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Nad bezpečností handicapovaných  
seniorů bdějí strážníci 

 
 
 
 
Liberec 9. dubna 2010 – Koncem listopadu loňského roku zaznamenaly složky činné v trestním 
řízení dech beroucí případ, při kterém byla okradena jedna z libereckých seniorek. Žena je 
upoutána na invalidní vozík a navíc trpí zrakovým postižením. Neznámý pachatel ji tehdy bez 
zábran okradl o několik tisíc korun, přičemž využil slepoty jedna devadesátileté stařenky. 
Vedle hmotné újmy ale seniorce způsobil i nemalé psychické trauma. Okradená žena i ostatní 
handicapovaní klienti městských bytů pro zdravotně znevýhodněné však mají od letoška 
možnost využít speciální služby, kterou pro ně zřídilo Statutární město Liberec. 
 
„Uvedli jsme pilotně do provozu novou službu pro handicapované obyvatele našich bytů pro 
zdravotně znevýhodněné. Jejím cílem je zejména zabránit opakování podobné události, která se 
odehrála loni v listopadu a při které byla okradena jedna z našich klientek,“ uvedla Naďa Jozífková, 
náměstkyně primátora pro sociální a zdravotní věci. Nová služba je poskytovaná klientům 
v městských  bytech pro zdravotně znevýhodněné  a velkou měrou se na ní podílí městská policie. 
„Jde o speciální zařízení, které má nájemník k dispozici přímo ve svém bytě a které je napojeno na 
centrální pult strážníků. V případě nebezpečí tak může senior velmi rychle přivolat pomoc,“ popsal 
princip liberecký primátor a vrchní velitel městské policie Jiří Kittner. 
Zařízení bude poskytnuto vybraným nájemníkům bytů, kteří jsou zdravotně znevýhodnění. „V 
současné chvíli máme připojeného prvního uživatele a provoz testujeme. Do budoucna by jich mělo 
být několik desítek. Při výběru upřednostňujeme  naše klienty, kteří mají zdravotní postižení řadící 
je do ohrožené skupiny. Jde především o imobilní seniory a osoby s poruchami komunikace,“ 
přiblížila Petra Svatoňová, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb libereckého magistrátu. 
Podle ní plní nová služba nejen funkci bezpečnostní, ale také preventivní, neboť zloději se o vyšší 
ochraně seniorů dozvěděli velmi záhy a přítomnost zabezpečovací techniky je odrazuje. 
„Od zavedení bezpečnostních hlásičů do praxe jsme zatím nezaznamenali jejich použití v krizové 
situaci. Nicméně je třeba vyzkoušet všechna technická opatření, aby se na službu bylo možné 
stoprocentně spolehnout,“  říká Jiří Kittner po čtvrt roce provozu nové služby. 
Pachatele, který vloni bezostyšně okradl těžce postiženou seniorku, začala okamžitě hledat Policie 
České republiky. „V těchto případech je velmi složité vypátrat pachatele. Do dnešního dne jsme jej 
také nezadrželi, nicméně disponujeme určitými poznatky, které mohou vést k jeho dopadení. 
Vyšetřování i nadále pokračuje,“ uzavřela mluvčí krajského ředitelství Policie České republiky 
v Liberci Vlasta Suchánková. 
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