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Ke konci prázdnin a začátkem škol-
ního roku velice často řeší policisté 
případy, které mají souvislost s hou-
bařením. Češi jsou vášniví houbaři, 
a tak v tomto období lze u lesů vidět 
zaparkovaná vozidla, jejichž majitelé 
sbírají houby. Houbaři ale musejí mít 
na paměti několik zásad, kterými by 
se měli řídit. 

Vjezd do lesa zakázán
Řidiči si musí uvědomit, že vjezd a 

parkování vozidel v lese je podle les-
ního zákona zakázáno. Pokud již řidič 
zaparkuje své vozidlo na vhodném 
a bezpečném místě u lesa, musí si ho 
řádně zabezpečit. To znamená zkont-
rolovat, zda je vozidlo řádně zamčeno 
a má uzavřena všechna okna. Zapar-
kované automobily jsou častým ter-
čem zlodějů, a tak uvnitř nesmí zůstat 
žádné cennosti. Pro zloděje, který za 
oknem uvidí kabelku nebo fotoaparát, 
je dílem okamžiku rozbít okno a vě-

ci ukrást. Jeden z posledních případů 
vloupání do vozidla v Kraji Vysočina 
se stal koncem června na parkovišti v 
lesním porostu u Domanínského ryb-
níka na Bystřicku. Neznámý pachatel 
zde vypáčil dveře u zaparkovaného 
osobního vozidla Seat Toledo a od-
cizil z něj batoh, který byl uložen na 
podlaze vozu. V batohu se nacházela 
pouze termoska a umělohmotná dóza 
na potraviny. Majiteli vznikla na odci-
zených věcech škoda ve výši necelých 
500 korun. Zloděj ale způsobil škodu 
poškozením vozidla, a to ve výši nej-
méně 1.500 korun.

Neztratit se
Policisté také často pátrají po hou-

bařích, kteří se v lese ztratí. Po pohře-
šované pětasedmdesátileté houbařce 
pátrali policisté také začátkem červen-
ce na Pelhřimovsku. Seniorka se ztra-
tila při sběru hub v lesích v okolí obce 
Mnich. Její pohřešování oznámili po-

Nebezpečí hrozí při houbaření

Originální stojany na kola má od 
dnešního dne Jihlava. Bicykly je mož-
né si opřít a zamknout k lidským po-
stavám z kovu. „Mimo to, že Jihlava 
dohání dluh, který má vůči stále přibýva-
jícím cyklistům, dostává do centra města 
zajímavé objekty, které ozvláštňují veřej-
ný prostor,“ uvedl primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal, který ke stojanům posta-
vil první „ježčí“ kolo v barvách města. 

Tradiční stojany, ve kterých bicy-
kl stojí předním nebo zadním kolem, 
nejsou nejvhodnější. „Byl požadavek 
vytvořit stojan, o který bude možné bicy-
kl opřít nejméně na dvou bodech. A pro-
tože jde o instalaci do veřejného prostoru, 
vznikla myšlenka lidských postav. S nad-
sázkou říkáme, že jde o přítele, o kterého 
se můžete opřít,“ uvedl autor návrhu 
stojanů, jihlavský architekt David Beke. 

Každý stojan je jiný, siluety se mě-
ní podle umístění. Na náměstí jsou to 
běžní chodci, u pošty a banky jsou to 
například postavy s telefonem u ucha 
či úředníci s dokumenty, na plánovém 
budoucím stanovišti u turistického 
rozcestníku to budou třeba turisté s 
batohy. „Už se objevily první požadavky, 
abych na další stanoviště udělal siluety 
konkrétních lidí,“ doplnil s úsměvem ar-
chitekt David Beke.

„Pokud bude zájem o zřízení stojanů 
například i ze strany podnikatelů, prode-
jen a fi rem, mohla by vzniknout zajíma-
vá spolupráce. Stojany by měly v celém 
městě mít stejný charakter, ale mohly 
by symbolizovat činnost fi rmy, která by 
si stojan před svoji provozovnu umísti-
la,“ uvedl koordinátor cyklodopravy 
Pavel Šťastný.

Z dotazníkových šetření „Spoko-
jenost občanů s místním společen-
stvím“ a „Mobilita a místní přeprava 
obyvatel v Jihlavě, 2013“ vyplynulo, 
že ve srovnání s rokem 2011 se v Jih-
lavě stoprocentně zvýšil počet cyk-
listů – na celkové dopravě v Jihlavě 
se podílí 6,8 procenty. „To Jihlavu ve 
srovnání s ostatními městy posouvá na 
místa s nejvyšším podílem cyklodopra-
vy. Pochopitelně to ale není srovnatelné 
třeba s Pardubicemi nebo Uherským 
Hradištěm, kde je podíl až dvacetipro-
centní,“ uvedl Pavel Šťastný. 

Největší podíl cest v Jihlavě se usku-
tečňuje hromadnou dopravou - trolej-
busem, autobusem a vlakem (35,5 %). 
Druhý nejčastější způsob přepravy je 
pěšky (29, 3 %), dále automobilem 
(27,1 %) a na kole (6,8 %). Minimál-
ní podíl má cestování na motocyklu 
(1,3 %).                                                -rt-

Opřete si kolo o přítele 
– originální stojany na kola

licistům rodinní příslušníci ženy. Do 
pátrání po houbařce se zapojily více 
jak dvě desítky policistů a téměř tři de-
sítky hasičů. Policisté do pátrací akce 
nasadili i čtyři služební psy. Přibližně 
po jeden a půl hodině pátrání policisté 
ženu nalezli v lesním porostu  asi  dva 
kilometry od obce Mnich. 

Těmto případům lze předcházet 
dodržením několika zásad:

1. Houby sbírám pouze na místech, 
která znám. Pokud jsem v neznámém 
lese, snažím si zapamatovat orientační 
body, podle kterých najdu cestu zpět.

2. Vždy mám u sebe plně funkční a 
nabitý mobilní telefon. Pokud se ztra-
tím nebo zraním, mohu jím přivolat 
pomoc.

3. Vždy informuji rodinu, své ka-
marády nebo známé o tom, že jdu na 
houby a kde je přibližně budu sbírat.

4. Pokud trpím vážnou nemocí ne-
bo alergií, musím mít u sebe potřeb-
né léky.

Možné riziko 
při zveřejňování informací 

ve společenských rubrikách
V poslední době došlo na území 

Kraje Vysočina opět k několika pří-
padům trestné činnosti spáchané na 
seniorech. Jedná se zejména o přípa-
dy, kdy si pachatelé vyberou osamo-
ceně žijícího seniora, kterého pak 
pod různými smyšlenými legendami 

okradou o jeho úspory. 
Policisté věnují těmto případům 

maximální pozornost a po pacha-
telích intenzivně pátrají. V rámci 
prověřování provádějí také podrob-
né analýzy a zabývají se mimo jiné 
i tím, jakým způsobem si pachatelé 
seniory vybírají. Jednou z možností 
pachatele při tipování osoby, kterou 
se následně pokusí okrást nebo pod-
vést, je čerpání informací z místních 
zpravodajů obcí a regionálního tis-
ku. 

Ve společenských rubrikách jsou 
zveřejňována také životní jubilea, vý-
ročí a nejrůznější blahopřání. Jsou v 
nich uváděné osobní údaje, na zákla-
dě kterých je ale možné identifi ko-
vat poměrně snadno přesné bydliště 
zveřejněných osob. Pro případného 
pachatele tak není těžké si oběť pře-
vážně z řad seniorů vytipovat a poté 
přijet do daného místa přímo k její-
mu domu.

Velkým rizikem je v případě seni-
orů zveřejnění zejména názvu obce, 
odkud zveřejněná osoba pochází, a 
zvláště pokud bydlí v menší vesnici. 
Našim společným cílem by měla v 
těchto případech být co nejúčinněj-
ší prevence, která by riziko okradení 
seniorů snížila na minimum.

Kraj. ředitelství policie kr. Vysočina, 
Odd. mediální  komunikace a PR 

nprap. Martin Dušek, 
koordinátor prevence

V PRVNÍ ETAPĚ nechala radnice umístit celkem deset stojanů na Masarykově ná-
městí – po pěti stojanech před poštou a na křižovatce s ulicí Matky Boží. Další místa 
pro nové stojany jsou v plánu na příští rok na dalších fr ekventovaných místech – u ne-
mocnice, knihovny, obchodního centra.                                          Foto: Lubomír Maštera


