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Tisková zpráva 
Při prázdninové kontrole heren se strážníci  

a policisté zaměřili na alkohol u mladistvých  
 

Na podávání alkoholu mladistvým a nezletilým se zaměřili strážníci a policisté při středeční 

společné namátkové kontrole heren v Liberci. V čase od 16.00 do 22.00 hodin navštívili celkem 15 

heren na území města, kde zkontrolovali 104 návštěvníků. Dohlédli také na dodržování zákona, 

městské vyhlášky a kodexu chování provozovatelů hazardu, kterým město nastavuje podmínky.  

Žádný přestupek policisté v hernách nezjistili. Vzorná byla i obsluha, mladistvé pod vlivem alkoholu 

muži zákona nepřistihli. Mezi kontrolovanými bylo i devět cizinců. Dva z nich přitom neměli u sebe 

doklady. Jednoho museli policisté předvést na služebnu Cizinecké policie kvůli zjištění totožnosti. 

Policisté tak za večer udělili pouze dvě blokové pokuty cizincům, celkem za 1000 korun. Součástí 

kontroly byla i prohlídka squatu v Ruprechtické ulici, ze kterého strážníci vykázali šest osob. 

„Pravidelně jednou za čas vyzveme městkou policii, aby zkontrolovala, zda provozovatelé libereckých 

heren dodržují pravidla, k nimž se městu zavázali. Kontroly probíhají namátkově, zpravidla pozdě 

večer a v noci. Tentokrát, když pomalu vrcholí letní prázdniny, si městští strážníci ve spolupráci s jejich 

kolegy z Policie ČR posvítili na podávání alkoholu mladistvým do osmnácti let. Naštěstí policisté 

takový případ řešit nemuseli. Akce měla především preventivní charakter,“ uvedla primátorka Liberce 

Martina Rosenbergová. 

Současně primátorka připomněla, že závažné porušení pravidel či dokonce zákona ze strany herny 

posléze končí vyškrtnutím dané provozovny ze seznamu míst, v nichž je v Liberci povoleno 

provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Od roku 2011, kdy současné vedení města začalo 

důsledněji potírat hazard v Liberci, poklesl počet heren ze 154 na dnešních 94.  

Podle ředitele Městské policie Liberec Ladislava Krajčíka jsou společné kontroly městských strážníků  

a Policie ČR efektivnější a při případném řešení problému i rychlejší. „Tato bezpečnostní akce 

zaměřená na požívání alkoholu mládeží nebyla zcela jistě na území Liberce poslední. Kromě velkých 

kontrol se naši strážníci ukazují v hernách pravidelně i v rámci běžného výkonu služby. Postupně za 

určité období navštíví všechny herny ve městě,“ řekl Ladislav Krajčík. 
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