


13 nesmyslných mýtů o alarmech  
aneb Zabezpečte si domov 

 Nemyslete si, že když je někde třináctka, je to hned špatné znamení.  

 Tady to takhle nefunguje. Připravil jsem pro vás totiž tento ojedinělý mini-ebook 
s přehledem 13 mýtů, kterými jsou opředeny alarmy a zabezpečovací technika vůbec. To 
znamená, že se vám do rukou dostává 13 důvodů, proč si alarm pořídit můžete. Na 
jeho konci zatočíte se všemi výmluvami a možná tím ochráníte sebe i svůj majetek. Tohle 
čtení vám vážně zabere sotva 10 minut. A hned budete mít jasno. 

 Ještě než si přečtete 13 mýtů o alarmech, rád bych se s  vámi podělil o tenhle 
krátký příběh z minulého týdne. Dlouho jsem komunikoval s  jedním nerozhodným 
klientem. Pořád váhal, jestli do zabezpečení domova jít, nebo ne. Minulý týden ho 
vykradli. Vážně. A v  těchto dnech, kdy pro vás tvořím tento e-book, mu jdu instalovat 
alarm. 



 Během krátké chviličky přišel opravdu o hodně. Stačilo se jen dřív rozhodnout 
a  více se pídit po dalších, především odborných informacích. Teď přiznává, že 
bezpečnost své rodiny podcenil. Nevěřil, že by se mu mohlo něco stát. Realita je teď ta, 
že oprášil můj tři měsíce starý návrh zabezpečení a zítra se jde realizovat.  

 Pokud vás tento mini e-book přesvědčí a rozhodnete se pro instalaci, získáte ode 
mě ještě navrch dva velmi dobré bonusy, kterými ušetříte, a ještě si zkusíte, jaké to je 
být pod dohledem PCO. To vůbec není špatné! 

MÝTUS ČÍSLO 1 - Mám doma psa, nepotřebuji alarm 

 Nelze popřít, že velký hlídací pes u domu může řadu zlodějů odradit, nicméně 
kvalitní alarm jeho štěkotem zřejmě nenahradíte. Alarm je určitě daleko spolehlivější 
a v konečném důsledku i levnější.  Ideální kombinací je alarm na hlídání a pes pro radost. 

MÝTUS ČÍSLO 2 - Běhají mi doma kočky, pořád by to houkalo 

 Jeden z  častých mýtů je, že když necháváte doma nebo v objektu běhat své psí 
hlídače či jiné domácí mazlíčky, nemůžete použít elektronické zabezpečení. Existují 
přitom dva způsoby, jak zabezpečit objekt s pohybujícím se zvířetem. Jde využít 
alternativní čočka pohybového detektoru, která zajistí, že detektor bude ignorovat vámi 
nastavenou výšku od podlahy, kde se může volně pohybovat zvíře.  



 Tento způsob bude zaručeně fungovat v případě suchozemské želvy, i kdyby vám 
narostla kdovíjak, nicméně u větších a živějších zvířat je to spolehlivé řešení je do chvíle, 
než pejsek s kočičkou začnou vařit dort a vyskočí třeba na kuchyňskou linku. Nebo na 
gauč. Tady je potom daleko výhodnější využít dvouzónový detektor, který má dvojí 
snímací optiku, a je díky tomu odolný vůči pohybu domácích zvířat. K vyhlášení poplachu 
dojde jen při narušení obou hlídaných zón. 

MÝTUS ČÍSLO 3 - Papoušek si lítá, kde chce 

 Od zvířat, která se pohybují v  prostoru, ještě na chvíli odcházet nebudeme. I 
papoušek a velká voliéra nemusí být překážkou pro efektivní zabezpečení. Detektory 
pohybu se mohou umístit, případně se jim může omezit jejich zorné pole tak, aby 
„neviděly“ určitý prostor. Místnost se dá také hlídat speciálním detektorem pohybu, který 
nebude reagovat na pohyb domácích zvířat. A taková nouzovka může být to, že necháte 
dotčenou místnost hlídat pouze detektory otevření a rozbití skla. 

 Takže když máte doma papouška, klidně může volně létat, jen se nainstaluje 
detektor pohybu, který je vůči pohybu domácích zvířat odolný. Spolehlivě odliší 
pohybující se zvíře od člověka. Vždy je v takovém případě také výhodné posílit plášťovou 
ochranu objektu. Zaměřte se více na využití detektorů otevření na oknech a vstupních 
dveřích a detektorů tříštění skla.  

MÝTUS ČÍSLO 4 - Alarm spustí převržená váza nebo padají list 
z květiny 

 Nemusíte mít strach, taková růže, které se zlomí stonek, nebo padající lupeny, 
alarm vážně nespustí. Dokonce, i kdyby se s květinou převrátila a rozbila váza, nedojde 
k poplachu. Detektory tříštění skla bezpečně poznají, že se nerozbila okenní tabule. Tyto 
detektory jsou díky duální analýze vysoce odolné vůči falešným poplachům. 

MÝTUS ČÍSLO 5 - Každý alarm stejně nakonec chytrý zloděj překoná 

 Možná jste viděli všechny díly Dannyho parťáků, a tak už ničemu stran alarmů 
nedůvěřujete. V našem případě bohudík nic není tak snadné jako ve filmu. Dost často 
svým klientům vysvětluji, že to, co vypadá ve filmu jednoduše, by zloděj v praxi předváděl 
docela komplikovaně. Všechny prvky zabezpečovacího systému jsou konstruovány tak, 
aby rozpoznaly pokusy o demontáž, sabotáž, poškození prvku, rušení, pokusy o 
prolomení a zjištění přístupového kódu apod. 



 Alarm umí sám sebe hlídat, i když je deaktivovaný, a podat vám o tom okamžitě 
zprávu. Dobrý alarm vás ohlídá, takže si večer v klidu pusťte ten svůj oblíbený film. 

MÝTUS ČÍSLO 6 - Zloděj zničí ústřednu, a je vymalováno 

 S  trochou nadsázky vám namítnu, že budete mít spíš vybíleno než vymalováno, 
ale… Nebojte, opět to není tak snadné, jak se možná na první chvíli zdá. Zkušení 
profesionálové z montážní firmy vám navrhnou a nainstalují alarm tak, aby nebylo 
možné zničit ústřednu dříve, než stačí přivolat pomoc bezpečnostní agentury. A ještě 
vám odešle poplachovou SMS. Ústředna se montuje na skryté místo a nesmí k ní být 
volný přístup, aniž by byl cestou aktivován poplach. 

MÝTUS ČÍSLO 7 - Houkající sirény si nevšímá ani okolí, ani zloděj 

 Ano, to je fakt. Taková je doba, a proto je velmi důležité zajistit předání informace o 
poplachu přímo majiteli. Ještě lepší to je, když se o poplachu dozví bezpečnostní 
agentura, která zadrží pachatele, a ohlídá objekt až do vašeho příjezdu. Samotnou 
komunikaci systému s okolím zajišťují komunikátory. 

MÝTUS ČÍSLO 8 - Radši bodyguardy než alarm! 

 Alarm nikdy nespí, nechodí na WC, aktivuje se, kdy má, a tak je na hlídání objektu 
perfektním pomocníkem. Na člověku nechte následnou reakci na samotný poplach. 
Spolehlivý alarm vždy okamžitě při pokusu o vloupání přivolá pomoc a zaměstnanci 
bezpečnostní agentury zajistí rychlý zásah přímo na místě. Takže je ideální oboje 
zkombinovat.  

MÝTUS ČÍSLO 9 - K pořádnému zabezpečení potřebuji složitý 
kamerový systém. A na ten nemám. 

 Firmy, které dlouhodobě poskytují profesionální zabezpečovací techniku a 
bezpečnostní služby, nabízí i patentované bezdrátové detektory, které mají v sobě 
zabudovanou malou kamerku. Ta nejenže ohlásí vniknutí pachatele do objektu, ale 
zmate ho bleskem, a ještě ho při dalším blesknutí vyfotí a jeho portrét odešle 
bezpečnostní centrále. Detektor stojí od 2 500 Kč. 

MÝTUS ČÍSLO 10 - Jsem pořád doma. Takže si všechno ohlídám. 

 Tak to vás možná trochu překvapí informace, že dost často dochází ke vloupání do 
objektů i v době, kdy jste doma, nebo když a v noci spíte. Doporučuji proto využít alarm, 



který umožňuje částečné hlídání objektu. Můžete mít během dne zajištěnou garáž nebo 
místnosti, kam běžně nechodíte, a na noc ještě zajistit přízemí domu. Takový alarm 
přivolá pomoc, když se ocitnete v nebezpečí, jsou i modely, které přivolají pomoc, když 
budete mít zdravotní potíže. 



MÝTUS ČÍSLO 11 - Všechno je to moc drahé 

 Tak si to pojďme spočítat… Střežení objektu je v dnešní době finančně dostupné a 
stává se samozřejmou součástí řady domácností. Kvalitní zabezpečovací systém pořídíte 
v některých případech i pod 25 000 Kč včetně instalace. Cena za hlídání objektu 
bezpečnostní agenturou (pultem centralizované ochrany – PCO) se pohybuje podle typu 
služby od 400 Kč měsíčně. 

MÝTUS ČÍSLO 12 - Časté falešné poplachy 

 Pokud se obrátíte na kvalitní, výrobcem proškolenou montážní firmu, jsou falešné 
poplachy díky profesionální instalaci a špičkovým komponentům nepravděpodobné. 
Falešné poplachy jsou většinou výsledkem nekvalitní a neodborné instalace. Takže dobře 
vybírejte! 

MÝTUS ČÍSLO 13 - Nebudu si s tím vědět rady 

 Budete. To se nebojte. Samotné ovládání alarmu je velice jednoduché. Dají se 
použít třeba dálkové ovladače či bezdotykové RFID karty nebo čipy.  Alarm tak ovládáte 
pouhým stiskem tlačítka nebo přiložením karty nebo čipu a to ruku na srdce zvládnou 
bez problému i děti. Alarm nepotřebuje žádné speciální kroky, co se údržby týká. Uživatel 
by měl bezpečnostní systém pouze pravidelně sám kontrolovat a jednou za rok by měla 
být provedena funkční zkouška montážní firmou. O servisní prohlídku se systém sám 
přihlásí.  



 Rozptýlil jsem vaše pochybnosti? Dávalo vám to nějaký smysl? 
Jestli ano a jestli chcete více informací, konkrétní postupy, řešení, odpovědi, tak je to 

přesně ten důvod, proč jsem pro vás napsal tenhle e-book. 

Potěšili jste mě. 

Moc rád vás přivítám v projektu CESTA K BEZPEČNÉMU ŽIVOTU ONLINE,  
kde všechno posuneme ještě o level výš. 

http://www.altezagroup.cz/cbzo-uvod/
http://www.altezagroup.cz/cbzo-uvod/


BONUSY 

Pokud se na základě tohoto e-booku rozhodnete pro instalaci alarmu či jiné 
zabezpečovací techniky, získáte ode mě navíc tyto ne jen tak ledajaké bonusy: 

ZDARMA MONTÁŽ BEZDRÁTOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU  

ZDARMA STŘEŽENÍ NA 3 MĚSÍCE, abyste si  mohli vyzkoušet, jak to funguje 
s dohledovým bezpečnostním centrem  v případě poplachu. Po tříměsíčním bezplatném 

provozu se rozhodnete, zda sami využijete již placenou službu. 

Pocit bezpečí je nenahraditelný. Myslete na to! 

Váš Štěpán Kucharik


