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Napsal Štěpán Kucharik 

 
Pokud při čtení tohoto eBooku narazíte na něco, 
co Vám nebude jasné nebo se budete chtít na něco 
zeptat, neváhejte mi napsat. 
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líbil a v čem Vám pomohl. 

Můj email: 
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PROHLÁŠENÍ 

JEŠTĚ PÁR NUDNÝCH ALE NUTNÝCH INFORMACÍ :-) 

Tento materiál je informačním produktem v hodnotě 490,- Kč. Jakékoli šíření, kopírování, nebo poskytování 
třetím osobám bez mého souhlasu je porušení autorského práva a je zakázáno. 

Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu a úspěchy či neúspěchy 
z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a já coby autor za ně nenesu žádnou zodpovědnost. 

Zároveň prosím vezměte na vědomí, že doporučuji pouze ty služby, se kterými mám sám zkušenost. 

Informace obsažené v tomto eBooku jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice. 

Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 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ÚVOD 

 Pocit bezpečí je nenahraditelný. A přesně to je 
ten důvod, proč byste měli nad otázkou bezpečnosti 
začít přemýšlet co nejdříve. Klidně teď hned.  

 Zabezpečení domova, firmy, bytu, bytovky nebo 
třeba garáže už dnes není kdovíjaký nadstandard. Je 
čím dál více těch, kteří pochopili, že chránit své zdraví 
a svůj majetek je k nezaplacení.  

 Svět zabezpečovací techniky, svět všech těch 
alarmů, detektorů, čidel, hlásičů, kamer…, tenhle 
s vě t t o t i ž vůb e c n e m u s í bý t s p l e t i tý 
a  nesrozumitelný, když vám ho někdo vysvětlí, 
povede vás a poradí. Dobře poradí. 

 Je spoustu důvodů, proč jsem se rozhodl spustit 
projekt Cesta k  bezpečnému životu online, jehož 
hlavním smyslem je pomoci vám rozhodnout se, zda 

a jak řešit zabezpečení svého života. Ať už po stránce 
osobní, i té materiálů. 

 Mám praxi, zkušenosti, chuť a energii na to, 
abych vám předal maximum z toho, co vím a o čem si 
myslím, že vám pomůže. Tak jdeme na to! 

Jak Štěpán  
nespadl odnikud 

z vesmíru… 
 Pocit bezpečí je nenahraditelný a důležitý. 
Stejně tak je důležitá i důvěra. A tak bych si s  vámi 
hned na úvod rád potřásl pravicí a řekl vám o sobě 
pár vět. Určitě jste se sami sebe zeptali: 

„Kdo že to je, tenhle Štěpán Kucharik?“ 

�
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 Celý můj příběh si můžete přečíst na webu 
www.altezagroup.cz. 

 Tady máte 5 informací, které vám napoví, že 
jsem nespadl odnikud z  vesmíru a už vůbec ne 
z višně: 

✓Přes 20 let podnikám na poli ochrany majetku 
a osob. 

✓Al-teza Group  
Moje firma, moje záliba, moje nadšení, vaše 
bezpečí. 

✓Manžel a táta. 

✓Fanoušek do online marketingu a nových médií 

✓Autor článků, e-booků, videií, zakladatel Cesty 
k bezpečnému životu online 

1. Bezpečnost domova. Ale jak začít?! 

 Mám velkou radost, že se potkáváme na 
stránkách mého e-booku. Když už jste se rozhodli 
nakousnout první kapitolu, odhaduju, že vám bezpečí 
jako takové vůbec není lhostejné. To je dobře. Přesně 
proto vznikl projekt Cesta k  bezpečnému životu 
online. A po prvních pár set pomyslných metrech, 
které už jsme spolu ušli, tu máme první zastávku. 

 Posaďte se, kam je libo. Klidně se pohodlně 
natáhněte na pohovku a poslouchejte… Teď a tady si 
vysvětlíme, a především položíme pevné základy 
vašeho bezpečí. To, na čem to všechno bude stát. 
Nebojím se říci, že právě tohle první téma je jedna 
z klíčových částí toho všeho.  

�
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Moje bezpečí. Co to vlastně znamená? 

 Pro mnohé z vás to může být zcela zásadní 
otázka. Možná ještě přesně netušíte, jakým směrem 
se vydat, co si pod tímhle vším představit, jak svoji 
vlastní bezpečnost a pocit bezpečí vůbec definovat.  

 Jak si to nastavit a jak bezpečnost domova 
celkově uchopit. Z  hlediska zabezpečovacího je 
možností hned několik. Tak je pojďte objevit. 

2. Hoří, má panenko! 

 Druhá kapitola je o tom, že přesně takhle vám 
v  dnešní době hrozící nebezpečí požáru nikdo 
neohlásí. Máte ale velkou kliku! Požárních, nebo 
chcete-li kouřových hlásičů, je totiž na výběr víc 
než dost. 

 Proč začínáme zrovna ochranou proti požáru? 
Protože každý požární hlásič chrání především naše 
zdraví a životy našich blízkých. Z  tohoto důvodu je 
nejvhodnější jako první investovat do požárního 
alarmu. 

 Zloděje na jednu stranu sice nevyženou, ale 
mohou zachránit život. 

�
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Proč požární detektory instalovat? 

 Rizik pro vznik požáru je všude kolem nás 
docela dost a ani maximální opatrnost vám plnou 
ochranu před požárem nezajistí. Vady spotřebičů. 
Staré či poškozené elektroinstalace. Jiné skryté vady 
a poruchy. No a samozřejmě přírodní živly. 

 S  těmito strašáky nikdo dopředu nepočítá, 
nečeká je.  Jak na potvoru se tahle nebezpečí dějí 
většinou v noci. Když spíme, náš čich není prakticky 
schopen kouř zaznamenat.  

 Požárům 100% předejít nemůžeme, můžeme se 
však dobře chránit. 

 Riziko úmrtí či zranění při požáru významně 
omezí správně nainstalovaný kouřový detektor. 
Nedokáže sice požáru jako takovému zabránit, 
nicméně včas před ním bude varovat vás, potažmo 

celou domácnost. Na tomto místě bych určitě rád 
poznamenal, že pokud máte svoji domácnost navíc 
vybavenou i funkčními přenosnými hasicími přístroji, 
je mnohem vyšší šance uchránit majetek před 
zničením. 

Víte, že: 

• ve většině západních zemí Evropy jsou požární 
(kouřové) h lás iče povinnost í v každé 
domácnosti? 

• u nás z těchto důvodů vznikla nová vyhláška 
č.  23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, která je v platnosti od 
1. července 2008? Vyhláška stanoví požadavky 
pro navrhování a provádění nových staveb. 

 Pojďme do zmiňované vyhlášky trochu 
nakouknout. Nebojte, nebudu ji tady citovat. Jen 
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popíšu a vysvětlím pár praktických věcí, které vás 
budou, anebo by měly, zajímat asi nejvíce. 

3. Kdo se v tom má vyznat? Přece vy 

 Ona to zase taková věda není, jen se do toho 
trochu dostat. Takže jestli vás tohle téma zajímá ještě 
více, bude vám e-book dobrým rádcem. Teda v  to 
doufám, milý čtenáři.  

 Vůbec nejběžněji se používají kouřové 
požární hlásiče provozované na baterie 
s minimální složitostí montáže. 

 Pokud máte domů zavedený plyn a používáte jej 
na vaření nebo vytápění, doporučuji později 
investovat do plynového požárního hlásiče. 

 Jestli máte plyn na ohřívání vody a k  topení, 
zkuste popřemýšlet o hlásiči oxidu uhelnatého.  

 Důležitým faktorem, a na to nezapomeňte při 
výběru kouřového detektoru, je jeho spolehlivost, 

�
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Co říká vyhláška… 

 … stanovuje požadavek na vybavení nových rodinných 
domů a staveb určených pro bydlení zařízením na detekci 
a signalizaci požáru (obecně„hlásičem požáru“) a také 
přenosnými hasicími přístroji. 

 … že hlásičem požáru musí být vybaveny všechny nově 
postavené rodinné domy, byty, stavby ubytovacích zařízení, 
staveniště, dále i ubytovací zařízení nebo stavby 
zdravotnických zařízení a sociální péče, u kterých na základě 
technických norem nevzniká požadavek na vybavení 

elektrickou požární signalizací (EPS). Povinnost vybavit si 

objekt hlásiči požáru se vztahuje jen na nové stavby, tedy 
na ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně 
rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas nebo 
k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko 
orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této 
vyhlášky.
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dále hraje roli cena a záruka, že výrobek je 
certifikovaný. 

 Certifikovaných detektorů je v současnosti 
nedostatek a mnoho výrobků na českém trhu tuto 
certifikaci vůbec nemá. Takže ač to zní jako klišé, 
tak tady to platí víc než kdy jindy, že bezvadnost, 
spolehlivost a záruku rychlého servisu vám zajistí 
vždy jen značkový výrobek.  

Autonomní detektor 

 Jedná se o nejlevnější verzi lokálního detektoru, 
který nás v  daném místě varuje před požárem. Je 
vybaven sirénkou. Zvukově a opticky signalizuje 
přítomnost kouře v místnosti a zachrání tak prioritně 
lidský život. Napájí se bateriemi. 

Bezdrátový detektor s vysílačem 

 Druhou možností je detektor, který je vybaven 
i  rádiovým vysílačem, a komunikuje bezdrátově se 
zabezpečovacím systémem. 

 Takový detektor funguje podobně jako 
autonomní, ale zároveň informaci o požáru předává 
na zabezpečovací ústřednu. Vyvolá tak požární 
poplach, o němž jste ihned informováni na mobil. 

 Na vznikající požár jste upozorněni, i když 
právě nejste doma. 

Pult centrální ochrany 

 Plnohodnotným řešením je napojení na pult 
centrální ochrany (PCO), tedy pracoviště se stálou 
službou střežení, která zajistí likvidaci požáru, i když 
máte zrovna vypnutý telefon nebo jste právě na 
dovolené v zahraničí. 
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 Tyto detektory jsou napájeny z baterie a lze je 
snadno doplnit k již hotovému zabezpečovacímu 
systému. 

4. Nemusíš být zrovna hasič, abys tušil, kde je 
hlásič 

 Za chvíli už uzavřeme kapitolu o kouřových 
a  požárních alarmech. Ale ještě před tím bych vám 

rád vysvětlil, kam je dobré požární hlásič nejlépe 
instalovat.  

 Jiné místo si přece žádá rodinný dům, jiné třeba 
ubytovna. Tak ať v  tom máte jasno. Protože to, kde 
alarm bude, je opravdu zásadní. 

 Rodinný dům: Kouřový detektor umístěte vždy 
v části, která vede k východu z bytu v rodinném 
domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více 
byty by měl být umístěn v nejvyšším místě společné 
chodby nebo prostoru. 

 Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou 
plochou větší než 150 m2, musí být hlásič požáru 
umístěn také v jiné vhodné části bytu. Instaluje se 
vždy na strop u všech typů instalací. 
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 Bytový dům: Hlásič požáru musí být umístěn 
v  každém bytě v části bytu vedoucí směrem do 
únikové cesty. 

 Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 
150 m2 či mezonetový byt, musí být další hlásič 
požáru umístěn v jiné vhodné části bytu. 

 Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká 
požadavek na vybavení elektrickou požární 
signalizací: Hlásič požáru musí být umístěn v každém 
pokoji pro hosty, ve společných prostorách a v části 
vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná 
o chráněnou únikovou cestu. 

 Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje 
požadavek na zajištění elektrickou požární signalizací: 
Hlásič požáru musí být umístěn v každé ubytovací 
jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud 
se nejedná o chráněnou únikovou cestu. 

 Stavba ubytovacího zařízení staveniště: 
Hlásič požáru musí být umístěn v každém pokoji 
určeném pro ubytování osob a v části vedoucí 
k východu z ubytovacího zařízení staveniště. 

 O požárních alarmech je to dnes opravdu 
všechno. Věřím, že jste získali maximum užitečných 
informací na začátek. Na začátek vaší cesty 
k bezpečnému životu. 

5. Zlodějům vstup zakázán 

 Je skvělé, že čtete dál, nebo že jste si otevřeli 
zrovna na tuhle kapitolu. V těch předešlých jste se 
dozvěděli o základních bezpečnostních opatřeních, 
která by neměla u vás doma chybět, pokud chcete 
o bezpečnosti opravdu vážně přemýšlet. 

 Byly to hlavně požární (kouřové) alarmy, kterým 
jsme věnovali pozornost.   
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 Teď to bude větší adrenalin. Proč? Budeme 
pokračovat tím, že to kapánek zkomplikujeme 
zlodějům. 

LEPŠÍ ALARM V HRSTI NEŽ ZLODĚJ NA STŘEŠE 

 Možná čekáte, že budu podobně jako to je jinde, 
propagovat většinou jen něco, co je drahé, docela 
komplikované a ne jen tak pro každého. To se ale 
pleteš, čtenáři! Začneme totiž tím, že nás ten 
zabezpečovací systém zase tolik peněz stát nemusí.  

 Jsou i cenově velmi dostupná řešení, díky 
kterým půjde velká část zlodějů raději o dům dál. 
Zkrátka a dobře.  Velkou část zlodějů můžete ze 
začátku odradit před vloupáním nějakým tím 
chytákem.   

 Na viditelné místo dejte cedulku o tom, že váš 
byt hlídá kamera nebo že je objekt střežen 

bezpečnostním centrem. Docela fajn je, když se třeba 
se svými sousedy domluvíte a do společných prostor 
umístíte maketu kamery. Někdy tohle „málo“ stačí 
natolik, že si to zloděj rozmyslí.  

 Tahle doporučení platí jak pro rodinný dům, tak 
třeba bytovku, panelák nebo nějaký užitkový objekt či 
firmu. A kolik to stojí? Takováto investice vás 
rozhodně nezruinuje a vejdete se do 1 000 Kč. To už 
za to stojí, že? 

�
www.altezagroup.cz   13

http://www.altezagroup.cz
http://www.altezagroup.cz


�

CESTA K BEZPEČNÉMU  
ŽIVOTU ONLINE

6. A teď babo raď: co je lepší? 

 Já tu po ruce naštěstí žádnou babu ani Jagu 
nemám, a tak vám můžu (dobře) poradit i bez jejího 
přičinění. Takže, co je lepší? Alarm, nebo celý 
zabezpečovací systém?  

 Před malou chvílí jsme odradili takové ty menší 
zlodějíčky, kteří potřebují většinou honem rychle 
něco ukrást a běžet s tím do nejbližšího bazaru, aby 
měli klidně i pár stovek. 

 Jenže! Tím, jak se zvyšuje naše životní úroveň, 
jak si vylepšujeme své domovy uvnitř i zvenčí, nebo 
se o nás prostě ví, že podnikáme a k  snídani si 
můžeme dovolit víc než jen rohlík s  máslem 
(s trochou nadsázky samozřejmě), zvyšuje se i míra 
drzosti a otrlosti zlodějů. A na takové už je potřeba 
trochu vyšší bezpečnostní level. 

JEDNO JE JASNÉ. PRVNĚ KVALITA A PAK TEPRVE 
CENA 

 Při výběru alarmu nebo zabezpečovacího 
systému platí samozřejmé pravidlo. Vybírejte podle 
kvality, nikoliv podle ceny. 

 Pokud by vám vaše zabezpečovací zařízení 
selhalo jenom proto, že jste na něm až moc šetřili, 
budete si to dlouho vyčítat a nad rozlitým mlékem 
v  podobě vykradeného či poškozeného majetku už 
nic nevymyslíte.  

 Nejlépe uděláte, když si určíte částku, jakou jste 
do alarmu ochotni investovat, a v této cenové hladině 
si vyberete ten nejkvalitnější. 
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LEPŠÍ TEN ZE SUPÍKU NEŽ ŽÁDNÝ 

 V posledních pár letech se začala na trhu 
objevovat spousta různých zabezpečovacích systémů, 
kdy některé jsou za ceny více než zajímavé a lákavé.  

 Má tedy smysl utrácet velké peníze za drahý 
zabezpečovací systém nebo bude stačit ten levný 
z nějakého tržiště či supermarketu? 

 Ano. Máme čím dál více ve zvyku nakupovat 
levnou elektroniku bez ohledu na značku a kvalitu. 
Argument je většinou jeden: levné rádio mi nakonec 
bude hrát stejně jako to drahé.   

 U zabezpečovacích systémů tohle ale neplatí. 
U  rádia nebo jiné elektroniky, kterou denně 
používáte, zjistíte hned, že přestala fungovat. Že je 
ale rozbitá nějaká součást vašeho „levného“ alarmu, 
to bohužel zjistíte až ve chvíli, kdy ho budete 
potřebovat a on vám bez mrknutí oka, tedy v našem 
případě čidla, vypoví služby.  

 Že nestojí za nic, zjistíte, až když si od vás 
zloděj všechno odnese.  

 A tohle přece nechcete. Takže jaké jsou 
parametry pro výběr dobrého alarmu? 
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 Spolehlivost zařízení: zajistí funkčnost 
zabezpečovacího systému právě v momentě, kdy jej 
nejvíc potřebujete. Navíc vás nebude trápit falešnými 
poplachy z různých nezjistitelných příčin. 

 Komfort ovládání: zabezpečovací systém 
budete používat rutinně denně při odchodu 
a příchodu. Ovládání by mělo být co nejjednodušší. 
Většinou stiskem tlačítka na ovladači nebo prostým 
zadáním kódu na klávesnici. 

 Devadesát procent uživatelů využívá pouze 
aktivaci a deaktivaci, zbylé funkce použijete jen 
výjimečně. 

 A kolik investovat? 

 Nejosvědčeně jš í strategie je investovat 
maximální částku, kterou mám na zabezpečovací 
systém určenou s tím, že jej budu používat co 

nejdéle. Profesionální certifikované zabezpečovací 
systémy vydrží až 15 let. Levné supermarketové 
dosahují životnosti dvou až čtyř let. Jsou totiž 
vyráběny s ohledem na cenu, nikoliv životnost. 

 Nechci vám tu tvrdit, že přímo odsuzuji všechny 
levné zabezpečovací systémy. To rozhodně ne. Pořád 
lepší nějaký než žádný. 

 Pokud chcete zabezpečovat malý objekt jako je 
chatka, garáž nebo sklep, je vhodné se vždy zamyslet, 
jakou hodnotu zabezpečovaný objekt má, a podle 
toho přistupovat k výběru zabezpečovacího systému. 

7. Má smysl investovat do zabezpečovacího 
systému? Má. A basta 

 Tohle trápí nejednoho z  nás. Nesejde přitom, 
jestli máte dům, firmu nebo byt. Pokud nemůžete 
v noci spát z obavy, že k vám zavítá nějaký nevítaný 
host, a nemyslíme tím zrovna vaši tchýni, je dobré 
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začít uvažovat o nějakém tom zabezpečení. Rád se 
s vámi proto podělím o pár dobrých informací a tipů, 
díky kterým se třeba mnohem lépe rozhodnete.  

 Většina toho, co vám povím, staví na mé 20leté 
praxi, ale hlavně taky na zkušenostech mých 
zákazníků, které nebyly zrovna příjemné, neboť šlo 
právě o kriminalitu.   

Včera bylo pozdě 

 Dost často se setkávám s  docela odmítavým 
postojem k pořízení zabezpečovacího systému. 
Argumenty? „To nepotřebuji, mě ještě nikdo 
nevykradl, tohle se nás netýká, co by si u nás kdo 
vzal…“ No, chyba lávky myslet si, že nemáte doma 
nic, co by se nějakému zlodějíčkovi nešiklo.   

 Ten hlavní zádrhel je tedy v  onom „ještě“. 
S některými takovými zákazníky se totiž hodně často 

setkávám podruhé, ale to už jsou bohužel v  pozici 
toho, kdo rychle shání zabezpečovací systém. „BYL 
JSEM VYKRADEN, CHCI HNED ALARM.“  

 Proč sem tohle píšu? Protože kriminalita, resp. 
vykrádání domů a bytů, se prostě týká kohokoliv 
z nás. A je dobré si to uvědomit včas. Včera je totiž 
fakt pozdě. 

8. Jak vyzrát na zloděje? Těžko, ale jde to! 

 On se ten náš malý či velký zloděj nemá vlastně 
čeho bát. Ruce se nesekají a ve vězení se pracovat 
nemusí.  

 Když už se ale přece jenom zloděj něčeho bojí, 
tak problémů s  policií. A tak jde většinou cestou 
n e j m e n š í h o o d p o r u a n a j d e s i ně j a k o u 
bezproblémovou oběť.  
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 Pokud narazí na překážku, která mu jeho 
plán byť jen trochu ztíží nebo úplně překazí, jde 
jinam.  

 Takže vy musíte jediné, pokud chcete ochránit 
své blízké a svůj majetek: co nejvíce mu to ztížit, aby 
se u vás necítil bezpečně a nerušeně. 

 Navíc náš právní systém se ne a ne zlepšit 
a  praxe je bohužel taková, že spíše nahrává 
pachatelům a zlodě jům Ti se mnohdy cít í 
nepostižitelní. Bohužel.  

 Když jste okradeni či vykradeni, policie si vás 
sice vyslechne, stanete se ně jakým č ís lem 
a  záznamem v  tabulce, a když se jí jóóó zadaří, 
zloděje najde. Ale tím to končí.  

 Vy se postavíte do řady j iž čekaj íc ích 
poškozených, které zloděj také vykradl. Ten většinou 

bude odsouzen s následným příkazem k náhradě 
škody a příslibem několika měsíců ubytování a stravy 
na účet nás všech v nápravném zařízení. A tím to 
končí podruhé. Škodu z něj nikdo nevymůže.  

9. 4 dobré rady nad zlato, které byste měli 
dodržet při výběru alarmu 

 Než vám je jednotlivě představím, rád bych 
poznamenal, že svět zabezpečovacích systémů 
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a  všeho toho okolo je obsáhlý a někdy i trochu 
komplikovaný. Nemusíte se ho ale bát, nemusíte 
házet flintu do žita. Protože když si necháte dobře 
poradit a svěříte se, jak se tak říká do rukou 
odborníků, uvidíte, že to zas až taková složitá 
anabáze není.  

 Jen je potřeba se zajímat, snažit se vidět více do 
hloubky, hledat informace atd. I od toho jsem tu pro 
vás! 

RADA PRVNÍ: Zvažte všechna pro a proti 

 Začněte asi tím, co je nejvíc jasné: velikostí 
a  strukturou objektu, bezpečnostním posouzením 
objektu a samozřejmě požadavky, které na 
zabezpečovací systém máte.  

 Moderní alarmy mohou totiž nejen zajišťovat 
bezpečnost, ale také zpříjemňovat život. S jejich 

pomocí můžete ovládat například vytápění, různé 
spotřebiče nebo třeba i zavlažování na zahradě. 

 Z hlediska zabezpečení je dobré zvážit, zda 
chcete alarm používat pouze, když v objektu nejste, 
nebo má-li vás chránit i v noci. Jak už jsme si říkali 
v prvním díle, k vloupání dochází až nepříjemně často 
v situaci, kdy majitelé uvnitř spí.  

 Alarmy jdou pochopitelně nastavit na noční 
střežení. Kvalitní alarmy také umožňují nezávislé 
střežení různých prostor, takže pokud spíte v patře, 
můžete třeba nechat hlídat přízemí a auto před 
domem. 

RADA DRUHÁ – Neřešte jen cenu 

 Až budete vybírat alarm, nenechte dominovat 
jen cenu. Zaměřte se také na záruky, certifikace nebo 
servis. Firma, kterou pro realizaci vyberete, by měla 
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být výrobcem a pro montáž certifikovaná, a zároveň 
od ní chtějte odpovídající zaškolení atd. 

RADA TŘETÍ – Co takhle dohled bezpečnostního 
centra (PCO) 

 Alarm si pořizujeme proto, abychom okamžitě 
zjistili, že se k nám někdo dobývá, nebo to zkoušel.  

 Samotný alarm však ohlásí pouze nastalou 
skutečnost, ať už se jedná o zloděje, vzniklý požár, 
unikající plyn či tekoucí vodu.  Je tedy jasné, že tyhle 
nemilé události musí někdo fyzicky zastavit. Proto je 
dobré, když zvážíte, že svůj zabezpečovací systém 
napojíte na PCO – pult centrální ochrany. Tedy na 
vzdálený dohled bezpečnostní firmy. Když budete 
v práci nebo na dovolené, bude vám hned o něco líp. 

RADA ČTVRTÁ – Chtějte rychlý a účinný zásah 

 Ten chtějte od asistenční zásahové služby, která 
reaguje rychle a profesionálně. 24 hodin denně 
a sedm dní v týdnu.  

 Profesionální zásahová služba přijíždí k objektu 
zpravidla do 15 minut a může pomoci nejenom při 
vloupání, ale i při náhlém zhoršení zdravotní stavu 
vaší osoby nebo někoho z blízkých. 
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10. Jak vybrat kvalitní zabezpečovací systém? 

 Začněte tím, že si vytipujte místnosti, které 
chcete zabezpečit. Zabezpečení celého objektu by 
bylo finančně nákladné a v některých případech 
i zbytečné. 

 Většinou se zabezpečují pouze místnosti, ve 
kterých jsou uloženy cenné předměty a drahá 
elektronika, prostě důležité věci. Někdo zabezpečuje 
ještě přístupové cesty do těchto místností. 

Jak vybrat místnosti k zabezpečení 

 V první řadě přihlédněte k  vzájemné poloze 
místností, které plánujete střežit alarmem. Počítejte 
s  tím, že když budete zabezpečovat místnosti, 
které na sebe nenavazují, vyjde to dost draho.  

 Jste-li v  takové situaci, ale nechcete narychlo 
hledat oslíka, co se vám na zahradě otřese, je tu 

jedno snadné řešení: přesuňte některé cennosti do 
jiné místnosti. Samozřejmě do takové, která bude 
systémem hlídána. 

Zjištění možných přístupových cest 

 Až budete mít vybrány místnosti, jsou tu ještě 
přístupové cesty. Ty je taky dobré ohlídat. Přístupové 
cesty nejsou jen chodby a dveře, ale samozřejmě 
i okna či balkony ve výšce do tří metrů.  

 Některé přístupové cesty jsou pro zloděje 
naštěstí natolik komplikované, že je většinou raději 
ani nepoužije. A to dobře pro vás! Zadní dveře, 
prosklená okna atd., to už je ale lákadlo!  

11. Neproklouzne ani myš aneb Jak zabezpečit 
přístupové cesty 

 Už se pomalu blížíme do finiše. Ještě se dozvíte 
něco o zabezpečení svého doma, a navíc pro vás 
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mám připraveny i případové studie. Právě jimi 
uzavřeme jednu část projektu Cesta k bezpečnému 
životu online.  

 Musím se přiznat, byl to s vámi bezva výlet a už 
teď vím, že ne poslední. A doufám, že jste si během 
něj odnesli hodně užitečných informací.  

 Snad jsem vám aspoň trochu pomohl. Pomohl 
rozhodnout se, jestli a jak se pustíte do zabezpečení 
svého domova nebo firmy.  

 Teď náš čeká ještě jeden úkol: zjistit, jaké jsou 
možné způsoby zabezpečení přístupových cest. 

Kampak, kampak, zlodějíčku?! 

 Už víte z  předešlých řádků, co všechno je 
v  našich obydlích chápáno jako přístupové cesty, 
a  tedy i cesty, kterými se k  vám s  menší či větší 
šikovností může zloděj dostat. My teď ovšem 

uděláme všechno proto, abychom ho odradili hned 
na začátku jeho zákeřného úmyslu. A pokud by se 
k vám přece jen někdo vloupal, tak ať to pro něj není 
žádná procházka rajskou zahradou.  

 Přístupové cesty můžeme zabezpečit různými 
typy detektorů. Abychom zvolili ten správný, záleží 
na typu přístupové cesty a prostoru, který chceme 
zajistit prvkem zabezpečovacího systému. 
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12. Zabezpečujeme dveře, okna, vrata: teď hned 
a natotata 

 Jednou z  možností, jak tyhle přístupové cesty 
zabezpečit, je metoda (detekce) otevření. To 
znamená, že detektor reaguje na to, když vaše dveře 
nebo okno někdo otevře, popřípadě ohlásí destrukci 
prostupů pláště budovy.  

 Za tímto účelem se používají magnetické 
kontakty. Když dojde k otevření okna nebo dveří, 
magnet vyhlásí poplachový stav. Je to velmi 
spolehlivá metoda, nicméně musím upozornit, že 
„hlídací“ magnet musí být instalován na každé okno či 
dveře zvlášť.  

 A to je vám už asi jasné. Tím se zvyšují náklady 
a komplikuje se instalace při větším množství oken či 
dveří. 

 Další možný způsob je detekce pohybu osoby. 
Tahle metoda detekuje pohyb osoby v místnosti, dále 
v prostoru budovy, schodiště nebo spojovací chodby. 
 Detektory pohybu jsou schopny pokrýt 
místnosti až do 50 m². (Výjimečně i větší.) Detektor 
je jednoduchý jak na instalaci, tak na údržbu. 
Pokud jej zvolíte, nemusíte pak už zabezpečovat okna 
ani dveře.  

 Když se zloděj rozhodne, že se do bytu dostane 
cestou rozbitého okna, může vám perfektně pomoci 
detektor rozbití skla.  

 Díky němu můžete detekovat rozbití skleněné 
výplně od 1 m². Detektor je vhodný pro hlídání 
větš ích skleněných ploch, jako jsou vý lohy 
a prosklené stěny. Často bývá podpořen detektorem 
pohybu osob. Tato čidla patří mezi prvky plášťové 
ochrany.  
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Centrální ústředna 

 Každý profesionální zabezpečovací systém má 
centrální ústřednu, která řídí všechny prvky. 
K  ovládání se používá kódové klávesnice nebo 
dálkového ovladače.  

 K detekci narušení objektu se používají různé 
typy detektorů. Centrální ústředna musí být umístěna 

tak, aby nemohlo dojít k jejímu narušení. V běžném 
provozu k ní není třeba přistupovat.  

 Často se umis ťuje do různých komor 
a  technických místností. A protože ústředna je 
mozek celého zabezpečovacího systému, nechte ji 
hlídat. Buď přístupovou cestu k  ní, anebo tu 
konkrétní místnost.  

13. Kam s tebou, ty klávesnice jedna?! 

 Ovládací klávesnice se umisťuje ke vchodu do 
zabezpečeného prostoru. Slouž í k akt ivaci 
a  deaktivaci systému, a proto je k ní nutný 
jednoduchý a rychlý přístup. Nejvhodnější je 
umístit klávesnici do hlídaného prostoru, ale není to 
podmínkou. 

 Infrapasivní detektor pohybu patří ideálně do 
rohu místnosti, a to do výšky okolo dvou metrů. Je 
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nutné, aby detektor pohybu nebyl zakryt nějakým 
předmětem. Také není vhodné, aby přímo mířil na 
zdroje tepla (topení, klimatizace). 

 Detektor tříštění skla má své místo naproti 
skleněné výplni, a to maximálně do vzdálenosti devět 
metrů od skleněné výplně. Od podlahy by měl být 
nainstalován přibližně ve dvoumetrové výšce.  

 Magnetický detektor otevření dveří a oken 
se montuje na dveře či okna tak, aby nedošlo k jeho 
poškození během manipulace. Tvoří ho magnet 
a  detekční část. Magnet se montuje na pohyblivou 
část dveří či oken. Detekční část těsně vedle 
magnetu, ale na nepohyblivou část.  

 Požární detektor reaguje na známky kouře, 
a proto se montuje na strop místnosti, konkrétně nad 
místo předpokládaného vzniku požáru nebo na střed 
místnosti. Požární detektor je schopen pokrýt 
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místnost o rozloze okolo 30 m². 

 Interiérová siréna se umisťuje do hlídaného 
objektu tak, aby nemohla být ovl ivňována 
povětrnostními podmínkami, a přitom byla hlídaná 
samotným bezpečnostním systémem.  

 Exteriérovou sirénu můžete dát kamkoliv na 
hlídaný objekt. Není nutné, aby byla uvnitř hlídaného 
objektu, protože obsahuje prvky proti zneškodnění. 

Základem úspěšného umístění sirény je její dobrá 
slyšitelnost při poplachu. Ve většině případů se 
umisťuje na štít domu. Působí tak odstrašujícím 
způsobem a jasně dává na zřetel, že je objekt 
zabezpečen. 

Propojení zabezpečovacího systému 

 Všechny komponenty zabezpečovacího systému 
včetně klávesnice a sirény jsou vždy přímo zavedeny 
do centrální ústředny. Ve většině případů se připojují 
buď kabelem, takže klasickým drátovým připojením, 
nebo bezdrátově. 

 Bezdrátové řešení je vhodné instalovat do všech 
objektů, kde již nelze instalovat drátové provedení. 
Odpadá sekání do zdi, následné zednické práce atd.  

 Pokud žijete v  novostavbě nebo máte po 
rekonstrukci, urč itě bych vám doporuč i l 
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bezdrátové řešení. Nemusíte provádět jakékoli 
zásahy a úpravy, jde prostě o čistou instalaci. 

Nastavení a instalace zabezpečovacího systému 

 Zabezpečovací systém si můžete nechat 
nainstalovat a spravovat odbornou firmou. Nebo si 
pořídit předkonfigurovaný zabezpečovací set.  

 Ten je sestaven a připraven tak, abyste ho mohli 
nainstalovat svépomocí. K takové instalaci totiž 
potřebujete akorát základní náčiní pro údržbu bytu. 

 Elektronické zabezpečení zcela určitě zvyšuje 
bezpečnost vašeho domova. A i když je pořád 
považováno za jakýsi nadstandard ve výbavě domů 
a bytů, je evidentní, že si ho pořizuje a dopřává čím 
dál více lidí.  

 Jeho cena totiž za několik let docela výrazně 
klesla. Je mnohem dostupnější. Když se navíc nabízí 
i  v  bezdrátové variantě, je možné ho instalovat 
i dodatečně. 
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Závěr 

Už víte, že pocit bezpečí je nenahraditelný.  

 A přesně to je ten důvod, proč jsem pro vás 
připravil tento jedinečný e-book. Svět zabezpečovací 
techniky je více než obsáhlý.  

 Cest, po kterých se vydat, je prostě hodně. Vím 
to sám z  vlastní zkušenosti. Ale stejně jako jinde 
i  tady spolehlivě platí a funguje, že bez správných 
a  kvalitních informací budete stát vždy na jednom 
místě.  

 Mluvím přitom o informacích, které vycházejí 
z  reality, z  toho, co má člověk odžito nebo 
odpracováno. Co má takzvaně v hlavě i pod kůží. 

 Díky svým 20letým zkušenostem v oboru, díky 
všem skvělým příležitostem i nepřízním osudu jsou 
pro mě zabezpečovačky a všechno kolem nich 

denním chlebem. Je to něco, bez čeho si nedovedu 
svůj život dost dobře představit.  

 Chci vám pomoci, chci vám předávat jen 
hodnotné informace, chci, abyste pro radu 
a odpovědi nemuseli chodit nikam jinam. 

 Věřím, že se hodně potřebných informací 
o alarmech, způsobech ochrany zdraví, zabezpečení 
domů, firem, chat i garáží dozvíte buď z  tohoto e-
booku, nebo z internetových stránek.  

 A pokud mi při psaní něco uteklo, potřebujete 
vědět ještě něco jiného, proniknout do větší hloubky, 
napište mi nebo zavolejte. 

 Cesta k bezpečnému životu online je široká dost 
a já po ní určitě nechci kráčet sám.  

Přidejte se na www.altezagroup.cz., Štěpán Kucharik
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