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rekreaèních objektù
P

odíl vloupání do rekreaèních objektù (chaty, chalupy apod.) na celkové
kriminalitì v ÈR je dlouhodobì na vysokém stupni. Celková dynamika majetkové trestné èinnosti má sice za poslední období sestupný trend, ale je tøeba
pøipomenout, e zejména drobné krádee, èasto se opakující i nìkolikrát za
rok u stejného rekreaèního objektu, nejsou vùbec policii nahlaovány. Úroveò
takovéto latentní kriminality je velmi obtínì odhadnutelná.

Proè majitelé chat a chalup
nenahlaují vekeré pøípady vloupání?
Jednou z pøíèin je jistì pomìrnì nízká objasnìnost, která se pohybuje okolo
32 %. Pro policii je samozøejmì hodnì tìké vypátrat a získat dostateèný poèet
a kvalitu hodnovìrných stop po zlodìji, o kterém neví, zda-li chatu vyloupil vèera
èi pøed mìsícem. Návtìvnost rekreaèních objektù má toti v prùbìhu roku svá
nemìnná pravidla. V zimních mìsících sem jezdí lidé velmi zøídka  výjimkou
jsou objekty vhodné pro celoroèní uívání. Vìtí intenzita návtìv pøichází na
jaøe a kulminuje v létì o dovolených, aby s pozdním podzimem klesala.
Zabìhlý stereotyp, kdy ve vední dny vìtina z nás pracuje ve mìstì a na
víkend odjídí na chaty a chalupy, vyhovuje jednoznaènì zlodìjùm. Dokládají
to policejní statistiky, které uvádìjí nejvìtí èetnost u rekreaèních objektù v úterý,
støedu a ètvrtek.
Máme dvojí domácnost. Paradoxem je, e drahé vìci z chat odváíme do
mìstského bytu, kdy rekreaèní objekt zazimováváme. S pøíchodem jara
a v prùbìhu léta a podzimu ji nebezpeèí krádeí vloupáním podceòujeme
nebo jsme pohodlní a vìci necháváme v rekreaèním objektu. Jde o lednièky,
satelity, videorekordéry, barevné televizory, radiomagnetofony, vaøièe, vrtaèky,
sekaèky, pily, kola apod. Chata èi chalupa v nedìli veèer osiøí a od té doby a
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do pøítího víkendu mají nenechavci volné pole pùsobnosti. Faktem ale zùstává, e ne ve je moné neustále pøeváet (lednièky, praèky) z místa na místo.
Dalím dùvodem je, e nìkdy nejsou zpùsobené kody tak velké (potraviny, pøikrývky apod.) nebo se jedná u o nìkolika násobnou kráde bìhem jedné rekreaèní sezóny a majitelé ji nechtìjí podstupovat èasto zdlouhavou
anabázi protokolování u policie, kdy výslednost práce policie má zhruba tøetinovou úspìnost.

Nìco o struktuøe zlodìjù v rekreaèních objektech
Lapky lze rozdìlit do nìkolika skupin. Prvá skupina pachatelù, nejménì zpùsobující kody, jsou lidé bez domova nebo bez práce, kteøí se spokojí s pøespáním
a nalezením nìèeho ke snìdku èi k napití. Poté navtíví dalí chatu.
Pachatelé druhé skupiny vyuívají zimní klid v chatových osadách
a v chatách se skrývají pøed spravedlností. Patøí sem zejména recidivisté.
Tøetí skupina pachatelù, nejvíce kodící, jsou èlenové organizovaných skupin. Ti mají pøedem velmi dùkladnì vytipovány objekty zájmu, pracují na objednávku a vyuívají nejmodernìjích technických vymoeností k pøekonávání
mechanických a elektronických zábran nebo ke vzájemné komunikaci.
Bohuel se stávají i pøípady, kdy nespokojený zlodìj nenalezl co chtìl a ze
zlosti zpùsobil v objektu znaèné kody, nìkdy konèící tøeba i poárem, pøi nìm
pìkná chalupa lehne popelem.

Rady chataøùm a chalupáøùm
Kadý objekt a rekreaèní objekty zvlátì je moné zabezpeèit pouze proti
urèitému riziku. Jsou velké rozdíly mezi chatou uprostøed rozlehlé chataøské kolonie v blízkosti vìtího mìsta se zavedeným telefonem a elektrorozvodnou sítí
(230 V) a osamocenou chaloupkou uprostøed lesa bez elektøiny a jiného dostupného spojení. Dalí vliv na riziko vykradení má hodnota majetku uloeného ve
stavení. Vemu by mìl odpovídat urèitý stupeò zabezpeèení. A nyní podrobnìji.

Základem je vdy mechanické
zabezpeèení stavebních otvorù
Nejslabím místem vech objektù vèetnì rekreaèních jsou vekeré stavební otvory  vstupní (dveøní) a okenní prostory a prosklené plochy (verandy).
Pachatelé tudy pronikají zhruba v 80 % vech pøípadù vloupání (viz pøedchozí
kapitoly).
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Obr. 10.1

Uzamykatelná venkovní ocelová závora na døevìných okenicích

Okna a prosklené plochy lákají zlodìje asi nejvíce, nebo se relativnì snadno pøekonávají. Jejich ochrana je v pøípadì rekreaèních objektù problematická, ale pøesto jim vìnujeme zvýenou pozornost. Øeením je vyuití napøíklad
møíí, bezpeènostních skel, bezpeènostních fólií, uzamykatelných okenic èi
kvalitních okenních mechanizmù.
Pøi ochranì rekreaèních objektù má velký význam opìt ohranièení pozemku kvalitním oplocením (plot lakový, zdìný, pletivo). Movitìjí majitelé by mìli
vìdìt o výhodách a monostech perimetrie.

Obr. 10.2
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Nevhodné uzamèení kùlny visacími zámky s petlicí
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