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Policie: Úbytek vloupání ve Středočeském
kraji způsobil i návrat pachatelů do vězení
Středočeští kriminalisté řešili v loňském roce 673 případů a v roce předloňském 784 případů vloupání do domů, bytů a chat
PETR ŠTROMPF

Praha – Středočeský kraj je
hned po Praze a Moravskoslezském kraji nejrizikovějším regionem, co se bytových
vloupání týče. Nicméně i tato
územní oblast už vykazuje pokles tohoto druhu kriminality. V loňském roce podle policejních statistik středočeští
kriminalisté řešili 673 případů, v roce předloňském to bylo 784 případů.
„Jedním z aspektů poklesu
vloupání do bytů a domů může být po minulé prezidentské
amnestii návrat závadových
osob zpět do nápravných zařízení. Nicméně samozřejmě
i nadále naší prioritou je věnovat se této problematice,“
uvedl Jakub Vinčálek, mluvčí
středočeské policie. Její detektivy nezaměstnávají pouze
„bytaři“, ale rovněž takzvaní
vylupovači chat. Středočeský
kraj totiž drží dlouhodobé prvenství v počtu vyloupených
rekreačních zařízení.

Majitelé už raději
investují
Policejní aktivity v otázce dopadení pachatelů je jedna věc,
druhá, že veřejnost sama zvyšuje své úsilí, jak těmto nepříjemným
skutečnostem
předejít. Tím je i větší investice do zabezpečovacího zařízení. „Nelze popřít, že lidé
opravdu začínají brát na zřetel, že se jim investovat do bezpečnostního zařízení vyplatí.
Přesto si však při volbě určitého typu neodpustí, jak mít
takzvaně za málo peněz hodně
muziky. Nakonec asi v pětasedmdesáti procentech přistoupí na radu odborníka,“ říká Jiří Kubát, jednatel společnosti E*tech, která zabezpečovací zařízení dodává. Riziku vloupání se vystavují hlav-

RIZIKU VLOUPÁNÍ se vystavují hlavně nemovitosti se starším typem zámku. Jednoduchou a přitom velice účinnou prevenci představuje
pouhé zamykání hlavních vstupních dveří do bytových domů. Instalaci moderního zabezpečovacího zařízení je vždy nutno svěřit proškolenému odborníkovi ze specializované firmy. Ilustr, foto: Archív Deníku
několika vteřin. Stačí jim speciálně upravený univerzální
klíč. Zámek přitom zůstane
neporušený, což následně
znamená zásadní přitěžující
okolnost při vyřizování pojistné události. „Jestliže máte
na běžných dveřích zámkové
vložky starší více než deset let,
je vysoce pravděpodobné, že
dveře SG metodě neodolají.
Nepomůže vám ani dílčí vý-

„Nelze popřít, že lidé opravdu začínají brát na
zřetel, že se jim investovat do bezpečnostního
zařízení vyplatí. Přesto si však při volbě určitého
typu neodpustí, jak mít takzvaně za málo peněz
hodně muziky.“
Jiří Kubát, jednatel společnosti E*tech

ně nemovitosti se starším typem zámku. Zloděj totiž vůbec
nemusí použít páčidlo, vrtačku nebo jiné obvyklé postupy
násilného vniknutí. K dispozici mají mnohem jemnější a
sofistikovanější možnosti –
třeba SG metodu neboli bumping, pomocí které se dostanou do bytu či domu během

měna vložky za kvalitnější.
Ochrana majetku totiž začíná
bezpečnostními dveřmi. Navzdory často používaným
jemným metodám totiž stále
platí, že největší procento krádeží se uskuteční po násilném
vniknutí do obydlí,“ upozorňuje expert na zabezpečení
Ivan Pavlíček.

Podle pojišťoven jsou pro
zloděje rodinné domy větším
lákadlem, protože je zde menší riziko, že si zloděje někdo
všimne. V případě bytu jsou
navíc pro zloděje obvykle jedinou možnou cestou dvoje
dveře – vchodové a do konkrétního bytu, oboje většinou
slušně zabezpečené. U rodinného domu je pro pachatele
vniknutí jednodušší. Stačí
překonat jedny dveře, popřípadě klasické okno, ale velmi
oblíbenou cestou jsou i balkónové a francouzské dveře.
„Takzvaní bytaři se dají dělit buď na obyčejné hrubé vylamovače zámků nebo na osoby, které mají značnou technickou erudici, jak pokořit
i některé důmyslné zabezpečovací zařízení. Ve všech případech ale zloději při překonávání zámků zápasí hlavně
s časem,“ uvedl policejní
zdroj. Podle kriminalistů musí zloděj zámek překonat v řádech několika málo minut.
Pak se vystavuje nebezpečí
prozrazení. „Vyložená pozvánka ke vloupání jsou sociální sítě. Řada uživatelů se

svým známým chlubí, kdy
a kam pojedou na dovolenou.
A když už na dovolené jsou,
posílají sdílené fotografie,
a tím pádem zlodějům jistotu,
že je například v opuštěném
domě nikdo rušit nebude,“ poznamenal policejní zdroj s tím,
že škody na odcizeném majetku jsou pak opravdu značné.

Kutilství opravdu
raději ne
S tím souhlasí i jednatel společnosti E*tech Jiří Kubát.
Podle něj chtějí mít zákazníci
v souvislosti s bytovými krádežemi klid i na dovolené.
„Vyžadují druh zabezpečovacího zařízení v návaznosti na
chytrý telefon. Musíme proto
držet krok s dobou a nabídkou
nových výrobků,“ poznamenal Jiří Kubát s tím, že i tady
se spořivý zákazník vystavuje
určitému riziku. „Šetřit na nesprávném místě zlodějům jen
nahrává. Proto nedoporučujeme různým kutilům a všeumělům, aby si instalaci bezpečnostního zařízení prováděli sami. I nejjednodušší

alarm by měl montovat proškolený odborník ze specializované firmy,“ doplnil.
Podle experta na zabezpečovací zařízení Ivana Pavlíčka zloději mají i další fígle, jak
majitele domu či bytu vykrást, aniž by nutně muselo
dojít ke vloupání. Ve hře je v
danou chvíli psychologický
nátlak,
jemuž
podléhají
zejména důvěřiví senioři. Zloděje si pak nevědomky vpustí
přímo do bytu. Jde vlastně
o další formu krádeže za přítomnosti obyvatel. Nechají se
nalákat třeba na předání výhry, výhodný nákup zboží nebo prosbu o pomoc po havárii
vozidla. Vhodné je podle Ivana Pavlíčka odmítat i neočekávané návštěvy různých
opravářů a raději si ověřit jejich totožnost u dané firmy.
Jednoduchou a přitom velice
účinnou prevenci představuje
pouhé zamykání hlavních

vstupních dveří do bytových
domů. Je dobré mít ve dveřích
buď dobrý zámek, nebo přímo
dobré bezpečnostní dveře,
které mnohé zloděje odradí,
zní lakonická rada prodejců
zabezpečovacího
zařízení.
Přesto se nebrání tvrzení kriminalistů, že každý dům či byt
má „svého“ zloděje. Podle
oslovených prodejců ceny
kvalitních dveří včetně bezpečnostních zámků začínají
většinou od 14 tisíc a výš.
„Paradoxem je, že někteří
majitelé nových domů investují miliony do výstavby, ale
šetří potom na věcech, které
jim velkou finanční újmu mohou způsobit. Těmi jsou dveře
a zámky. Nenechají si poradit
a pak k nám po čase přichází
znovu. A to pro mnohem dražší dveře a zámky, protože jim
dům takříkajíc vybílili zloději,“ říká prodejce Jaroslav
Vágner. Ne vždy ale zloději
překonávají pouze dveře s jakýmkoliv druhem zabezpečení. Do objektu se vloupají i oknem, balkonovými dveřmi
a nezřídka ovládají přímo horolezecké disciplíny.
„Není na škodu dobře vycházet se všímavými sousedy.
I to je jedna z možností, jak zabránit nejhoršímu. Záruku, že
nezvanými hosty mohou být
právě oni, vám samozřejmě nikdo nedá. Nicméně zatím jsme
se s podobnými případy ještě
nesetkali, “ glosoval policejní
zdroj. Až neuvěřitelně zní
tragikomický příběh, kdy si
majitel bytu pravidelně zabouchával dveře. Měl ale
ochotného souseda, pokaždé na
něho zazvonil, aby mu dveře
vykopl. Postupem času byly
dveře natolik rozbité, že je majitel vyměnil za bezpečnostní.
Což se ochotnému sousedovi
stalo osudným. Majitel si znovu zabouchl dveře a souseda
nevaroval. Ten skončil v nemocnici se zlomenou nohou.
Jiný případ hovoří o sousedské ochotě pomoci v nouzi.
Jenomže ne vždy z toho majitel bytu má radost. Policejní
zdroje dokumentují případ,
kdy zloděj zrovna překonával
dveřní kování do bytu. Vyrušila ho však sousedka, která se
zajímala, co ta osoba u dveří
dělá. Sousedce zloděj vysvětlil, že je prý zámečník, kterého si nájemník pozval na opravu zámku. Důvěřivá osoba
zloději ještě ochotně posvítila.

Anketa: Zažili jste vloupání?

Nejhezčí zbrojnice ve Středočeském kraji je z Petroupimi

ZÁSTUPCI SDH Petroupim a Velkopopovického Kozla před vítěznou
hasičskou zbrojnicí. Foto: Archiv
majetku a zdraví občanů, ale
také při pořádání nejrůznějších kulturních či společenských akcí v obcích,“ říká manažer značky Velkopopovický
Kozel Luděk Baumruk.
Hasičská zbrojnice vznikla

v Petroupimi v roce 1930. „V 80.
letech vyrostl v obci víceúčelový dům s novou hasičskou
zbrojnicí a obecním úřadem.
Stará zbrojnice však i nadále
tvoří důležitou součást obce.
Původní nápis a znak na ní na-

maloval vrchní strážmistr Bohumil Peluňka,“ popisuje historii zbrojnice starosta petroupimského sboru Miloš Kovář.
Začátek působení sboru se
datuje od 10. ledna 1892 a hned
v květnu si pořídili stříkačku
za 600 zlatých. Poprvé zasahovali hasiči u požáru v roce 1905,
kdy hořelo obecní stavení. Aktuálně má sbor 81 členů, z toho
23 žen. Hlavní náplní petroupimských hasičů je ochrana
majetku a zdraví spoluobčanů,
úklid obce a jejího okolí, údržba techniky a zbrojnice a pořádání kulturních akcí a soutěží.
Velkopopovický
Kozel
a program Hasičský rok s Kozlem odměňuje dobrovolné
hasiče a jejich poctivou práci
již 10 let. Informace o výhodách věrnostního programu
Hasičský rok s Kozlem a registraci nových sborů najdou dobrovolní hasiči na www.ha(red)
sicskyrokskozlem.cz.

Miroslav Brejša, Praha 9

Šárka Hrášková, Praha 8

Vlado Milunič,
Praha 2

Naštěstí nezažil,
ale tím to samozřejmě
nechci
přivolávat. Jsem
rád, že nemám podobné starosti.

Jednou jsem měla
podezření, že to
někdo zkusil. Kolem zámku totiž
byly šrámy od
šroubováku.

Souseda pustili
z vězení a vloupal
se mi do bytu. Odcizil fotťák a ještě
další věci, které se
dají prodat.
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Střední Čechy – Sbor dobrovolných hasičů z Petroupimi
má nejhezčí hasičskou zbrojnici ve Středočeském kraji.
Rozhodla o tom veřejnost v internetovém hlasování, která
poslala finalistům téměř 14 000
hlasů. Sbory na prvních třech
místech dostaly pivní odměnu
a originální „trkací“ půllitry.
Soutěž pro dobrovolné hasiče
„Kozel odměňuje nejhezčí
hasičskou zbrojnici“ připravil
Velkopopovický Kozel ve spolupráci s Deníkem.
Nejvíce hlasů, celkem 4241,
získala hasičská zbrojnice SDH
Petroupim. Na druhém místě
skončilo SDH Střemy a třetí
místo patří dobrovolným hasičům z Vranova. „Děkujeme
všem dobrovolným hasičům,
kteří se soutěže zúčastnili
i všem, kteří dali nejhezčím
zbrojnicím svůj hlas. Soutěž
splnila svůj účel připomenout
veřejnosti a odměnit obětavou
a nezištnou práci dobrovolných hasičů nejen při ochraně

