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Moudrost a zkušenostiVstupní dve

Moudrost a zkušenosti
MuÏi a Ïeny v pokroãilém vûku se nestávají podle policejních statistik nej-
ãastûji obûÈmi trestn˘ch ãinÛ. To neznamená, Ïe by nemûli vûdût o v‰ech
opatfieních, které jim pomohou zajistit zv˘‰ené osobní bezpeãí.
Pfiedností zralého vûku jsou moudrost a dostatek Ïivotních zku‰eností.
Nev˘hodou se mohou stát zhor‰en˘ zrak, sluch, pohyblivost a nedosta-
tek fyzick˘ch sil. Dobr˘m spojencem v tomto vûku je solidarita s jin˘mi
lidmi, ‰patn˘m rádcem b˘vá strach.

Kde hrozí nebezpečí
Obûtí trestného ãinu se star‰í lidé mohou stát:
– doma (v bytû, na chodbû, ve sklepû, na chatû);
– na ulici;
– v dopravním prostfiedku.

Za dveřmi vašeho bytu
Domov je pro kaÏdého z nás symbolem bezpeãí. 
Statistické údaje potvrzují pravdivost lidového rãení: PfiíleÏitost dûlá zlo-
dûje. Tfietina zlodûjÛ patfií k tak zvan˘m spontánním pachatelÛm a vyuÏi-
je situace, kdy lidé zanedbají elementární bezpeãnostní opatfiení (otevfie-
ná okna, nedovfiené dvefie, volnû se povalující náfiadí a Ïebfiíky, lehce pfie-
konateln˘ zámek). Viditelnû instalované zabezpeãovací systémy (bezpeã-
nostní uzamykací systém, panoramatické kukátko, zdvojené uzamykání,
masivní dvefie pfiípadnû mfiíÏe,)odradí více neÏ 70% pachatelÛ krádeÏí
vloupáním. Investice do tohoto vybavení vám pfiinese vût‰í faktické bez-
peãí a z toho plynoucí pocit klidu.
Provûfite proto ze v‰eho nejdfiíve, zda máte kvalitnû zabezpeãené ve‰keré
vstupy do bytu: vchodové dvefie, okna, vik˘fie, balkon, propojovací dvefie
z pÛdy, z garáÏe a dal‰í. 

Vstupní dveře
Pfiesvûdãete se poklepem, zda zárubnû va‰ich vstupních dvefií nejsou
duté. JestliÏe ano, obraÈte se na sluÏby, které vám zárubnû vyplní beto-
nem. Duté zárubnû dokáÏí zlodûji rychle a nesly‰nû roztáhnout a tím si
otevfiít i zamãen˘ byt.
Na dvefiích va‰eho bytu ãi domu by nemûlo chybût panoramatické kukát-
ko, správnû nainstalovan˘ bezpeãnostní fietízek a bezpeãnostní uzamyka-
cí systém. Pokud jsou pro vás taková opatfiení finanãnû pfiíli‰ nároãná,
domluvte se s ostatními nájemníky. Pfii vût‰í zakázce mÛÏete získat slevu.
Na dvefiním ‰títku (u vchodu do domu i vchodu do bytu) je vhodné uvá-
dût pfiíjmení v mnoÏném ãísle, napfiíklad Novákovi, Beranovi,  nebo
v muÏském rodu, zvlá‰È v tûch pfiípadech, kdy v bytû Ïije osamocená Ïena.
MoÏná, Ïe si va‰e rodina rok co rok marnû láme hlavu nad vhodn˘m dár-
kem k va‰im narozeninám nebo pod vánoãní stromeãek. Proã by takov˘m
dárkem nemohlo b˘t právû kvalitní zabezpeãení va‰eho bytu?
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V roce 2002 policie v Praze vy‰etfiovala 1.108 pfiípadÛ
loupeÏn˘ch pfiepadení. V 69 pfiípadech se jeho obûtí stali lidé
v dÛchodovém vûku. Nejãastûji byly pfiepadeni na chodbû
domu nebo ve svém bytû.



Neznámý za dveřm
V domě
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V domě
Domluvte se s majitelem domu a ostatními nájemníky o bezpeãnostních
pravidlech:
– v‰ichni budou zamykat domovní dvefie;
– na chodbách, ve sklepû a ve v˘tahu bude vÏdy funkãní osvûtlení;
– sousedé budou solidární v pfiípadû ohroÏení nûkterého z obyvatel
domu, pomohou nebo zavolají policii také tehdy, pokud bude v nebezpe-
ãí majetek obyvatel domu;
– neznámé lidi nebude nikdo pou‰tût do domu, pokud jiÏ budou uvnitfi,
lidé z domu se zeptají, ke komu jdou;
– sousedé si vzájemnû poskytnou telefonní ãísla, nejlépe na mobil i do
zamûstnání, mohou tak b˘t vãas vyrozumûni napfiíklad v pfiípadû krádeÏe
vloupáním do jejich bytu;
– dÛchodci, Ïeny v domácnosti a na matefiské dovolené mohou v domû
nabídnout, Ïe dohlédnou na bezpeãn˘ odchod a návrat mal˘ch dûtí do
a ze ‰koly.

Neznámý za dveřmi
Vût‰ina lidí, ktefií se ocitnou za dvefimi va‰eho bytu, má dobré úmysly. To
v‰ak neznamená, Ïe mÛÏete b˘t ve v‰ech pfiípadech dÛvûfiiví a neopatrní.
Je stále dost tûch, ktefií vás budou chtít pfiipravit o majetek a pokusí se
o to i v dobû, kdy budete doma.
Neotevírejte nikdy dvefie svého bytu, dokud si nejste naprosto jisti, Ïe ãlo-
vûka za dvefimi znáte. Pokud vás nûkdo oslovuje jménem, je‰tû to nezna-
mená, Ïe vás zná. Jméno si pfieãetl na vizitce dvefií nebo na po‰tovní
schránce s ãíslem bytu. 
Stává se, Ïe si pachatelé loupeÏn˘ch pfiepadení obstarají fale‰né prÛkazy
a vymyslí si pádn˘ dÛvod proto, abyste jim otevfieli (havárie v domû, kon-
trola televizní pfiípojky, vzkaz nebo telegram, nutnost rychle zatelefonovat
pro pomoc, nevolnost, porucha na topení, atd.). 
Takov˘m lidem neotevírejte vÛbec dvefie a nikdy takové lidi nepou‰tûjte
do bytu, i kdyby vypadali velmi dÛvûryhodnû. Mluvte s nimi jen pfies
zavfiené dvefie, máte-li dobr˘ fietízek nebo bezpeãnostní závoru, mÛÏete
dvefie pootevfiít. To uÏ v‰ak ãásteãnû riskujete. Pokud je jejich Ïádost nalé-
havá, fieknûte jim, aby pfii‰li znovu v doprovodu ãlovûka ze sousedství,
kterého znáte. Pokud máte telefon, mÛÏete si dotazem ovûfiit, zda uvede-
n˘ podnik k vám skuteãnû takového ãlovûka poslal. Je dobré mít pro
takové pfiípady poblíÏ telefonního aparátu ãísla linek na policii, hasiãe,
záchrannou sluÏbu a dobré sousedy. 
V pfiípadû bezprostfiedního ohroÏení volejte o pomoc z okna. Îádejte
kolemjdoucí lidi, aby pfii‰li k va‰emu bytu, uveìte patro a ãíslo dvefií. Pro
upoutání  pozornosti lidí na ulici se radí vyhodit napfiíklad z okna nûjak˘
pfiedmût. Pokud neznám˘ za dvefimi nemá dobré úmysly, rychle zmizí pfii
pfiíchodu prvního ãlovûka. Nestojí totiÏ o publicitu, nechce riskovat a bojí
se, Ïe by ho mohli svûdci pozdûji popsat policii.
Buìte také velmi opatrní, jestliÏe chcete kontaktovat cizí osoby prostfied-
nictvím inzerátu (prodej nebo koupû vûcí, seznámení, v˘mûna bytu
apod.). PoÏádejte pfiátele nebo známé, aby s vámi byli doma nebo vás
doprovodili pfii prvním setkání „na inzerát“.
Nikdy nepfiechovávejte doma více penûz v hotovosti. UloÏte je v dopro-
vodu spolehlivé osoby do banky, na po‰tu nebo do spofiitelny. Mnoha
starostí vás zbaví sporoÏiro pfiípadnû platební karty. Nechte si jejich pou-
Ïití a pfiednosti vysvûtlit.
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…neotvírejte
nikdy dvefie
svého bytu,
dokud si nejste
naprosto jisti, Ïe
ãlovûka za
dvefimi znáte…



Na ulici
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Na ulici
Na odlehlá místa se snaÏte chodit jen v doprovodu znám˘ch osob. Po set-
mûní se pokud moÏno vyh˘bejte rizikov˘m místÛm: parkovi‰tû, okolí hos-
pod, diskotékov˘ch klubÛ, nádraÏí, staveb, stanic metra, autobusov˘ch
zastávek.
Nenoste s sebou vût‰í ãástky penûz nebo drahé pfiedmûty. Pfiijmûte
malou, ale dobrou praktickou radu. Noste s sebou je‰tû jednu malou
penûÏenku s men‰ím obnosem. V pfiípadû pfiepadení, mÛÏete tuto penû-
Ïenku oÏelet a prohlásit, Ïe víc penûz u sebe právû nemáte. Lupiã se spo-
kojí spí‰e s málem, ale nesnese odpovûì, Ïe mu nedáte vÛbec nic. 
UdrÏujte vÏdy bezpeãnou vzdálenost od temn˘ch prÛchodÛ a vchodÛ do
domÛ. Domovní rohy obcházejte na vzdálenûj‰í stranû chodníku. 
Pokud to zmen‰í vá‰ pocit neklidu a ohroÏení, kupte si obrann˘ spray
a noste jej pfiipraven˘ v kapse. 
V trÏnici, v obchodních domech a pfii v‰ech nákupech buìte pfii v˘bûru
zboÏí opatrní, nikdy neztrácejte kontrolu nad svou ta‰kou a kapsami.
Pfii vstupu do domu zvy‰te svou pozornost. Pokud je v takovou chvíli ve
va‰í bezprostfiední blízkosti neznám˘ ãlovûk, radûji do domu nevstupujte.
Cítíte-li se ohroÏeni, poÏádejte o pomoc jiné lidi na ulici.
Pokud se vám del‰í dobu zdá, Ïe jde nûkdo za vámi, zpomalte nebo pfie-
jdûte na druh˘ chodník. Pfiitom pozorujte osobu, která za vámi ‰la.
Pfiesvûdãíte se, zda jsou va‰e obavy oprávnûné. JestliÏe ano, hledejte
opût pomoc u jin˘ch lidí. 

…nikdy neztrácejte kontrolu nad svou ta‰kou a kapsami…



V dopravním prostředkuNásilí v rodině

Prověřte svůj strach
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To je pro tebe dobré, to ti bude staãit. Takové chování se mÛÏe pomalu
a jistû promûnit ve vût‰í násilí. Pak uÏ nebude ve va‰ich silách opakující
se násilí zastavit. To je tfieba udûlat v samotném zaãátku i za cenu, Ïe své
blízké nebudete nûjakou dobu vídat. Mûjte na pamûti, Ïe lep‰í je zÛstat ve
spoleãnosti dobr˘ch pfiátel mimo okruh rodiny nebo zÛstat dokonce
samotn˘, neÏ si nechat ubliÏovat nejbliÏ‰ími pfiíbuzn˘mi. Pokud se vám
zdá, Ïe situaci nezvládáte, hledejte rychle pomoc u odborníkÛ. Napfiíklad
zavolejte na DONA linku, která v nepfietrÏitém provozu radí právû obûtem
domácího násilí. âíslo této linky je lehce zapamatovatelné  2 5151 1313.
Tuto linku mÛÏete doporuãit i sv˘m vrstevníkÛm, ktefií se s podobn˘m
problémem uvnitfi rodiny pot˘kají.
Kde jinde, neÏ ve vlastní rodinû, máte právo na ochranu, pomoc a pocit
bezpeãí.

Prověřte svůj strach
Star‰í lidé jsou velmi vnímaví k ohroÏení, ale i k ne‰tûstí druh˘ch. âasto
v‰ak také trpí pfiíli‰n˘m strachem, kter˘ zcela ovládne jejich Ïivot.
Zkuste si odpovûdût na následující otázky :
1. Trpíte ãasto bezdÛvodn˘mi pocity strachu?
2. UÏíváte medikamenty, abyste napfiíklad veãer zvládli strach ze samoty
a tmy?
3. Mluvíte ãasto se sv˘mi znám˘mi o kriminalitû?
4. Îijete díky strachu v sociální izolaci (radûji nikam nechodíte, nikoho
k sobû nezvete, neprovozujete Ïádné aktivity mimo domov)?
5. Propadáte panice nad novinov˘mi titulky v ãerné kronice?
6. Pûstujete si svÛj strach?

JestliÏe odpovûì na vût‰inu otázek zní ano, ovlivÀuje strach v˘znamnû
vá‰ Ïivot. Pokuste se s tím nûco udûlat. 
Napfiíklad:
• Promluvte si o tom s nûk˘m z rodiny, s dobr˘m znám˘m, pfiípadnû
s lékafiem. 
• ObraÈte se na nûkterou z telefonních krizov˘ch linek dÛvûry. 
• Vyh˘bejte se zprávám o zloãinu, nesledujte drastické filmy a kriminální
pfiíbûhy. 
• Vyhledávejte naopak dobré zprávy, klidnou ãetbu a pfiíjemná setkání.

V dopravním prostředku
Bezpeãné místo v kaÏdém dopravním prostfiedku je vÏdy v blízkosti fiidiãe
a dvefií. V metru je to urãitû první vagón.  Nestyìte se oslovit jiného ãlo-
vûka, pokud potfiebujete pomoc. Pokud vás nûkdo obtûÏuje, snaÏí se vám
vytrhnout ta‰ku, tlaãí se na vás, vyvolejte z davu konkrétní osobu. To zna-
mená, Ïe o pomoc poÏádáte nejlépe dÛvûryhodnou osobu stfiedního
nebo mlad‰ího vûku. Oslovíte ji nahlas, napfiíklad slovy: „Mlad˘ muÏi, vy
v té modré bundû, buìte prosím tak laskav˘ a pomozte mi.“ V tu chvíli se
totiÏ ostatní lidé podívají právû na tohoto muÏe a budou ãekat, co udûlá.
Tato strategie je mnohem lep‰í, neÏ jen volat „Pomoc, pomoc!“ Takové
volání je totiÏ zpravidla urãeno v‰em a nikomu zároveÀ. Nezavazuje kon-
krétní osobu, aby nûco udûlala ve vá‰ prospûch. A tak se lidé ve vût‰inû
pfiípadÛ otoãí a neudûlají nic.
Vyh˘bejte se tlaãenicím. Rukou si pfiidrÏujte kabelku nebo ta‰ku.
Zabráníte tak jejich otevfiení nebo vytrÏení. Nûktefií pachatelé dokonce
neváhají rozfiíznout dno nebo postranní ãást kabelky, aby mohli rychle
vyprázdnit její obsah. Pokud máte ta‰ku pfied sebou, není takov˘ útok
témûfi moÏn˘.

Riziko, Ïe se stanete obûtí trestného ãinu, není veliké. Pfiem˘‰lejte v‰ak
o takovém chování, které mÛÏe b˘t nebezpeãné. 
Neopatrn˘ je ten, kdo:
1. Jde do sklepa, k sousedce nebo se smetím a nechá otevfien˘ byt.
2. Otevírá neznám˘m lidem.
3. Chlubí se cenn˘mi pfiedmûty.
4. Zve do bytu lidi, se kter˘mi se právû seznámil.
5. Pfied v˘bûrem penûz z bankomatu se nepodívá, zda není 

v jeho blízkosti podezfiel˘ ãlovûk.
6. Chodí po setmûní sám do parku nebo na odlehlá místa.
7. PÛjãuje peníze lidem, které dobfie nezná.

Násilí v rodině
Nûktefií star‰í lidé jsou vystaveni napospas násilnému chování ze strany
ãlenÛ vlastní rodiny. Takové jednání vût‰inou zaãíná mírnûj‰ími projevy
(napfiíklad pfiikazováním, okfiikováním, poniÏováním, omezováním).
Netrpte proto sebemen‰í projevy omezování a útisku. Nejste povinni sná-
‰et napfiíklad rámus (reprodukce hudby, TV program). 
NepfiipusÈte, aby vám pfiíbuzní fiíkali:
Ty uÏ nic nepotfiebuje‰, stejnû nikam nechodí‰.



PRACOVIŠTĚ
BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ
(pomoc obětem
a svědkům trestných činů
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Důležitá telefonní čísla a adresy:
(místní linky si doplÀte sami)

Policie âR – tísÀové volání:  158
Hasiãi: 150
Lékafiská záchranná sluÏba: 155
NejbliÏ‰í sluÏebna Policie âR: ...………….
NejbliÏ‰í lékafiská pohotovost: ..................
NejbliÏ‰í linka dÛvûry: ..................
Sousedé: ..................
Poradna pro seniory sdruÏení „Îivot 90“:

nonstop linka 222 221 771
(v listopadu 2003 se bude ãíslo mûnit na 800 157 157), 

recepce 222 221 073-5 (pondûlí – pátek od 8–16.30 hodin).

Bílý kruh bezpečí
je obãanské sdruÏení s pÛsobností v âeské republice, které bylo zaloÏeno
v roce 1991 a je zamûfieno na pomoc obûtem trestn˘ch ãinÛ a na preven-
ci kriminality. Prostfiednictvím odborného a bezplatného poradenství Bíl˘
kruh bezpeãí pomáhá lidem vzpamatovat se z proÏitého traumatu, setkat
se s odborníky, které jejich problém zajímá a dosáhnout sv˘ch práv
v postavení po‰kozeného a svûdka. Od roku 1999 spolupracuje Bíl˘ kruh
bezpeãí s Nadaãním fondem Filipa Venclíka. 

PRACOVIŠTĚ
BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ 
(pomoc obětem a svědkům trestných činů) 
V ČESKÉ REPUBLICE
Aktualizace ke dni 20. 9. 2003, pfiípadné zmûny zjistíte vÏdy v Centrále
Bílého kruhu bezpeãí.

Centrála:
Tel.: 257 317 110
bkb@volny.cz
Fax: 251 512 299
www.bkb.cz

PORADNA PRAHA                         
Du‰kova 20,  150 00 Praha 5         
úter˘ aÏ ãtvrtek:  17–20 hodin        
tel.: 257 317 100                             

PORADNA BRNO
Slovinská 41, 612 00 Brno
kaÏdé úter˘: 17–19.30 hodin
tel.: 541 218 122

PORADNA PARDUBICE            
Pospí‰ilovo nám. 1693                
530 03  Pardubice 3                   
kaÏdé úter˘: 17-19 hodin        
tel.: 466 265 264                     

PORADNA OLOMOUC
Katefiinská 8
772 00  Olomouc
kaÏdé úter˘: 16–18 hodin
tel: 585 423 857

PORADNA PLZE≈                   
Americká ulice 42,                   
301 35  PlzeÀ   124, 
v budovû Právnické fakulty ZâU  
kaÏdé úter˘:  16–18 hodin
tel.: 377 637 695

PORADNA OSTRAVA 
Ulice 28. fiíjna
v Domû kultury
702 00 Ostrava
kaÏdé úter˘: 16-18 hodin
tel./fax: 597 489 204

DONA LINKA
sluÏba s nepfietrÏit˘m provozem
pro obûti domácího násilí
tel: 2 5151 1313

DONA CENTRUM OSTRAVA
poradna pro obûti domácího násilí
Ulice 28. fiíjna 124, 702 00 Ostrava
– Moravská Ostrava
Pondûlí a pátek  8 – 14 hodin
âtvrtek  14 – 20 hodin
tel.: 597 489 207
e-mail: donacentrum@quick.cz


