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Tisková zpráva 
  

Mrazivé noci přečkají bezdomovci v denním centru 

Liberecká radnice se dohodla s provozovateli azylových center na území města, aby pro nejbližší 

mrazivé noci rozšířili nabídku přístřeší zdejším lidem bez domova. Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu 

tak bude k dispozici i na noc kapacita Denního centra Naděje v horním centru města ve 

Valdštejnské ulici. Přebývající klienty mohou operativně převzít i Azylový dům Speramus a 

městská noclehárna v Kateřinkách. 

„Předpověď počasí počítá se třemi silně mrazivými dny a nocemi, kdy chceme lidi bez domova 

více chránit. Díky skvělé spolupráci se sociálními službami jim tak můžeme na noc nabídnout 

přístřeší především v Denním centru Naděje, pokud by jeho kapacita nedostačovala, převezmou 

provizorně bezdomovce i azylový dům a městská noclehárna v Kateřinkách. Lidem bez domova 

budeme za pomoci strážníků zároveň rozdávat letáky, kde najdou detailní informaci, kdy a kde 

se mohou ohřát či strávit noc,“ popsal krátkodobé opatření náměstek primátora pro školství, 

sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Stejný model pomoci už radnice společně se sociálními službami realizovala během jednoho 

z únorových víkendů 2016. Zásadní je především noční provoz Denního centra Naděje (od 20 

hodin), které jinak uzavírá v 18 hodin a o víkendu nefunguje vůbec, krátkodobě lze navýšit 

kapacity třeba v noclehárně v Kateřinkách. „Už od začátku prosince distribuujeme v mrazivých 

dnech ve všech azylových zařízeních jízdenky na MHD, abychom třeba noclehárnu v okrajových 

Kateřinkách, kam není snadné dojít pěšky, učinili bezdomovcům více dostupnou. Ženy se zase 

jejich prostřednictvím mohou snadněji přepravit do noclehárny na okraji Jablonce. 

Vynahrazujeme tak zatím kapacitu neexistujícího azylu pro ženy a rodiny s dětmi, který by ale 

v Liberci měl stát už v roce 2018 v bývalé mateřské škole ve Věkově ulici,“ vysvětlil Ivan Langr. 

Radnice spolu se sociálními službami vyhodnocuje pravidelně aktuální kapacitu azylových 

zařízení a především předpověď počasí. Pokud by hrozilo delší období s arktickými nocemi a lidé 



by venku riskovali zdraví či život, je připravena realizovat humanitární projekt vyhřívaného stanu 

na pozemcích po bývalé Textilaně. „Bude-li potřeba, jsme připraveni to spustit, ale není 

jednoduché stanovit, kdy nastal ten správný čas, protože předpovědi různých meteocenter se 

mezi sebou často i podstatně liší. Zároveň je třeba říci, že mnozí bezdomovci jakoukoli podporu 

odmítají, protože se zkrátka cítí venku dobře za všech okolností. Takovým nedokážeme svou 

pomoc jednostranně vnutit,“ dodal Ivan Langr. 

 

 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 
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