Upozornění na povinnost instalace hlásičů požáru.
Od 1.7.2008 vstoupila v účinnost vyhláška č. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb. Tato vyhláška stanoví, že domácnosti v nových či rekonstruovaných
objektech (tedy schválených po 1.7. 2008) musí být vybaveny autonomními hlásiči
kouře. "Hlásič požáru" musí odpovídat technickým normám, měla by tedy na něm být
značka "CE".
Doporučuje občanům, aby si "hlásiče požáru" pořídili do všech domácností. Cena autonomního
hlásiče se pohybuje od 200-300 Kč.
Stále totiž platí heslo "lepší když vás budí hlásič, než hasič."
Provoz hlásiče je většinou na baterie. Čidla hlásiče dokáží požár (resp. kouř z požáru) včas detekovat
silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti, kteří mohou prostor včas opustit
a přivolat hasiče.
Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli
nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Kouř je rychlejší a tišší než oheň a již
několik vdechnutí způsobí smrt člověka. Všichni víme, že kouření je tichý zabiják. V posledních pěti
letech od cigárka shořel majetek v hodnotě 330,5 milionu korun a usmrtil třiadevadesát lidí. V řadě
případů mohl bezpečnostní hlásič tragedii zabránit.
Kam umísťujeme hlásiče kouře!
Výrobci doporučují "hlásiče požáru" umísťovat doprostřed stropu, min. však 60 cm od stěny, ve výšce
maximálně 6 metrů od podlahy. Hlásič by měl být umístěn v části vedoucí k východu z bytu – chodbě
a tam, kde lze předpokládat možnost vzniku požáru (např. dílna). Také každá ložnice příp. obývací
pokoj a prostor schodiště v každém patře by měly být opatřeny hlásičem. V domech s více bytovými
jednotkami musí být hlásič instalován v každé domácnosti.
Pro ty, kteří ve svých domácnostech využívají plyn (k topení či vaření), je užitečný detektor úniků
hořlavých plynů. Ten zvukovým signálem upozorní na zvýšenou koncentraci prakticky všech typů
hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík,....). Instaluje se vždy na stěnu
a to buď ke stropu nebo k podlaze (dle typu plynu). Princip detektorů plynů nedovoluje provoz na
baterie, proto je vhodné vybrat místo blízko rozvodu 220 V.
"Hlásiče požáru" není vhodné umísťovat v blízkosti ventilátorů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla,
v průvanu, ani ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru a v prostorách prašných či velmi vlhkých
(koupelny).
Uvědomte si, že včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu vašeho života, života vašich
blízkých a "hlásiče požáru" tak výrazně zvyšují šance na přežití.
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