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Léto přeje dovoleným, ale i bytovým zlodějům 
 

Praha, 3. srpna 2022  

V horkém počasí lidé často usínají při otevřených oknech nebo dokonce 

balkonových dveřích a připravují tak doslova uvítací bránu pro zloděje. A tím, 

že ti pak nepotřebují překonávat žádnou překážku, vzniká i neřešitelná situace 

pro pojišťovnu. Pojištěné prostory totiž musí být uzavřené a uzamčené. Navíc 

jde bez ohledu na pojištění v takových případech také doslova o život. Pokud 

totiž zloději spáče probudí, může se změnit původně plánovaná krádež  

v tragédii. 

„Jestliže zloděj projde do bytu díky otevřenému oknu nebo balkonu doslova jako nůž 

máslem, nemůžeme to posuzovat jako pojistnou událost, protože tu charakterizuje 

překonání určité překážky,“ vysvětluje produktová specialistka Slavia pojišťovny Jana 

Pejsarová. Za pravdu jí dává i policejní charakteristika pojmu vloupání, která říká, že 

jde o vniknutí do uzavřeného prostoru a poukazuje přitom na překonání zámku nebo 

jiné jistící překážky. 

V horkých letních měsících opravdu počty bytových krádeží, kterých se v České 

republice ročně stane zhruba pět až šest tisíc, rostou. A stávají se dokonce i ve 

vyšších patrech panelových domů, kde zloději přelezou klidně i více než deset metrů 

nad zemí do bytu z okna společné chodby. Dům nebo byt tak můžete mít 

zabezpečený drahými nedobytnými dveřmi, ale zloději jej stejně vykradou. Vlezou  

do něho otevřeným oknem. 

Specialisté na zabezpečení bytů tvrdí, že 80 procent zlodějů se do vytipovaných 

objektů dostane během pěti minut. A otevřená okna jsou podle nich nejslabším 

článkem. Nemusejí totiž ani rozbíjet sklo, takže nezpůsobí žádný hluk. Z takto 

vykradených prostor si nejčastěji odnášejí elektroniku, protože například šperky se  

ve tmě špatně hledají.  

Nejhorší ale je, že překvapený zloděj, který vzbudí spící obyvatele domu či bytu,  

na ně může zaútočit. Místo do kolonky „krádež“ pak takový případ může na policii 

skončit i v kolonce „vražda“. 

 

 

Pro další informace kontaktujte:   

Slavia pojišťovna: Václav Bálek, tel.: 605 203 447, vaclav.balek@slavia-pojistovna.cz 

 

O společnosti Slavia pojišťovna a.s. 

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých 

zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze 

českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven 

v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, 
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kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, 

živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i 

personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 poboček a více než stovky kontaktní míst 

obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat 

fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia 

pojišťovny.  

 

 


