
Vloupání do sklepů v panelových a bytových domech 

Jak zamezit vloupání, či minimalizovat škody 

 

V rámci Královéhradeckého kraje policisté velmi často řeší případy vloupání do sklepních kójí 

v panelových či obytných domech. Terčem útoku jsou sklepní kóje ve společných prostorech domů, 

odkud nenechavci kradou jízdní kola, sportovní potřeby, nářadí či jiné uložené cenné věci.  Zloději si 

většinou vybírají sklepy v domech na sídlištích ve větších městech, ale v bezpečí nejsou kóje 

v menších obcích v obytných domech s menším počtem bytových jednotek.   

Například 11. listopadu 2013 přijali policisté v Hradci Králové oznámení o vloupání do šesti sklepních 

kójí, při kterých byla poškozeným způsobena škoda více jak 60 tisíc korun. Ze sklepů zmizelo 10 

jízdních kol, 4 plechové disky s pneumatikami, přilba a vysavač.  Policisté řeší i případy, kdy zloděj 

odcizí z jediné sklepní kóje věci v hodnotě 100 tisíc korun. 

Policisté se danou trestnou činností zabývají, kdy vše začíná ohledáním místa činu, výslechy 

poškozených, šetřením v okolí a dalšími úkony směřujícími k odhalení pachatele, či nalezení 

odcizených věcí. Objasněnost této majetkové trestné činnosti je i přes snahu policistů nízká.  

Zloději využívají snadnou dostupnost cenných věcí uložených v kójích, které jsou v původní 

dokumentaci nazývány jako „potravinové sklípky“. Tento název vystihuje přesně to za jakým účelem a 

s jakou bezpečnostní ochranou byly tyto leckde „dřevěné klícky“ budovány. 

Níže Policie České republiky uvádí několik ať již technických či jiných opatření, kterými lze zvýšit 

bezpečnost jak v domě, tak odolnost kóje, či jiná opatření, kterými můžeme pohyb pachatele značně 

omezit. 

 do sklepů neukládejte cenné věci či hodnotné sportovní vybavení 

 k jejich uskladnění využívejte pokud možno zděných uzamykatelných místností, komor na 

chodbě u bytů, či komor v bytech.  

 čas od času, dle počtu změn obyvatel ve vchodu, zvažte výměnu zámkové vložky vchodu do 

domu a dveří ve společných prostorech 

 zamezte vstupu cizích lidí, nepouštějte cizí lidi do domu, kteří přes domovní telefon pod různou 

záminkou požadují otevření vchodu – ověřte si jejich důvod 

 zvažte uzamykání vstupních dveří do domu i ostatních dveří v domě 

 instalace bezpečnostního kování na vstupních dveřích vchodu i na dveřích v suterénu domu 

velmi znesnadní pohyb zloděje 

 je vhodné rovněž uzamykáním dveří v chodbách zamezit v pohybu ve sklepních prostorech 

jednotlivých vchodů v obytném – panelovém domě. (pokud tím nedojde například k ohrožení 

požární bezpečnosti) 



 k uzamčení sklepní kóje využívejte masivní visací zámky, cylindrické zámkové vložky, 

uzamykatelné závory, či uzamykací mechanismy, u kterých zloděj nemá možnost dostat se 

k třmenu zámku. Vhodná je vzájemná kombinace těchto prvků. 

 Pokud použijete masivní visací zámek, tak zvažte i instalaci masivních oček - petlice na dveřích 

kóje – „zabezpečení je tak silné jako jeho nejslabší článek“ 

 neumožňujte zlodějům výhled do kóje – včetně pohledu z horní strany 

 i ve sklepní kóji jízdní kolo uzamykejte masivním zámkem k pevnému předmětu (instalace 

masivních kovových ok do podlahy, či ke kovové konstrukci kóje) 

 bezpečnost vchodu i sklepní kóje zvýší instalace kamerového systému, či elektronického 

zabezpečovacího systému 

 nebuďte lhostejní k pohybu cizích osob ve vašem vchodu, při zjištění podezřelých osob 

vyrozumte o jejich pohybu Policii ČR 

 rovněž věnujte pozornost i jiným podezřelým okolnostem – podezřelé zvuky ze sklepních 

prostor, stěhování věcí cizími lidmi… 

 doporučené prvky vzájemně kombinujte 

 nezapomeňte rovněž na vhodné pojištění věcí, či úložných prostor 

 pokud zjistíte, že došlo k vloupání do sklepní kóje, nevstupujte do ní (pokud to není nezbytně 

nutné), neuklízejte a věc oznamte na Policii ČR 

 jako poslední poznatek uvádíme ten, že pokud zloděj v kóji narazí na jízdní kolo, ze kterého je 

demontované sedlo, bude na něm jen stěží odjíždět. 

 

Znesnadněme zlodějům vstup do domu, pohyb ve společných prostorech, výběr kóje s lákavým 

lupem, vstup do kóje, odnesení věci z kóje a ze vchodu. 

 


