
Za málo peněz hodně  muziky - osobní alarmy 
 

Řekne-li se alarm, většině z nás se vybaví technické zařízení poměrně složité, vyžadující 

složitou a odbornou montáž. Finanční náklady související s takovým zařízením nám pak 

mohou připadat astronomické. Elektronické zabezpečení bytu, místnosti, či nemovitosti nyní 

však ponechme stranou a podívejme se, co můžeme z hlediska technického zabezpečení 

udělat pro svou vlastní osobu, co bude šetřit naši kapsu a hlavně, co může přispět k naší 

osobní bezpečnosti. Máme na mysli osobní alarmy, technická zařízení, o kterých možná 

mnozí ještě ani nezaslechli. 

Osobním alarmem je myšleno technické zařízení, někdy jednoduché konstrukce s jednou 

funkcí, jindy složitější s mnoha funkcemi. Osobním alarmy však většinou mají společné 

základní vlastnosti, které z nich dělají nezastupitelné pomocníky v oblasti osobní ochrany 

jedince. Těmito základními vlastnostmi jsou: 

- malý rozměr, zpravidla velikost přívěšku na klíče, nebo kreditní karty 

- jednoduché ovládání, stačí stisknout tlačítko, nebo jinak jednoduchým způsobem 

aktivovat 

- při malých rozměrech maximálním možným způsobem upozorní na hrozící riziko 

např. akusticky – sirénou – 130 Db mnohdy ve spojení s intenzívním světlem. 

 

Je nutné uvědomit si, že osobní alarm své využití nalezne nejen v oblasti osobní ochrany, 

například při napadení, ale bude také skvělým pomocníkem proti krádežím osobních věcí, 

nebo např. při náhlých zdravotních potížích,  na nemocnou osobu dokáže tento pomocník 

upozornit opravdu velmi intenzivně, kdy k aktivaci je zapotřebí opravdu jen minimum úsilí. 

Trh je zaplněn  různými druhy osobních alarmů a v následujících řádcích vám popíšeme 

základní druhy a jejich funkce a to možná usnadní vaší volbu při výběru, či nákupu osobního 

alarmu. 

Osobní alarm Bodygard 3 

Jednoduchý alarm ve formě přívěšku na klíče, aktivace formou vytržení poutka, akustická a 

světelná signalizace. Lze použít i proti krádeži zavazadel. Cena alarmu cca 90 Kč. 

 
Osobní alarm Personal 

Jednoduchý alarm který lze použít i jako přívěšek na klíče, nebo jen na zápěstí. Aktivuje se 

vytržením poutka, nebo stisknutím tlačítka, akustická a optická signalizace. Oproti alarmu 

Bodygard 3 má odolnější provedení . Cena alarmu cca 250 Kč. 
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Osobní alarm ALST 

Osobní protikrádežový alarm ce formě dvou přívěšků, kdy jeden lze umístit do zavazadla a 

druhý do kapsy, aktivuje se při vzdálení těchto přívěšků. Akustická signalizace. Cena alarmu 

cca 250 Kč. 

 
Osobní alarm Moneyquar 

Osobní alarm ve formě kreditní karty. Uplatnění nalezne především proti kapesním krádeží. 

Tento alarm reaguje na světlo a signalizuje například otevření kabelky, nebo vytažení věcí 

z kapsy. Akustická signalizace. Cena alarmu cca 150 Kč. 

 

 
Osobní alarm Cavius 

Osobní alarm ve formě přívěsku na klíče. Tento alarm dokáže detekovat také např. otřesy- 

detekuje otevření dveří, detekuje kouř – muže upozornit na počínající požár.Lze ho využít i 

jako ochranu proti krádeži zavazadel a také samozřejmě při napadení nebo nevolnosti. Je 

odolné konstrukce a aktivace je snadná. Cena alarmu cca 1500 Kč. 

 
Doufáme, že tyto informace vám budou nápomocny, pokud se rozhodnete pořídit si zdatného 

pomocníka pro svoji osobní ochranu a bezpečnost. Přínos osobních alarmů v této oblasti je 

nesporný a platí zde rčení, že za málo peněz získáme hodně muziky. 
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