
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Katalog vznikl za finanční podpory Jihomoravského kraje v rámci projektu 

„Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované“. 

 

 

 

 

 

 

Katalog obsahuje nabídku důležitých informací, které se týkají a mohou být užitečné pro věkové kategorie 

obyvatel 55+ a handicapované spoluobčany v území všech členských obcí Mikroregionu Ivančicko. 
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PRO SENIORY 
 

SENIOŘI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 
Dbát na bezpečnost vlastní či bezpečnost okolí není otázka vitality ani věku,  ale zodpovědnosti. Stáří je však 
obtížné v mnoha směrech – kromě problémů osobních se začínají přidávat i problémy zdravotní. Zhoršuje se 
zrak, chůze, pozornost, stabilita, sluch, tedy vše nezbytné k existenci v současné extrémně zrychlené 
dopravě. Seniorům proto nezbývá než se s těmito s věkem přibývajícími negativy vypořádat i v momentě, 
anebo právě v momentě, kdy se stávají účastníky silničního provozu. 

• SENIOR CHODCEM 

Chodcem se stáváme okamžikem vkročení na chodník nebo silnici, prostě tehdy, když opustíme bezpečí 
svého domova. Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční 
vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí 
ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a 
podobně. 

Vozík širší než 60 cm musíme tlačit či táhnout při pravém okraji vozovky. Za snížené viditelnosti musíme 
svou levou stranu označit bílým světlem. Vodítko psa nesmí křížit pěší dráhu chodců. Může být 
předpokladem vzniku nebezpečné nehody. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na 
chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. 

Pokud není chodník neschůdný např. kvůli opravě či výkopu na chodníku, nebo z důvodu náledí, chodec 

po chodníku chodit musí. V případě objektivně nutné chůze po silnici však nezapomeňte, že se chodí vždy 

při levém okraji. To proto, abychom přijíždějící auto lépe zpozorovali – řidič nás třeba může přehlédnout, 

ale my tím, že jej uvidíme včas, máme šanci na jeho chybu zareagovat. 

 
Přechod pro chodce: 
o Pamatujte si, že nic takového jako absolutní přednost chodce na přechodu neexistuje. Nestačí jen 

„mávnout a jít“. Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam 
bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. (…) Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na 
vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. 

o Řidiči přijíždějící ve vedlejším pruhu na víceproudých silnicích si vás nemusejí všimnout. 
o Nevstupujte proto na vozovku, dokud si nejste jisti, že všechna vozidla zastavují kvůli vám. 
o Jako chodci nemůžete spoléhat na řidiče, ale jen na sebe! Musíte si být zcela jisti tím, že vás řidič 

vidí, že zastavuje a že zastavit stihne. 
o I před vstupem na světelný přechod je třeba se přesvědčit, že přijíždějící vozidlo skutečně zastaví. 
o Pozor, k přechodu se nemusí blížit jen automobil, ale také motorka či cyklista. 
o Nikdy se z přechodu nevracejte! Vstoupíte-li na přechod, je krajně nebezpečné otočit se a jít zpět na 

chodník. Dokončete co nejrychleji a nejbezpečněji přecházení vozovky. 
o KDY CHODEC NA PŘECHOD NESMÍ? Přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy vybavená modrými 

majáky, např. hasiči, sanitka či policie. Chodec musí dát přednost i tramvaji. 
o Nestůjte u přechodu, pokud nemáte v úmyslu přecházet. 

 
Mimo přechod: 
o Můžete přecházet nejblíže 50 m od přechodu, nadchodu, či podchodu. 
o Musíte si také ale zvolit vhodné a bezpečné místo, tedy: musíme mít dostatečný rozhled do okolí (ve 

městě minimálně 50 m na každou stranu); musíme být viděni; musíme přecházet vozovku pouze 
kolmo k její ose, tedy nejkratší cestou přes vozovku; musíme vyčkat na moment, kdy neohrozím sebe, 
ani nikoho jiného; nesmíme nutit svým jednáním řidiče přijíždějících dopravních prostředků náhle 
změnit směr nebo rychlost jízdy; musíme přecházet co nejrychleji. 

o Neproplétejte se mezi vozidly – řidiči vás tam nečekají. 
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Bezpečnost na silnici: 
o Jako chodci na silnici musíte být vždy dobře viditelní vhodným oblečením a připínacími reflexními 

doplňky. Používáte-li hůl, opatřete ji reflexními prvky. 
o Stejně tak je dobrým prvkem baterka, kterou si zároveň posvítíte na cestu. Na záda či rukáv zezadu je 

dobré použít červenou neoslňující svítilnu tak, aby vás viděli i řidiči vozidel přijíždějících z opačného 
směru. Ideálními svítilnami jsou v takovém případě světla z cyklistické výbavy. Řidiči tak mají 
informaci o tom, kde se pohybujete, i více než 200 m před vámi. To je o 180 m dříve, než kdybyste 
reflexní prvky neměli, a 200 m na to, aby řidiči přizpůsobili svou rychlost vašemu bezpečí. 

o Díky reflexním prvkům můžete výrazně zvýšit bezpečí nejen své, ale i svého okolí. I svému psovi 
můžete pořídit reflexní vodítko a obojek. Pak jej žádný řidič nepřehlédne. 
 

• SENIOR V HROMADNÉ DOPRAVĚ 

Zastávka autobusu a tramvaje: 

o Pro zastávku autobusu při okraji chodníku lze čekajícím cestujícím doporučit opět minimálně 
metrovou vzdálenost od okraje obrubníku. 

o Vaše bezpečná vzdálenost na tramvajové zastávce by měla být opět alespoň jeden metr od okraje 
nástupního ostrůvku, stůjte spíše v jeho střední části nebo u zábradlí. Zvlášť opatrní buďte při 
přecházení vozovky mezi chodníkem a nástupním ostrůvkem. Přehlédnutí projíždějícího vozidla je 
jednou z nejčastějších nehod chodců–seniorů při používání městské hromadné dopravy. 

o Nikdy nepřecházejte přímo před autobusem či tramvají. Řidiči projíždějící v dalších pruzích vás za 
autobusem či tramvají nemohou vidět. Navíc vás v tomto místě nečekají. 

o Nikdy nepřecházejte mezi dvěma stojícími tramvajemi. Nebo snad dokonce mezi dvěma tramvajemi  
o stojícími na zastávkách v opačném směru. Řidič tramvaje o vás neví a rozjíždějící se tramvaj vás smete 

pod kola druhé tramvaje. 
 

• SENIOR ŘIDIČEM 

Řidič senior musí podstoupit zdravotní preventivní prohlídku u svého lékaře po dovršení 60 let věku a 

poté každých pět let (65, 70, 75...). Potvrzení o lékařské prohlídce musí mít řidič senior vždy u sebe při řízení 

motorového vozidla. Na absenci tohoto dokladu je při dopravní kontrole nahlíženo jako na absenci řidičského 

oprávnění, kdy je tento nedostatek sankcionován. Rovněž tak při dopravní nehodě, kdy je účastníkem 

dopravní nehody řidič senior a nemá u sebe předepsané lékařské potvrzení, nemusí pojišťovna proplatit 

způsobenou škodu vzniklou dopravní nehodou, nebo ji může vymáhat po účastníku dopravní nehody. 
 

 

• SENIOR JAKO OBĚŤ, POŠKOZENÝ NEBO SVĚDEK TRESTNÉ ČINNOSTI 

 

Pro seniory, kteří byli obětmi nebo svědky trestné činnosti existuje organizace Bílý kruh bezpečí, který 

poskytuje: 

o pomoc v tíživé životní situaci 
o poskytuje odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestného činu včetně morální a 

emocionální podpory 
o zajišťuje prevenci kriminality a usiluje o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení 
o zaměřuje se na psychologické a sociální poradenství, setkání s psychologem a další. 

 

Kontakt: Bílý kruh bezpečí – Centrála nepřetržitě, tel. +420 257 317 110 / Brno, tel. +420 541 218 122 
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• PREVENCE PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI ZE STRANY SENIORŮ 

 

Kapesní krádeže 

o Při návštěvě míst s větším počtem lidí jako jsou například nákupní centra, různé společenské a 
kulturní akce, je nezbytné dbát na ochranu osobních dokladů, peněženky, platební karty nebo 
telefonu. Ochrana spočívá v neustálé kontrole těchto osobních věcí, zajištění věcí proti krádeži nebo 
ztrátě. Doklady mít uložené na bezpečném místě při sobě, kabelku s doklady nenechávat bez dozoru 
například v nákupním vozíku, neustále kontrolovat svoje okolí. 

o Při výběrech z bankomatu sledovat své okolí, při zadávání PIN kódu si zakrýt druhou rukou číselník 
bankomatu, stát u bankomatu tak, aby osoba stojící za vybírajícím neviděla, jakou výši finanční 
hotovosti si vybírá. Po výběru si zkontrolovat částku a platební kartu (často se stává, že si vybírající 
zapomene hotovost v bankomatu nebo odloží platební kartu u bankomatu. Před samotným výběrem 
se doporučuje bankomat zkontrolovat pohledem, zda na něm není něco neobvyklého (napadení 
bankomatu ze strany podvodníků v oblasti skiningu je v současné době velice časté, dochází k montáži 
– nalepení snímacího zařízení u vstupu pro platební kartu v bankomatu ke kopírování údajů z karty a 
minikamery k získání PIN kódů). Toto zařízení je pro laika dobře skryté, a proto se doporučuje 
sledovat, zda není na bankomatu něco neobvyklého. V případě zjištění tohoto zařízení nebo 
podezření je nutné toto nahlásit na banku, která provozuje bankomat nebo na Policii ČR. Lze využít 
tel. čísla pro nahlášení blokace karty u banky nebo linku tísňového volání 158 v případě Policie ČR. 

o Při platbě nákupu platební kartou je nutné při zadávání PIN kódu zakrýt číselník, aby nebylo ze strany 
ostatních osob vidět o jakou číselnou kombinaci se jedná. PIN v žádném případě nesdělovat pokladní 
ani jinému pracovníkovi prodejny. 

o V případě odcizení nebo ztrátě platební karty se doporučuje mít u sebe telefonní číslo na banku, která 
platební kartu vydala a které je určeno k neprodlené blokaci odcizené nebo ztracené platební karty. 
Po zjištění odcizení nebo ztrátě platební karty volat na blokační tel. číslo neprodleně. Blokace karty 
je zdarma. 

 

Krádeže na majetku 

o Uzamykat byt, dům, garáž, zahradu a další objekty, provádět jejich kontrolu, možnost instalace 
zabezpečovacího zařízení a kamerového systému (bezpečnostní dveře, řetízek u vstupních dveří, 
kukátko u vstupních dveří, domovní telefon, alarm u vchodových dveří a oken, prostorová čidla, 
kamerové systémy se záznamem nebo přenosem dat na úložiště s přístupem a možností kontroly 
rodiny a podobně. 

o Nevpouštět cizí osoby do obydlí. 
o Nesvěřovat se svému okolí (mimo rodiny), že budu mimo domov (například odjezd na dovolenou, do 

lázní, na chatu apod.). 
o Mít sjednané pojištění majetku. 
o Doporučuje se mít zpracovaný seznam cenností a věcí včetně jejich fotodokumentace, účtenek pro 

doložení pojišťovně nebo Policii ČR v případě jejich odcizení. 

 

Podvody 

o V případě podomních prodejců, tyto nevpouštět do obydlí, nereagovat na jejich nabídky, podomní 
prodeje jsou ve většině obcí a měst zakázány příslušnou Vyhláškou. 

o Při neodbytném přístupu prodejce ihned volat Městskou policii nebo Policii ČR (linka 158). 
o Nepodepisovat žádné dokumenty, aniž by se senior neporadil s rodinou nebo právním zástupcem. 
o Nikdy nepodepisovat dokumenty (smlouvy), aniž by si je senior nepřečetl a nechal vysvětlit za 

přítomnosti rodiny nebo právního zástupce. 
o Nikdy se nenechat přesvědčovat prodejcem nebo zástupcem společnosti o výhodnosti transakce, 

vždy si nechat čas na rozmyšlenou a na poradu s rodinou nebo právním zástupcem (nic nespěchá). 
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o Nenechat se přesvědčovat, že něco musí být hned, uváděné informace a fakta je nutné ověřit 
(například: Váš vnuk měl autonehodu a poslal mě za Vámi pro peníze na uhrazení škody, kterou musí 
neprodleně uhradit. Prosí Vás o 50.000,- Kč, jinak bude mít problémy). V těchto případech je nutné 
ověřit skutečnost například telefonicky u rodiny a potencionálního podvodníka vykázat s tím, že 
peníze, pokud jsou potřeba, pošle přes rodinu. V žádném případě je nevydávat cizí osobě.  

 

Násilná trestná činnost páchaná na seniorech – fyzické napadení, psychické vydírání 

o Pokud je senior sám, je nutné se především vyhýbat opuštěným místům (parky, odlehlá zákoutí, les, 
aj.). 

o Sledovat svoje okolí. 
o V případě napadení pachatelem hlasitě volat o pomoc, pokud možno si zapamatovat jeho popis, 

vyhodnotit svoje fyzické možnosti k případnému odporu, snažit se zachovat klid. 
o Pokud je to možné minimalizovat pohyb venku ve večerních hodinách a o samotě.  

 

      U seniorů může docházet i k psychickému týrání, vydírání a nátlaku, a to nejen ze strany cizích osob, ale i 

ze strany rodinných příslušníků. V tomto případě je nezbytné vyhledat pomoc u ostatních členů rodiny, u 

Policie ČR, u sociálních pracovníků nebo u organizací, které se touto problematikou zaobírají. Nebát se o 

problému mluvit, neuzavírat se do sebe, nebát se případných následků a výhrůžek ze strany agresora, 

nenechat se citově vydírat a svěřit se. 

 

Další informace lze získat u Policie ČR, preventivní odd. nebo u organizací zabývajících se touto 

problematikou. 

 
 

LINKY DŮVĚRY – PORADENSKÉ LINKY 
 
LINKA SENIORŮ – krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi 
Tel.: 800 200 007 (bezplatná linka, denně 8:00-20:00) 
Internetové poradenství: linkasenioru@elpida.cz, info@elpida.cz 
Web: www.linkasenioru.cz 
Provozuje: Elpida, o. p. s., Na Strži 40, 140 00 Praha 4 
kancelář organizace: 224 231 914 nebo 724 301 281  
 
DONA linka – pomoc osobám ohroženým domácím násilím 
Tel.: 2 51 51 13 13 (bezplatná linka, non stop) 
Web: www.donalinka.cz 
Web: www.domacinasili.cz 
Provozuje: Bílý kruh bezpečí, o.s., U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
E-mail: dona.linka@bkb.cz 
 
PERSEFONA – pomoc obětem domácího násilí 
Jiráskova 8, 602 00 Brno 
Kontaktní místo Ivančice (konzultace na základě předchozí domluvy): Středisko volného času, Zemědělská 
2, 664 91 Ivančice 
Tel.: 545 245 996, 737 834 345 (Po-Pá 9:00-17:00) 
E-mail: poradna@persefona.cz, domacinasili@persefona.cz 
Web: www.persefona.cz 
 
 

mailto:linkasenioru@elpida.cz
mailto:info@elpida.cz
http://www.linkasenioru.cz/
http://www.donalinka.cz/
http://www.domacinasili.cz/
mailto:dona.linka@bkb.cz
mailto:poradna@persefona.cz
mailto:domacinasili@persefona.cz
http://www.persefona.cz/
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MODRÁ LINKA důvěry nejen pro děti a mládež 
Tel.: 549 241 010, 608 902 410 (denně 9:00-21:00) 
Internetové poradenství: help@modralinka.cz 
Chat: chat.modralinka.cz (Po, St, So 18:00-21:00) 
Skype: modralinka 
Web: www.modralinka.cz 
 
LINKA BEZPEČÍ 
Web: www.linkabezpeci.cz 

Poradenství pro dospělé v oblasti výchovného a rodinného poradenství 

Rodičovská linka: 606 021 021 
Internetové poradenství: pomoc@rodicovskalinka.cz 
Web: www.rodicovskalinka.cz / www.linkabezpeci.cz 
KRIZOVÉ CENTRUM BRNO 
Krizové centrum při FN Bohunice – psychiatrická a psychologická pomoc, Jihlavská 20 
nonstop linka 532 232 078 
 
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA 
www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ 
 
PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI – bezplatné poradenství klientům ve finanční tísni 
Tel.: 800 722 722 (bezplatná linka, PO 8:30-12:00, 13:00-17:30) 
Tel.: 222 922 240 
Internetové poradenství: poradna@financnitisen.cz 
Web: www.financnitisen.cz 
 
PORADNA NRZP ČR V BRNĚ (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v Brně) 
Nabídka bezplatného právního poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
právní poradenství v oblasti sociální bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů a  právní 
způsobilosti 
Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova), poradna je umístěna v rekonstruované oranžové 
bezbariérové budově ve dvoře s možností parkování nedaleko centra města a najdete nás v 1. patře na konci 
chodby. 
Tel.: 736 751 214, 542 214 110 – 1 
E-mail: poradnabrno@nrzp.cz 
 
DROP IN o.p.s. - středisko prevence a léčby drogových závislostí  
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1 
Tel.: 22 222 11 24 
konzultační telefonní linky: 602 317 173 PhDr. I. Douda, 602 317 174 MuDr. J. Presl 
E-mail: stredisko@dropin.cz 
Web: www.dropin.cz 
 
TELEFONNÍ LINKA AIDS POMOCI  
Tel.: 800 800 980 (bezplatná linka, nonstop, pouze v ČR) 
+420 224 810 702 - Telefonní linka AIDS pomoci (sazba dle vašeho tarifu) (non-stop) 
Web: www.aids-pomoc.cz / www.hiv-prevence.cz/telefonni-linka-aids-pomoci.html 
Provozuje: Česká společnost AIDS pomoc,o. s., Malého 282/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
 

mailto:help@modralinka.cz
https://chat.modralinka.cz/
http://www.modralinka.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
mailto:pomoc@rodicovskalinka.cz
http://www.rodicovskalinka.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/
mailto:poradna@financnitisen.cz
http://www.financnitisen.cz/
mailto:poradnabrno@nrzp.cz
mailto:stredisko@dropin.cz
http://www.dropin.cz/
http://www.aids-pomoc.cz/
http://www.hiv-prevence.cz/telefonni-linka-aids-pomoci.html
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ANABELL – poradenství v oblasti poruch příjmu potravy 
Masarykova 506/37, 602 00 Brno 
Tel.: 542 214 014, 724 824 619, 774 467 293 
E-mail: posta@anabell.cz, brno@anabell.cz 
Máte-li dotazy, týkající se oblasti poruch příjmu potravy, kontaktujte nás na e-mailu: iporadna@anabell.cz. 
Internetové poradenství: iporadna@anabell.cz 
Web: www.anabell.cz / www.centrum-anabell.cz 
www.facebook.com/centrum.anabell 
 
 
 

DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Hasiči 150 
Záchranná služba 155 
Policie ČR 158 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 
Linka bezpeční 116 111 
Informace o telefonních číslech 1188 
Protikorupční linka www.protikorupcnilinka.cz 
 
POLICIE ČR 
Obvodní oddělení Ivančice, Josefa Vávry 30, 664 91 Ivančice 
tel.: 974 626 441, fax: 974 626 441 
E-mail: bo.oop.ivancice.podatelna@pcr.cz 
 
Nemocnice Ivančice 
Široká 16, 664 91 Ivančice, telefonní ústředna tel.: 546 439 411 
 
PLYN 
Jihomoravská plynárenská, a. s. 
Závod Brno, pohotovostní služba, tel.: 1239, nonstop! 
 
VODA 
Vodárenská akciová společnost, a. s., provoz Ivančice, B. M. Kuldy 20 
Tel: 546 435 427 
Tel: 606 747 420, nonstop! 
DKM Moravia a.s. (pro město Dolní Kounice a obec Mělčany) 
Masarykovo nám. 142/10, Dolní Kounice 
Tel.: 539 094 211, 731 491 649 
 
ELEKTŘINA 
E.ON ČR, s. r. o., Brno, Lidická 36 
Tel.: 800 225 577 
 
POTRAVINOVÉ BANKY 
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj byla založena roku 2014. Naším cílem je shromažďovat 
potravinové přebytky, skladovat je a následně je distribuovat organizacím, pracujícím s chudými a sociálně 
vyloučenými lidmi. Kromě toho se soustředíme na osvětovou činnost a organizujeme veřejné debaty na téma 
plýtvání potravinami. Snažíme se také o propojení potenciálních dárců potravin s jejich příjemci – 

mailto:posta@anabell.cz
mailto:brno@anabell.cz
mailto:posta@anabell.cz
mailto:iporadna@anabell.cz
http://www.anabell.cz/
http://www.centrum-anabell.cz/
http://www.facebook.com/centrum.anabell
http://www.protikorupcnilinka.cz/
mailto:bo.oop.ivancice.podatelna@pcr.cz
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neziskovými organizacemi – přímo na místě. Do vybraných supermarketů v kraji umísťujeme FoodBoxy – 
schránky sloužící k non-stop výběru darovaných potravin. 
Kontaktní údaje:  
Adresa sídla: Staňkova 354/4, 602 00 Brno 
Adresa skladu: Řípská 960/9a, 627 00 Brno 
Tel.: 602 117 094 
E-mail: fundraising@foodbankbrno.cz, info@potravinovabanka.cz 
www.foodbankbrno.cz, www.potravinovebanky.cz 
 

MĚSTSKÝ ŠATNÍK V IVANČICÍCH 

Odbor sociálních věcí zřídil a provozuje na Palackého nám. 5/11 (MěÚ Ivančice, OSV, přízemí) „Městský 

šatník“. Šatník je určen pro lidi v hmotné nouzi nebo s nízkými příjmy. Je otevřen vždy v pondělí a ve středu 

od 7:30 do 17:00 hod. V jiné dny po předchozí domluvě na tel. čísle 546 419 493 – Eva Ošmerová. 

Zdroj: www.ivancice.cz 

mailto:fundraising@foodbankbrno.cz
mailto:info@potravinovabanka.cz
http://www.foodbankbrno.cz/
http://www.potravinovebanky.cz/

