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rozloha 10 056 km2  

počet obyvatel 630 063 

62 obyvatel/km2 

počet obcí 623 

délka silnic a dálnic 

 

 

Počet policistů:                             

6 129 km 

 

 

2 244  
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Nejčastější 

trestné  činy, 

páchané na 

seniorech  

Počet 

skutků: 

2012 

Počet 

skutků: 

2013 

Počet 

skutků: 

2014 

 

Loupež 25 30 17 

Vraždy 0 4 3 

Úmyslné ublížení 

na zdraví 

33 19 21 

Nebezpečné 

vyhrožování 

23 36 28 

Krádeže 80 73 86 

Celkem 201 189 185 
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Senioři jako oběti:  

• Jihočeští kriminalisté se intenzivně zabývají vyšetřováním trestných činů spáchaných 

na seniorech – zvlášť zranitelné oběti 

• Rok  2014 se stalo celkem 185 trestných činů 

• Rok  2013 se stalo celkem 189 trestných činů 

• Rok 2012  celkem 201 trestných činů 

• Častější obětí jsou ženy.  

• Řada okradených seniorů se bojí nebo dokonce stydí oznámit na policii tu 

skutečnost, že se stali obětí krádeže či podvodu 

• Nejčastějším trestným činem páchaným na seniorech jsou krádeže a podvody 

• Zloději a podvodníci si vymýšlejí neustále nové a nové legendy 

• Pachatelé nenavštěvují pouze osamocené seniory žijící v domkách či panelových 

bytech, ale také starší občany, kteří obývají nejrůznější domovy pro seniory.  

• Ostření nožů - pachatel nože naostřil, ale ještě stihl ukrást peníze i vkladní knížku 

• Vrácení přeplatku za elektřinu  
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Jak pracuje a uvažuje pachatel: 

 

• Pachatelé legendou zjistí, kde má dotyčný uložené peníze a v nestřeženém okamžiku 

je pak seniorovi odcizí. Takto pracují také pachatelé, kteří nabízejí seniorům deky 

nebo nejrůznější nádobí, vyúčtování voda, plyn … telefon od vnuka!!! 

• Pachatel oběť zabaví a v nestřeženém okamžiku, kdy se například oběť dívá jinam 

nebo když opustí místnost, sklenice vody, káva, peníze ukradnou.  

• Pachatelé chodí sami nebo po dvou či třech. Vypadají důvěryhodně, jsou příjemní a 

přátelští, dobře oblečení a sehraní.  

 

• Policisté o všech podobných případech informují veřejnost prostřednictvím médií.  

• Jihočeská policie spolupracuje v této souvislosti také s oddělením prevence a 

humanitních činností Krajského úřadu Jihočeského kraje. Společně uskutečnili již 

řadu besed a setkali se s velmi kladnými ohlasy. 

• Nositelé myšlenky – senioři kurýři – mají důvěryhodnost u svých vrstevníků 

 

• Pachatel narkoman – okrade, zmrzačí, zabije …. NEPŘEMÝŠLÍ !!!!!!!! 
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• Jak se vyhnout podvodu: 

 

• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.  

• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.  

• Panoramatické kukátko umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. 

• Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené.   

• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb a neznáte ho, nechte si předložit 

jeho služební průkaz, nebo také zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se 

pracovník odvolává – informační linky – ověřit přes linku PČR 158.  

• Informační linka policie 974 221 209.  

• Podomní nabídky výher nebo výhodných koupí - v naprosté většině jde o podvod – v 

ČB je vyhláškou podomní prodej zakázán  

• Dobré vztahy se sousedy v domě – požádat o pomoc či přítomnost - telefonní čísla 

sousedů.   

• Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) čitelně a velkým písmem u telefonu  
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Vnouček by mne přeci nepodvedl ?????????!!!!!!!!!! 
 

• Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, k podpisu závažných 

dokumentů např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních 

půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete. Nestyďte se poradit s kamarádkou… 

 

• Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od 

dalších věrohodných osob.  

 

• Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i 

bezplatnou právní poradnu.   
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DVD 

(NE) BEZPEČNÝ  VĚK 

či SENIOŘI SOBĚ 
 

Video 

 

Krádeže, podvody, dopravní nehody, úrazy. 
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DVD 

Senioři v dopravě 
 

Video 

 

 

Chodci, cyklisté, řidiči. 
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Preventivní aktivity jihočeské policie: 
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Policie a prevence 
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www.policie.cz 

tel. 974 221 207 
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Děkuji za pozornost 

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner 

 

Tel:    974 221 725 


