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Děti a mládež
Jak zajistit bezpečí pro děti

Základní rady a informace
Co můžeme udělat my dospělí a co mohou udělat děti samy pro své bezpečí?
 
DÍTĚ MUSÍ VYRŮSTAT S POCITEM BEZPEČÍ!
Rodiče a nejbližší
• nikdo by neměl lépe znát své dítě než rodiče a prarodiče,
• dejte dítěti příležitost, aby vás dobře poznalo, využijte každou možnou chvíli být s ním,
• nepromarněte jedinou příležitost, kdy vám dítě chce něco sdělit (v takovou chvíli vše ostatní musí počkat),
• buďte dítěti oporou, snažte se, aby se svěřovalo právě vám,
• zdraví a bezpečnost dítěte je to nejpřednější,
• samotné dítě doma nechávejte jen v případě krajnosti,
• všímejte si chování svých dětí, pátrejte po příčině případných změn,
• využijte každé vhodné příležitosti a učte dítě rozeznávat, co je mravné a co ne,
• organizujte dětem volný čas s jejich souhlasem,
• vytvořte v rodině atmosféru důvěry a vzájemného respektu,
• objeví-li se v okolí osoba, kterou považujete za nebezpečnou, musíte o tom dítě šetrně informovat,
• řádně prověřte osobu, které svěřujete dítě na hlídání. 

DĚTI, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ RADY!
Když je nutné být doma sám:
• dobře zkontroluj okna a dveře, zda jsou zavřené,
• u telefonu měj připravená všechna důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, záchranná služba),
• zaměstnej se nějakou bezpečnou činností (kreslení, čtení, práce na PC, pohodový pořad v TV)
• neposkytuj informace do telefonu, když si nejsi naprosto jist, s kým mluvíš, ani neříkej, že jsi sám doma,
• otevři dveře pouze osobě důvěrně známé,
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• nevoď si do bytu cizí děti, kamaráda pouze se souhlasem rodičů,
• nesleduj v televizi a na internetu pořady s drastickými scénami.

Bezpečně na cestě do a ze školy:
• klíče od bytu měj uloženy na bezpečném místě,
• při odchodu z bytu nebo z domu uzamkni řádně dveře,
• do školy choď vždy bezpečnou cestou, i když je delší,
• vyhýbej se opuštěným a nebezpečným místům,
• nechoď s cizími nebo podezřelými osobami, nesedej do jejich auta,
• do výtahu nevstupuj s osobou, která ti je čímkoli podezřelá,
• nikdy nejezdi autostopem,
• nedávej se do řeči s cizími lidmi, nic od nich neber,
• když se setkáš s agresivní osobou, snaž se: dostat se co nejrychleji pryč, pokud se nevyhneš kontaktu, udržuj si bezpeč-

nou vzdálenost, pokud možno se jí nedotýkej a neprovokuj ji, v případě nouze použij některý z individuálních obran-
ných prostředků (sprej, alarm apod.). 
http://www.policie.cz/clanek/jak-zajistit-bezpeci-pro-deti-880802.aspx

Co je šikana?
• jákékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližo-

vat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně 
skupinu lidí,

• zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování 
věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, 
nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování,

• většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, 
na cestě do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště,

• nebezpečí šikany spočívá především v závažnosti, dlou-
hodobém působení a s tím souvisejících následcích v ob-
lasti duševního a fyzického zdraví.

Druhy šikany
1. Fyzická agrese - agresor používá k šikanování oběti fy-

zické násilí, popřípadě předměty, kterými učiní útok dů-
raznějším (baseballová pálka, batoh apod.).

2. Slovní agrese a zastrašování - agresor oběti vyhrožuje 
fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, vysmívá se nebo 
ji zastrašuje.

3. Krádeže, ničení a manipulace s věcmi - agresor oběti ničí 
a odcizuje věci nebo si věci půjčuje a vrací je znehodno-
cené (zejména tužky, celý penál a jiné školní pomůcky).

4. Násilné a manipulativní příkazy - agresor nutí oběť 
k různým nepříjemným činnostem a úkolům (např. psát 
za někoho domácí úkoly, nosit a odevzdávat svačinu či 
kapesné).

Kdo bývá dětskou obětí šikany?
• Dítě, které se neumí nebo nemůže bránit.
• Dítě, které se jakýmkoliv způsobem odlišuje od očeká-

vaného průměru (nosí brýle, přestěhovalo se, má nad-
váhu apod.)

• Dítě fyzicky slabé, popř. uzavřené, které těžko navazuje 
osobní kontakt s ostatními dětmi.

• Dítě duševně zaostalejší, popř. pomalejší v uvažování.
• Dítě jiné barvy pleti, často příslušník národnostní 

menšiny.
• Dítě nadprůměrně duševně vybavené, dětský genius.

Jak poznáme dítě-agresora?
• Bývá zpravidla starší, tělesně zdatný, agresivní k vrstev-

níkům a mnohdy i k učitelům, mívá kázeňské problémy.
• Může být všeobecně oblíbený, temperamentní, sebevě-

domý, méně nadaný a někdy až překvapivě nebezpečný.
• V kolektivu častu vystupuje v roli vůdce.
• Pochází často z rodiny, kde je fyzické, popř. psychické 

násilí používáno jako běžný komunikační prostředek.
• K maskování svých činů často používá „důvěry-

hodné vysvětlení“, které se snaží opřít o tvrzení svých 
obdivovatelů.

Jaké může být dítě-agresor?
1. „Hrubián“ - primitivní, impulsivní, hrubý, s kázeň-

skými problémy, má narušený vztah k autoritě, mnohdy 
zapojený do gangů páchajících trestnou činnost, forma 
- šikanuje tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní posluš-
nost, šikanování používá cíleně k zastrašování ostatních, 
rodinné prostředi - častý výskyt agrese a brutality rodičů, 
agresoři násilí napodobují a vracejí.

2. „Elegán“ - velmi slušný, kultivovaný, zvýšeně úz-
kostný, forma - násilí a mučení je cílené a rafi nované, 
skryté, bez přítomnosti svědků, rodinné prostředí - časté 
uplatňovaní důsledného a náročného přístupu, někdy až 
vojenského drilu bez lásky.

3. „Vtipálek“ - optimistický, dobrodružný, „srandista“, se 
značnou sebedůvěrou, výmluvný, většinou oblíbený a 
vlivný, forma - šikanuje pro pobavení sebe i ostatních, 
má snahu vypíchnout „humorné a zábavné“ stránky 

 Šikana
Rodiče pozor! Šikana mezi dětmi je skryté nebezpečí!

Máte doma dítě školního věku? Mluvíte s ním na téma šikana? Máte pocit, že Vašeho dítěte se to netýká? 
Možná ano, ale co když to tak není?
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oběti, rodinné prostředí - obecně - citová deprivace, ne-
přítomnost duchovních a mravních hodnot.

Jaké následky může mít šikanované dítě?
• V dlouhodobém horizontu může šikana vést k poškození 

fyzického a psychického zdraví.
• Poškození bývají mnohdy nevratného charakteru, 

osobnost jedince je narušena dříve, než se stačila plně 
rozvinout.

• Dochází k přetrhání citových vazeb na své nejbližší.
• Ponižování lidské důstojnosti vedoucí ke ztrátě důvěry 

k autoritám, která je doprovázená ztrátou iluzí o celé 
společnosti, která nedokáže garantovat alespoň mini-
mální ochranu před násilím slabým a bezbranným jedin-
cům společnosti.

 Na co upozornit začínajícího školáka!
• Při nástupu do školy informujte své dítě o možném ne-

bezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. formou 
pohádky či příběhu.

• Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit.
• Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu, všímejte si de-

tailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni.
• Seznamte dítě s širším okruhem osob, na které se může 

v případě potřeby obrátit.
• Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. 

Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, např. nad 
nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.

• Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto skutků mezi 
dospělými a možnost stíhání případných aktérů.

• Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně 
je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden 
druhému a projevy šikany oznámit.

• Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se 
informujte nejen na prospěch Vašeho dítěte, ale i na za-
řazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučo-
vání i mimo něj.

• Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele 
na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat. 
Je to Váš spojenec.

• Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany zabývají, jak 
šikanu zjišťují, jak následně postupují a zda sledují pro-
jevy chování i mimo vyučování.

Varovné signály pro rodiče!
• Za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani kamarád.
• Dítě je zaražené, smutné a nemluví o tom, co se děje ve 

škole.
• Špatně usíná, zdají se mu hrůzostrašné sny, křičí ze spaní.
• Dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné a často 

bez zájmu.
• Před odchodem do školy nebo při příchodu ze školy si 

dítě stěžuje na zdravotní problémy.
• Dítě často navštěvuje lékaře - má zvýšenou absenci, ně-

kdy i neomluvené hodiny.
• Do školy a ze školy chodí oklikami, může chodit i za 

školu.
• Domů přichází s roztrhaným oblečením, poškozenými 

školními pomůckami nebo bez nich.
• Často potřebuje peníze, ztrácí kapesné, kupuje fi ktivní 

školní pomůcky a neplatí obědy.
• Dítě může chodit domů hladové, přestože dostává sva-
činy a má zajištěné obědy ve škole.

• Nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje zranění.
• Nechce chodit na tělesnou výchovu, má odřeniny, 

škrábance nebo řezné rány, které se nedají uspokojivě 
vysvětlit.

• Je osamocené, s nikým se nebaví, nemá kamaráda, má 
často smutnou náladu, působí nešťastně a ustrašeně, 
stává se uzavřeným.

• Dítě trpí poruchami soustředění, je smutné natolik, že se 
u něj může vyvinout patologický smutek - deprese.

• Vyhrožuje sebevraždou nebo se o ni dokonce pokusí.
Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření 
na šikanu dělat!
• Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, 

má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši 
ochranu.

• Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.
• Požádejte o pomoc ostatní členy rodiny.
• V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě 

odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do pří-
mého kontaktu s předpokládanými útočníky.

• Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit ote-
vřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami.

• Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo 
s třídním učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost 
nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu.

• Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost 
pouze telefonicky.

• Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, 
případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na 
jiné škole.

• Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, ne-
vzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo 
na školní inspekci.

• Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, 
co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to není. Jed-
nejte bez prodlení sami.

• Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a in-
formujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. 
co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout 
situaci v případě ohrožení).

• V případě důvodného podezření na páchání trestné čin-
nosti na vašem dítěti informujte neprodleně Policii ČR.

Lidská práva a právní následky
Státem ratifi kovaná Úmluva o právech dítěte zaručuje všem 
dětem v pedagogických zařízeních bezpečný pobyt bez po-
škozování zdraví a ohrožení života. Šikanování je v řadě 
případech trestnou činností.
1. Šikana může naplňovat skutkovou podstatu trestných 
činů (omezování osobní svobody, krádeže, ublížení na 
zdraví, poškozování cizí věci, vydírání, loupeže, rasově 
motivované skutky, znásilnění, pohlavní zneužívání).

2. Osoba mladší 15 let není trestně odpovědná, ale soud 
pro mládež jí může uložit podle zákona č. 218/2003 Sb., 
o soudnictví ve věcech mládeže, některá z následujících 
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 Drogy
Jakákoliv závislost znamená konec svobody!

Zůstat svobodný, znamená být jeden z těch silných, který dokázal říci „NE“.
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
 Poranění o pohozenou jehlu
V posledních letech se stále častěji setkáváme s problémem, kterým jsou poranění o pohozené injekční jehly. Tyto injekční 
jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou injekční uživatelé drog a tím bezprostředně ohrožují osoby, které se 
o ně náhodně poraní. O použité injekční jehly se děti obvykle poraní při hře na pískovišti či v parcích.

Opatření, která byste měli udělat při poranění o pohozenou injekční jehlu:
• bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet; krvácení sníží dávku viru, ranku nemačkejte,
• po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem - nejlépe Jodisolem 

nebo 0,2% Persterilem, tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek, 
• co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddě-

lení nemocnice s poliklinikou.
Všeobecná opatření při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky:
• objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí nedotýkejte a nález okamžitě oznamte 

Policii ČR na linku tísňového volání 158 nebo Městské policii na linku tísňového volání 156, ty zabezpečí jejich bez-
pečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob,

• s použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje, např. pinzety nebo kleští, 
a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem,

• použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční odpad a neměly by se dostat na volně přístupná 
prostranství.

http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-drogy.aspx
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doporučení: dohled probačního úředníka, zařazení do 
teraupetického, psychologického nebo jiného vhodného 
výchovného programu ve střediscích výchovné péče, 
ochrannou výchovu.

3. Trestní odpovědnost mladistvých (15-18 let) je posuzo-
vána soudy pro mládež podle zákona č. 218/2003 Sb., 
s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost osoby, proti 
níž se vede trestní řízení.

4. Po dovršení 18 let věku jsou osoby plně trestně odpo-

vědné a projednávají se běžným způsobem v trestním 
řízení.

5. Stane-li se vaše dítě obětí nebo svědkem šikany, mívá 
kromě strachu pocit studu a spoluviny, přestože se jí 
nezúčastnílo. Vždy svým dětem naslouchejte a nezleh-
čujte, co vám vyprávějí. Snažte se přesně zjistit, co se 
dělo. Pamatujte, že dítě bude hledat pomoc nejprve 
u vás!

http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-sikana.aspx

• absence - neomluvené hodiny ve škole nebo jiné absence,
• drogová kultura - ztotožňování se s drogovou kulturou,
• drogy a pomůcky - nálezy drog nebo pomůcek k jejich 

užívání (injekční jehly, stříkačky, speciální dýmky),
• chování - výrazné změny v chování, agresivita, podráž-

děnost, nervozita,
• odchody a útěky z domova - tendence odcházet z do-

mova na delší dobu bez vysvětlení,
• prospěch - náhlé zhoršení prospěchu a chování ve škole, 

příp. problémy v kolektivu,
• zájmy - změna původních zájmů,
• zevnějšek - zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek.
Co dělat, má-li dítě problém s drogami nebo alkoholem!
• volat lékaře - neváhejte volat lékaře, jestliže je dítě pod 

vlivem drog a hrozí otrava, lékaře volejte i tehdy, jestliže 
účinek drog odezněl, ale přetrvávají duševní problémy 

nebo halucinace,
• dlouhodobá výchovná strategie - nespoléhejte na zá-

zračná okamžitá řešení,
• naslouchejte dítěti - vyslechnout dítě ještě neznamená 

přistupovat na jeho stanovisko,
• důsledky - jestliže není dítě ochotno ke změně, mělo by 

nést důsledky.

Čemu se vyhnout!
• nepopírejte a neskrývejte problém,
• nezanedbávejte sourozence ani bezpečnost dalších lidí 

ve společné domácnosti,
• nefi nancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho,
• nedejte se vydírat,
• nevěřte tvrzení, že má dítě drogy pod kontrolou,
• nevyhrožujte něčím, co nechcete nebo nemůžete splnit,
• do nekonečna neustupujte. 

Příznaky užívání návykových látek:
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Senioři
Podvody na seniorech – (NE) BEZPEČNÝ VĚK

Když víte, co vás může ohrozit, mátě větší šanci se bránit.
  

 DOPORUČUJÍCÍ RADY PRO SENIORY
Jak se chránit před okradením

 Jak předcházet riziku přepadení

 Jak se vyhnout podvodu

• Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce 
nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, ko-
lik skutečně potřebujete.

• Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky 
nebo nákupní tašky.

• Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na 
zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na 
boku nebo na břiše.

• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police 
a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neod-
kládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani 
v čekárně u lékaře či na úřadech.

• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlo-

dějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
• Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své pří-

ruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující 

a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
• Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dá-

vejte pozor, jestlí vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vy-
bírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehli-
vější. Na ulici vybírejte peníze za asistence někoho, koho 
znáte a důvěřujete mu.

• Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo 
cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte 
žádné zálohy podomním prodejcům.

• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným 
místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.

• Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem 
od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout 
a ukrást.

• Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za kaž-
dou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než 
peníze!

• Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde 
by mohl číhat případný pachatel a mohl by vás vtáhnout 
dovnitř.

• Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a ne-
vcházejte tam s někým neznámým. Také ve výtahu ne-
jezděte s někým, koho neznáte. Radši počkejte na výtah 
prázdný.

• Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, 
i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota „pomocníka“ 
může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho 
bytu a tam vás okradl třeba i za použití násilí.

• Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co 
nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo 
více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.

• Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti 
nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem 
a přispěchat na pomoc.

• V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej 
(deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte 
v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná 
i odradíte a sami tak získáte čas na přivolání pomoci. 
Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat 
a přimět ho k útěku.

• Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hro-
madné dopravy, především v časně ranních nebo pozdně 
večerních hodinách.

• V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže 
k řidiči. Jeho blízkost může případného lupiče od zlého 
úmyslu odradit nebo vám v případě obtěžování či napa-
dení řidič rychleji pomůže.

• Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se do-
stali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu 
a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu 
způsobů jak vás okrást.

• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouš-
tějte do svého bytu.

• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
• Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní 

dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře 
bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. 
Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji.

• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (ode-
čet plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz, 

nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou 
se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochyb-
ností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.

• Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podo-
mní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí od-
mítejte - v naprosté většině jde o podvod.

• Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napiště si je-
jich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc 
nejrychlejší.

• Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte 
viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji při-
volat pomoc.

• Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, 
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Jak zabezpečit majetek

Násilí páchané na seniorech
Stáří není bohužel vždy krásné!

Senioři jsou lidé často osamocení, nemocní, zesláblí, bezradní, vystrašení, lítostiví, nedůvěřiví nebo naopak 
velmi důvěřiví, a proto mohou být a jsou lehce ovladatelní.

 

 

http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-nasili-pachane-na-seniorech.aspx

natož cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů např. 
k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí pe-
něžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.

• Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte 

s právníkem, nechte si poradit od dalších věrohodných 
osob. Většina institucí a nevládních organizací, která 
poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní 
poradnu.

• Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když 
opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli 
k sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená balkó-
nová okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře 
velkým lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře 
v noci zamykejte, i když jste doma.

• Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří 
nebo různých mechanických zábranných prostředků 
jako jsou např. bezpečnostní  štít a profi lová cylindrická 
vložka, vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná 
dveřní závora, pojistka dveřních závěsů jako zábrana 
proti vysazení dveří.

• Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní tech-
nika nabízí také využití domácího videotelefonu s elek-
tromechanickým ovládáním vstupních dveří (např. u ro-
dinných domků, v nové panelové výstavbě).

• Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na 
chatu nebo rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie, ne-

vypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, 
že jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sou-
sedy, mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybírat 
schránku.

• Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které 
podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový při-
jímač, televizi apod. Opět tak vytváříte zdání, že jste 
doma.

• Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít 
vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čísla apod. 
Tyto informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše 
jednání s pojišťovnami při likvidaci pojistné události.

• Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí.
• Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vy-

bavit přídavným zařízením pro uzamčení řadící páky 
nebo volantu. Je možné si opatřit i elektronické alarmy 
či imobilizéry zapalování.

http://www.policie.cz/clanek/podvody-na-seniorech.aspx

Násilí na seniorech páchané v rodině
Někteří staří lidé jsou bohužel vystaveni násilnému chování 
ze strany členů vlastní rodiny. Takové jednání začíná vět-
šinou mírnějšími projevy, jako je okřikování, ponižování, 
omezování a přikazování.
Nikdy netrpte sebemenší projevy omezování, útisku 
a násilí!
V žádném případě nepřipusťte, aby vám vaši rodinní pří-
buzní říkali: „To Ti stačí, to je pro tebe dobré, lepší už to 
nepotřebuješ, stejně nechodíš nikam mezi lidi.“
Bohužel takovéto chování se pomalu ale jistě může pro-
měnit ve větší násilí, které pak již nebude ve vašich silách 
zastavit. Toto jednání je třeba zastavit v samém počátku 
i za cenu, že své blízké nebudete vídat. Mějte na paměti, 
pokud se vám zdá, že danou situaci nezvládáte, hledejte 
rychle pomoc u odborníků. Například u lékaře  nebo na lin-
kách důvěry, které fungují obvykle v nepřetržitém provozu.

Násilí páchané na seniorech mimo rodinu
• Násilí páchané na seniorech někdy bohužel probíhá 

i mimo rodinu jako forma nedostatečné přiměřené akti-
vity vyskytující se tam, kde je očekávána s důvěrou, což 
způsobuje bezpráví, poškození, zranění, bolest či strach 
starších lidí. 

• Jedná se o domovy důchodců, seniorské domy nebo 
penziony či lůžková zařízení se zdravotní péčí. Perso-
nál, který necitlivým přístupem zanedbává úmyslně či 
z nedbalosti péči o seniory, se tak dostává do roviny 
pachatele.

Formy násilí mimo rodinu:
• nedostatek poskytovaných pečovatelských služeb,
• neinformovanost o právech,
• nesrozumitelná nabídka práce,
• nepřiznání práva na kvalitu života a společenské 

kontakty.
Důležité telefonní kontakty
Policie České republiky 158
Městská policie 156
Záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor 150
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
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Bezpečí v dopravě
Chodci

Jak se chovat v silničním provozu
Chodec má ze zákona povinnost být ohleduplný, pozorný a opatrný.

 Kdo je chodec:

Rady a doporučení:

Na chodce, ale i ostatní účastníky silničního provozu je zaměřen preventivní projekt „Zebra se za Tebe neroz-
hlédne!“, více zde.
BUĎTE VIDĚT, PŘEŽIJETE!
Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci. Příčinou mnoha tra-
gických nehod je nedostatečná viditelnost. Auta mají povinnost svítit, chodci takovou možnost nemají, přitom jsou v sil-
ničním provozu ti nejzranitelnější.
„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zra-
nili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.
Viditelnost chodců lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou snadno 
dostupné a vůbec ne drahé.
ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI
Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fl uorescenčních, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí 
a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.

Refl exní materiál je v noci vidět na 10 x větší vzdálenost než modré oblečení. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nej-
méně 1,5 s (31 m) na to, aby odpovídajícím způsobem zareagoval.
200 m – refl exní materiál
55 m – bílé oblečení 37 m – žluté oblečení
24 m – červené oblečení 18 m – modré oblečení
http://www.policie.cz/clanek/chodci-142811.aspx

Zebra se za Tebe nerozhlédne!
Projekt zaměřený na chodce a další účastníky silničního provozu. 

 
Preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“ probíhá dvakrát ročně  v rozsahu jednoho týdne po celém území 
České republiky, a to na začátku školního roku a v jeho druhé polovině.

• chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský 
kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové 
šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo 
kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo moto-
rového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl 
o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.

• každý chodec je účastníkem silničního provozu,
• jako chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho 

pravé straně, nebo můžete chodit po vyznačené stezce 
pro chodce,

• kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé 
krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe.

• dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost - při snížené viditelnosti 
noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět v šeru a 
ve tmě, opatřete svoje oblečení refl exními prvky a doplňky, 
které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září,

• vozovku přecházejte na přehledném místě,
• při přecházení přes vozovku využívejte pokud možno 

přechody pro chodce se světelnou signalizací a vyzna-
čené přechody,

• přecházejte pouze na zelenou a jste-li přesvědčeni, že 

skutečně nic nejede,
• pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, 

kde je dobrá viditelnost,
• nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi stojícími automobily,
• ani na přechodu však nemá chodec absolutní přednost,
• pozor na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem 

předností jízdy (hasiči, PČR, záchranka atd.),
• žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu ně-

kdo náhle vstoupí do vozovky.  

Fluorescenční materiály:
• zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve 

tmě však svou funkci ztrácejí,
• nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená 

a oranžová.

Refl exní materiály:
• odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na 

vzdálenost kolem 200 m,
• výrazně zvyšují viditelnost za tmy.
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Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu,  zejména pak 
• osvojovat dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky,
• odbourávat mýty o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce.
Zebra radí:
1. Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!
3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
4. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla
 http://www.policie.cz/clanek/zebra-se-za-tebe-nerozhledne-262841.aspx

 Cyklisti
Rady pro cyklisty

Při dodržování zásad bezpečné jízdy, se snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům 
silničního provozu.

 

Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přilbu?

Jak nejlépe ochránit jízdní kolo před odcizením?

http://www.policie.cz/clanek/cyklisti-653047.aspx

1. Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte 
pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit 
nebo zastavit před možným nebezpečím.

2. Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole.
3. Nevozte předměty, které by  mohly vás nebo další 

osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměr-
ných, neforemných a těžkých nákladů.

4. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, 
aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. 

5. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně zna-
mení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte 
ohlédnout.

6. Na přechodu pro chodce, zejména, když odboču-
jete vpravo nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím 
chodcům.

7. Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opa-
trně po chodníku.

8. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a do-
pravní značky.

9. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního 

provozu. Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou 
a nepřekážejte ostatním řidičům.

10. Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistic-
kou přilbou.

11. Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit 
světlo.

12. Oblékejte si barevné a světloodrážející oblečení.
13. Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj 

aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě pro-
vozu a momentálním podmínkám na silnici.

14. Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz 
požívání alkoholických nápojů jako při řízení motoro-
vých vozidel.

15. Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na 
to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny 
součásti, které umožňují bezpečnou jízdu.

16. Refl exní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost 
cyklistů na silnicích

17. Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní 
chovali k vám.

• Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bez-
pečnostní zámek a snažte se kolo připoutat k pevnému 
bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup). Jste-li ve 
společnosti dalších cyklistů, dávejte přednost fyzické 
přítomnosti někoho z vás u odstavených jízdních kol.

• Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách 
domu, dbejte na uzavírání vstupních dveří domu a stálé 
uzamčení společných prostor i samotných kol. Pořiďte si 
společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém 
pro zajištění jízdního kola. Obdobné zásady dodržujte 
při ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních 
kójích a nepodceňujte zabezpečení všech stavebních ot-

vorů, zejména dveří a oken.
• Zjistěte si, zda Policie ČR nebo obecní (městská) poli-

cie v místě vašeho bydliště neprovádí evidenci jízdních 
kol. Pokud ano, neváhejte a kolo si nechte zaevidovat. 
Neučiníte-li tak, minimálně si pro případ odcizení jízd-
ního kola poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné 
znamení, podle kterých byste mohli případně své kolo 
identifi kovat.

• Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži 
vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší slu-
žebnu Policie ČR nebo na linku 158. Snížíte tak náskok 
pachatele a jeho šanci, že zůstane nevypátrán.

• Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je 
právě poranění hlavy.

• Cyklistická přilba zabrání 85% úrazů hlavy a 88% úrazů 
mozku.

• Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu 

hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou 
překážku (strom, patník).

• V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit 
v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a pro-
blémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku 
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Řidiči
Za volantem bezpečně!  Víte, že ......?

 Řidič má:

Rady pro případ dopravní nehody

U všech nehod Policie ČR být nemusí. Chceme být tam, kde jde o životy a zdraví.
Co znamená nová právní úprava šetření dopravních nehod (od 1. 1. 2009) pro řidiče?

Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud
• zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 100.000,– Kč (zjevná 

škoda = škoda, kterou vidíte, laický odhad),
• nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,
• nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na dopravní značce 

apod.)
Pokud Policii ČR zavoláte, přestože jsou splněny výše uvedené podmínky, věc bude krátce prošetřena, vyřešen samotný 
dopravní přestupek a bude potvrzen Vámi sepsaný protokol.

Policii ČR volejte, pokud
• není splněna některá z výše uvedených podmínek,
• nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci.
NEZAPOMEŇTE!
Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti 
máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního 
dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu).

3
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Správné vybavení jízdního kola
1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy
2. přední odrazka bílé barvy
3. zadní odrazka červené barvy
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů
5. boční odrazky na paprscích kol
6. zaslepení konců řidítek (zátkami, rukojeťmi, apod.)
7. zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů 

kol musí být obaleno materiálem pohlcujícím energii
8. uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo 

s krytkou konce náboje
9. přední světlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20 m (může svítit přeru-

šovaně, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena)
10. zadní svítilnu červené barvy, která může svítit přerušovaně
11. zdroj elektrického proudu - dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení 

po dobu 1,5 hodiny bez přerušení

•  použít k jízdě jen takové vozidlo, které splňuje tech-
nické podmínky stanovené zvláštním právním předpi-
sem a vždy dodržovat pravidla silničního provozu,

• kontrolovat průběžně technický stav svého vozidla,
• být vždy připoután bezpečnostním pásem,
• přizpůsobit rychlost jízdy všem okolnostem silničního 

provozu,

• dát přednost chodcům na vyznačeném přechodu pro 
chodce,

• nesedat za volant, pokud se necítí dobře a řízení raději 
odložit na pozdější dobu,

• nezapomínat na pravidelné zdravotní prohlídky, které 
zákon přikazuje řidičům od věku 60 let a které potvrdí 
jeho způsobilost k řízení.

• zastavte vozidlo a vypněte motor,
• zachovejte klid, nejednejte zbrkle,
• zabezpečte místo dopravní nehody – označte místo 

trojúhelníkem,
• zjistěte následky dopravní nehody, stav zraněných, po-

skytněte první pomoc a přivolejte záchrannou službu 
linkou 155,

• pokud se jedná o nehodu, která se musí ohlásit Policii 
ČR, oznamte tuto skutečnost na linku 158 a vyčkejte do 
jejího příjezdu (do té doby nepřemisťujte vozidlo z místa 
nehody (v nutnosti obnovení provozu vyznačte posta-
vení vozidel),

• nepijte alkohol,
• zajistěte svědky nehody.
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Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v tako-
vém případě záležitostí pojišťoven.

Povinnost sepsat záznam je dána zákonem.
1. Pokud jde o samotná vozidla, která měla na dopravní nehodě účast, není rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič nebo 

jiná fyzická či právnická osoba (leasingová společnost, zaměstnavatel apod.).
2. Tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny.

 Doporučené rady před jízdou do zahraničí:
• jedete-li cizím vozem, nezapomeňte si pořídit plnou moc oprávněného majitele o zapůjčení vozu,
• zjistěte si odlišnosti v pravidlech silničního provozu dané země, zejména pak rychlostní limity a osvětlení vozidla, 

ověřte si nutnost dálniční známky apod.,
• uzavřete si pro jistotu pojištění – cestujících, zavazadel, léčebných výloh apod.,
• informujte se o adresách konzulátů a linek tísňového volání pro případ nehody, nemoci nebo zranění,
• zkontrolujte technický stav vozidla.
http://www.policie.cz/clanek/ridici-622097.aspx

Cestování
Cestování městskou hromadnou dopravou

Pozor na kapesní krádeže!
• Kapesní krádeže se převážně odehrávají na místech s větší koncentrací lidí, kam právě patří i jízda městskou hromadnou 

dopravou.
• Kapsáři často pracují ve skupinách a krádež bývá většinou blesková a nepozorovatelná.
• Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mno-

hem později a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo.
• Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou, kterou přes ni mají přehozenou.
Mějte své věci neustále pod kontrolou!
1. Při jízdě městskou hromadnou dopravou Vám doporučujeme dodržovat několik následujích rad:
2. nenoste u sebe větší fi nanční hotovost,
3. tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte, 
4. kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou, využívejte různá zapínání a zdrhovadla,
5. peněženku a jiné cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek,
6. pokud nosíte peníze a kreditní kartu mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoliv do zadních kapes 

kalhot.
Cestování vlakem

http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-cestovani.aspx
 

Dopravní zpravodajství
Zapojte se i Vy!

Každý účastník silničního provozu uvítá aktuální informace o překážkách a nástrahách na komunikaci, 
po které právě jede.

 
Včasné a kvalitní dopravní informace výrazně zvyšují plynulost a bezpečnost na pozemních komunikacích a mohou tak 
zabránit zdržení, stresovým situacím, ale i zbytečným tragédiím. 
Projíždíte okolo dopravní nehody? Vidíte v jízdním pruhu zbytek pneumatiky nebo rozsypaný náklad? Dojeli jste na konec 

• Při cestování vlakem dodržujte následující rady:
• na nádraží se pohybujte pouze ve vyhrazených prosto-

rech pro cestující,
• při přecházení kolejiště použijte podchod nebo nadchod,
• v žádném případě se neprocházejte po kolejišti nebo 

v jeho bezprostřední blízkosti,
• nevstupujte do kolejiště, pokud vlak ještě nezastavil,
• nikdy nenaskakujte do rozjíždějícího se vlaku,
• nevyskakujte z jedoucího vlaku,
• nestoupejte na schůdky lokomotiv ani nákladních va-

gonů, v trolejovém vedení nad vámi číhá smrt ve formě 
25 000 voltů, které je 114x vyšší než máte doma v zásuvce,

• za jízdy ve vlaku se nepohybujte v bezprostřední blíz-
kosti dveří,

• nenechávejte pobíhat děti ve vlaku bez dozoru,
• při jízdě ve vlaku mějte své zavazadlo vždy pod 

kontrolou,
• nevozte s sebou větší fi nanční obnos,
• své fi nance a platební karty mějte uložené v zavazadle 

se zapínáním,
• ve svém odloženém svrchním ošacení neponechávejte 

nikdy žádné cennosti,
• opouštíte-li kupé, vezměte si peníze, doklady a cenné 

věci s sebou.
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kolony? Je na komunikaci spadlý strom nebo mrtvé zvíře? Ztěžují jízdu povětrnostní podmínky?       Sdělte nám to!
Myslíte si, že překážku v provozu ohlásil již někdo před Vámi? Odmítnutí se neobávejte. Opakovaná informace je lepší 
než žádná!       Zapojte se i Vy!
Zavolejte na linku tísňového volání 158 a zpřístupněte tak rychle informaci ostatním.
 
Policie České republiky ze zákona zpracovává a poskytuje dopravní informace o: 
• dopravních nehodách, pokud vytváří překážku provozu nebo pokud šetření nebo odstraňování následků dopravní ne-

hody brání plynulému provozu na pozemní komunikaci,
• okamžité hustotě a rychlosti dopravního proudu v lokalizovaném úseku pozemní komunikace (stupně 1–5),
• požáru vozidel a jejich nákladů na tělese pozemní komunikace nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
• překážce provozu na pozemní komunikaci,
• haváriích sítí v tělese pozemní komunikace nebo bezprostřední blízkosti pozemní komunikace,
• poruchách součástí a příslušenství pozemní komunikace,
• čekacích dobách způsobených administrativními nebo jinými opatřeními,
• nařízeném aktuálním omezení průjezdnosti pozemní komunikace pro určité typy vozidel,
• nebezpečí z důvodu jiné mimořádné situace.
Policie České republiky získává dopravní informace zejména prostřednictvím volání na linku tísňového volání 158, 
jež spravují integrovaná operační střediska Policie České republiky v rámci příslušného území krajského ředitel-
ství policie.
http://www.policie.cz/clanek/dopravni-zpravodajstvi-202099.aspx

Domácí násilí
Nebuďme slepí k domácímu násilí!

Domácí násilí samo nezmizí! Jeho skrývání není řešením! Lhostejnost a skrývání domácího násilí 
je nejhorší možnou reakcí!

 
Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může docházet k rozmanitým variantám násilných incidentů. Ne všechny lze 
označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem „týrání“, který činí soužití nesnesitelným. 
Domácí násilí je především fyzické, psychické anebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O do-
mácí násilí se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky.
Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včas-
nou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

Znaky domácího násilí:
1. Opakování a dlouhodobost - z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to 

však být jeho začátek.
2. Eskalace - domácí násilí se stupňuje od útoku proti lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným trestným 
činům ohrožujícím zdraví a život.

3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohroženou osobu a násilnou osobu - domácím násilím nejsou vzájemná 
napadání, hádky, rvačky, spory, kde je rovné nebo střídavé postavení stran incidentu.

4. Neveřejnost - domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Proč je domácí násilí nebezpečné?
• Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
• Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
• Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého 

nemá kam odejít.
• Má dopad na děti přítomné při násilí, které získávají negativní vzory a považují je za normální.
• Má vzrůstající tendenci - zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižování), následují 

útoky proti zdraví (facky, bití, škrcení) a může vyústit a až v útoky proti životu.
První kontakt s případem domácího násilí
Násilnou osobou může být:
• dítě do 15 let,
• mladistvý,
• dospělý muž,
• dospělá žena.

Ohroženou osobou může být:
• žena,
• muž,
• senior/seniorka,
• dítě,
• osoba se zdravotním postižením.
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Prioritou je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit situaci včas, cestou sociálně-právních opatření případně v kombi-
naci s trestněprávními opatřeními.

BEZPEČNOSTNÍ PLÁN
Pokud se necítíte ve vztahu bezpečně, připravte se na možnosti ochrany pro případ dalšího násilného útoku. Zvažte 
zejména:
• shromáždění důležitých telefonních čísel pro případ potřeby (známí, policie, intervenční centrum, azylový dům apod.),
• možnost informování rodiny, přátel či sousedů, kteří by Vám v případě potřeby mohli pomoci (např. poskytnutím krát-

kodobého úkrytu),
• možné únikové cesty v případě násilného jednání, např. nenechat se zavřít v části obydlí bez oken ani východu, ale též 

kam se lze v takové situaci uchýlit,
• smluvené znamení pro sousedy v případě ohrožení,
• vytvoření bezpečnostního zavazadla pro případ nenadálého odchodu z obydlí, kde budou uloženy všechny potřebné věci.
Jedná se zejména o:
• doklady (průkaz totožnosti, rodný list, průkaz zdravotního pojištěnce apod.)
• důležité dokumenty (k účtům, k bytu, pracovní smlouvy, rozhodnutí soudu apod.)
• léky, věci denní potřeby pro sebe a případně pro děti (oblečení, hygienické potřeby, hračky)
• klíče od obydlí, peníze, kreditní kartu, jízdenky.
Zavazadlo je možné nechat i mimo obydlí na místě, kde se k němu můžete snadno dostat.

Místa prvního kontaktu ohrožených osob se systémem pomoci:

http://www.policie.cz/clanek/domaci-nasili-644841.aspx
  

Institut vykázání
Vykázání dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

  Hlava VII zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 

§ 44

• Policie ČR,
• obecní/městská policie,
• přestupkové oddělení obecního úřadu,
• intervenční centrum,
• OSPOD,
• krizové centrum/centrum krizové intervence (pro děti 

a rodinu),

• manželská poradna,
• azylový dům,
• linka důvěry,
• praktičtí lékaři,
• pediatři a další specialisté,
• nemocnice (včetně sociálního oddělení),
• záchranná služba.

1. Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohle-
dem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se 
osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví 
anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lid-
ské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu 
z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohrože-
nou osobou (dále jen „společné obydlí“), jakož i z bez-
prostředního okolí společného obydlí. Policista je opráv-
něn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti.

2. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. 
Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. 
Podáním návrhu na vydání předběžného opatření podle 
občanského soudního řádu v průběhu vykázání se doba 
vykázání prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhod-
nutí soudu o tomto návrhu.

3. Vykázání oznámí policista ústně vykázané i ohrožené 
osobě a vyhotoví potvrzení o vykázání, které jim předá 
proti podpisu. Součástí potvrzení o vykázání je vyme-
zení prostoru, na který se vykázaní vztahuje, uvedení to-
tožnosti ohrožené a vykázané osoby, poučení o právech 
a povinnostech vykázané osoby a adresa útvaru policie, 

u kterého si může vyzvednout kopii úředního záznamu 
o vykázání. Odmítne-li ohrožená nebo vykázaná osoba 
potvrzení o vykázání převzít nebo odmítne-li písemně 
potvrdit jeho převzetí, policista tuto skutečnost uvede 
v úředním záznamu.

4. Není-li vykázaná osoba vykázání přítomna, poučení 
o jejích právech a povinnostech v souvislosti s vykázá-
ním jí policista poskytne při prvním kontaktu. Je-li to 
možné, policista této osobě předá potvrzení o vykázání, 
v opačném případě ji poučí o možnosti převzít potvrzení 
o vykázání a kopii úředního záznamu o vykázání u pří-
slušného útvaru policie; součástí poučení je i údaj o ad-
rese tohoto útvaru.

5. Nesouhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může proti 
němu na místě podat námitky, které policista uvede 
v potvrzení o vykázání. Policista námitky předá bez 
zbytečného odkladu krajskému ředitelství příslušnému 
podle místa vykázání (dále jen „příslušné krajské ře-
ditelství“). Vykázaná osoba může dále do 3 dnů ode 
dne převzetí potvrzení o vykázání podat příslušnému 
krajskému ředitelství námitky písemně. Lhůta pro po-
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http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-institut-vykazani.aspx

Majetková kriminalita
Prevence znamená bezpečí 

„Pro každého člověka patří pocit bezpečí mezi nejzákladnější lidské potřeby 
a na druhé straně strach z kriminality na první místo mezi obavami. Chybí-li pocit bezpečí dlouhodobě, 

výrazně se znehodnocuje život každého z nás.“

Prezentované statistiky trestné činnosti neustále ukazují na stav, kdy zhruba sedmdesát procent celkového nápadu 
trestné činnosti je majetková kriminalita. A právě automobilová kriminalita se na těchto neradostných číslech také 
významně podílí.
Problematika prevence krádeží motorových vozidel je jednou ze stěžejních aktivit „Poradního sboru situační pre-
vence kriminality Ministerstva vnitra“ v němž jsou v současnosti zastoupeny následující subjekty:

 ■ ASIS ČR    http://www.asiscz.org/
 ■ Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm  http://www.gremiumalarm.cz/

dání námitek počíná běžet dnem následujícím po dni, 
kdy došlo k převzetí potvrzení o vykázání a je pova-
žována za dodrženou, jsou-li námitky nejpozději v její 
poslední den předány k poštovní přepravě nebo podány 
u příslušného krajského ředitelství. O tomto právu po-
licista vykázanou osobu poučí před předáním potvrzení 
o vykázání.

6. Shledá-li příslušné krajské ředitelství, že podmínky pro 
vykázání nebyly splněny, vykázání ukončí a o této sku-
tečnosti vyrozumí ohroženou a vykázanou osobu bez 
zbytečného odkladu.

§ 45
(1) Vykázaná osoba je povinna
a) opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvr-
zení o vykázání,
b) zdržet se vstupu do prostoru podle písmene a),
c) zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou 
osobou,
d) vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společ-
ného obydlí, které drží.
Policista vykázanou osobu poučí o následcích neuposlech-
nutí výzvy podle písmene d) 13).

 (2) Vykázaná osoba má právo
a) vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní po-
třebě, osobní cennosti a osobní doklady před splněním po-
vinnosti podle odstavce 1 písm. a),
b) vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci 
podle písmene a) a věci nezbytné pro její podnikání nebo 
pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze 
v přítomnosti policisty, policista o výkonu tohoto práva 
ohroženou osobu předem informuje,
c) ověřovat provedení vykázání zejména na čísle tísňového 
volání 158,
d) vyzvednout si kopii úředního záznamu o vykázání u pří-
slušného útvaru policie.

(3) Policista poskytne vykázané osobě bez zbytečného od-
kladu informace o možnostech jejího dalšího ubytování a 
v souvislosti s tím nezbytnou součinnost. Od této osoby 
dále vyžádá adresu pro doručování. 

 § 46
Policista poučí ohroženou osobu o
a) možnosti podání návrhu na vydání předběžného opatření 
podle občanského soudního řádu 12),
b) možnosti využití psychologických, sociálních nebo ji-
ných služeb v oblasti pomoci obětem násilí a
c) následcích vyplývajících z uvedení vědomě nepravdi-
vých údajů, k nimž policista při vykázání přihlíží.

 § 47
(1) Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, 
určí policista podle míry požadavku účinné preventivní 
ochrany osoby ohrožené útokem. Je-li v důsledku vykázání 
ohrožen provoz objektu nebo znemožněn výkon zaměstnání 
vykázané osoby, policista o této skutečnosti bezodkladně 
vyrozumí provozovatele objektu nebo zaměstnavatele vy-
kázané osoby za účelem přijetí potřebných opatření.

(2) Při provádění úkonů souvisejících s vykázáním policista 
zajistí přítomnost nezúčastněné osoby; to neplatí, hrozí-li 
nebezpečí z prodlení.

 (3) Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí 
zašle policista kopii úředního záznamu o vykázání přísluš-
nému intervenčnímu centru 14) a soudu, který je příslušný 
k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření 
podle občanského soudního řádu 12). Pokud ve společném 
obydlí žije nezletilá osoba, zašle kopii úředního záznamu o 
vykázání v této lhůtě i příslušnému orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí. 

 (4) Policista ve lhůtě 3 dnů od vykázání provede kont-
rolu, zda vykázaná osoba dodržuje povinnosti vyplývající 
z vykázání.

 (5) O provedených úkonech a opatřeních provede policista 
úřední záznam.
12) § 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění zákona č. 59/2005 Sb. a zákona č. 135/2006 Sb.
13) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů.
14) § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění zákona č. 29/2007 Sb.
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 ■ Česká asociace bezpečnostních manažerů   http://www.cap.cz/
 ■ Česká asociace pojišťoven    http://www.cap.cz/
 ■ Česká pošta, s. p.     http://www.ceskaposta.cz/
 ■ Komora podniků komerční bezpečnosti ČR   http://www.kpkbcr.cz/
 ■ Městská policie hl. m. Prahy    http://www.mppraha.cz/
 ■ Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality   http://www.mvcr.cz/
 ■ Policie ČR    http://www.policie.cz/

Většina občanů již chápe, že je třeba si vhodným způsobem zabezpečit svůj majetek, nejen obydlí – byt, dům, chatu, ale i 
rodinný nebo fi remní automobil. Pro ty, kteří potřebují získat relevantní informace o zabezpečení vozidel jsou připraveny 
následující stránky.

Zabezpečení vozidel
Nenechte si ukrást auto

Zlodějům aut je jedno koho okradou. Společnost, která se specializuje na operativní leasing automobilů, proto na 
základě čtyřleté studie pojistných událostí v jí spravovaném vozovém parku připravila desatero pro všechny fi rmy,

 ale i běžné motoristy, kteří chtějí riziko krádeže automobilu omezit. Ukazuje se, že krádež je možné ztížit 
dodržením několika jednoduchých zásad. 

1. Věnujte pozornost výběru vozidla
Nejvíce se kradou automobily, které jsou na trhu nejpočetněji zastoupené. Chcete-li tedy minimalizovat riziko krádeže, 
podřiďte tomu svůj výběr vozového parku. Riziko krádeže ale závisí i na dalších faktorech - v menší míře se například 
kradou japonské vozy, zřejmě kvůli méně známým a složitějším technologiím. Důležitá je i motorizace - například pokud 
jste jezdili v letech 2005 až 2009 s Fabií 1.4, existovalo riziko cca 1:200, že vám ji za tuto dobu ukradnou. U Fabie 1.9 už 
ale toto riziko činilo 1:100.
2. Znesnadněte identifi kaci vozidla
Mnoho vozidel je odcizeno tzv. na zakázku, to znamená, že pachatelé hledají konkrétní značky a typy vozidel, pro které mají 
v danou chvíli odbyt. Pokud např. necháte ze svého vozu odstranit označení motorizace, rozhodně tím zlodějům znesnadníte 
práci. Samozřejmě zloděj „profesionál“ si i s tímto poradí, ale automobily rozhodně nekradou pouze zkušení zloději.
3. Nenechávejte ve vozidle technický průkaz ani náhradní klíče
Nechávat ve vozidle např. technický průkaz nebo náhradní klíče je hazard, který vám přidělá problémy navíc při likvidaci 
pojistné události u pojišťovny. Pojistitel totiž může po přezkoumání věci pojistné plnění snížit, nebo dokonce i odmítnout. 
Pokud tyto věci ve svém vozidle necháváte, uvědomte si, že velice usnadňujete zloději další legalizaci vozidla. V případě 
náhradních klíčů se navíc pravděpodobně dočkáte toho, že pachatel, který chtěl původně „pouze“ odcizit autorádio, nako-
nec ukradne vozidlo celé. Zmíněnou neopatrností se vyznačují hlavně fi remní řidiči.
4. Přemýšlejte o tom, kde své vozidlo parkujete
Zamyslete se nad tím, kde své vozidlo zaparkujete. Některá tmavá zákoutí zajišťují pachateli naprosto nerušený klid pro 
„práci“. Pravděpodobně najdete ve svém okolí řadu míst, která jsou buď pod dohledem kamer, nebo kolem nich častěji 
projíždí policejní hlídka, či jsou v nejhorším alespoň v dohledu nějakého obytného domu. Pár kroků navíc v tomto případě 
určitě stojí za větší klid. Ideální je samozřejmě garáž či hlídané parkoviště, máte-li tuto možnost.
5. Věnujte pozornost základnímu zabezpečení svého automobilu
Každé vozidlo by mělo být vybaveno nějakým zabezpečením. Cena těchto zabezpečovacích prvků se vám často vrátí na sle-
vách, které při jejich instalaci do vozidel většina pojišťoven nabízí. Pro příklad: u standardního vozidla Škoda Octavia se po-
řizovací cena kombinace vyleptání VIN kódu a mechanického zamykání převodovky může vrátit v závislosti na ceně vozidla 
už za 4 roky. Pro případného zloděje toto zabezpečení sice neznamená nepřekonatelnou překážku, ale určitě mu maximálně 
znesnadní další nakládání s vozidlem. Zloděj si proto raději vybere vedle stojící automobil, který podobnou ochranu nemá.
6. Zvažte „nadstandardní“ zabezpečení
Jedná se o různá dodatečně montovaná elektronická zabezpečovací zařízení nebo vyhledávací a monitorovací systémy, kde 
sice musíte počítat s vyšší pořizovací hodnotou a určitými náklady za přenos dat, ale na druhou stranu vám tyto přístroje 
zaručí přesnou informaci o pohybu vašeho vozidla. V některých případech je lze v případě fi remních vozidel navíc spojit 
s elektronickou knihou jízd, čímž lze podstatně ušetřit celkové náklady na provoz vozidel.
7. Pokud už ve vozidle zabezpečovací zařízení máte, používejte jej
Na první pohled se jeví toto doporučení jako zbytečné, ale studie ukázala, že velké procento řidičů v případě krátkodobého 
zastavení vůbec zabezpečení neaktivuje. Nejčastěji se jedná o uzamykání řadící páky.
8. Nenechávejte své vozidlo bez dozoru odemčené
Opět možná pro někoho zbytečné doporučení, ale je s podivem, kolik vozidel je ročně odcizeno poté, co je řidič nechal 
odemčené, někdy i nastartované, byť jen na malou chvilku. Například při odstraňování sněhu ze skel nechává řada řidičů 
automobil nastartovaný, aby se vytopil vnitřní prostor. Nebo si jdou něco uložit do zavazadlového prostoru a klíčky si 
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nevezmou s sebou. Ano, i takto se kradou auta. Drzost a rychlost některých pachatelů je opravdu nepředstavitelná.
9. Nikomu nesvěřujte klíče od automobilu
Vždy si dobře rozmyslete, komu klíče od svého automobilu dáte do ruky. Nebezpečné mohou být například různé „nad-
standardní“ služby, kdy vám „zdarma“ vozidlo přivezou, odvezou a podobně. Udělat kopie klíčů je dnes otázkou minut.
10. Firemní řidiči jsou lhostejnější
Výsledky studie ukázaly také mnohem menší opatrnost fi remních řidičů oproti běžným motoristům. „Stalo se nám, že fi -
remní řidič si nechal ukrást automobil několikrát za sebou na stejném místě. Bylo mu to jedno, protože hned další týden si 
vždy mohl vyzvednout nové služební auto, a to bez jakýchkoliv sankcí. Zaveďte proto ve fi rmě určitou spoluzodpovědnost 
fi remních řidičů za svěřený služební automobil.
http://www.rokzabezpecenivozidel.cz/desatero/

Statistiky krádeží vozidel v ČR
Automobilová kriminalita je stálým bezpečnostním rizikem

http://www.rokzabezpecenivozidel.cz/co-delat/
 

Základní prostředky prevence krádeží vozidel

Krádeže aut a vykrádání věcí z nich patří mezi stálá bez-
pečnostní rizika. Nejde jen o samotné odcizení vozidel, ale 
na automobilovou kriminalitu se také váží prvky organizo-
vaného zločinu. Jen za rok 2010 bylo odcizeno 13 109 mo-
torových vozidel, z toho 760 jednostopých. Kromě vozidel 
se kradou i součástky motorových vozidel a nejčastěji věci 
z automobilů – více než 100 krádeží denně! Tento skokový 
pokles počtu odcizených vozidel je jednoznačně vázán na ob-
dobí ekonomické a fi nanční krize, kdy byl výrazně zasažen 
zvláště trh ojetých vozidel, respektive vozidel odcizených 
a uváděných zpět na trh.
V posledních deseti letech bylo v České republice odcizeno 
210 280 vozidel! 
 Odcizená motorová vozidla, jejich díly, ale také doklady 
k nim, jsou, a nadále zůstávají, výnosnou komoditou. Fi-
nanční zisky zlodějů aut a tím pádem ztráty majitelů jsou 
odhadovány na tři až pět miliard korun, a proto nelze oče-
kávat dobrovolný pokles v tomto odvětví trestné činnosti.
Část těchto ztrát nesou samozřejmě pojišťovny, ale neustále 
rostoucí pojistná plnění za odcizená auta se automaticky 
promítají do rostoucích cen pojistného a krádeže aut tak ne-
příjemně postihují i další majitele aut.
Každých 40 minut je odcizeno jedno vozidlo, denně je to 
35 aut, průměrně za měsíc 1.050 vozidel.
To znamená, že zloději ukradnou denně auta za mini-
málně 5,5 milionu korun!
http://www.rokzabezpecenivozidel.cz/statistiky-kradezi/
Co dělat?
Z pohledu delšího časového horizontu lze říci, že za po-
slední roky počet krádeží motorových vozidel stále mírně 

klesá. Na druhou stranu stav, kdy je každých 40 minut od-
cizen jeden vůz, oproti dvojnásobku v roce 2000 je stále 
varující.
Fakt, že v souvislosti s otevřením hranic v rámci EU se stále 
větší počet pachatelů z České republiky zaměřuje na krá-
deže vozidel v zahraničí, zejména v Rakousku a Německu, 
nás nesmí uklidnit. Navíc k následné legalizaci těchto vo-
zidel dochází, vlivem nedokonalé legislativy, především 
u nás.
Nenechat si auto ukrást a nekupovat kradená auta.
Zní to triviálně, ale stále se zvyšující úroveň dodatečného 
zabezpečení vozidel proti krádeži je jedinou efektivní ces-
tou dalšího snižování počtu krádeží vozidel v České repub-
lice a tím fi nančních ztrát občanů.
Odcizení nejmodernějších typů vozidel není jednoduchá 
záležitost a vyžaduje od pachatelů speciální znalosti a často 
poměrně nákladné vybavení. Z tohoto důvodu pachatelé 
hledají a zaměřují se na vozidla, která nemají další přidané 
prvky zabezpečení proti krádeži.
Proto lze jednoznačně doporučit, a to pro všechny katego-
rie vozidel, provedení dodatečné zástavby některého z pro-
středků pro zvýšení ochrany vozidla před odcizením. Sou-
časně je nutné dodat, že by se vždy mělo jednat o zařízení 
s dostatečnou kvalitou. Na následujících stránkách nalez-
nete některé příklady osvědčených prostředků pro zabezpe-
čení majetku, v tomto případě vašeho vozidla.
Jako optimální doporučení platí kombinovat prvky pre-
vence krádeží vozidel.
„Nezabezpečený automobil ukradne zručný zloděj obvykle 
do 30 vteřin.“

1. Mechanické zábranné prostředky 
Základním stupněm ochrany vozidla je instalace mechanic-
kých zábranných prostředků, které mají za úkol především 
výrazně prodloužit dobu nutnou k odcizení vozidla a tím 
toto znemožnit. Pro řidiče je jejich obsluha jednoduchá 
a rychlá. Nejúčinnější z této skupiny je mechanické uza-
mykání systému řazení vozidla. Skutečně účinnou ochranu 

vozu zajišťují pouze zařízení pevně spojená s karoserií 
vozu, případně kombinující současné blokování řazení 
a blokování otevírání kapoty motoru.
Společnosti zabývající se tímto typem zabezpečení:
• CONSTRUCT CZECH a.s.
• DEFEND CENTRAL EUROPE a.s.
• ŠkodaOriginální příslušenství®
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3. Vyhledávací systémy 
Zde se jedná již o tzv. pokrádežové systémy zaručující zvýšení objasněnosti krádeží, případné zadržení pachatele a hlavně 
nalezení odcizeného vozidla. Jedná se o vyhledávací, monitorovací a lokalizační systémy odcizených vozidel. Tyto sys-
témy umožňují v okamžiku spáchání útoku na vozidlo přenos informace v reálném čase, případně určení směru pohybu 
a konkrétního místa, kde se vozidlo pohybuje nebo stojí. Tím vytvářejí dobré výchozí podmínky pro rychlé zadržení pa-
chatele a zajištění vozidla.

Společnosti zabývající se tímto typem zabezpečení:
* AUTOPATROL
* SECAR BOHEMIA, a. s
 * SV–AGENCY a.s.

4. Identifi kační systémy 
Jedná se o neodstranitelné označování vozidel speciálními prostředky, které buď viditelně nebo skrytě označují vozidlo 
nebo části automobilu a tím znemožňují změnu identity vozidla a jeho další prodej. Mezi identifi kační systémy patří napří-
klad neodstranitelné značení skel (tzv. pískování), u kterého se na skla automobilu vyznačí VIN kód vozidla nebo speciální 
alfanumerický kód. Dalším identifi kačním systémem jsou unikátní mikrotečky, kterými se značí nosné díly karoserie vozi-
dla. Tyto systémy patří mezi vysoce účinné a zároveň fi nančně nenáročné prostředky, které chrání vozidlo před odcizením.

Společnosti zabývající se tímto typem zabezpečení:
• Cebia, spol. s r.o.

5. AGA doporučuje 
Na stranách jednotlivých společností naleznete příklady konkrétních prostředků a systémů pro prevenci krádeží motoro-
vých vozidel. Uvedení výrobci a dodavatelé jsou sdruženi, respektive doporučeni Asociací technických bezpečnostních 
služeb - Grémium Alarm, jako oborovou organizací zaměřenou právě na oblast prevence krádeží vozidel.
• Asociace Grémium Alarm
http://www.rokzabezpecenivozidel.cz/zabezpeceni-vozidel/

2. Elektronické zábranné prostředky 
Další možností zabezpečení a ochrany vozidla je instalace 
imobilizérů a autoalarmů. Imobilizér je zařízení, které blo-
kuje možnost neoprávněného nastartování vozidla. Elektro-
nické autoalarmy jsou aktivním zabezpečovacím zařízením 
a slouží ke střežení narušení vozu nebo manipulaci s ním. 
V případě napadení vozidla odrazují zloděje pomocí sirény 
a upozorní okolí vozu na narušení. Kromě signalizace si-
rény může být použit i přenos poplachové informace na 
mobilní telefon uživatele vozu.
Autoalarmy jsou vhodným doplňkem pro kombinaci 
s např. mechanickým zabezpečením, jelikož aktivně upo-
zorňují okolí vozu na neoprávněnou manipulaci. Na rozdíl 
od imobilizérů jsou aktivním zabezpečovacím zařízením. 
Autoalarm se skládá z těchto dílů:
• Řídící jednotka - slouží k vyhodnocení signálů z jed-

notlivých detektorů a v případě, že signál vyhodnotí jako 
poplachový, dochází k akustickému a optickému popla-
chu. Může být vybavena i komunikátorem pro vzdálený 
přenos informací. 

• Detektory - slouží k snímání podnětů, které by mohly 
být vyhodnoceny jako napadení vozidla. Mohou dopl-
nit základní funkce střežení vniknutí do vozidla dveřmi, 
kapotou, kufrem o např. střežení vnitřního prostoru nebo 
manipulaci s vozidlem i pokus o krádež kol. 

• Siréna - slouží k akustické signalizaci v případě po-
plachu. Upozorní okolí vozu na neoprávněnou mani-
pulaci a odrazuje zloděje od „práce“, při které je na něj 
upozorňováno. 

Kvalitní autoalarmy mají zpravidla integrovaný imobili-
zér. Autoalarmy pro základní zabezpečení zajišťují lokální 
signalizaci. Autoalarmy vyšších kategorií obsahují komu-
nikátory pro přenos poplachové zprávy k uživateli. Nejčas-
těji se k tomuto využívá komunikace na mobilní telefon, 
který je běžnou součástí našeho života. Výhodou telefonu 
je i zpětná komunikace s vozidlem například pro ověření 
stavu uzamčení vozidla nebo blokování vozidla proti zneu-
žití. Kvalitní autoalarmy s GSM komunikací jsou vybaveny 
GPS přijímačem pro přesné určení polohy vozidla. To lze 
využít samozřejmě při poplachu, ale také při kontrole za-
městnanců, kde se právě nachází.
Imobilizér je zařízení, které pasivním způsobem blokuje 
možnost neoprávněného nastartování vozidla. Imobilizér, 
podle typu, přerušuje důležité elektrické a palivové obvody 
vozu. V zemích Evropské unie jsou imobilizéry povinnou 
výbavou u nově vyráběných vozů. Každopádně rozšíření 
sériového a doplňkového imobilizéru v kombinaci s autoa-
larmem je výrazným zvýšením ochrany vozidla.

Společnosti zabývající se tímto typem zabezpečení:
• JABLOTRON ALARMS a.s.
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