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Bezpečné chování 

Tyto informace jsou věnovány každému, kdo se nechce stát obětí trestného činu. 

Nejohroženější skupinou bývají senioři a ženy. Na druhou stranu zlodějíčci 
číhají hlavně na příležitost. Bohužel řada z nás jim svým chováním 
nahrává. Abychom těmto nenechavcům práci neulehčovali, je dobré znát 
základy bezpečného chování. 

 
Doma 

- Na zvonky a poštovní schránku uvádějte jen příjmení např. Novákovi, 
Horákovi. Cizí lidé nepoznají, jestli v bytě bydlí pouze žena nebo muž. 

- Pokud někdo zazvoní, vždy se podívejte kukátkem, kdo to je. V žádném 
případě neotvírejte dveře svého bytu, pokud si nejste úplně jisti, že 
osobu za dveřmi znáte!! Nenechte se zmást různými prosbami jako, 
potřebuji nutně rozměnit bankovku, požaduji zálohu k vaší výhře, atd. 

- Vhodné je mít na dveřích bezpečnostní řetízek. 

- Máte-li pochybnosti o totožnosti příchozího anebo se vám zdá osoba 
podezřelá volejte městskou policii na telefonní číslo 371 430 539, 
724 333 630 či Policii ČR na telefonní linku 158. 

- Nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti. Vhodnější je uložit 
finance do banky, na poštu nebo do spořitelny. 

- Nestraňte se sousedů a pěstujte dobré a přátelské vztahy. Svěřte se 
jim, pokud jste viděli něco, co vás znepokojilo. 

- Na večer svůj byt, dům uzamkněte. Pozor nenechávejte klíče v zámku. 
Vaši příbuzní při nenadálé návštěvě se k vám nemusí dostat. 

- Při odchodu z bytu uzavřete okna, balkónové dveře a řádně zamkněte. 



 

- Jestliže při návratu zjistíte otevřené dveře či poškozené a pojmete 
podezření, že se do bytu někdo vloupal, nevcházejte dovnitř. Volejte 
policii. 
  

Neznámý za dveřmi 

- Pokaždé se přesvědčte, že návštěvníci jsou těmi, za které se prohlašují. 
Pracovníci plynáren, elektráren a jiných služeb zpravidla informují 
občany o termínu návštěvy předem. 

- Cizím lidem nikdy neotvírejte. Kukátkem nebo přes řetěz zjistěte účel 
jejich příchodu. Žádejte předložení průkazu. Oprávněnost návštěvy si 
můžete ověřit telefonickým dotazem u jejich úřadovny. Nevolejte číslo 
uvedené na průkazce. Raději věřte telefonnímu seznamu! 

- Pokud se cítíte nejistě, požádejte telefonem někoho ze sousedů nebo 
volejte lidi z okna, aby přišli k vašim dveřím. Neznámý rychle odejde v 
případě, že jeho úmysly nebyly dobré. 

 

Buďte opatrní a nevěřte každému, kdo vás za dveřmi žádá o 
sklenku vody, možnost zatelefonovat si, pomoc při nevolnosti a jiné 
služby.  
 
     Je vhodné mít na dveřích panoramatické kukátko. To umožní kontrolu 
celého prostoru před dveřmi, jeho zorný úhel má 180 až 200 stupňů. 
Pokud je za dveřmi cizí člověk, než otevřu použiji bezpečnostní řetízek na 
dveře. Ten brání přímému vstupu osob. 

 
 
Venku 

- Při pohybu na ulici. věnujte pozornost svému okolí. 

- Volit zkratku parkem, temným zákoutím, nebo opuštěnými místy se 
nevyplácí. Jestliže je to možné vyhněte se čekání na osamělých 
zastávkách, zejména ve večerních hodinách. 

- V prázdném autobuse si sedněte poblíž řidiče. 

- Nenoste viditelně cenné věci.  

- Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes kabátů, bund…  

- Pokud se dostanete do tlačenice, buďte obezřetní a dávejte na své věci 
pozor. Nenoste s sebou velkou hotovost. 

- Nenechávejte peněženku a doklady nahoře v kabelce či nákupní tašce. 
Na dovolené raději používejte šekovou knížku. 

- Šekovou knížku a kreditní kartu nikdy nenoste společně. 

- Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v restauraci, na úřadech 
atd. 



 

- Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost 

- Pokud budete mít pocit, že vás někdo sleduje, přejděte přes silnici na 
druhou stranu, zpomalte nebo zrychlete. Je-li podezřelý stále za vámi 
volejte policii. 

- Nejezděte stopem a nabídnutý doprovod nebo odvoz od osoby, kterou 
neznáte odmítněte. 

- Před vstupem do domu si připravte klíče raději předem a cizí osoby 
dovnitř nepouštějte. 

- V případě okradení volejte o pomoc, upozorněte na sebe!! Často se 
stává, že okolí vůbec nezaznamená protiprávní jednání a to opět 
nahrává pachatelům. Nemeškejte a událost oznamte na policii. 

- Při přepadení je velice důležité zachovat chladnou hlavu a získat čas. 
Není to vůbec jednoduché a každá situace je jiná. Důležité je útočníka 
překvapit svým jednáním, které by on vůbec nečekal. (např. naznačit 
spolupráci, souhlas, volat Hurá apod.) Nikdy nevyhrožujte, že vše 
oznámíte na policii! ! Pokud je čas, zkuste mluvit o sobě. 

- Rozhodnete li se pro fyzickou sebeobranu, jednejte rozhodně a 
razantně. K obraně můžete použít kabelku, klíče, spray a jiné předměty. 
Nutná obrana proti útočníkovi je zákonem dovolena. 

 
Každou krádež, ale i pokus o ni, hlaste policii. Žádejte přijetí svého 
oznámení. 

 
 
Parkoviště a jiná místa 

- Jakmile vozidlo opustíte, uzamkněte všechny dveře, vytáhněte okna a 
odneste s sebou cenné předměty. I při krátkém opuštění vozidla 
nenechávejte volně ležet různé věci, které mohou přilákat zloděje. 

- Na parkovištích pokud je to možné odstavte vozidlo na dobře osvětlené 
místo. 

- Pořídit si autoalarm, zamykatelnou páku na volant nebo jiný 
zabezpečovací systém rozhodně přispěje k většímu zabezpečení, ale 
odradí pouze amatérské zloděje. 

- Proto řada výrobců vybavuje vozidlo kódovým klíčem nebo kartou, které 
umožní vůz otevřít a nastartovat. 

- Technický průkaz noste s sebou a neukládejte ho v palubní přihrádce. 

 


