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Okna a dveře Stavona chrání také před zloději
“Myslet na bezpečnost před nenechavci se vyplatí,” říká Ing. Antonín Sychra, ředitel
společnosti Stavona, která na trhu v České republice jako známý výrobce oken.
Stavony. Čísla hovoří jasně. Pokud si zloděj vybere dům, případně byt jako objekt
svého zájmu, v drtivé většině případů se do nich dostane. Samozřejmě, že oknem
či dveřmi. Má člověk vůbec šanci se proti tomu bránit?

„Stoprocentně ne, ale můžeme zlodějům
jejich počínání ztížit tak, že je to od jejich
úmyslu odrazuje,“ říká ing. Antonín Sychra, ředitel společnosti Stavona, která patří
k předním českým výrobcům oken a dveří.
Společnost, která působí na českém trhu již
patnáctý rok, se otázkami zabezpečení oken
a dveří objektů proti zlodějům soustavně
zabývá. Na toto téma - zabezpečení oken
a dveří - jsme položili řediteli Antonínovi
Sychrovi další otázky:

Pokud si někdo dům vytipuje a připraví
si podrobně plán na to, jak do něho vniknout, většinou se mu to opravdu podaří.
Jenomže podle evropských statistik, které
máme k dispozici, připadají na tento
druh vloupání pouze tři procenta případů
ze všech. Celých devadesát sedm procent
vloupání je tedy provedeno tzv. spontánním pachatelem, což znamená, že zloděj
vykrade objekt bez předchozí podrobnější
přípravy.

Když si pořizujeme okna či dveře, většinou nás zajímají parametry hovořící o ztrátách tepla a dále jejich estetický vzhled. Jak
je to ale s bezpečností?

Co z toho vyplývá pro ty, kdo uvažují
o nákupu nových oken a dveří?

Je to jeden z faktorů, na který je třeba při
jejich pořizování myslet také a zkušenosti
z posledních let ukazují, že se to vyplatí.

Především to, že drtivá většina pachatelů
krade nahodile a vyplatí se, abychom mu
cestu do objektu ztížili. Každá překážka,
kterou musí zloděj překonat, nám dává
větší šanci, že se dovnitř nedostane.

Sám však říkáte, že zabránit zloději, aby
se do objektu oknem či dveřmi nedostal,
stoprocentně nejde.

Okna a dveře jsou v domě či bytě asi
vcelku logicky z hlediska zabezpečení
proti zlodějům nejrizikovějšími místy...

Samozřejmě, kudy jinudy by se zloděj
měl do objektů také dostat? Znovu se
vrátím k evropské statistice. Téměř v padesáti procentech případů zloděj vnikne
do domu, případně bytu balkónovými
dveřmi, dalších třicet čtyři procent jde
na vrub oken. Pouze jedenáct procent
náleží vchodovým dveřím. Tady je jasný
důkaz, že se zabezpečením je třeba počítat
nejen u vchodových dveří.
Překvapuje především číslo u balkónových dveří...
Tady asi hraje roli snadná dostupnost
pro zloděje.
Co bývá nejčastějším prostředkem,
kterým pachatel překážku v podobě okna
či dveří překonává?
Opět podle evropských čísel, a česká
se od nich nebudou výrazně lišit, připadá
téměř sedmdesát procent na vypáčení
křídla.
Lze se proti tomu nějak účinně bránit?
Určitě ano. Existují systémy zabezpečení proti vypáčení, které značně ztěžují
pachatelům jejich počínání. Zkušenosti
ukazují, že v mnoha případech zloděj,
který na takové zabezpečení narazí, raději
odchází.
Co může Stavona v tomto směru
nabídnout?
Zabezpečení proti vypáčení je dnes
na velmi dobré úrovni, jde o účinný systém
ochranných bodů, kterým lze zabezpečit
celé okno, případně dveře.
Když však zloděj neuspěje páčením,
může okno jednoduše rozbít a dovnitř se
stejně dostane. Co s tím?
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Může, ale s větším rizikem pro něj.
Někdo totiž může slyšet, jak okno rozbíjí,
navíc si může někdo poškozeného okna
všimnout a upozornit na to. Proto je páčení
nejpoužívanější. Zloděj se totiž dovnitř

Redakčně zpracováno dle podkladu firmy Stavona spol. s r.o.
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dostane, aniž by vzbudil pozornost, a poté
má dostatek času se nerušeně pohybovat
uvnitř objektu.
Přesto možnost rozbití okna existuje
a nepatří k ojedinělým případům. Lze se
tomu bránit?
Ano. Můžeme nabídnout bezpečnostní
sklo, rolety nebo okenice, ale tady se už
hodně dostáváme k otázce ceny, která
vůbec hraje při výběru oken a dveří z hlediska bezpečnosti velkou roli.

objekt, který je například na osamělém
místě, o jaký objekt jde, čemu má sloužit.
Podle této míry rizika se pak bude rozhodovat, jakou funkci od oken a dveří z hlediska
jejich nároků na bezpečnost požaduje a zda
je za příslušnou cenu dostane. Napadá
mě srovnání s pojištěním. Tam také každý uvažuje o riziku, co se mu může stát
a podle toho si příslušné pojištění sjednává.

Každopádně jinak uvažuje člověk, který už
s vykradeným domem či bytem nějakou
zkušenost má, a jinak ten, který ještě ne.
Sám to mohu potvrdit, vykradený dům není
nic příjemného.
Někteří výrobci oken a dveří mají speciální bezpečnostní prvky ve standardní
nabídce, Stavona nikoliv. Proč?
Protože ne všechny venkovní okna
a dveře, které v objektech jsou, musí být
z hlediska bezpečnosti nutně speciálně
zabezpečeny. Vezměme si jako příklad
třeba byt v pátém patře. Možnost, že by se
zloděj dostával dovnitř vypáčením okna,
je opravdu minimální. Takže proč by měl
zákazník platit za něco, co vlastně nevyužije?
❒

Jaký postup byste z tohoto pohledu
doporučil?
Každý by měl nejdříve zvážit rizika. To
znamená, zda pořizuje dveře a okna pro

AKTUALITY
Společnost USSPA uspořádala
V.tenisový USSPA SRANDA CUP
& PARTY 2006

v hlavní soutěži, ale i v soutěži útěchy. Do hlavní

pobyt pro dvě osoby na chalupě Bella od Krou-

soutěže nastoupilo 20 párů, do soutěže útěchy

lových a luxusní dárkové krabice s šampaňským

se přihlásilo 11 párů. Loňský a předloňský vítěz-

od rodiny Vašínů. Dárky od sponzorů si však

ný pár Popenko a Kašpar své pozice neobhájil,

neodnášeli jen vítězové - tradičně na USSPA

Do Dobroučského tenisového areálu

letos se dělil o třetí místo s párem Valoušek

SRANDA CUP & PARTY 2006 totiž platilo

se v sobotu 1. července 2006 sjelo více jak

a Čech. Z finálového boje vyšel vítězně pár

okřídlené „není důležité vyhrát, ale zúčast-

120 účastníků z řad zákazníků USSPA Dolní

Trojan a Dominik, kteří porazili rodinný pár

nit se!“. Vrcholnou tečku za slavnostním

Dobrouč, z nichž čtyřicítka se do akce zapojila

Vašínových. Soutěž útěchy letos vyhráli Zýkovi,

vyhlášením tenisového turnaje byl ohňostroj,

aktivně a kromě společenské části se zúčastnila

kteří ve finále porazili pár Kotek a Purkrábek.

který i letos zopakoval svůj mimořádný loňský

i sportovní části programu, tenisového turnaje
USSPA SRANDA CUP 2006.

Po skončení tenisových zápasů se celá spo-

úspěch. Závěr patřil hudbě a tanci - při poslechu

lečnost přesunula do místní restaurace Lidový

cimbálové hudby Morava z Čejkovic se velmi

Každý si během dne přišel na své. Kdo nehrál,

dům, kde se v nově zrekonstruovaném spole-

příjemně popíjelo víno, povídalo a nedalo

fandil, kdo nefandil, věnoval se relaxaci v bub-

čenském sále konala společná večeře, vyhlášení

se odolat ani báječným svatebním koláčkům.

linkách - koupání bylo během celého dne při-

vítězů, předání cen a závěrečná zábava. Hlavní

Letos narostl počet tanečníků a tak byl taneční

praveno v masážních bazénech z nové barevné

cenou byly i letos skleněné trofeje od USSPA,

parket v plné permanenci.

řady Happy Spa - k dispozici byla Melia, druhá

koupelnové předložky a osušky, vítězové navíc

největší spa této řady, napuštěna byla také Zlatou

obdrželi dárky od Zlatnictví Salaba, víkendový

Další informace o společnosti USSPA naleznete na: www.usspa.cz

medailí oceněná Columba, největší model řady
Universum Spa. K vyzkoušení byly i thermowoodové doplňky - lehátko, věšák a schůdky.
Na místě bylo možné si mimo jiné objednat také
chemii, vůně a doplňky, popř. prokonzultovat
jejich použití s techniky společnosti. Kdo chtěl
vidět a vědět víc, využil exkurze do sídla firmy.
Pamatováno bylo i na ty nejmenší – kromě
koupání byly pro ně připraveny pastelky, omalovánky, křídy, bublifuky, naplno byly využity
i vodní stříkací pistolky.
Samotné tenisové zápasy probíhaly na třech
dvorcích a jednotlivé páry se utkaly nejen
INZERCE

TONDACH KRÁSNÁ STŘECHA ŠIROKO DALEKO
Mít krásnou střechu dnes není problém. Vyberte si z mnoha
barev a tvarů pravých pálených střešních tašek TONDACH
vyrobených z přírodních materiálů a můžete mít střechu,
která bude široko daleko nejkrásnější. Navíc
se zárukou 33 let. Více na www.tondach.cz.
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