


Jak zabezpečit rodinný dům 
Nachystal jsem pro vás tuto případovou studii, která vám ukáže, že zabezpečit 
rodinný dům není zas tak složité. Najdete tu komplexní řešení, ukázky i dobré rady. 

Je něco z toho váš případ? 

✓ Rodinný nebo dvougenerační dům. 

✓ Bydlení se staršími rodiči. 

✓ Máte dům obklopený zelení. 

✓ Strach z falešných dealerů. 

✓ Strach z vykradení. 

✓ Chcete se v klidu vyspat. 

Modelová situace: 
  

Máte rodinný dům nebo máte dvougenerační domek, kde navíc bydlíte se svými 
rodiči. Jak víme, právě senioři jsou častým terčem vychytralých falešných dealerů a 
zlodějů, kteří se nešII starší lidi navšIvit, a okrást je do poslední koruny. A nemusíte 

přitom vůbec bydlet s rodiči, aby k vám přišel nevítaný host. 

Pro případy, jako je třeba ten váš, doporučuji systém, kterým zajisIte okna i dveře. Pokud se k vám někdo vloupe, 
upozorní vás hlasitá siréna. Chcete-li se cíNt opravdu bezpečně, je možné napojit celý bezpečnostní systém ještě na pult 
centrální ochrany, tedy na nějakou bezpečnostní agenturu. Tímto způsobem je pak váš dům, potažmo vaši rodinní 
příslušníci, chráněn i v době, kdy vy sami nejste doma. 



Konkrétní řešení z praxe: 

�  

� Navržený model obsahuje bezdrátovou ústřednu s vnitřní sirénou, ovládací klávesnici, 
jeden magneNcký kontakt pro kontrolu otevírání dveří, čtyři detektory pohybu, kouřový detektor, venkovní sirénu s 
majákem a teploměrem a bezdrátovou klíčenku pro snadné ovládání systému. Celý systém lze samozřejmě doplnit o další 
související prvky, které jsme si ukazovali v předešlých modelech zabezpečení.  

Půdorys, který vidíte níže, zobrazuje klasické rozvržení rodinného domu. Zabezpečovací systém pro rodinný dům bývá 
složitější, jelikož zde vzniká možnost vniknuI mnoha způsoby. Proto je vhodné dobře rozmyslet, které místnosN obsahují 
cenné věci, a zdali je opravdu nutné všechny zajišťovat zabezpečovacím systémem. Nejspolehlivějším a bezpečným 
způsobem, jak zabezpečit místnost s okny a několika vstupy, je detektor pohybu. Ten pokrývá téměř celou místnost 
(zorný úhel je přes 150 stupňů). Naše případová studie znázorňuje zabezpečené pokoje a obývací pokoj detektory 
pohybu. Hlavní vchod, kterým se lupiči vkrádají velmi často, je jištěn magneNckým kontaktem. 



�  

Rodinný domek vyžaduje komplexnější zabezpečovací zařízení, protože skýtá velké množství různých cest k narušení 
objektu. Je zde mnoho oken v přízemí, balkon a někdy i více vstupních dveří. SoučásI rodinného domku bývá garáž, 
kterou lze také zabezpečit. 

MožnosJ vniknuK: V naší ukázce může někdo do domu vniknout hned několika způsoby. Vchodovými dveřmi, okny v 
přízemí či sklepními okénky. Někdy se objeví i příležitost nerušeně vyšplhat na balkon. Rodinné domky se velice často 
nacházejí v zahradě se vzrostlou zelení, a ta to zloději dost ulehčuje. 

Co zabezpečit: Zabezpečuje se vchod a místnosN, ve kterých se nachází dražší předměty. Například obývací pokoj, 
pracovna, dětský pokoj. Někdy se zabezpečuje i garáž. Pokud se jedná o vícepodlažní RD, zajišťuje se chodba 1.NP 
(nadpodlažní patro) detektorem pohybu. Detektor pohybu nám zpravidla ohlídá přístupové cesty k pokojům umístěným 
v prvním patře RD.  První patro domu se potom zabezpečuje podle důležitosN a opět s ohledem na to, zda v dané 
místnosN uchováváte nějaké cennosN. 

Červené šipky označují možné místo vniknuI:  

M – magneNcký kontakt detektor otevření 

K – klávesnice systému 

P – detektor pohybu  

U – ústředna mozek zabezpečovacího systému  

Líbila se vám tato studie? 

Pomohla vám? 

V případě, že potřebujete pomoci s konkrétním řešením a navrhnout něco komplexního, jsem tady. 

Najdete mě na těchto kontaktech: mobil: 603 366 336, e-mail: kucharik@altezagroup.cz 


