


Jak zabezpečit garsonku 
aneb Mini balíček zabezpečení malého bytu 
Připravil jsem jen pro vás případovou studii, ve které najdete 
jednoduché a cenově nenáročné řešení pro zabezpečení menšího 
bytu. Pokud přemýšlíte často taky nad tím, jak vhodně zabezpečit 
chatu, i pro vás je tato případovka dělaná.   

�  

Je něco z toho váš případ? 

✓ Garsonka, malý byt, 1+kk – v jakémkoli patře. 

✓ 1. patro či zvýšené přízemí. 

✓ Lodžie, balkon, okno nad zemí. 

✓ Obáváte se nevítané návštěvy zloděje. 

✓ Pocit, že k vám někdo vleze, vás stresuje. 

✓ Chcete mít klidný spánek. 

Modelová situace: 

Žijete v malém bytě, třeba v 1+1, a ten je navíc v prvním patře nebo ve 
zvýšeném přízemí nějakého paneláku či bytovky. Žijete v menším bytě ve 
vyšších patrech… Máte balkon, lodžii nebo klidně i terasu, které jsou 
nezabezpečené, a tak by se k vám zloděj klidně mohl dostat. Tohle vědomí 
vás docela často stresuje. Bojíte se, když jste sami v noci doma (hlavně 
ženy) a rádi byste se v klidu vyspali… 

V takovýchto případech doporučuji mini alarm, který lze doplnit o magnet 
pro umístění na okno. Systém je možné snadno obsluhovat pomocí 
bezdrátové klíčenky, na které najdete i základní informace o systému. Při 
narušení bytu systém spustí hlasitou sirénu, která vás upozorní na možné 



nebezpečí, a drzého zloděje spolehlivě odradí. Tento systém chrání váš 
byt, i když nejste doma. Mini alarm se hodí i na chaty. 

�  

Konkrétní řešení z praxe: 

Menší byt ve vyšším patře, okna s výškou nejméně tři metry nad úrovní terénu 
nebo přístřešku.  

Pokud hovoříme o výšce nejméně tři metry nad zemí, nepovažujeme okna za 
přístupovou cestu. Zloděj může do bytu vniknout jedinou přístupovou cestou, a 
tou jsou dveře z chodby. Vstupní dveře proto zabezpečíme magneGckým 
kontaktem, a navíc ještě detektorem pohybu. Ten umísIme do chodby v předsíni. 
Když bude narušitel chIt vniknout do dalších čásI bytu, nemůže jinudy než přes 
zabezpečenou předsíň.  

Rozmístění detektorů vidíte na následujícím obrázku, kde: 

a) červená šipka znázorňuje přístupovou cestu, 

b) M – je detektor otevření, magneGcký kontakt, 

c) K   –   je klávesnice systému,  

d) P  – je detektor pohybu. 



�  

Pokud jde o byt v prvním poschodí bez balkonu či vyšším poschodí (i s balkonem), 
je dobré pořídit si do oken mříže. Zloděj k vám toGž může vyšplhat po okapové 
rouře nebo po hromosvodu. Když bydlíte pod střechou s balkonem, určité 
nebezpečí tu také je. V takovém případě zabezpečujeme i přístupovou cestu 
balkonem. 

�  

Balíček MINI obsahuje: 

bezdrátovou ústřednu s vnitřní sirénou,  

jeden magneGcký kontakt pro kontrolu otevírání dveří a 

bezdrátovou klíčenku pro snadné ovládání systému. 

Balíček dodáváme včetně baterií. 



Může se vám také hodit: 

Detektor pohybu rozpozná pohyb v místnosG.  

Dosah detektoru je až 15m v úhlu 90°. 

Detekce pohybu je imunní pro drobnější zvířata do 27 kg. 

�  

Detektor kouře rozpozná první příznaky požáru: přítomnost kouře a vysokou 
teplotu. Prostřednictvím ústředny informuje obyvatele objektu. S potřebným 
vybavením případně pak i záchranné složky. 

�  

S pomocí klávesnice snadno obsloužíte celý systém. Displej vám zobrazí informace 
o situaci a místě, kde se zrovna něco děje, a přesný čas. Má vnitřní paměť, takže 
uchovává informace o poslední akGvitě. Pro zapnuI či odemknuI alarmu stačí jen 
zadat kód na klávesnici nebo sGsknout příslušné tlačítko na klíčence. Klávesnice se 
montuje na stěnu. K dostání je i verze se stojánkem 



�  

S ovladačem můžete zapínat/vypínat systém. Aktuální stav se vám zobrazí na displeji.  

�  

MagneGcké kontakty jsou základní ochranou před narušením vašeho soukromí. 
Zloději toGž vstupují do objektů téměř výhradně dveřmi nebo okny. Díky 
magneGckým kontaktům máte pod kontrolou jakékoli nechtěné otevření dveří a 
oken včetně jejich násilného vylomení. 

Kontaktujte mě 

Jestliže jakýmkoli způsobem uvažujete o tom, že zabezpečíte svůj byt (a je jedno, 
jestli garsonku, nebo čtyřpokojový), jsem vám k dispozici na telefonním čísle 
603 366 336, nebo e-mailu: kucharik@altezagroup.cz 

mailto:kucharik@altezagroup.cz

