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Vybavte svou domácnost detektory kouře 

Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit do dvou základních 
kategorií. Tou první je elektronická požární signalizace (EPS). Její využití je zejména 
ve výrobních a kancelářských prostorech, obchodních domech apod. Tyto objekty 
jsou díky nainstalované EPS připojeny na specializovanou ústřednu, která přijme 
signál o zachyceném kouři a předá ho dál, ve většině případů upozorní hasičský 
záchranný sbor kraje přes tzv. pult centrální ochrany. 
Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru (detektory kouře). Jedná se 
o jednoduché přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto 
hlásiče jsou určeny pro instalaci v našich domácnostech. Přístroj je napájen baterií, 
jejíž životnost může být až deset let.  
Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas detekovat. Optickým (blikající kontrolka) 
a silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti. Umožní 
tím nebezpečí zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat 
hasiče. Ze zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je 
rozhodující pro záchranu lidských životů a "hlásiče požáru" tak výrazně zvyšují 
šance na přežití. Nebezpečí hrozí např. v noci, kdy lidé spí a požár včas nezjistí. Tři 
ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. 
Kouř je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt 
vysoce toxickými zplodinami, které při několika vdechnutích způsobí bezvědomí 
a následně smrt člověka. Včasné varování nás může zachránit! 
Nákup autonomního hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, 
který nám poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat platným normám a mít 
označení „CE“ (značka garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným 
normám). Je také možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě 
výstražné reakce jednoho, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř 
v garáži spustí čidlo i v ložnici). V porovnání s hodnotou věcí v naší domácnosti, 
o které nás případný požár může připravit, je částka za pořízení hlásiče 
zanedbatelná. 
 

Instalace hlásiče požáru 

Samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Stačí k tomu hmoždinky a běžné 
nářadí, při instalaci postupujme vždy podle návodu výrobce.  
 
Vhodné umístění: 

• v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/domu, 
• v případě montáže jednoho hlásiče v bytě zvolíme místo v jeho centrální části, 

např. v chodbě kam ústí jednotlivé místnosti, 
• v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 

cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy), 
• v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech každého 

podlaží domu, 
• v místech s vyšším rizikem vzniku požáru (garáže, dílny). 

 



 

Nevhodné umístění: 
• prašné a velmi vlhké prostory, např. kotelny, koupelny nebo prádelny, 
• blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla, 
• vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“, 
• prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, 

rozpouštědel a výfukových plynů. 

Neznalost zákona neomlouvá 

Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič požáru je zakotvena v naší legislativě 
(vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb). Na 
základě této vyhlášky jimi musí být domácnosti ve všech nových i zrekonstruovaných 
objektech po 1. 7. 2008 vybaveny v souladu s projektovou dokumentací stavby 
a rodinné domy pak dále minimálně jedním přenosným hasicím přístrojem. Tento 
požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak 
doporučujeme instalaci i v těchto domácnostech. 

Jak hlásič kontrolovat?  

V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým způsobem a jak často máme hlásič 
kontrolovat. Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, 
ale sám uživatel - např. jednou měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka, 
čímž se kontrolně spustí alarm. Jinak nám postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit 
baterie, přičemž akustický signál (popř. blikající kontrolka) nás upozorní, když již 
baterie dochází. Baterie v hlásiči vydrží minimálně 1 rok, existují ale i s mnohem delší 
životností. Pamatujme, že hlásič s vybitou baterií je nám k ničemu. 
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