Co dělat v případě
kapesní krádeže
Ke kapesním krádežím dochází dnes a denně. Hasičský záchranný
sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR – Krajské ředitelství Brno a
Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik rad, jak můžete předejít
nechtěnému okradení a co máte dělat, jestliže se tak stane.

Kde hrozí kapesní krádeže
-

všude, kde je velká koncentrace lidí
(dopravní prostředky, obchody, centra
měst, tržiště, nádraží, nástupiště MHD,
koncerty, apod.),

-

tam, kde necháváte odložené věci
(čekárny u lékaře, kanceláře, nákupní
vozíky,
automobily,
restaurace,
koupaliště, vlak apod.).

Obr. 1: Dávejte si pozor na ulici.

Jaké finty mohou kapsáři použít
-

odlákat
Vaši
pozornost
(např.
zinscenovaná hádka spolupachatelů),

-

nabídky různých služeb a výrobků na
ulici s cílem zjistit, kam si po
zaplacení dáváte peněženku,

-

žádost o rozměnění peněz na ulici,

-

vyvolání „tlačenice“ při nástupu do
dopravního prostředku,

-

krádež
kabelky
nenápadným
odříznutím ucha kabelky,

-

stržení kabelky z ramene oběti pachatelem na motocyklu,

-

vytažení kabelky z auta nebo zavazadlového prostoru při stání na
semaforu,

-

spolupráce rodinných gangů – děti kradou, dospělí ukryjí kořist a zničí
důkazy.

Obr. 2: Žádost o rozměnění peněz na ulici
je jednou z fint kapsářů.

Jak předejít krádeži
-

nenoste cenné věci pohromadě (zvlášť peníze, doklady, mobil),

-

dávejte pozor na svoje věci, které při čekání odložíte vedle,

-

v „tlačenici“ buďte ve střehu (zvláště v prostředcích MHD),

-

jestliže při nákupu odložíte kabelku do košíku, mějte ji neustále na očích,

-

nenoste cennosti ve vnějších kapsách batohů a kabelek, v zadních kapsách
kalhot, apod.,

-

průběžně pohmatem kontrolujte, zda máte své cennosti na místě,

-

nenoste u sebe velké množství peněz v hotovosti (jestliže je to nezbytně
nutné, rozdělte částku na několik dílů a každý uschovejte zvlášť),

-

při výběru peněz z bankomatu kontrolujte situaci kolem Vás,

-

mobil zaheslujte tak, aby při každém použití vyžadoval zadání PIN kódu,

-

mějte zapsané výrobní číslo mobilu a jiné
elektroniky, kterou nosíte u sebe,

-

PIN kód od platební karty mějte uložený mimo
kartu,

-

kabelku nenoste přes rameno, ale pod paží
nebo vpředu,

-

v prostředcích MHD sundejte batoh ze zad a
dejte si jej dopředu,

-

ledvinku nenoste vzadu, ale vpředu nebo na
boku,

-

kufřík zajistěte zámkem nebo číselným kódem,

-

všímejte si okolí, podezřelé osoby obejděte
obloukem,

-

v případě, že Vás někdo na ulici požádá o
nějakou
„laskavost“,
buďte
maximálně
obezřetní.

Obr. 3: Při výběru peněz,
kontrolujte situaci kolem Vás.

Co dělat v případě krádeže
-

pokud vidíte, že se Vás snaží někdo okrást, vystupujte rozhodně, okřikněte
pachatele, braňte svoje věci (pokud odhadnete, že máte alespoň nějakou
šanci na úspěch),

-

proti přesile nezasahujte, snažte si ale všimnout pachatelů, příp. požádejte
kolemjdoucí o pomoc,

-

jste-li svědkem kapesní krádeže, upozorněte postiženého, poskytněte
pomoc,

-

jestliže nejste schopni pachatele zadržet, pokuste se ho alespoň
vyfotografovat mobilem nebo zapamatovat si jeho podobu a oblečení pro
další možnou identifikaci,

-

jestliže je okradená osoba zraněná, poskytněte jí první pomoc a v případě
potřeby volejte linku 155,

-

v případě krádeže
zablokujte,

platební

karty

kontaktujte

Vaši

banku

a

kartu

-

jestliže Vám byl odcizen mobil, zajistěte jeho zablokování u Vašeho
operátora,

-

krádež ohlaste na linku 158 a postupujte podle instrukcí operátora.

Chcete se dovědět více o tom, jak se správně chovat při
mimořádných událostech? V rámci projektu „Vaše cesty k bezpečí“
Vám Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR a Diecézní
charitou Brno nabízí další tipy našich chytrých blondýnek, které Vám
na webové adrese www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci poradí, jak
nejlépe vyřešit i jiné situace, ohrožující Vaši bezpečnost, zdraví, životy
a majetek.

