
Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na 
dovolenou 

 

 Chcete si užít dovolenou bez starostí o Váš dům či byt? Hasičský 
záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR – Městské ředitelství 
Brno a Diecézní charitou Brno Vám poradí, jak jej správně zabezpečit 
před nežádoucími návštěvníky nebo jiným nebezpečím (požár, únik 
vody, plynu apod.) 

 

Co zloděje přiláká 
Období prázdnin a dovolené je ráj pro zloděje. Jaké jsou nejčastější 

chyby, které lidé před odjezdem na delší dovolenou dělají a čím také zároveň 
nahrávají zlodějům: 

- zveřejnění termínu odjezdu a délky pobytu na dovolené (chlubení, já na 
to mám!), 

- velké „divadlo“ při odjezdu (dlouhé nakládání auta, mnoho zavazadel), 

- zatahování závěsů, rolet a žaluzií, 

- ponechání prádla na šňůře, 

- plná poštovní schránka, 

- neustále zavřená okna, 

- uschování klíčů pod rohožkou, v truhlících atd., 

- v noci dlouhodobá tma v oknech, 

- ticho v domě nebo bytě, 

- neuklizené nářadí. 

 

Jak správně zabezpečit Vaši domácnost před vloupáním 
1. Vstupní dveře do objektu 

Rám a ostění dveří: 

- ukotvené bezpečnostní zárubně, 

- v panelových bytech vylití zárubní řídkým betonem proti roztažení. 

Dveře (dveřní křídla): 

- proti vyražení - zpevnění celého obvodu dveří (např. pomocí kovového 
pásku), 

- proti vyháčkování, zejména u dvoukřídlých dveří, použít např. západky, 
kolíky, vzpěry, 

- proti proražení nebo prokopnutí - oplechování dveřního křídla, 

- v ideálním případě instalace kvalitních bezpečnostních dveří. 

 



Závěsy a panty: 

- křídlo dveří zavěšené na 3 pantech umístěných uvnitř bytu, 

- panty opatřit zarážkou proti vysazení. 

 

Zámky: 

- použít kvalitní zámek s profilovou cylindrickou 
vložkou, která by měla být zakryta kováním, 

- zámek opatřit bezpečnostním štítem, 

- použít vícebodový uzamykatelný systém po celém 
obvodu dveří. 

 

 
Obr.: Bezpečnostní kování  

 

 

 Obr.: Bezpečnostní zámek s kartou 

Poštovní schránky uvnitř panelových a obytných 
domů: 

- rekonstrukce vstupu, 

- oddělení poštovních schránek od dalších prostor objektu.  

Venkovní osvětlení: 

- osvětlení vybavit čidlem na pohyb, které světlo automaticky rozsvítí. 

Doplňkové mechanické zabezpečení: 

- přídavný zámek, 

- pojistný řetízek nebo vymezovač otevření dveří, 

- panoramatické kukátko. 

 

2. Okna, balkony a lodžie (zejména v přízemí) 

- tvrzené nebo vrstvené skleněné výplně, 

- bezpečnostní folie, 

- mříže, 

- stahovací kovové rolety, žaluzie nebo okenice, 

- uzamykatelné uzávěry a kliky, 

- závěsy oken vybavené pojistkami proti vysazení, 

- zasklení balkonu a lodžií. 

 

3. Elektronické zabezpečení 



- detektory s mikrospínači (pohybové, destrukční, vibrační, infrazvukové, 
tepelné apod.), 

- kamery a kamerové systémy, 

- signalizační zařízení, 

- ústředny s možností zaslání SMS zprávy o narušení. 

Co dále můžete udělat  
- poproste někoho z Vaší rodiny, příp. 

dobrého kamaráda, který k Vám bude 
po dobu Vaší nepřítomnosti chodit 
(zalévání květin, větrání, apod.), 
nezapomeňte jej informovat o 
případném elektronickém 
bezpečnostním zařízení (planý 
poplach), 

- domluvte se s dobrým sousedem,     

který Vám bude vybírat poštu, 

Obr.: Dokumentace cenností 

- zadokumentujte si cenné věci 
(šperky, starožitnosti, známky, mince, 
atd.), 

- zapište si na papír výrobní čísla 
elektroniky (TV, rádia, počítače, 
apod.). 

 

Obr.: Evidence výrobních čísel elektroniky  

Jak správně zabezpečit Vaši domácnost před požárem 
Jestliže odjíždíte na delší dovolenou, nezapomeňte: 

- zkontrolovat, zda jsou vypnuty všechny 
elektrické spotřebiče (mimo ledničky, mrazničky 
a elektronického zabezpečení), 

- zkontrolovat kamna, krb, plynový kotel (v létě 
vypnout, v zimě převést do režimu temperování 
domácnosti), 

- uzavřít hlavní přívod vody, 

- elektrospotřebiče, u kterých to lze, zcela odpojit 
z elektrické sítě, 

- televizi odpojit i z antény, 

- zkontrolovat, zda jsou vypnuta světla a uzavřeny 
vodovodní kohoutky, 

Obr.: Odpojení elektrospotřebičů 

- okna důkladně zavřít a zajistit. 



Ponechejte u sousedů nebo u známých rezervní klíče od bytu pro případ, 
že by došlo k požáru, příp. k jiné nemilé události. Sdělte jim také kontakt na 
Vás, abyste se mohli v případě potřeby urychleně vrátit domů. 

 

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/chytrablondynka poradí, jak nejlépe vyřešit i 
jiné situace, ohrožující Vaši bezpečnost, zdraví, životy a majetek. 

http://www.firebrno.cz/chytrablondynka

