
BEZPEČNÁ ADRESA 

2019 
 

EVROPSKÝ DEN PREVENCE VLOUPÁNÍ 

BRNO Bauerova 7 – RIVIÉRA 

Areál dopravní výchovy a vzdělávání  

22. 6. 2019 

 10:00 do 17:00 

 
V rámci Evropského dne prevence vloupání připravuje brněnská městská policie ve 

spolupráci s Asociací zámkových a klíčových služeb České republiky, Asociací 

technických bezpečnostních služeb AGA, Hasičským záchranným sborem JMK, 

Magistrátem města Brna, Sdružením obrany spotřebitele - asociace a zapsaným 

ústavem PRÁH,  informační a osvětovou akci pro veřejnost.  

 

 Akce je určena pro laickou veřejnost nájemníků, správců a vlastníků bytů a bytových 
domů, majitelů rodinných domů, rekreačních objektů ale i vlastníků, správců a 
majitelů komerčních prostor, areálů a budov, kteří zde získají informace o 
možnostech mechanického i elektronického zabezpečení nemovitostí.   

 Důležité informace o možnostech zabezpečení svého majetku zde naleznou i 
majitelé dvoustopých i jednostopých motorových vozidel, jízdních kol, elektro kol, 
invalidních i ručních vozíků. 

 V rámci doprovodného programu pro bezpečné bydlení, budou veřejnosti 
k dispozici i: 
o Poradenská a informační pracoviště Hasičského záchranného sboru JMK, kde 

bude možné získat informace o platných normách, optimální požární prevenci 
v domácnostech a bytových domech. 

o Poradenské a informační pracoviště Sdružení obrany spotřebitele – asociace, 
kde bude možné získat informace o právech a povinnostech nájemníků i 
nájemců, nájemních smlouvách, stanovení nájemného, výpovědi z nájmu atd. 

o Poradenské a informační pracoviště Zapsaného ústavu PRÁH, kde bude možné 
konzultovat  problematiku bydlení a sousedských vztahů s osobami trpícími 
duševním onemocněním. 

o Poradenské a informační pracoviště bytové ombudsmanky Magistrátu města 
Brna, kde bude možné získat informace o řešení problematiky bydlení 
v obecních bytech.  

o Kontaktní pracoviště projektu BEZPEČNÁ ADRESA, kde bude možné získat 
informace o získání certifikátu bezpečného bydlení pro bytové domy.  

 
 



PROGRAM: 
 
1. Seminář – 10:00 – 12:00 h 

(Sál ADVV – Bauerova 7 / kapacita 100 osob) 

 Základní přehled technických norem pro mechanické zabezpečovací 

systémy. 

 Základní přehled mechanických zábranných prostředků na českém trhu. 

 Označování výrobků a význam označení pro výběr vhodného prostředku (RC 

třídy, certifikáty). 

 Základní doporučení pro zabezpečení vstupů do bytových domů a 

společných prostor. 

 Dveře 

 Okna 

 Balkóny 

 Zámky 

 Cylindrické vložky 

 Bezpečnostní kování 

 Skleněné výplně, fólie 

 Základní doporučení pro zabezpečení vstupů do rodinných domů. 

 Dveře 

 Okna 

 Terasy – francouzská okna  

 Zámky 

 Cylindrické vložky  

 Bezpečnostní kování 

 Skleněné výplně, fólie 

 
2. Informační stánky č. 1 až č. 7 – MECHANICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ 

(Přísálí, terasa, altán, hala dopravního hřiště) 

Byty, bytové domy, společné prostory, rodinné domy, auta, motorky, jízdní kola, elektro 

kola, přívěsné vozíky za motorová vozidla, invalidní vozíky atd. 

10:00 – 17:00 h 

 Konzultace 

 Ukázky 

 Kontakty 

3. Informační stánek č. 8 – POŽÁRNÍ PREVENCE V DOMÁCNOSTECH A BYTOVÝCH DOMECH 

(Technické přísálí) 

10:00 – 17:00 

• Konzultace 

• Kontakty 

 



4. Informační stánek č. 9 – PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMNÍKŮ A NÁJEMCŮ 

(Technické přísálí) 

10:00 – 17:00 h 

 Konzultace 

 Ukázky 

 Kontakty 

5. Informační stánek  č. 10 – PROBLEMATIKA BYDLENÍ V OBECNÍCH BYTECH 

(Učebna „Koblížek“) 

10:00 – 17:00 

 Konzultace 

 Kontakty 

6. Informační stánek č. 11 - PSYCHICKÁ ONEMOCNĚNÍ V SOUSEDSKÝCH VZTAZÍCH  

(Učebna „Koblížek“)  

10:00 – 17:00 

 Konzultace 

 Kontakty 

7. Kontaktní stánek č. 12 – BEZPEČNÁ ADRESA  

 (Přísálí) 

 Informace 

 Konzultace 

MÍSTO KONÁNÍ: 

 Areál dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno 

 RIVIÉRA – Bauerova 7, Brno Pisárky 603 00 

 Vedle areálu koupaliště  

 Hala dopravního hřiště 

  Budova „Zámečku“ 

DOPRAVA PRO VEŘEJNOST: 

 Městská hromadná doprava – okružní autobusová linka č. 44 a č. 84. 

 Zastávka RIVIÉRA (na znamení) 

 Parkování vozidel návštěvníků:  

 Parkoviště u 7 brány BVV – v době konání akce probíhá na výstavišti i výstava 

chovatelských potřeb PROPET, což je největší specializovaná kontraktační a 

prodejní výstava v České republice. PARKOVÁNÍ JE PLACENÉ! 

MEDIALIZACE: 

 Webové stránky Městské policie Brno 

 SMS operátor SENAK – 1200 osob 

 Absolventi Domovnické akademie – 75 osob – kontakty DOMAK 

 Město / Městské části – Metropolitan / Zpravodaje MČ 

 Rozhlasové stanice 

 Sociální sítě 



SÁL 
Budova „Zámečku“ 

(přízemí – kapacita 100 osob) 
 

Čas konání 
aktivity 

 

Aktivita 
Garant  
aktivity 

 
10:00 – 12:00 

 

Přednáška 

Základní přehled technických norem pro 
mechanické zabezpečovací systémy a přehled 
mechanických zábranných prostředků na českém 
trhu. Označování výrobků a význam označení pro 
výběr vhodného prostředku (RC třídy, certifikáty). 
Základní doporučení pro zabezpečení vstupů do 
bytových domů a společných prostor.  

Ing. Ladislav 
Kratochvíl 
Předseda 
asociace 

zámkových a 
klíčových služeb 

ČR 

 
 

STÁNEK č. 1 
Terasa budovy „Zámečku“ 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Ukázky 
Kontakty 

 
 
 

 

 

STÁNEK č. 2 
Terasa budovy „Zámečku“ 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Ukázky 
Kontakty 

 
 
 
 

 



STÁNEK č. 3 
Hala dopravního hřiště 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Ukázky 
Kontakty 

 
 
 
 

 

 

STÁNEK č. 4 
Hala dopravního hřiště 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Ukázky 
Kontakty 
 

 
 
 
 

 

 

STÁNEK č. 5 
Hala dopravního hřiště 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Ukázky 
Kontakty 

 
 
 
 
 

 



STÁNEK č. 6 
Hala dopravního hřiště 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Ukázky 
Kontakty 

 
 
 
 

 

 

STÁNEK č. 7 
Hala dopravního hřiště 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Ukázky 
Kontakty 

 
 
 
 
 

 

 

STÁNEK č. 8 
Technické zázemí sálu 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
POŽÁRNÍ PREVENCE V DOMÁCNOSTECH  

A BYTOVÝCH DOMECH. 

Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Ukázky 
Kontakty 
Poradenské a informační pracoviště Hasičského 
záchranného sboru JMK, kde bude možné získat 
informace o platných normách, optimální požární 
prevenci v domácnostech a bytových domech. 

 

Mgr. Kpt. Pavla 
Pražáková 
Hasičský 

záchranný sbor 
JMK 



STÁNEK č. 9 
Technické zázemí sálu 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMNÍKŮ A NÁJEMCŮ 

Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Ukázky 
Kontakty 
Poradenské a informační pracoviště Sdružení obrany 
spotřebitele – asociace, kde bude možné získat 
informace o právech a povinnostech nájemníků i 
nájemců, nájemních smlouvách, stanovení nájemného, 
výpovědi z nájmu atd. 

Gerta Mazalová 
Sdružení obrany 

spotřebitele - 
asociace 

 

STÁNEK č. 10 
Učebna „Koblížek“ 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
PROBLEMATIKA BYDLENÍ V OBECNÍCH BYTECH 

Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Ukázky 
Kontakty 
Poradenské a informační pracoviště bytové 
ombudsmanky Magistrátu města Brna, kde bude možné 
získat informace o řešení problematiky bydlení v 
obecních bytech. 

Mgr. Klára 
Kolbabová 

Bytová 
ombudsmanka 

Magistrátu 
města Brna 

 

STÁNEK č. 11 
Učebna „Koblížek“ 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
PSYCHICKÁ ONEMOCNĚNÍ V SOUSEDSKÝCH VZTAZÍCH 

Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Ukázky 
Kontakty 
Poradenské a informační pracoviště Zapsaného ústavu 
PRÁH, kde bude možné konzultovat  problematiku 
bydlení a sousedských vztahů s osobami trpícími 
duševním onemocněním. 
 

Mgr. Jiří Šupa 
Zapsaný ústav 

PRÁH Jižní 
Morava 



STÁNEK č. 12 
Stan na ploše „Pod platanem“ 

 
Čas konání 

aktivity 
 

Aktivita 
INFORMACE K PROJEKTU „BEZPEČNÁ ADRESA“ 

Garant  
aktivity 

10:00 – 17:00 
 

Prezentace 
Konzultace 
Kontakty 
Kontaktní pracoviště projektu BEZPEČNÁ ADRESA, kde 
bude možné získat informace o získání certifikátu 
bezpečného bydlení pro bytové domy. 

Luboslav Fiala 
Městská policie 

Brno 

 

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE / ÚČINKUJÍCÍ: 

 

 Nejpozději 7 dnů před akcí nahlásit počet vozidel, pro která bude zajištěno parkování 
v areálu RIVIÉRA. 

 Navážení materiálu je možné v den akce 22. 6. 2019 od 7:00 h, nebo po dohodě 
s organizátorem ve dnech 17. 6. 2019; 18. 6. 2019; 19. 6. 2019 a 21. 6. 2019 od 8:00 do 
15:00 h. POZOR: 20. 6. 2019 NELZE NAVÁŽET. V areálu probíhá jiná akce. Kontaktní 
osoba – Fiala Luboslav – tel: 774205088 / e-mail: Luboslav.fiala@mpb.cz. 

 Instalace stánků je možná v den akce od 7:00 h.  

 Požadavky na připojení stánku na elektřinu hlaste předem (Fiala – 774205088 / 
Luboslav.fiala@mpb.cz). 

 V hale dopravního hřiště je možné použít vlastní propagační stánky s potisky a logy firem.  

 Pro účinkující a vystavovatele je připraveno zázemí s občerstvením (káva, čaj, voda, 
bageta). Počet účinkujících a vystavovatelů je nutné nahlásit 7 dnů před akcí. Kontaktní 
osoba – Fiala Luboslav – tel: 774205088 / e-mail: Luboslav.fiala@mpb.cz. 

 Hala dopravního hřiště, kde bude umístěna většina stánků vystavovatelů je zastřešená. 
Má vlastní sociální zázemí, šatnu i možnost občerstvení z automatů.   

 Sál pro přednášku má kapacitu 100 míst a disponuje dataprojektorem, počítačem i 
ozvučením pro přednášejícího. Sál má vlastní sociální zázemí pro návštěvníky.  

mailto:Luboslav.fiala@mpb.cz
mailto:Luboslav.fiala@mpb.cz
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HALA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ - RIVIÉRA 
 

 

VSTUP DO HALY A BUDOVA „ZÁMEČKU“ 



 

HALA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ - RIVIÉRA 
 
 

 

BUDOVA „ZÁMEČKU“ 



 

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL V BUDOVĚ „ZÁMEČKU“ 
  

TERASA U PŘEDNÁŠKOVÉHO  SÁLU  V BUDOVĚ „ZÁMEČKU“ 
 



 

VSTUPNÍ HALA DO PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU V BUDOVĚ „ZÁMEČKU“ 
 

 

 

SCHODIŠTĚ V BUDOVĚ „ZÁMEČKU“ 


