-
standardní. Vždy se snažíme s nimi 
domluvit a nehážeme si klacky pod 
nohy. 

Blíží se Vánoce, konec roku, jak 
se na městské policii řeší služby?

Tyhle problémy nemáme, protože 
kolegové rok dopředu vědí, jaké 
budou mít služby. Sloužíme pravi-
delně a proto všichni s předstihem 
vědí, co je čeká. Strážníci s tím počí-
tají, je to zaběhnutá praxe. A jsou 
s tím smíření, že jednou za čas na ně 
služba vyjde. 

V Třebíči začne platit zákaz 
používání pyrotechniky. Jak se na 
to chystáte?

Už začal platit od 1. prosince. 
Máme v rukou postih pro pachatele. 
Strážníci mohou uložit pokutu až pět 
tisíc korun. Zatím jsme žádný případ 
nezaznamenali. Myslíme si, že svoji 
roli sehrála i prevence. A velikou roli 
v této oblasti sehraje kamerový sys-
tém. 

Zaznamenala v letošním roce 
městská policie nějaký kuriózní 
případ?

To když se po Rafaelově třídě pro-
jížděl na kolečkových bruslích Har-
ry Pott er. Údajně šlo o nahrávku pro 
soukromou televizi. 

Šlo o pětadvacetiletého převleče-
ného muže z Račerovic, který kolem 
sebe rozhazoval petardy a mezi 
nohama měl koště. Mladík se poku-
sil strážníkům ujet, což se mu nepo-
dařilo.    

Třebíčské Ekotechnické cent-
rum Alternátor hostí velkou výsta-
vu mapující činnost středních škol 
zřizovaných Krajem Vysočina. Po 
celém Alternátoru jsou rozmístě-
ny ty nejzajímavější exponáty, které 
školy využívají ke své výuce. 

Výstava je určena zejména žákům 

osmých a devátých tříd, ale nejen 
oni si mohou prohlédnout třeba sta-
vebnicový automobil Kaipan, zku-
sit podojit krávu, vyzkoušet Van 
de Graaff ův generátor nebo poří-
dit fotografi i ve fotokoutku. Výstava 
potrvá do konce ledna.  -zt-

Prezentují se střední školy

Prostřednictvím mobilní aplikace 
EPP každý podpoří nákup osobní-
ho automobilu pro Domácí hospic 
sv. Zdislavy. Službu Oblastní chari-
ty Třebíč mohou podpořit amatérští 
i profesionální běžci, lyžaři, turisté i 
cyklisté. 

Pomáhá se vlastním pohybem 
při péči o nevyléčitelně nemocné 
lidi. Zimní počasí a ryze amatérský 
pohyb přitom nejsou překážkou, 
protože se počítá i pohyb na trenažé-
rech, nebo při chůzi na nákup či do 
práce.

Mobilní aplikace zaznamenává 
pohyb uživatele a kromě informací o 
rychlosti či čase, generuje i body. Ty 
po skončení aktivity může dotyčný 
věnovat třebíčskému hospici.

„Pečovatelky, zdravotní sestry a léka-
ři jsou k dispozici pacientům hospi-
ce a jejich rodinám 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu. Mobilita je nesmír-
ně důležitá a umožňuje poskytnout 
pomoc ve chvílích, kdy člověk prožívá 
krizi a skutečně nás potřebuje,“ moti-
vuje k pohybu vedoucí hospice Eva 
Vráblová. -zt-

Hospici pomůže pohyb 


