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Tisková zpráva 
Primátor vyjel do ulic s mobilní hlídkou městské 

policie. Tentokrát v poklidu, příště i do akce 

Každý, kdo si ve středu 22. dubna odpoledne všiml hlídkové Škody Yeti městské policie, mohl v ní 

zahlédnout i primátora Tibora Batthyányho. Ten se totiž s mobilní hlídkou vydal do ulic, aby se 

dozvěděl, kam a proč strážníci zajíždí nejčastěji a s čím se při službě potýkají. A jak říká, nebylo to 

naposled. 

„Byla to má vlastní iniciativa. Jako vrchní velitel městské policie chci mít povědomí nejen o statistikách, 

ale také o každodenní práci a útrapách našich strážníků. A nejlepší způsob, jak poznat realitu, je zažít s 

nimi službu a poslechnout si jejich osobní názory a zkušenosti,“ komentoval primátor Tibor Batthyány, 

který do hlídkového vozu nasedl spolu se zkušenými strážníky Lubošem Čapuchou a Tomášem Volfem. 

Hned v autě se primátor podíval, jak funguje speciální monitorovací zařízení, které díky moderní 

softwarové aplikaci umožňuje strážníkům automatické čtení registračních značek projíždějících vozidel. 

„Díky tomu například můžeme detekovat vůz, který je v pátrání Policie České republiky,“ vysvětlil Luboš 

Čapucha, který primátorovi názorně předvedl, jak zařízení funguje a jaké má technické možnosti. 

Středeční služba se sice odehrávala bez velkých dramat, ale i tak mohl být primátor svědkem drobného 

incidentu. To když strážníci v Rochlici zastavili u skupinky bezdomovců, kteří napřed působili klidně, ale 

při průjezdu hlídky si neodpustili několik agresivních projevů. „Samozřejmě je to o tom být neustále ve 

střehu, protože ať už podobná situace vypadá jakkoli poklidně, nikdy nevíte, co od druhé strany čekat a 

kdy se i obyčejný rozhovor vyhrotí,“ konstatoval Luboš Čapucha. 

To se ale tentokrát nestalo, a tak mohli strážníci primátorovi v klidu ukázat i některé další části města, 

kam městská policie zajíždí v rámci prevence – neoficiální motokrosovou dráhu u sportovního areálu ve 

Vesci, část Vratislavic nad Nisou, okolí liberecké ZOO či momentálně nevyužitý areál Liebiegova paláce, 

kde se v minulosti objevovaly problémy s krádežemi měděných zdobných částí. 

„Kromě toho jsme se podívali k některým problematickým ubytovnám a také do několika sídlištních 

vnitrobloků, kde se lidé potýkají s nedostatkem parkovacích míst a kde by v případě potřeby hasiči či 

záchranáři vůbec neměli šanci projet. Zkrátka šlo o první zmapování našeho města a musím říct, že mě 

překvapilo, jak zanedbatelnou část Liberce jsme za ty dvě hodiny dokázali projet, a to se zrovna nestal 

žádný incident,“ konstatoval primátor. 

Podle strážníka Tomáše Volfa, který byl ve středu řidičem, ujede mobilní hlídka během služby po městě 

v průměru asi 150 kilometrů. „Málokdo si uvědomuje, že nehlídkujeme a nezasahujeme jen v centru 

města, ale i v jeho vzdálených okrajových částech, takže pokrýváme skutečně veliké území a z tohoto 

pohledu je nás skutečně málo,“ uvedl strážník. Pokud se totiž mobilní hlídka v době hlášení problému 

pohybuje v některé z okrajových částí města, je dojezdový čas o několik minut delší. 



Oba strážníci se pak shodli, že k nejnáročnějším službám patří obvykle páteční večer a noc, kdy mobilní 

hlídka jezdí na základě hlášení doslova z místa na místo. A i to by chtěl primátor zažít na vlastní kůži. 

„Jedna věc je prevence a druhá výjezdy k řešení konkrétních situací. Chci poznat oboje, takže jakmile to 

půjde, zúčastním se s mobilní hlídkou služby i v rizikovějších večerních hodinách,“ uvedl primátor. 

Strážníci si společnou službu pochvalovali a především ocenili, že se primátor o jejich práci aktivně 

zajímá. „Nejprve se nám vůbec nechtělo věřit, že by pan primátor službu s námi skutečně absolvoval, 

takže nás velmi mile překvapilo, že si našel čas, aby naši práci poznal na vlastní kůži,“ shodli se městští 

policisté. 

Samotnému primátorovi pak tento způsob seznámení se s prací městské policie umožnil širší pohled na 

bezpečnost ve městě. „Jsem přesvědčen, že má osobní zkušenost s prací strážníků bude přínosná i pro 

budoucí rozhodování ohledně zajištění bezpečnosti v našem městě. Činnosti strážníků si velmi vážím, ale 

díky této zkušenosti chovám k jejich práci ještě větší respekt,“ uzavřel Tibor Batthyány. 
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