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Evropský den proti vloupání
Letní měsíce a tedy dny dovolených bývají z hlediska kriminality nejrizikovějším obdobím
roku. Mnoho občanů tráví své volné dny mimo domov, například někde v zahraničí a jejich
obydlí zůstává opuštěné. Letos připadl „Evropský den proti vloupání“ na 16. června 2021.
Cílem této informační kampaně je zintenzivnit potírání zločinu vloupání do domovů, bytů a
rekreačních objektů způsobem, že veřejnost bude včas informována a budou jí poskytnuty
rady, jak se před vloupání vhodně chránit.
Předmět zájmu pachatelů je neměnný, přetrvává zájem o finanční hotovost, šperky
z drahých kovů a drobná elektronika (mobilní telefony, tablety, notebooky a fotoaparáty).
Není reálné, aby policie uhlídala veškerá obydlí. Každý majitel může přispět k bezpečí svého
majetku zodpovědným přístupem. Určitě je neefektivní, řešit zabezpečení svého obydlí před
odjezdem na dovolenou, vhodné je mít na to větší časový prostor.
A jak se levně a bezpečně chránit před nežádoucím vniknutím do obydlí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Řádné uzamykání dveří (ujistit se, že jsou dveře skutečně uzamčeny).
Vhodné je kombinovat mechanické a elektronické prvky zabezpečení.
Pokud odcházíme z domova i krátkodobě, ujistit se, že jsou všechna okna zajištěna a
pokud balkón disponuje lodžiemi, i tyto uzamknout.
Klíče neschovávat pod rohožku nebo pod květináč (či jiné takto nápadité místo).
Na zvonek, schránku a dveře uvádět pouze příjmení v množném čísle, bez titulů
Požádat důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí např.
pravidelně vybírala poštovní schránku.
Nesdělujte svou nepřítomnost prostřednictvím sociálních sítí (pachatelé jsou stále
více sofistikovaní).
Zvážit možnost digitálních spínacích hodin, které v nastavených intervalech zapnou
světla, televizi nebo rádio. Vytvoříte zdání, že obydlí není opuštěné.
Nevystavujte zbytečně cenné předměty na odiv, pokud o ně nechcete přijít, zvažte
možnost bezpečnostních schránek, mnohdy můžou být levnější, než pojištění.
Připravte si soupis cenností, vytvořte fotodokumentaci, a pokud je možnost, opište si
výrobní čísla.
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Uklízejte na pozemku, na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí či sekačku,
raději předmětné uschovejte.
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob a podezřelých
vozidel v blízkosti obydlí.
Pakliže se i přes bezpečné rady stanete oběti vloupání, zavolejte na linku 158 nebo
věc oznamte na nejbližší policejní oddělení. Do objektu nevcházejte, neuklízejte a
vyčkejte příjezdu policie.

Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní
aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách http://stopvloupani.cz.
Letáky k probíhající kampani naleznete zde:
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/1_vecere_leto_2021.pdf
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/2_dovolena_leto_2021.pdf
Letošní informace naleznete zde:
https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2021.aspx
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