
Proč mít doma hlásiče požáru? 
 

 Hlásič požáru – spolehlivý zachránce Vašich životů i Vašeho 
majetku. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR – 
Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik 
informací o tomto přístroji a také důvody, proč si jej pořídit domů a jak 
a kde jej nainstalovat. 

 

 Co je hlásič požáru?  
 

Existují hlásiče požáru, které se používají 
v rámci elektrické požární signalizace (EPS). 
Jejich využití je zejména ve výrobních a 
kancelářských prostorech, obchodních domech 
apod. Hlásiče jsou připojeny na 
specializovanou ústřednu, která přijímá signály 
a předává poplachový signál dál. 

Obr.:  Autonomní hlásič kouře 

Dále existují autonomní hlásiče požáru (kouře). Jedná se o  
jednoduché přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají 
poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro instalaci ve Vašich domácnostech. 
Není nutné připojení na ústřednu. O tomto typu hlásičů Vás chceme podrobněji 
informovat. 

 

Jak vlastně hlásiče fungují ? 
 

Instalovaný autonomní hlásič požáru (dále jen 
AHP) reaguje např. na výskyt kouře spuštěním 
akustického poplašného signálu. Je napájen baterií, 
jejíž životnost je v průměru jeden rok (některé až 10 
let). Je možné propojení vícero hlásičů  s tím, že 
v případě výstražné reakce jednoho hlásiče, jsou 
zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř 
v garáži spustí čidlo u Vás v ložnici). O podrobnostech 
Vás bude informovat prodejce. Nákup hlásiče 
důrazně doporučujeme realizovat u 
specializovaného prodejce, výrobek musí 
odpovídat platným normám a mít označení „CE“.  

Obr.:  Autonomní hlásič kouře  

Nejvhodnější místa pro jejich umístění 
 



Instalace AHP je rychlá a jednoduchá, takže to zvládne prakticky každý. 
Stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí. Při jejich instalaci postupujte vždy 
podle návodu výrobce.  

 

Vhodné umístění: 

- v ideálním případě ve všech obytných 
místnostech bytu / domu + garáži, 

- v případě montáže jednoho hlásiče v bytě vždy 
v centrální části bytu, např. 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 předpokládaným vznikem požáru 
(garáže, dílny) 

Obr.:  Instalace hlásiče kouře 

Nevhodné umístění: 

- prašné a vlhké prostory (kuchyně, koupelny) 

- blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla 

- vrcholy půdních prostorů střech tvaru „A“ 

- prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, 
rozpouštědel a výfukových plynů 

Pozor na připálená jídla při vaření – méně kvalitní hlásiče reagují i na 
tyto zplodiny!!! 

 

Desatero důvodů, proč si hlásič pořídit 
 

1. včasná detekce vznikajícího požáru 

2. upozornění pomocí zabudované sirény 

3. možnost uhašení požáru v jeho zárodku 

4. možnost včasné záchrany Vašeho života 
a majetku 

5. napájení baterií (vhodné i pro prostory 
bez elektrické sítě) 

Obr.:  Autonomní hlásič kouře (detail) 
– napájení baterií 6. možnost propojení vícero hlásičů 

 
7. jednoduchá a rychlá instalace 

8. dostupná pořizovací cena (cca od 200 Kč) 

9. možnost výběru typu hlásiče dle Vaší potřeby 



10. možnost jednoduše svépomocí provést kontrolu funkčnosti  

 

 

Něco málo z našich právních předpisů 

 

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, musí být domácnosti ve všech nových objektech (rodinné 
domy, byty v bytových domech, ubytovny, zdravotnická zařízení) od 1. 7. 
2008 vybaveny autonomními hlásiči požáru (min. 1 kus hlásiče) a navíc 
rodinné domy přenosnými hasicími přístroji (min. 1 kus hasicího 
přístroje s hasicí schopností nejméně 34A). Tento požadavek se netýká 
staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme 
instalaci hlásičů i ve Vašich domácnostech! 

Pamatujte: „Je lepší, když Vás budí hlásič, než-li hasič“. 

 

V případě, že si pořizujete hlásič do staršího domu nebo bytu, 
doporučujeme současně i pořízení přenosného hasicího přístroje. Více o 
správném výběru a umístění hasicího přístroje naleznete na dole uvedené 
webové stránce. 

 

 Chcete se dovědět více o tom, jak se správně chovat při 
mimořádných událostech? V rámci projektu „Vaše cesty k bezpečí“ 
Vám Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR a Diecézní 
charitou Brno nabízí další tipy našich chytrých blondýnek, které Vám 
na webové adrese www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci poradí, jak 
nejlépe vyřešit i jiné situace, ohrožující Vaši bezpečnost, zdraví, životy 
a majetek. 

   

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

