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POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE VARUJE (NEJEN) MAJITELE 
REKREAČNÍCH OBJEKT Ů, RODINNÝCH DOM Ů A BYTŮ PŘED 
KRÁDEŽEMI VLOUPÁNÍM!!! 

S přibývajícími případy vloupání nejen do rekreačních objektů, policie Libereckého 
kraje apeluje na majitele chat, chalup, rodinných domů a bytů, aby si řádně zabezpečili 
svůj majetek.  

Množí se případy krádeží vloupáním, kdy v souvislosti s tím často dochází i 
k poškozování věcí a k porušování domovní svobody.  

V některých případech pachatel překoná nedostatečné zabezpečení a vnikne do objektu, 
kde se pohybuje, konzumuje potraviny a při odchodu odnese věci, které se dají zpeněžit.  

Objevují se i případy, kdy pachatel vnikne do objektu i přesto, že jsou jeho obyvatelé 
doma (většinou v nočních hodinách, kdy lidé spí). Nezvaný návštěvník vejde do 
neuzamčené nemovitosti a odnese si cennosti, které se nachází poblíž vchodových dveří 
nebo, které mají obyvatele soustředěné na jednom místě v bytě (kabelky, peněženky, 
klíče od vozidla apod.). 

Policie ČR (nejen) majitelům nemovitostí doporučuje: 

• Zabezpečte si řádně svoji nemovitost pokaždé, když ji opouštíte 
• K zabezpečení rekreačních objektů použijte mechanické zábrany 
• Neváhejte investovat do elektronické ochrany  
• Pamatujte na pojištění nemovitostí proti krádeži 
• Na noc zamykejte všechny vchodové dveře 
• V přízemí svých obydlí zabezpečte okna proti vniknutí nezvané osoby 
• Cennější věci v domácnosti nikdy nenechávejte při vchodových 

dveřích nebo v blízkosti oken 
• V rekreačních objektech nenechávejte věci, které mají větší hodnotu 

a dají se zpeněžit  
• Pro případ odcizení věcí si pořiďte fotodokumentaci cenností a 

zapište si jejich výrobní čísla 
• Než vstoupíte do svého rekreačního objektu, nejprve jej zkontrolujte 

z venku, zda nejsou poškozeny možné přístupové cesty dovnitř 
(všechny venkovní dveře i balkonové, okna apod.) 

• Při podezření z vloupání ihned kontaktujte Policii ČR (158) a 
zásadně nevstupujte do objektu!!! 

• Pokud zjistíte, že jste byli okradeni až po vstoupení do obydlí, 
nemanipulujte s věcmi a ponechte vše ve stavu, v jakém jej zanechal 
pachatel. 

• Více informací naleznete na mobilní aplikaci „Zabezpečte se“    
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