
 

 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
 
Kancelář ředitele krajského ředitelství 
Oddělení tisku a prevence 

  

 
 
 

 

Adresa 

Vrchlického 46 

587 24  Jihlava 

 

Tel.: +420 974 266 208,  

        +420 725 292 419 

Fax: +420 974 261 700 

Email: monika.patkova@pcr.cz 

Trestné činnosti na seniorech neubývá 
 
Policie nejen na Vysočině stále řeší trestnou činnost, jejíž obětí se stávají senioři. Jedná se o 
různé podvody a krádeže, kdy pachatelé přicházejí do obydlí seniorů pod různými smyšlenými 
legendami, případně využijí neuzamčených dveří bytu a dovnitř vniknou bez pozvání. Poškození 
pak přicházejí o své úspory a cenné věci. Je proto nutné této trestné činnosti předcházet 
dodržováním základních pravidel.   
 
Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u 
nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. 
Neotvírejte dveře domu nebo bytu, aniž jste se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném 
případě byste neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu za 
sebou uzamkněte dveře, přestože jdete třeba jen na zahrádku za domem. Pokud žijete v rodinném 
domě, je vhodné zamykat už vstupy na pozemek, branky a podobně. Zamykejte vstupní dveře i 
v době, kdy jste doma. Drzost zlodějů nezná mezí a mnohdy je lidé přistihnou uvnitř domu, když už 
některé místnosti prohledali. Dveře otevřete až po zjištění, kdo za nimi vlastně je, a to dotazem 
nebo pohledem z okna. Pachatele, kterých je v mnoha případech větší množství, nemáte šanci 
uhlídat, pokud vám už vniknou do domu.  
Pozor si dejte zvláště na podvodníky, kteří se zkoušejí do domů dostat s legendou, že potřebují 
vodu k napití či do vozidla, využít toaletu, poskytnout péči svému dítěti či peníze pro kamaráda, 
který je zraněný v nemocnici.  
Pokud vás telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, trvejte na tom, aby za vámi 
přišel osobně. Peníze nedávejte cizímu člověku, i kdyby tvrdil, že se tak s vaším příbuzným 
domluvil.  
V případě příchodu osoby, která vystupuje jako pracovník nějaké organizace, úřadu či služeb, si 
nechte předložit průkaz nebo zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se odvolává. Po dobu 
ověřování údajů je nutné, aby neznámá osoba zůstala v každém případě před bytem a nedostala 
se do jeho vnitřních prostor.  
Není vhodné zvát do svých domovů osoby, které nabízejí nejrůznější služby nebo výhodné nákupy 
například nádobí, pomůcek pro odpočinek a relaxaci. Pozor je nutné si dát u nabízených služeb 
jako například broušení nožů a u osob, které nabízejí výkup železa, peří, domácích zvířat.  
Rizikem je pro seniory uzavírání jakýchkoli smluv, pokud na ně obchodní jednatel spěchá a 
neumožní jim důkladně se seznámit s podmínkami dané smlouvy. Smlouvy proto raději uzavírejte 
po předchozím rozhodnutí a promyšlení nejlépe přímo na pobočkách institucí. 
Pokud v blízkosti svého bydliště spatříte pohyb podezřelých osob, oznamte tuto skutečnost na 
linku 158. Pokud se stanete obětí zloděje, okamžitě si zapište popis osoby a typ vozidla, jeho 
registrační značku a barvu. Při pátrání po pachateli jsou takovéto indicie velice důležité.  
 
Současné počasí zve také k procházkám do přírody. I zde je dobré dodržovat několik zásad, 
abyste se v pořádku vrátili domů. 
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Na procházky do lesa se pokud možno vydávejte do míst, která znáte. Pokud jste v neznámém 

lese, snažte se zapamatovat si orientační body, podle kterých najdete cestu zpět. 

Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratíte nebo zraníte, můžete jím 

přivolat pomoc. 

Pokud trpíte vážnou nemocí nebo alergií, je nutné mít u sebe potřebné léky. Je dobré, aby rodina, 

případně známí, věděli, v kterých místech se přibližně pohybujete. 
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