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Udělejte vše pro Váš bezpečný byt

Ochranu proti vypáčení vstupních dveří na
straně pantů páčidlem z vnější strany dveří
a zároveň ochranu proti vysazení dveří
z pantů zapáčením páčidlem na straně pantů
z pod prahu z vnější strany vstupních dveří

Ochranu proti vypáčení vstupních dveří
páčidlem zapáčeným mezi kováním
a hranou zárubně

Bezpečnostní kování minimálně
bezpečnostní třídy 3

Ochranu proti vykopnutí
dveří vylomením zámkové
části na pravé straně bezpečnostního kování z vnější
strany vstupních dveří

Ochranu proti vyražení vstupních dveří
roztržením plechu zárubně na vnitřní
straně zárubně v oblasti závory zadlabacího zámku

Pojistku před vstupními dveřmi
nezávislou na vstupních dveřích, která by zabránila jakémukoliv proniknutí do bytu v době
spánku majitele nebo uživatele
bytu

Protipožární dveře s certifikátem prohoření
minimálně 30 minut

Bezpečnostní dveře třídy 3 s požární
odolností

Vyšším stupněm zabezpečení je elektrická zabezpečovací signalizace.
Hlavní funkcí elektronické zabezpečovací signalizace je vyhlášení poplachu v případě napadení střeženého prostoru. Systém je řízen ústřednou,
která shromažďuje a vyhodnocuje informace z jednotlivých detektorů. Při
vyhlášení poplachu se aktivují sirény vně i uvnitř objektu. Informace o poplachu je zpravidla přenášena na pult centralizované ochrany, který zajistí
okamžitou kontrolu napadeného objektu. Uživatel ovládá celý systém pomocí jednoduché klávesnice.
Základem elektronického zabezpečovacího systému jsou
pohybové (též prostorové) detektory, které reagují na změny
ve svém zorném poli. Velmi jednoduchým čidlem je magnetický
kontakt, který reaguje na otevření dveří a oken. V nově stavěných domech je nutné také počítat s požárními detektory,
obvykle s optickou detekcí kouře, podle nové právní úpravy.

Připojení elektronické zabezpečovací signalizace na pult centralizované
ochrany by mělo být samozřejmostí. Jak pult centralizované ochrany funguje? Operátoři pultu centralizované ochrany nepřetržitě vyhodnocují
zprávy přicházející z jednotlivých elektronických zabezpečovacích systémů. V případě přijetí zprávy o poplachu vysílá operátor okamžitě zásahovou skupinu ke kontrole objektu. O výsledku kontroly je informován majitel
nebo uživatel. Pokud je objekt napaden, zásahová skupina usiluje o zadržení pachatele a operátor přivolá policii. Poté zásahová skupina objekt
střeží, dokud jej majitel nepřevezme, zadržený pachatel je předán policii.
Pult centralizované ochrany výrazně zvyšuje funkci zabezpečovacího
systému. Nejen že zajistí okamžitou
profesionální reakci v případě napadení objektu 24 hodin denně a 365
dní v roce. Operátor navíc informuje
majitele nebo servisní firmu o dlouhodobých výpadcích elektrické energie
nebo poruchových stavech systému.
Váš domov je tak stále v bezpečí.

Pomocnou ruku Vám při výběru kvalitního zabezpečení podá a především poradcem při výběru odborné firmy bude Asociace technických bezpečnostních firem Grémium Alarm. Nabízíme Vám:

*
*
*
*

pomoc při výběru správného druhu zabezpečení
odborné posouzení zabezpečení majetku a osob
pomoc při výběru dodavatelů kvalitního zabezpečení
konzultace a informace

více na www.gremiumalarm.cz

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra již více než dvanáct let
navrhuje, realizuje a finančně podporuje preventivní opatření zvyšující
bezpečí občanů České republiky. Jednou z jeho trvalých priorit je prevence
majetkové trestné činnosti, která kontinuálně tvoří významnou část celkově
evidované kriminality. I přes různé trendy a výkyvy dominují majetkové
kriminalitě krádeže vloupáním do bytů, rodinných domků a do víkendových
chat.
Brožurka, kterou držíte právě v ruce, je dalším počinem
Ministerstva vnitra v informování občanů o možnostech
zabezpečení, a tím dosažení větší míry pocitu bezpečí
a ochrany jejich majetku a v některých případech i zdraví.
Budete-li se řídit uvedenými radami, můžete významným způsobem ztížit práci pachatelům
vloupání do bytů.

Jak co nejlépe zabezpečit své obydlí? Odpovědi najdete v programu
BEZPEČNÁ LOKALITA
Cílem programu Bezpečná lokalita je bojovat proti majetkové kriminalitě, která je nejrozšířenějším druhem trestné činnosti, a zároveň zvyšovat bezpečí občanů.
Program realizuje Ministerstvo vnitra a Policie ČR ve spolupráci s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a Českou asociací pojišťoven.
Program poskytuje občanům:
 informace o možnostech zabezpečení majetku, obydlí, automobilů, o konkrétních technických
opatřeních (například u rizikových míst objektů, dveří a oken),
 odbornou pomoc při výběru typu a rozsahu zabezpečení a dává jistotu, že přijímaná technická
opatření zaručují požadované standardy kvality,
 informace o certifikované technice a službách zabezpečovacích a bezpečnostních firem, které
se řídí etickým kodexem a evropskými normami
(www.mvcr.cz/prevence/obcanum/rady/odborne/certifik/index.html),
 informace o optimálních pojistných produktech pojišťoven,
 informace o zásadách bezpečeného chování osob,
 informace o kontaktech na policejní preventivní pracoviště, na policejní poradenská místa a na
pracoviště obecních a městských policií.
Další informace o programu Bezpečná lokalita získáte:
 na internetu www.mvcr.cz/bezpecnost/lokalita.html
 na odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, tel.: 974832255, E-mail: sekropk@mvcr.cz
 na prezentačních akcích Policie ČR a od pracovníků preventivně informačních skupin Policie
ČR www.mvcr.cz/prevence/obcanum/pis/adresar.html
 v poradenských místnostech Policie ČR www.mvcr.cz/prevence/obcanum/pis/mista.html nebo
na pracovištích obecních a městských policií
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TISKÁRNA MINISTERSTVA VNITRA

Tisk a grafická úprava Tiskárna MV, p. o.,
Bartůňkova 4, 149 01 Praha 415

Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o.,
BartĤĖkova 4/1159
149 01 Praha 4
Tel.: 974 887 315, 348, 318, fax: 974 887 395
E-mail: zakazky@tmv.cz
www.tmv.cz

Tiskárna Ministerstva vnitra je vybavena ofsetovou a knihtiskovou technologií, která je především
zaměřena na merkantilní výrobu hospodářsko-úředních tiskovin. Je schopna zajišťovat i výrobu
časopisů a publikací ve vazbě šité drátem a ve vazbě lepené. Tuhé vazby zajišťujeme kooperačně
s jinými tiskárnami. Strategie naší tiskárny je založena na kvalitní polygraﬁcké výrobě a kromě toho
i na operativnosti výroby, kterou vyžadují jak naši zákazníci, tak i tisk Sbírky zákonů a ostatních
státních zakázek. Postupnou modernizací rozšiřujeme výrobní kapacity v oblasti barevného tisku.
Tiskárna je vybavena vlastním reprograﬁckým studiem a moderním DTP.
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