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Pocit bezpečí je součástí našich základních potřeb její nedostatek může významně ovlivnit kvalitu našeho života.
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 Mezi ty, kteří své ohrožení vnímají silněji, patří zejména senioři, ženy
 Tváří v tvář této realitě si položme otázku: proč bychom měli pasivně čekat, až se staneme obětí? Naučme se pečovat o vlastní bezpečí sami!
 Možností, jak účinně chránit sebe a svůj majetek, je nepřeberné množství. Volba té správné závisí na mnoha faktorech, například na míře ohrožení či lokalitě bydliště. Leckdy však může pomoci i uvědomění si rizikovosti vlastního chování a vypěstování nových, bezpečnějších návyků.



Proč zabezpečovat a chránit byty? 
Majetková kriminalita
Pro oběť představuje vloupání do obydlí nemalou katastrofu, jak ve finanční, tak i v emoční rovině. 
Závěr je více než jasný: musíte kvalifikovaně čelit této hrozbě. 



Pachatelé se do objektů dostávají nejčastěji: 
 okny 35,0 % 
 hlavními dveřmi 33,6 % 
 dveřmi z chodby 9,9 % 
 zadními dveřmi 

5,5 % 
 přes mříže 3,7 % 
 skrze okenice 2,1% 
 výlohou 1,9 % 

 přes plot 1,9 % 
 sklepem 1,4 % 
 dveřmi z balkonu 1,2 % 
 zdí, podlahou a stropem 1,2 % a 
 jinými způsoby 3,8 % 
(střechou, balkonem, větracím okénkem ze světlíku, po bleskosvodu, okénkem z chodby atd.). 



Dveře a okna jsou nejzranitelnějšími místy obydlí. Na ně je třeba se zaměřit a vhodně je zabezpečit. 
Je nutné obydlí vnímat komplexně, se všemi souvislostmi.





Riziková místa bytů a jejich zabezpečení
Z hlediska vloupání jsou nejrizikovějšími místy bytů dveřní a okennístavební otvory. 

.

Kritická místa dveřního prostoru jsou:
 Ostění. 
 Zárubeň (rám). 
 Závěsy (panty). 
 Dveře (dveřní křídla).  
 Uzamykací mechanismy





Dveře by měly být vybaveny zejména těmito mechanickými komponenty:
 Bezpečnostní štít + profilová cylindrická vložka (chrání před odvrtáním, roztržením, vyhmatáním planžetou). 
 Zadlabací zámek s prvky pasivní bezpečnosti (odolný proti odvrtání, pojistka, při rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru, speciální protiplech).
 Vrchní přídavný zámek (zdvojuje bezpečnost vstupních dveří, vložku nelze rozlomit, vyhmatat).
 Dveřní závora příčná a celoplošná (chrání před násilným vyražením, vysazením a vyháčkováním vstupních dveří).
 Doplňková zařízení (přídavné kódové kování, pojistka dveřních závěsů, zábrana proti vysazení, pojistný řetízek, panoramatické kukátko, dveřní zástrčka apod.).
Kombinace předchozího + oplechovaní a výztuže dveří. V koncentrované podobě – bezpečnostní dveře.



Při ochraně okenních prostorů a zasklených
ploch zejména v přízemí či nižších patrech
objektů věnujte pozornost zejména těmto
komponentům: 
 Rámu.
 Okenním překladům a parapetům. 
 Okenním křídlům. 
 Závěsům. 
 Sklu. 
 Uzávěrům a kování. 
 Mřížím.





K překonání mechanicky zabezpečených dveřních a okenních prostorů potřebuje pachatel vždy určitý čas. 
Správně nainstalované mechanické zábranné prostředky jej dostatečně zdrží. Tato časová prodleva postačí k tomu, aby zareagovaly a přivolali pomoc. 



Bezpečný dům  
Bezpečného domu je možno docílit pouze tam, kde občané (majitelé, nájemníci, družstevníci) věnují dostatečnou pozornost otázkám bezpečnosti a zabezpečení. 

 Vstup do domu. 
 Oddělení prostoru.
 Dobré vztahy mezi lidmi (sounáležitost, zdravá všímavost, nezištnost). 
 Využití audio a videotechniky. 
 Zvýšení odolnosti domovních dveří. 
 Zajištění přízemních a sklepních oken. 





 Využití zabezpečovací techniky k ochraně společných prostorů a věcí zde umístěných. 
 Celkovou bezpečnost domu řádově zvyšuje zabezpečení jednotlivých bytů.
 Míru bezpečnosti v domě mohou jeho obyvatelé dále ovlivnit dodržováním pořádku a dostatečným osvětlenímspolečných prostorů (chodby, sklepy) i osvětlení před domem.
 Upravené a přehledné prostranství před domem.



Bezplatné preventivní rady a doporučení 
• Řádné uzamykání a vhodné označení objektu. 
• Zbytečně neupozorňujte na svoji nepřítomnost.
• Přehledný prostor před objektem.
• Nevystavujte zbytečně cenné předměty, nehovořte o nich, chraňte je.
• Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit
• Dobré vztahy se sousedy



Co dělat, je-li objekt přesto vykraden?
 Je třeba zachovat klid a rozvahu.
 V žádném případě se nesnažte zjišťovat předběžnou škodu tím, že vstoupíte do objektu.
 Neuklízet.
 Vloupání je třeba neprodleně oznámit nejbližší služebně Policie ČR, případně na tísňovou linku 158 nebo 112.  
 Do příjezdu policie zajistěte ostrahu objektu



 Fotografujte.
 V prostoru místa činu nikdy nekuřte, nepijte a nejezte. 
 Poskytnutí byť jen drobného svědectví je občanskou povinností každého z Vás, neboť dnes jste v postavení svědka a zítra se můžete ocitnout v pozici poškozeného. 
 Včasné odhalení, dopadení a potrestání pachatele je v zájmu všech – a je tou nejlepší prevencí. 
 Po příjezdu policejní výjezdové skupiny je třeba vše uvést do protokolu  předat věci zadokumentovány na fotografiích, případně zapsána výrobní čísla elektronických spotřebičů a nářadí. 



Pojištění bytů  
 Zájemce o zabezpečení a následné pojištění bytu se musí v první řadě velice podrobně seznámit s výkladem nejdůležitějších pojmů a konkrétními požadavky pojišťoven. 
 Musíte dostatečně uvážit, zda sjednaná částka pojistného skutečně odpovídá hodnotě Vašeho majetku. Zde se občané často dopouštějí chyby a svůj majetek podhodnocují. Zapomínáte, že si domácnost neustále vybavujete a její hodnota roste i vzhledem k inflaci. Proto se Vám vyplatí sjednat pojištění na vyšší částku.



Prevence nespočívá jen v šíření rad a zásad bezpečného chování, ale každý z nás by měl svým zodpovědným chováním přispět k minimalizaci rizika, že se stane snadnou obětí trestné činnosti. 
Proti nám slušným občanům stojí „profesionálové ve svém oboru“. 

Nedejme jim příležitost vždyť 
PREVENCE SE MUSÍ VYPLATIT



DEKUJEME ZA POZORNOST 

Vladimír Vyskočil, velitel MP Šluknov  
Jan Přidal, zástupce velitele MP Šluknov 

Bc. Marcela Postlerová, manažer prevence kriminality 


