
VLOUPÁNÍ DO 
DOMOVŮ V 
ČESKU
Krádeže vloupáním tvoří více než 

jednu pětinu majetkové trestné 

činnosti. Pachatele vloupání do bytů 

a rodinných domů zajímají šperky, 

finanční hotovost, elektronika a jiné 

drobné předměty, ale také zbraně, 

které mohou být zneužity k páchání 

další trestné činnosti. Pachatelé si 

své objekty napadení tipují podle 

lokality umístnění nemovitosti a 

jejího vzhledu, ale také na základě 

informací získaných ze sociálních sítí.

Nechte si překvapení 
na dovolenou
JAK PŘEDEJÍT VLOUPÁNÍ 

1  Sociální  
opatření

Neupozorňujte na vaši nepřítom-
nost. O svém odjezdu informujte 
jen lidi, kterým věříte. Dobu své 
nepřítomnosti nesdělujte do te-
lefonního záznamníku, natož na 
sociálních sítích či na vzkazech na 
dveřích. Požádejte důvěryhodnou 
osobu, aby v době vaší nepřítom-
nosti dohlédla na obydlí. Udržujte 
dobré vztahy se sousedy, všímej-
te si podezřelých osob v blízkosti 
obydlí. Do bytu dovolte vstoupit 
jen osobám známým a důvěry-
hodným.

2 Zabezpečte  
svůj domov

Při odchodu z domu zavírej-
te všechna okna a uzamykejte 
všechny dveře. Neschovávejte 
klíče pod rohožku ani do květiná-
če. Nedávejte na odiv, že vlastníte 
cenné předměty. Nejdražší cen-
nosti ukládejte do sejfu v bance. 
Pokud chcete mít cennosti doma, 
nenechávejte je na jednom místě 

– uložte je na různá těžko předví-
datelná místa v bytě, nebo si po-
řiďte trezor. Domov můžete také 
zabezpečit elektronickým zaříze-
ním, které v nepravidelných časo-
vých intervalech zapínají světla, 
televizi atd., a tím vytvářejí zdání, 
že byt je obydlen. 

3  Kolem obydlí  
přehledně

Udržujte přehledný prostor před 
objektem. Důležité je dobré 
osvětlení, které odrazuje zloděje. 
Dbejte na to, aby zeleň nezakrý-
vala velkou část objektu, zloději 
by se za ní mohli skrýt. Keře pro-
střihávejte. I vaši sousedé tak mo-
hou snáze kontrolovat, zda je vše 
v pořádku. 

STÁHNĚTE SI APLIKACI  
DO MOBILU  
Policie ČR ve spo-
lupráci s Minister-
stvem vnitra při-
pravily preventivní 
projekt zaměřený na 
problematiku ma-
jetkové kriminality 
s názvem „Zabez-
pečte se! Chraňte 
majetek sobě i svým 
sousedům“. V rámci 
projektu byla vyvi-
nuta mobilní aplika-
ce „Zabezpečte se“, 
která přináší základní 
informace a návody 
pro zabezpečení ma-
jetku. Kvalitní bez-
pečnostní produkty 

vám nabídnou, do-
poručí a nainstalují 
členové Cechu me-
chanických zámko-
vých systémů (CMZS) 
z databáze aplikace. 
V aplikaci můžete 
také otevřít mapu a 
zjistit trasu a vzdále-
nost provozovny vy-
braného člena CMZS. 
Doporučujeme pou-
žití aplikace k prove-
dení celkového bez-
pečnostního auditu 
vašich objektů!„Vytvořte 

zdání, že byt 
je obydlen.”

VYBÍREJTE 
CERTIFIKOVANÉ 
PRODUKTY
Zaměřte se na zabezpe-
čení dveří, zámky, fólie na 
okna, vytvářejte mechanic-
ké překážky, aby zloděj ne-
měl možnost vykopnout či 
vmáčknout dveře. Vyžádejte 
si více nabídek od různých 
firem. Dávejte přednost fir-
mě, která se prokáže pa-
třičnými oprávněními, je 
členem nějaké asociace či 
cechu, provádí komplexní 
služby a má dobré referen-
ce. Požadujte certifikovanou 
techniku. 

Podívejte se na 
preventivní tipy na 

www.stopvloupani.cz



Podívejte se na 
preventivní tipy na 

www.stopvloupani.cz

Ať se z 
vysněné 
dovolené

nestane 
noční můra.
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