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Úvod 

Podle statistických údajů se v České republice událo od roku 2001 do roku 2010 

celkem 208 444 poţárů, při nichţ přišlo o ţivot 1 278 lidí. Poţárů v budovách bytového 

fondu, v rodinných domkách a v ostatních budovách pro bydlení se událo ve stejném 

období z celkového počtu „pouze“ 19%. Avšak počet úmrtí dosáhl téměř 50%. 

Tato smutná statistika nás varuje právě před poţáry v budovách s trvalým nebo 

i s pouze přechodným ubytováním. Tyto prostory nejenţe spojuje velký a častý výskyt 

hořlavin a iniciátorů, ale hlavně sníţená schopnost reakce obyvatel na vznik poţáru během 

spánku. Nejlepší odpovědí na tento problém je instalace elektrické poţární signalizace 

(dále jen „EPS“) nebo zařízení pro autonomní detekci a signalizaci poţáru (dále jen 

„ZADSP“). Jakkoliv se zdá být EPS propracovanější a se svou moţností ovládání různých 

pomocných zařízení, jako je stabilní hasicí zařízení, poţární dveře apod., vyspělejší, 

k tomu, aby byla schopna bezproblémového provozu, však potřebuje trvalou obsluhu a 

v neposlední řadě více finančních prostředků. Z těchto dvou hlavních důvodů se zdá být 

moudřejší vybavovat byty, rodinné domy a jiné ubytovací prostory zařízeními 

pro autonomní detekci a signalizaci poţáru. 

Dnem 1. července 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách poţární ochrany staveb (dále jen „vyhláška o technických podmínkách“), 

kde jsou definovány poţadavky na instalaci ZADSP. Protoţe je tato problematika v České 

republice nová a málo „zaběhnutá“, je mým cílem v mé práci objasnit pouţívání ZADSP, 

srovnání stavu pouţívání těchto zařízení v České republice s jinými státy ve světě 

a navrhnout směr postupu v této jistě důleţité části poţární ochrany. 
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Rešerše 

K vyhotovení mé bakalářské práce bylo zapotřebí získat mnoho údajů ať jiţ z české 

nebo cizí literatury, z emailové korespondence nebo telefonních rozhovorů.  

K teoretické části jsem čerpal hlavně z českých skript 3 a 5 dostupných na naší 

fakultě a z norem 13 aţ 16, které stanovují poţadavky na ZADSP.  

Při řešení problematiky právních norem jednotlivých států jsem musel prostudovat 

jednotlivé zákony zemí, vztahující se k ZADSP, které jsem většinou nalezl na webových 

stránkách vlád těchto zemí a s pomocí sluţby Google Translate jsem neanglické 

dokumenty přeloţil do češtiny. Pro anglicky psané dokumenty stačila má znalost 

anglického jazyka. Chtěl bych zde vyzdvihnout hlavně finský a norský webový systém 

vyhledávání svých zákonů, zorientování se v právních předpisech těchto dvou států mi 

nedělalo zdaleka takový problém, jako u jiných států, u kterých jsem strávil aţ několik dní. 

Pro lepší pochopení a ujasnění si některých pojmů ve švédských a finských 

předpisech jsem rozeslal emaily s dotazy na poţární oddělení, respektive oddělení 

záchranných sluţeb těchto států (vzorový email je uveden v Příloze C). Švédské poţární 

oddělení mne odkázalo na informační email své vlády, bohuţel jsem nedostal odpověď. 

Naopak finské oddělení záchranných sluţeb na můj email odpovědělo a poskytlo mi 

mnoho uţitečných informací. 

Americké normy [19] a [20], pouţité v mé práci, jsou pod ochranou autorských 

práv, proto nejsou volně staţitelné a šiřitelné. Na radu vedoucího mé práce jsem se však 

připojil na stránky [45], kde mi po registraci bylo umoţněno nahlédnutí do těchto norem.  

Při zpracování poslední části mé práce jsem vycházel hlavně z finských, 

amerických a českých statistik. Finské poţární statistiky [10] obsahovaly údaje o poţárech 

od roku 2005 do roku 2009, poţáry jsou zde rozděleny mimo jiné do skupin podle místa 

poţáru, jsou zde také uvedeny důleţité informace o výskytu kouřových hlásičů 

při poţárech. Americké statistiky jsem převzal z [1] a [2]. Tyto dva dokumenty jsou zprávy 

vydané NFPA a obsahují všechna důleţitá data k poţárům domácností, včetně výskytu 

kouřových hlásičů při těchto poţárech. České poţární statistiky jsem čerpal ze Statistické 

ročenky HZSČR [8]. V této ročence je přehled všech (nejen) poţárů v České republice 

za daný rok a porovnání s lety minulými. Poţáry jsou zde rozděleny podle územního 

výskytu, podle odvětví místa poţáru, podle úmrtí apod. Statistika kouřových hlásičů zde 

však není uvedena. 
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Dále jsem ve své práci vycházel z [12]. Tato studie, s českým překladem názvu 

Slyšitelnost kouřových hlásičů v domácnostech, se zabývá otázkou, zda jsou předepsaná 

umístění kouřových hlásičů dostatečná v souvislosti se zalarmováním přítomných osob. 

Studie se týká pouze nepropojených kouřových hlásičů. Autoři provedli test na třech 

domech, ve kterých umístili hlásiče kouře a také mikrofony, které snímali hladinu zvuku 

alarmů v určitých částech domu. Jejich zjištění jsou blíţe popsána v hlavní části mé práce. 

Pro zjištění postavení u nás působících pojišťoven vzhledem k ZASDP jsem 

provedl menší průzkum, zda pojišťovny podporují instalaci těchto zařízení například 

sníţením pojistného nebo vydáním určitých bonusů. Průzkum jsem prováděl pomocí 

webových stránek několika pojišťoven a také telefonními rozhovory s pracovníky České 

pojišťovny a Generali. Zjistil jsem, ţe ţádné bonusy, slevy, případně dárky neposkytují. 

  



4 

 

1 Charakteristika zařízení autonomní detekce a signalizace 

Zařízení autonomní detekce a signalizace poţáru slouţí, jak jiţ název napovídá, pro 

rychlou detekci poţáru a následné varování obyvatel. Podle přílohy č. 5 vyhlášky 

o technických podmínkách se těmito zařízeními rozumí: 

a) „autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604, nebo 

b) „hlásič požáru podle české technické normy řady ČSN EN 54 „Elektrická 

požární signalizace“, a to například část 5, část 7 a část 10; tyto hlásiče 

jsou použity například v lince elektrických zabezpečovacích systémů v 

souladu s českými technickými normami řady ČSN EN 50131 „Poplachové 

systémy – Elektrické zabezpečovací systémy“.“ 

Na Obr. 1 jsou znázorněny varianty zařízení autonomní detekce. 

 

Obr.  1 - Rozdělení zařízení autonomní detekce 

 

1.1 Autonomní hlásič kouře podle ČSN EN 14604 

Autonomní hlásič kouře je takové zařízení, které obsahuje v jednom krytu všechny 

komponenty, které jsou nezbytně nutné pro detekci kouře a vydání akustického poplachu, 

kromě případného zdroje energie. 13 

Napájení hlásiče je prováděno bateriemi nebo připojením ke střídavému síťovému 

napětí, kdy můţe hlásič obsahovat i náhradní napájecí zdroj splňující poţadavky normy. 

V případě připojení ke střídavému síťovému napětí musí být hlásič opatřen stálým 

optickým indikátorem zapnutí sítě zelené barvy. V případě napájení bateriemi, musí být 

Zařízení 
autonomní detekce 

a signalizace

Hlásič poţáru 
podle ČSN EN 54 

- XX

Hlásiče kouře

Hlásiče teplot

Hlásiče vyzařování 
plamene

Autonomní hlásič 
kouře podle ČSN 

EN 14604
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kapacita baterie dostatečně velká, aby byla schopna napájet hlásič v klidovém stavu, včetně 

pravidelných týdenních zkoušení v trvání 10 sekund, po dobu nejméně jednoho roku. Poté 

musí být vydáno hlášení poruchy baterie, které musí být schopno trvat nejméně 30 dní. 

13 

Autonomní kouřový hlásič obsahuje různé optické indikátory. Indikátor poplachu 

musí být červené barvy a nesmí být zaměnitelný s ţádným z ostatních indikátorů. Indikátor 

zapnutí sítě, pokud je ve výbavě zařízení, musí mít zelenou barvu, indikátor poruchy musí 

být barvy ţluté nebo oranţové. 13 

Kvůli ochraně proti vniknutí hmyzu musí být autonomní kouřový hlásič 

konstruován tak, aby kulička o průměru (1,3 ± 0,05) mm nesměla proniknout do měřící 

komory. 13 Toto sníţení velikosti přístupů do měřící komory nemusí být dostatečné pro 

mnoho druhů hmyzu, avšak při menší velikosti těchto otvorů můţe dojít k jejich ucpání 

a následné ztrátě funkčnosti celého zařízení. Z tohoto důvodu norma [13] ukládá přijmutí 

jiných ochranných opatření proti falešným poplachům v důsledku vniknutí malého hmyzu, 

blíţe je však nespecifikuje. 

 

1.2 Hlásiče požáru podle ČSN EN 54 – XX 

V běţných bytových prostorách lze obecně předpokládat instalaci autonomního 

hlásiče kouře.  V bytech vybavených elektrickou zabezpečovací signalizací však bude 

běţnějším řešením pouţití poţárních hlásičů, implementovaných do elektrických 

zabezpečovacích systémů v souladu s normami řady ČSN EN 50 131 Poplachové 

systémy  – Elektrické zabezpečovací systémy. 

 

1.2.1 Hlásiče poţáru podle ČSN EN 54-5 

Jsou to bodové hlásiče teplot, reagující na zvýšení teploty okolí pomocí teplotně 

elektrického převodníku (např. termistoru). Podle normy [14] jsou klasifikovány do osmi 

tříd A1, A2, B, C, D, E, F, G, jak je znázorněno v Tab. 1. 
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Tab. 1 - Klasifikace teplotního hlásiče podle [14] 

Třída hlásiče 
Obvyklá teplota 

pouţití [°C] 

Maximální 

teplota pouţití 

[°C] 

Minimální 

teplota statické 

odezvy 

[°C] 

Maximální 

teplota statické 

odezvy 

[°C] 

A1  25  50  54  65  

A2  25  50  54  70  

B  40  65  69  85  

C  55  80  84  100  

D  70  95  99  115  

E  85  110  114  130  

F  100  125  129  145  

G  115  140  144  160  

 

Obvyklou teplotou pouţití se zde myslí taková teplota, která, jak se na základě 

zkušeností předpokládá, bude dlouhodobě působit na instalovaný hlásič bez přítomnosti 

poţáru. 

Teplota statické reakce je taková teplota, při které se vyhlásí poplachový signál, 

pokud bude hlásič vystaven velmi malému nárůstu teploty.  

Norma dále rozlišuje dva druhy těchto hlásičů s doplňujícím označením S nebo R. 

S – je označení hlásičů teplot maximálních, neboli statických. Tyto typy hlásičů 

sledují překročení stanovené maximální přípustné teploty v prostoru. 

R – je označení hlásičů teplot diferenciálních. Tyto sledují překročení maximální 

přípustné rychlosti nárůstu teploty. Mohou také pracovat na principu objemových 

a tlakových změn plynu při měnící se teplotě. 

 

1.2.2 Hlásiče poţáru podle ČSN EN 54-7 

Jedná se o kouřové bodové hlásiče, vyuţívající k detekci poţáru ionizaci vzduchu, 

rozptylu světelného paprsku nebo jeho absorpci. Na tomto základě tedy rozlišujeme 

ionizační hlásiče, opticko-kouřové na principu rozptylu a opticko-kouřové na principu 

absorpce. Popsání těchto principů bude v mé práci blíţe objasněno. 

 

1.2.3 Hlásiče poţáru podle ČSN EN 54-10 

Tyto takzvané bodové hlásiče plamene vyuţívají ke své funkci záření vysílané 

plameny poţáru. Podle normy [16] se tyto hlásiče rozlišují na: 
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 infračervené (IR) hlásiče: reagují pouze na záření s vlnovou délkou větší 

neţ 850 nm, 

 ultrafialové hlásiče: reagující pouze na záření s vlnovou délkou menší 

neţ 300nm, 

 vícepásmové hlásiče: obsahují dva nebo více citlivých prvků, z nichţ kaţdý 

reaguje na záření v odlišném vlnovém rozsahu, a jehoţ výstupy přispívají 

k rozhodnutí o poplachu. 

Norma [16] dále klasifikuje hlásiče podle citlivosti (tj. míry schopnosti hlásiče 

plamene zjistit poţár). Klasifikace se provádí podle největší vzdálenosti od zkušebního 

ohně, ve které všech osm vzorků reaguje během 30 s na oba zkušební poţáry. Klasifikace 

je následující: 

 Třída 1: všechny vzorky reagují aţ do vzdálenosti 25 m včetně, 

 Třída 2: všechny vzorky reagují aţ do vzdálenosti 17 m včetně, 

 Třída 3: všechny vzorky reagují ve vzdálenosti 12 m. 
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2 Metody detekce poţárů 

Jak je uvedeno v předešlé kapitole, rozdělujeme bodové hlásiče poţárů mimo jiné 

podle principu detekce poţáru na: 

 Teplotní 

 Vyzařování plamene 

 Kouřové 

 

2.1 Teplotní princip detekce požáru 

Bodové teplotní hlásiče poţáru se nejčastěji pouţívají jako kombinované, to jsou 

takové, které v sobě sdruţují systém maximální i diferenciální, vyhodnocují jak překročení 

maximální teploty, tak překročení maximální rychlosti nárůstu teplot. Nejčastěji pouţívaný 

typ konstrukce je zaloţen na principu měření teplot dvěma termistory, kde jeden z nich je 

volně přístupný okolí, druhý je pro zvýšení tepelné setrvačnosti tepelně izolován. 

Maximální systém je tvořen volně přístupným termistorem, který měří okolní teplotu. 

Diferenciální systém je tvořen oběma termistory, kde se sleduje rozdíl teplot obou 

termistorů, vyvolaný rozdílnou tepelnou setrvačností. [3] 

Existují však i konstrukčně jednodušší typy bodových teplotních hlásičů. Jedním 

z nich je statický teplotní bodový hlásič poţáru na principu dvou vrstev kovů o jiné 

teplotní roztaţnosti, kde při teplotním působení dochází k deformaci kovů a následnému 

spojení kontaktu. Dalším typem je pak například diferenciální teplotní bodový hlásič 

poţáru na principu rychlého zvětšování objemu plynu při zvyšování teploty. Při rychlém 

zvýšení teploty se vzduch umístěný v baňce rozpíná a roztahuje vlnovec, na kterém je 

umístěn kontakt, který se tímto pohybem spojí a tím je vyhlášen poplach. Pokud je 

zvyšování teploty pomalé, uniká vzduch úzkou trubičkou ven a nedochází k roztaţení 

vlnovce. 

Teplotní hlásiče se pouţívají jen v návaznosti na EPS nebo EZS. Obecně se 

v bytových podmínkách pouţívají jen tam, kde je není moţno pouţít hlásiče kouřové. 

Dobré vyuţití mají například v garáţích rodinných domů, ve kterých není moţno pouţít 

hlásičů kouřových kvůli spalinám vozidla, dále v kotelnách, v kuchyních. Pouţití 

autonomní detekce poţáru však zde není ze zákona povinné. 
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2.2 Princip vyzařování plamene 

Tyto hlásiče, jak jiţ jejich název napovídá, vyuţívají vyzařování plamene a převádí 

jej na střídavý elektrický signál. Jsou vhodné pro detekci bezkouřových poţárů kapalin 

a plynů, například ve skladech chemikálií apod. Nemají však ţádné reálné pouţití v oblasti 

bydlení a ubytování, proto se o nich nebudu dále zmiňovat. 

 

2.3 Ionizační kouřový princip 

U těchto typů hlásičů je v ionizační komoře umístěno malé, podlimitní mnoţství 

Americia 241 s aktivitou obvykle v rozmezí 12 kBq aţ 40 kBq. Tento prvek je zdrojem 

alfa záření, které ionizuje vzduch mezi dvěma elektrodami, díky čemuţ zde můţe protékat 

slabý proud o hodnotě 10
-9 

A aţ 10
-12

 A. Při průniku pevných částeček kouře do komory 

na sebe tyto částečky váţou volné nosiče nábojů a tím dochází k poklesu procházejícího 

proudu. Jestliţe dojde k poklesu proudu o předem stanovenou hodnotu, vyhodnotí hlásič 

tuto situaci jako poţár. 

Vzhledem k tomu, ţe na vodivost mají vliv i jiné faktory, jako je například vlhkost, 

tlak vzduchu, teplota apod., pouţívá se zde dvou ionizačních komor. Jedna je takzvaná 

měrná komora, kde vniká kouř a dochází k poklesu proudu. Druhá komora se nazývá 

referenční komora, která je kouřotěsná a zastává kompenzační funkci. 

 

Obr.  2 - Princip ionizačního hlásiče [6] 

 

Jejich pouţití je vhodné pro aerosoly o velikosti částic 0,08 aţ 0,3µm, to znamená, 

ţe lépe reagují na kouř s menší velikostí částic, proto jsou méně vhodná pro “sazové 

poţáry“. Spolu s opticko-kouřovými hlásiči na principu rozptylu jsou nejpouţívanějšími 

hlásiči v oblasti bydlení a ubytování. 
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2.4 Princip opticko-kouřový: absorpce 

Opticko-kouřové hlásiče zaloţené na principu absorpce se sice pouţívají většinově 

v lineárních modifikacích, existují však i v bodových variantách, proto zde stručně 

vysvětlím jejich princip. 

Opět je tvořen dvěma komorami, měrnou a uzavřenou referenční. V obou těchto 

komorách je umístěn optický zdroj, jehoţ paprsky světla dopadají na selenový 

fotovoltaický článek. S přístupem kouře do měrné komory se sniţuje intenzita 

dopadajícího světla na fotovoltaický článek a dochází ke sníţení jeho vodivosti. Pokud je 

míra sníţení intenzity větší neţ předem stanovená hodnota, je vyhlášen poplach. 

Jen pro zajímavost, lineární opticko-kouřový hlásič na principu absorpce funguje 

velmi podobně, největší rozdíl skýtá fakt, ţe všechny jeho nezbytně nutné komponenty 

nejsou v jediném krytu. Je konstruován pro velké prostory, například haly apod. Optický 

zdroj bývá umístěn například na jednu zeď, přijímač paprsku můţe být umístěn na zeď 

druhou, ve vzdálenosti 10 aţ 100 m. Schéma lineárního opticko-kouřového hlásiče je 

zobrazeno na Obr. 3. 

Tento druh hlásičů má však v oblasti bydlení a ubytování také velmi malé pouţití, 

téměř se nepouţívá. 

 

Obr.  3 - Princip lineárního kouřo-optického hlásiče –absorpce [6] 

 

2.5 Princip opticko-kouřový: rozptyl 

Tyto typy hlásičů obsahují v měrné komoře zdroj optického záření (většinou IR) a 

světlocitlivý prvek (fotodioda). Jsou osově posunuty tak, aby za normálních podmínek 

vysílaný paprsek, který se šíří přímočaře, nemohl dopadnout na fotodiodu. S přístupem 

kouře do měrné komory se paprsek rozptýlí na částečkách aerosolu a dopadne 

na světlocitlivý prvek (viz Obr. 5). Paprsek světla není vysílán kontinuálně, ale 

v impulsech, dojde-li k dopadu světla na fotodiodu v době vyslání impulsu a dojde-li 

k tomuto jevu vícekrát po sobě, je situace vyhodnocena jako poţár. [3] 
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Logicky je neţádoucí, aby se do měrné komory dostalo světlo z okolních zdrojů, 

mohlo by tak dojít k planým poplachům. Proto je část krytu hlásiče, která odděluje měrnou 

komoru od vnějšího prostředí tvořena labyrintem, který tak zabrání přívodu neţádoucího 

světla, ale umoţní vstup kouře. Vnitřek čidla hlásiče je kvůli minimalizaci odrazu světla 

matně černý. [3] 

 

Obr.  4 - Princip kouřo-optického hlásiče – rozptyl [6] 

 

Pouţití těchto hlásičů je vhodné pro částice aerosolu o velikosti od 4 do 10 µm.[3] 

Proto na rozdíl od ionizačních hlásičů lépe reaguje na kouř s většími částicemi. Spolu 

s ionizačními hlásiči jsou tyto dva typy nejhojněji pouţívané v oblasti bydlení a ubytování 

na světě. 

 

2.6 Zhodnocení 

Zařízení pro autonomní detekci a signalizaci poţáru jsou konstruována a chápána 

pro obytné a ubytovací prostory. Pakliţe nebudeme brát v úvahu větší stavby ubytovacích 

zařízení a stavby sociální péče, na které se vztahuje povinnost (jak je v další kapitole 

podrobněji popsáno) vybavení elektrickou poţární signalizací, jedná se v drtivé většině 

o rodinné domy a byty. V těchto prostorách většinou dochází k poţárům s velkým vývinem 

kouře, proto ze všech výše popsaných variant jsou jednoznačně pro tyto stavby nejlepším 

řešením autonomní hlásiče kouře podle ČSN EN 14604 nebo, kde je nainstalována EZS, 

hlásiče kouře podle ČSN EN 54-7. V mnoha zemích, jako například v USA, pojem 

zařízení pro autonomní detekci a signalizaci poţáru neznají, většinou rozlišují „smoke 

alarms“ (chápáno jako autonomní hlásiče kouře – pozn. autora) a „smoke detectors“ 

(chápáno jako detektory kouře pro EPS nebo EZS – pozn. autora). Z těchto důvodů bude 

má práce zaměřena převáţně na autonomní hlásiče kouře (dále jen hlásiče kouře) 

v rodinných domech a bytech. 
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3 Právní normy týkající se zařízení autonomní detekce a 

signalizace v ČR a ve světě 

Kaţdý stát si problematiku zařízení autonomní detekce a signalizace upravuje sám 

svými zákony, vyhláškami apod. Některé státy však tuto část poţární bezpečnosti vůbec 

neřeší a nechávají vše na vůli svých občanů.  

Mezi státy, které tuto problematiku neřeší, patří například Čína, Rakousko, Itálie, 

Francie (v době psaní této práce se jedná o novém zákoně), Belgie, Slovensko, 

Nizozemsko, Portugalsko. 

Naopak mezi státy, které tuto problematiku mají vyřešenou, patří například Finsko, 

Švédsko, Norsko, Německo (jen určité spolkové republiky), Austrálie, Nový Zéland, USA, 

Švýcarsko, Brazílie, Kanada, Spojené království, Japonsko. V následující části rozeberu 

právní normy sedmi z těchto států a porovnám je s předpisy v ČR. 

 

3.1 Právní normy České republiky 

Podle § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně (dále jen 

„zákon o poţární ochraně“), ve znění pozdějších předpisů, má právnická a podnikající 

fyzická osoba povinnost obstarávat a zabezpečovat v potřebném mnoţství poţárně 

bezpečnostní zařízení se zřetelem na poţární nebezpečí provozované činnosti a udrţovat je 

v provozuschopném stavu. Obdobné povinnosti vyplívají i pro fyzické osoby dle § 17 odst. 

1 písm. d), e) a i) téhoţ zákona o poţární ochraně. 

Na tento zákon navazuje jiţ zmíněná vyhláška o technických podmínkách. Tato 

vyhláška v příloze 5 definuje pojem zařízení pro autonomní detekci a signalizaci poţáru 

a také podle § 15 – 18, § 23, § 28 určuje, ve kterých stavbách je nutné těchto zařízení 

pouţívat. 

Pro rodinný dům a stavbu pro rodinnou rekreaci platí podle § 15 odst. 5 vyhlášky 

o technických podmínkách: 

 „Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. 

Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu nebo 

u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě 

společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou 

větší než 150 m
2
, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.“ 

Pro bytový dům platí podle § 16 odst. 2 vyhlášky o technických podmínkách: 
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 „V bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce 

a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem 

do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m
2
 

a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné 

části bytu.“ 

Pro stavbu ubytovacího zařízení platí podle § 17 odst. 7 vyhlášky o technických 

podmínkách: 

  „Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení 

elektrickou požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní 

detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být 

umístěno v každém pokoji pro hosty, společných prostorech a v části 

vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.“ 

Pro stavby zdravotnického zařízení a sociální péče platí podle § 18 odst. 5 vyhlášky 

o technických podmínkách: 

 „Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek podle české 

technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 4 na zajištění 

elektrickou požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní 

detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být 

umístěno v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z domu, 

pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.“ 

Pro stavby uţívané k činnosti školy a školského zařízení platí podle § 23 odst. 8 

vyhlášky o technických podmínkách: 

 „Stavba školského zařízení určeného pro ubytování nebo prostor určený pro 

ubytování ve stavbě školského zařízení musí splňovat podmínky podle § 17.“ 

Pro stavby zařízení staveniště platí podle § 28 odst. 8 vyhlášky o technických 

podmínkách: 

 „Stavba ubytovacího zařízení staveniště musí být vybavena zařízením 

autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace 

musí být umístěno v každém pokoji určeném pro ubytování osob a v části 

vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště.“ 

Dále § 31 vyhlášky o technických podmínkách stanovuje, ţe: 

 „U změny stavby skupin II a III, podle ČSN 73 0834 – Změny staveb, musí 

být v části stavby dotčené změnou instalováno zařízení autonomní detekce 
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a signalizace, pokud je při navrhování pro příslušnou část stavby 

vyžadováno.“ 

A nakonec § 32 odst. 3 vyhlášky o technických podmínkách říká: 

 „Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto 

v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle zvláštního právního 

předpisu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a dále u stavby, u které 

byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné 

stanovisko podle zvláštního právního předpisu, se po dni nabytí účinnosti 

této vyhlášky postupuje podle dosavadní právní úpravy.“ 

 

Z těchto několika odstavců tedy vyplívá, ţe prakticky ve všech stavbách určených 

pro přespání osob, které byly buďto schváleny nebo u nich byla provedena změna stavby 

skupin II a III podle ČSN 73 0834 po 1. 7. 2008 (kdy vyhláška o technických podmínkách 

nabyla účinnosti), musí být umístěno zařízení autonomní detekce a signalizace poţáru.  

 

3.2Finské právní normy 

Ve Finsku se s touto problematikou začali vypořádávat jiţ pět let před námi. V roce 

2003 vyšel Pelastuslaki 13.6.2003/468 [27] (Zákon o záchraně, Rescue Act – pozn. 

autora), který udává povinnost majiteli bytové jednotky vybavit ji detektorem kouře 

nebo jiným zařízením pro včasnou detekci a signalizaci poţáru. Poţadavek platí 

i pro stavby ubytování a zdravotnické péče. U nájemního bydlení se povinnost vybavení a 

udrţování kouřových hlásičů vztahuje na nájemce, nikoliv na vlastníka. Nutnost vybavení 

kouřovými hlásiči, na rozdíl od našeho ekvivalentu, platí pro všechny stávající stavby.  

Další důleţitou legislativou v této oblasti je ve Finsku Valtioneuvoston asetus 

palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista 29.4.2009/291 [28] (Nařízení vlády 

o technických vlastnostech detektorů kouř – pozn. autora), která poţaduje, aby kouřové 

hlásiče splňovaly poţadavky dle evropské harmonizované normy EN 14 604, která platí 

i pro ČR, dále aby byly označeny značkou CE. Také uvádí nutnost přiloţení písemných 

pokynů ve finštině a švédštině, které musí obsahovat dostatečné informace, umoţňující 

správné umístění detektoru kouře, instalaci, údrţbu, testování a odstraňování. 

Správné umístění, dostatečný počet a správný provoz hlásičů kouře ve Finsku 

upravuje Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 
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14.4.2009/239 29 (Nařízení ministerstva vnitra o udrţování a umísťování detektorů kouře 

– pozn. autora). Udává, ţe: 

 U bytů a rodinných domů musí obsahovat kaţdé patro, stejně jako 

související podzemní podlaţí i podkroví, minimálně jeden kouřový hlásič. 

Podlaţí s více neţ 60m
2
 musí být vybaveno navíc ještě jedním hlásičem.  

o To znamená, mějme dvoupodlaţní dům. První přízemí má rozlohu 

85 m
2
, 2NP má rozlohu 50 m

2
. Z výše uvedeného vyplývá, 

ţe v přízemí budou vhodně umístěny 2 hlásiče, v 2NP bude umístěn 

hlásič jen jeden. Tyto poţadavky jsou však minimální, je 

na uţivateli, zda si výbavu hlásičů rozšíří. Finská národní 

záchranářská centrála (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö – SPEK) 

doporučuje na svých stránkách [36] umístit hlásič 

do chodby/předsíně směrem k úniku a do kaţdé loţnice. 

 Ve stavbách pro ubytování a zdravotní péče musí být kouřový hlásič 

umístěn v kaţdém pokoji. Ve společných prostorách těchto zařízení musí 

být instalován alespoň jeden hlásič na 60 m
2
 rozlohy. 

 Hlásiče kouře by měly být umístěny tak, aby zareagovaly na kouř v co 

nejkratší době. Musí se brát ohled i na tvar prostoru a jiné charakteristické 

rysy objektu. 

Poslední z důleţitých finských právních norem je Ympäristöministeriön asetus 

rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön 30 (Nařízení Ministerstva 

ţivotního prostředí, kterým se mění Vyhláška o poţární bezpečnosti staveb – pozn. autora). 

Toto nařízení ukládá dotčeným stavbám zkolaudovaným po 1. 2. 2009, pokud jsou 

připojeny k rozvodné síti elektrické energie, povinnost vybavení kouřovými hlásiči 

připojenými k elektrické síti. Tyto stavby jsou: 

 stavby pro ubytování s kapacitou maximálně 50 osob, 

 zdravotnická zařízení s maximálně 25 lůţky, 

 zařízení denní péče, 

 3-4 podlaţní kancelářské budovy kategorie P2, 

 ověřit dostupnost těchto zařízení v bytech. 

Stavby pro ubytování a zdravotní péči, které mají vyšší poţadavky, neţ ty 

v předešlém odstavci, musí být podle tohoto nařízení vybaveny EPS. 
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3.3 Švédské právní normy 

 Ve Švédsku platí stěţejní zákon lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

[31] (Zákon 2003:778 o ochraně před úrazy – pozn. autora), který v kapitole 2 § 2 říká, 

ţe kaţdý majitel nebo osoba, jenţ má právo na uţívání stavby nebo zařízení, musí 

v rozumné míře udrţovat zařízení pro hašení poţáru a pro přeţití v případě poţáru 

nebo jiné nehody a jinak přijmout nezbytná opatření k zabránění poţáru a k zabránění nebo 

omezení škod způsobených poţárem. Stejně však jako náš zákon č. 133/1985 Sb., 

o poţární ochraně nic bliţšího nespecifikuje. 

Blíţe je tato problematika popsána ve Stavebním řádu (Boverkets byggregler [22], 

dále jen „BBR“), kde jsou vypsány poţadavky na zařízení pro včasnou detekci poţáru 

v budovách pouţívaných pro konkrétní účel. Tento řád vydává Boverket, coţ v překladu 

znamená Národní rada pro stavění a plánování. Je to švédský správní orgán, který má 

na starosti záleţitosti týkající se zastavěného prostředí, nakládání s půdou a vodními 

plochami, výstavbu apod. Tyto předpisy prošly několika úpravami. Dle mých informací se 

o nutnosti instalace zařízení včasné detekce a signalizace poţáru do určitých staveb 

zmiňovali jiţ v roce 1993. V jejich nejnovější verzi z roku 2008 je popsáno, ve kterých 

stavbách jsou zařízení včasné detekce a signalizace potřebné. Jsou to tyto budovy: 

 Hotely v přízemních stavbách nebo hotely s kapacitou méně neţ 9 lidí 

a s méně neţ s 5-ti pokoji k pronajmutí musí být vybaveny hlásičem kouře, 

pokud nejsou vybaveny elektronickou poţární signalizací. Kouřové hlásiče 

by měli být v kaţdém pokoji. 

 V zařízeních zdravotní péče, kromě mateřských škol a podobně, musí být 

nainstalováno zařízení pro včasnou detekci a signalizaci poţáru. 

V mateřských školách a podobných zařízení by měly být instalovány hlásiče 

kouře.  

 V domácnostech musí být umístěny hlásiče kouře nebo EPS. Kouřové 

hlásiče by měly být umístěny na kaţdém podlaţí a v blízkosti loţnic. 

 V budovách zvláštního bydlení pro lidi s péčí (nejspíš myšleno domovy 

důchodců apod. - pozn. autora) musí být nainstalované zařízení pro včasnou 

detekci a signalizaci poţáru 

Podle BBR mají kouřové hlásiče odpovídat normě EN 14604.  

Národní agentura pro záchranné sluţby ve Švédsku vydává takzvané Allmänna råd, 

coţ v překladu znamená Všeobecné rady. Jsou to doporučení vţdy k určitému problému. 
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Tyto rady nemají právní status. Mají za úkol objasnit význam právních norem a poskytnout 

občanům návod na jejich aplikaci. Všeobecná rada SRVFS 2007:1 – Rady a poznámky 

k detektoru kouře v domácnostech. Tento dokument [32] mimo jiné říká, ţe:   

 jakákoliv budova, která je určena k trvalému nebo dočasnému bydlení by 

měla být vybavena dostatečným počtem kouřových hlásičů nebo podobných 

zařízení pro včasnou detekci poţáru, 

 vlastník a nájemník by si měli v nájemní smlouvě přesně stanovit, kdo bude 

za pořízení a chod těchto zařízení odpovědný, pokud to smlouva 

nestanovuje, je za instalaci odpovědný vlastník, za správný chod pak 

nájemník, 

 kouřové hlásiče by měli být  navrţeny podle EN 14604, 

 kaţdý byt by měl mít alespoň jeden hlásič kouře na kaţdém patře, 

 kouřový hlásič by měl být instalován tak, aby mohl včas odhalit poţár 

a varovat spící obyvatele, 

 vzdálenost mezi hlásiči kouře by neměla překročit více neţ 12 m. 

 

3.4 Norské právní normy 

V této severské zemi má pouţívání autonomní detekce a signalizace poţáru jiţ 

dlouhou tradici. V roce 1990 byly vydány Forskrift om brannforebyggende tiltak og 

brannsyn [24] (Předpisy o poţární ochraně a poţární inspekci – pozn. autora), které 

definovaly kouřový alarm jako „Detektor spojený s poplašným zařízením, který spouští 

kouř. Vyvíjí minimálně 85 dB ve vzdálenosti 3 m“. Dále bylo v předpisech uvedeno, 

ţe v kaţdé domácnosti musí být umístěn alespoň jeden schválený kouřový alarm tak, aby 

mohl být slyšet v loţnicích i se zavřenými dveřmi. Tyto předpisy však jiţ neplatí. 

V nynější době je však v platnosti nařízení Forskrift om brannforebyggende tiltak 

og tilsyn [25] z roku 2002 (Nařízení Ministerstva spravedlnosti a policie o poţární ochraně 

a dozoru – pozn. autora), které charakterizuje kouřový hlásič konkrétněji jako „Ionizační 

nebo optický detektor, který v případě detekce kouře vydává zvukový signál, byl testován 

a certifikován v souladu s předpisy Ministerstva pro místní rozvoj o technických 

poţadavcích na výstavbu. Dále říká, ţe majitel stavby pro bydlení musí zajistit, aby byla 

bytová jednotka vybavena alespoň jedním certifikovaným hlásičem kouře, který je umístěn 

tak, aby byl jasně slyšet ve všech loţnicích při zavřených dveřích. Stavbami pro bydlení se 
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rozumí byty, řadové domy, soukromé domy, apartmány a chaty. Podle tohoto nařízení má 

povinnost vybavení kouřovými hlásiči majitel, péči o ně má však nájemce bytu. 

Další právní normou v této záleţitosti jsou výše zmíněné Forskrift om tekniske krav 

til byggverk [26] (Předpisy Ministerstva pro místní rozvoj o technických poţadavcích 

na výstavbu – pozn. autora). Tyto předpisy rozdělují budovy do takzvaných stupňů rizika 

na základě hrozby poţáru. Stupeň rizika by měl být základem pro navrhování a provádění 

zajištění evakuace a záchrany v případě poţáru. Stupně rizika a jejich parametry jsou 

uvedeny v Tab. 2. 

Tab. 2 Stupně rizika [26] 

Stupně 

rizika 

Budovy 

určené pro 

příleţitostné 

zaměstnání 

Lidem jsou známy 

podmínky úniku, 

mohou se sami 

bezpečně evakuovat 

Budovy 

určené pro 

ubytování 

Předpoklad, ţe 

uţívání stavby 

zahrnuje malé riziko 

vzniku poţáru 

 1  ano  ano  ne  ano 

 2  ano / ne  ano  ne  ne 

 3  ne  ano  ne  ano 

 4  ne  ano  ano  ano 

 5  ne  ne  ne  ano 

 6  ne  ne  ano  ano 

 

Předpisy, pomocí těchto stupňů rizika, mimo jiné říkají, ţe ve stavbách se stupněm 

rizika 2 aţ 6 musí být instalována EPS. Ve stavbách menších rozměrů nebo s malým 

počtem lidí lze pouţít detektory kouře v případě, ţe únikové podmínky jsou zvláště 

jednoduché a transparentní. Kouřové hlásiče v tomto případě musí být připojeny 

k elektrické síti a musí obsahovat záloţní baterie. Z tohoto vyplývá, ţe budovy určené 

k ubytování podle stupně rizika 4 a 6 s malým počtem lidí a o malých rozměrech v případě, 

ţe majitel nechce pořizovat drahé EPS, musí mít kouřové hlásiče. Malý počet lidí, ani malé 

rozměry zde však nejsou upřesněny. 
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3.5 Německé právní normy 

Ve Spolkové republice Německo není tato problematika řešena na státní úrovni. 

Povinnost vybavovat byty hlásiči kouře udává Die Landesbauordnung (Zemní stavební kód 

– pozn. autora) jednotlivé spolkové země. Ačkoliv Německo patří k nejvyspělejším státům 

světa, neplatí tato povinnost pro všechny spolkové země. 

O pouţívání kouřových hlásičů ve stavbách pro bydlení bojuje v Německu uţ řadu 

let kampaň nazvaná Rauchmelder retten Leben (Kouřové hlásiče zachraňují ţivoty, 

viz [35]), která propaguje pouţívání těchto přístrojů široké veřejnosti. Tato kampaň je 

v činnosti jiţ od roku 2000, kdy nebylo pouţívání těchto přístrojů povinné v ţádné 

spolkové zemi, v době psaní této práce je jiţ povinnost hlásičů kouře ve stavbách 

pro bydlení v devíti spolkových zemích, proto podle mého úsudku je kampaň úspěšná. 

Jak jsem jiţ napsal, povinnost pouţívat tato zařízení je v Německu ohraničena 

devíti spolkovými zeměmi: Porýní – Falc, Sársko, Šlesvicko – Holštýnsko, Hesensko, 

Hamburk, Meklenbursko – Přední Pomořansko, Durynsko, Brémy, Sasko – Anhaltsko. 

Tyto země mají tuto povinnost zakotvenou ve svém Zemském stavebním kódu, ve kterých 

je, co se pouţití kouřových hlásičů týče, pouţita německá norma DIN 14676, která podle 

webových stránek [35] říká, ţe: 

 ve stavbách pro bydlení musí být loţnice, dětské pokoje, jakoţ i chodby 

vedoucí k únikové cestě, vybaveny alespoň jedním kouřovým hlásičem, 

 hlásiče kouře musí být instalovány a provozovány tak, aby byl kouř včas 

detekován a ohlášen. 

Tato norma platí pro vlastní bydlení a pro pokoje s podobným pouţitím, jako 

například: penziony s méně neţ 12 lůţky pro hosty, obytné kontejnery, chaty, rekreační 

ubytování.  

Norma DIN 14676 dále nařizuje při vybavování, instalaci a udrţování kouřových 

hlásičů dbát pokynů evropské harmonizované normy EN 14604. 

Vypisovat podrobně další ustanovení všech devíti spolkových zemí by bylo 

zdlouhavé, jsou proto uvedeny ve stručnosti v Tab. 3. Tyto údaje jsem získal z internetové 

stránky [35]. 
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Tab. 3 - Předpisy týkající se kouřových hlásičů v jednotlivých Spolkových zemích 

Spolková země 
Platnost 

předpisu pro 

stavby 

Vstup 

předpisu 

v 

platnost 

Povinnost 

dovybavení 

stávajících 

staveb do 

Povinnost vybavení 

prostorů 

Porýní – Falc nové, stávající 2003 07. 2012 
chodby jako únikové cesty, 

loţnice, dětské pokoje 

Sársko nové, rekonstrukce 2004 - 
chodby jako únikové cesty, 

loţnice, dětské pokoje 

Šlesvicko – 

Holštýnsko 
nové, stávající 2005 31. 12. 2010 

chodby jako únikové cesty, 

loţnice, dětské pokoje 

Hesensko nové, stávající 2005 31. 12. 2014 
chodby jako únikové cesty, 

loţnice, dětské pokoje 

Hamburk nové, stávající 2006 31. 12. 2010 
chodby jako únikové cesty, 

loţnice, dětské pokoje 

Meklenbursko – 

Přední 

Pomořansko 

nové, stávající 2006 31. 12. 2009 
chodby jako únikové cesty, 

loţnice, dětské pokoje 

Durynsko nové, rekonstrukce 2008 - 
chodby jako únikové cesty, 

loţnice, dětské pokoje 

Brémy nové, stávající 2010 31. 12. 2015 
chodby, loţnice, dětské 

pokoje 

Sasko – Anhaltsko nové, stávající 2009 31. 12. 2015 
chodby, loţnice, dětské 

pokoje 

 

Vybavení bytů a domů kouřovými hlásiči je povinnost vlastníka domu, který dle 

platných zákonů můţe přiměřeně navýšit nájemné. Vlastník domu také zodpovídá 

za funkčnost těchto zařízení, coţ dokládá roční prohlídkou. Jiné je to v Meklenbursku –

 Předním Pomořansku, kde mají v zákonu jinak definovaný pojem „vlastník“, toto ale není 

předmětem této práce. 

Právní normy spolkových zemí Bádensko – Württembersko, Bavorsko, Berlín, 

Braniborsko, Dolní Sasko, Sasko, Severní Porýní – Vestfálsko povinnost vybavení 

domácností kouřovými hlásiči neznají. 

 

3.6 Právní normy v Austrálii 

V Austrálii se touto problematikou zabývá takzvaný Building Code of Australia 

[17] a [18](Australské stavební předpisy – pozn. autora), který dělí budovy mimo jiné 

do tříd: 

 1a – rodinné domy nebo více generační domy (například i řadové domy), 

kde jsou kaţdé bytové jednotky odděleny poţárními zdmi, 

 1b – jedna nebo více staveb, které tvoří penziony, domy pro hosty nebo 

hostel pro maximálně 12 hostů nebo maximální plochy 300 m
2
, 
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 2 – budovy obsahující 2 nebo více bytových jednotek, například byty nebo 

apartmány, 

 3 – budovy pro ubytování většího rozsahu (jako například větší penziony, 

hostely, hotely, motely, školy apod.), 

 4 – bytové jednotky, které jsou částmi komerčních prostor (například byty 

manaţerů ve firmách apod.), 

 9a – budovy se zdravotní péčí (například nemocnice, kliniky). 

Podle tohoto rozdělení dále stanovuje, ţe v budovách třídy 1a musí být umístěny 

kouřové hlásiče na nebo blízko stropu: 

 jakéhokoliv podlaţí, které obsahuje loţnice: 

o mezi kaţdou část bytu obsahující loţnice a ve zbývající části bytu, 

o tam, kde jsou loţnice odděleny chodbou, na této chodbě, 

 na jiných podlaţích neobsahujících loţnice. 

U budov třídy 1b ţádají Australské stavební předpisy kouřový hlásič: 

 ve všech loţnicích, 

 ve všech chodbách či koridorech spojených s loţnicemi, pokud zde nejsou 

chodby nebo koridory, potom v prostorách mezi loţnicemi a zbytkem 

budovy. 

V budovách třídy 2, 3 a části třídy 4 musí být kouřové hlásiče umístěny 

 v rámci kaţdé obsazené bytové jednotky v kaţdém podlaţí: 

o které obsahuje loţnice, a to mezi všemi částmi jednotky s loţnicemi 

a zbytkem jednotky nebo kde jsou loţnice odděleny chodbou, pak 

v této chodbě, 

o které neobsahují loţnice, pak v únikových cestách,  

 v budovách nechráněných sprinklerovým systémem, ve veřejných chodbách 

a dalších vnitřních veřejných prostorách, umístěny v souladu s poţadavky 

na detektory kouře v AS 1670 (Australská norma pro systémy automatické 

detekce a signalizace poţáru) a připojeny k aktivaci systému varování 

obyvatel budovy v souladu s dalšími nařízeními tohoto předpisu. 

V budovách třídy 9a musí být kouřové hlásiče: 

 umístěny v kaţdém pokoji, ve veřejných chodbách a ve všech ostatních 

veřejných prostorách, 
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 musí být umístěny podle poţadavků na kouřové detektory podle AS 1670 

a navzájem spojené, aby mohli poskytnout společný poplach, 

 obsahovat tlačítkový hlásič, instalovaný na únikových cestách tak, 

aby ţádný bod únikové cesty nebyl vzdálený od tlačítkového hlásiče více 

neţ 30 m. 

Dále dle těchto předpisů platí, ţe kouřový hlásič musí splňovat podmínky AS 3786, 

coţ je australská norma pro kouřové hlásiče a musí být připojen na hlavní rozvod 

elektrické energie. 

Poţadavky Australských stavebních předpisů platí však pouze pro nově postavené 

budovy, je na kaţdém státě/federálním teritoriu, jestli do svých předpisů zakomponuje 

i povinnost vybavení stávajících budov. Některé státy/federální teritoria přidala nutnost 

vybavení všech budov do svých předpisů jiţ dříve. Například v Jiţní Austrálii vyšel 

v souladu s Australskými stavebními předpisy takzvaný Development Act 1993 (zákon 

o výstavbě/rozvoji – pozn. autora), který podle [33] ukládá povinnost vybavit všechny, 

ať jiţ nové nebo stávající, budovy třídy 1 a 2 jedním nebo více kouřovými hlásiči. 

Vypisovat jednotlivé předpisy a stanovy by bylo zdlouhavé a nepraktické, proto je uvedu 

stručně v následující Tab. 4. Tyto poţadavky jsem získal z webových stránek vlád 

jednotlivých států [37] aţ [44], z webových stránek [34] a ze studie [7]. 

Tab. 4 - Předpisy  ve státech/teritoriích Austrálie 

 

 

Spolkový 

stát/federální 

teritorium 

Platnost předpisu pro 

vybavení nových 

staveb /větších změn 

HK připojených k el. 

síti 

Platnost 

předpisů 

pro stávající 

stavby 

Povinnost vybavení všech 

budov hlásiči připojenými k 

elektrické síti 

Teritorium hl. 

m. Austrálie 
1994 není není 

Nový Jiţní 

Wales 
1997 2009 

budovy k prodeji nebo nově k 

pronájmu: 2009 

Severní 

teritorium 
1997 není není 

Queensland 1997 2007 jen pro budovy postavené po 1997 

Jiţní 

Austrálie 
1995 1993 

budovy k prodeji nebo nově k 

pronájmu: 1998 

Tasmánie 1997 není není 

Victorie 1997 1997 není 

Západní 

Austrálie 
1997 2011 

budovy k prodeji nebo nově k 

pronájmu: 2009, ostatní 2011 
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3.7 Právní normy na Novém Zélandu 

Podobně jako v Austrálii, i na Novém Zélandu je dána povinnost vybavovat určité 

stavby zařízením pro autonomní detekci a signalizaci poţáru v předpisech New Zealand 

Building Code (Stavební předpisy Nového Zélandu). Ty rozdělují prostory budov podle 

účelu do různých skupin (purpose groups) mimo jiné i na skupiny: [18] 

 SR – vestavěné a rezidenční byty (například byty, obydlí s více bytovými 

jednotkami, apartmány a také domácnosti připojené ke stejné nebo jiné 

skupině, jako například byty ošetřovatelů nebo byty nad obchody. Vyjma 

ubytování k dočasnému přespání, většinou na méně neţ 90 dní),  

 SH – volně stojící domy, kde lidí bydlí v jedné domácnosti nebo v jedné 

rodině (například rodinné domy apod. Mohou obsahovat samostatné 

apartmá, jako třeba byt babičky apod.). 

Ohledně autonomní detekce a signalizace tyto Stavební předpisy ukládají povinnost 

jejich vybavení kouřovými hlásiči v domácnostech skupin SH a SR, ve kterých není 

zapotřebí systém automatické kouřové detekce a poplachu (systém automatické detekce 

a poplachu je přesně definován v témţe dokumentu). 

Kouřové hlásiče by měly být v souladu s alespoň jednou z těchto norem: UL 217 

(norma soukromé společnosti Underwriters Laboratories o hlásičích kouře), CAN/ULC 

S531 (kanadská norma o hlásičích kouře), AS 3786 (australská norma o hlásičích kouře), 

BS 5446: Část 1 (britská norma o hlásičích kouře). 

Kouřové hlásiče mohou být napájeny bateriemi. Nemusí být vzájemně propojené. 

Kouřové hlásiče musí být umístěny na nebo blízko stropu na únikových cestách 

všech podlaţí. Na podlaţích obsahujících loţnice musí být umístěny ve všech prostorách 

pro spaní nebo do tří metrů od dveří kaţdého tohoto prostoru. V druhém případě však musí 

být schopné vzbudit obyvatele na druhé straně dveří. 

 

3.8 Právní normy v USA 

Ve Spojených Státech Amerických je tato problematika řešena na úrovni 

jednotlivých států. Nutnost pouţívání zařízení autonomní detekce a signalizace poţáru je 

u kaţdého státu dána v jejich vlastním Fire Code (poţární předpisy – pozn. autora) 

nebo v podobném právním předpisu. Tyto předpisy ve velké většině přijímají jeden ze 

dvou hlavních standardů a to NFPA 101 Life Safety Code [19] a International Fire Code 
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[21], které určují, kde se zařízení detekce a signalizace poţárů musí instalovat. Oba 

standardy se odvolávají na další standard NFPA 72 National Fire Alarm and signaling 

Code [20], ve kterém se, zjednodušeně řečeno, píše, jak tato zařízení pouţívat. Ani jeden 

standard však nemá statut právní normy, jednotlivé státy se ve svých právních předpisech 

těmito standardy pouze řídí, mohou je libovolně doplnit, pozměnit. 

 

3.8.1 NFPA 101 Life Safety Code 

NFPA 101 Life Safety Code (dále jen NFPA 101) poţaduje propojené kouřové 

hlásiče jen pro nové budovy. Kouřové hlásiče musí být napojeny na elektrickou síť, pokud 

není ve standardu uváděno jinak. Další poţadavky platí pro jednotlivé typy budov. 

U existujících a nových jedno- a dvou-generačních domů a nových bytových domů 

tento standart poţaduje: 

 hlásiče kouře musí být instalovány: 

o ve všech pokojích pro spaní, 

o mimo kaţdé oddělené místnosti pro spaní, ale v jejich bezprostřední 

blízkosti, 

o na všech patrech obytné jednotky, včetně sklepů. 

 V existujících stavbách jedno- a dvou-generačních domů jsou dovoleny 

hlásiče kouře poháněné bateriemi. 

Existující bytové domy, které nejsou vybaveny fungujícím kompletním systémem 

automatické kouřové detekce, musí být vybaveny hlásiči kouře: 

 mimo kaţdé oddělené místnosti pro spaní, ale v jejich bezprostřední 

blízkosti, 

 na všech patrech obytné jednotky, včetně sklepů, 

 hlásiče kouře nemusí být vybaveny záloţním napájením. 

Existující bytové domy, které nejsou vybaveny fungujícím kompletním systémem 

automatické kouřové detekce nebo fungujícím sprinklerovým systémem, musí být 

vybaveny hlásiči kouře: 

 ve všech částech budovy pro spaní, 

 v těchto stavbách jsou dovoleny hlásiče kouře poháněné monočlánky. 

Pro ubytovny a penziony ve zkratce platí: Schválený kouřový hlásič musí být 

umístěn v kaţdém pokoje pro spaní, v existujících budovách můţe být i bateriemi 

poháněný. 
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Pro nové hotely a koleje ve zkratce platí: schválený kouřový hlásič ve všech 

pokojích pro hosty a ve všech obytných částech a pokojích pro spaní v rámci apartmá 

pro hosty. 

Pro stávající hotely a koleje ve zkratce platí: schválený kouřový hlásič ve všech 

pokojích pro hosty a ve všech obytných částech a pokojích pro spaní v rámci apartmá 

pro hosty. Kouřové hlásiče nemusí být propojené, jsou povoleny i hlásiče kouře 

bez náhradního zdroje. 

Pro nové ubytování speciální péče ve zkratce platí: Schválené kouřové hlásiče musí 

být instalovány na všech patrech, včetně sklepu, kromě „crawl spcace“ (průlezná dutina 

pod podlahou – pozn. autora) a nedokončených podkroví. Další kouřový hlásič musí být 

instalován do všech obytných prostor (nezahrnuje loţnice). Kaţdý pokoj pro spaní musí 

být vybaven schváleným hlásičem kouře. 

Pro existující ubytování speciální péče ve zkratce platí: Kouřový hlásič musí být 

umístěn ve všech pokojích pro spaní. Pakliţe budova obsahuje systém kouřové detekce, 

který je napojen na poţární poplach budovy, kouřové hlásiče v pokojích pro spaní nejsou 

nutné. Stávající kouřové hlásiče mohou být napájeny bateriemi. 

 

3.8.2 International Fire Code  

Internation Fire Code (dále jen „IFC“) je členem většího svazku, tak zvaného 

International Codes (dále jen „I-Codes“, sada mezinárodních standardů), který také 

zahrnuje například International Building Code, International Residential Code for One- 

and Two-Family Dwellings a podobné. 

Je třeba se zmínit, ţe IFC rozděluje budovy do skupin podle vyuţití. V Tab. 5 je 

znázorněno toto rozdělení, však jen v rozsahu potřebném k tomuto tématu. 
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Tab. 5 - Příklad skupin budov podle 21 

Skupina Charakteristika skupiny Příklad staveb skupiny 

I-1 

zařízení péče pro více neţ 16 osob s 24-

hodinovým ubytováním. Tyto osoby jsou schopny 

reagovat na nouzové situace bez asistence 

personálu 

proti alkoholická a proti drogová 

centra, bydlení s asistencí, 

domovy seniorů, zařízení sociální 

rehabilitace apod. 

R-1  budovy pro přechodné ubytování penziony, hotely, motely 

R-2 
stálé ubytování s jednotkami pro spánek nebo s 

více neţ dvěmi bytovými jednotkami 

bytové domy, nepřechodné 

penziony/hotely/ motely,koleje, 

kláštery apod. 

R-3 stálé ubytování nepatřící do jiných skupin 

budovy s maximálně dvěmi 

bytovými jednotkami, zařízení s 

péčí pro dospělé nebo děti s 

maximálně 5 chovanci 

R-4 
zařízení péče pro více neţ pět, ale méně neţ 16 

lidí 
blíţe neuvedeno 

 

Budovy ve skupině R-1 musí být vybaveny v těchto prostorech: 

 v prostorech pro spaní, 

 v kaţdém pokoji ve směru ke dveřím z pokoje, 

 na kaţdém patře obytné jednotky, včetně sklepu. 

Pro budovy skupin R-2, R-3, R-4 a I-1 je nutno instalovat kouřové hlásiče do těchto 

prostor: 

 mimo kaţdý prostor pro spaní, avšak v bezprostřední blízkosti loţnic, 

 v kaţdém pokoji pouţívaném pro spaní (není nutno ve skupině I-1, pokud je 

v pokojích pouţito automatické detekce kouře), 

 ve všech podlaţích bytové jednotky, včetně sklepu, avšak „crawl spcace“ 

(průlezná dutina pod podlahou – pozn. autora) a neobyvatelných podkroví. 

Pro budovy skupin R-1, R-2, R-3 a R-4 musí být pouţito, pokud stavba obsahuje 

více kouřových hlásičů, propojených kouřových hlásičů tak, aby aktivace jednoho alarmu 

aktivovala alarmy zbývající.  

V nových budovách, ve kterých je nutná instalace kouřových hlásičů, musí být tyto 

hlásiče napojeny na elektrickou síť a musí být vybaveny záloţní baterií (pokud jsou hlásiče 

napojeny i na nouzový zdroj energie, nejsou nutné záloţní baterie).  
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3.8.3 Shrnutí legislativy v USA 

Jak jiţ bylo výše napsáno, nutnost pouţívání kouřových hlásičů ukládají předpisy 

jednotlivých států, které ji mají vypsanou většinou ve svých poţárních předpisech, které 

z velké části vznikly přijetím buď NFPA 101 nebo IFC.  Některé státy však tuto povinnost 

ve svých předpisech nemají. Například Colorado na státní úrovni tuto povinnost neukládá, 

avšak drtivá většina místních kompetentních správ přijala IFC [11]. Některé státy, jako 

například zmiňované Colorado mají ustanoveno ve svých zákonech pouţívání hlásičů 

oxidu uhelnatého. V Tab. 6 jsou pro ilustraci zobrazeny některé státy USA a jejich 

povinnost vybavení hlásičů kouře.  

 

Tab. 6 - povinnost kouřových hlásičů ve vybraných státech USA 

Stát Povinnost 

Přijatý 

standard Poznámky 

Alabama ano NFPA 101 
 

Arizona ano IFC/I-Codes 
 

Alaska ano IFC/I-Codes 
 

Arkansas ano IFC/I-Codes 
 

California ano IFC/I-Codes 
 

Colorado ne - 
chybí zákon na státní úrovni, drtivá většina 

místních kompetentních správ přijala IFC 

Connecticut ano 
IFC/I-Codes s 

prvky NFPA 101 

budovy před rokem 1976 mohou být 

napájeny bateriemi 

Delaware ano Delaware Code 
budovy před rokem 1993 mohou být 

napájeny bateriemi 

District of 

Columbia 
ano IFC/I-Codes 

 

Florida ano NFPA 101 
 

Georgia ano IFC/I-Codes 
 

Idaho ano IFC/I-Codes 
 

Illinois ano NFPA 101 
 

Iowa ano IFC/I-Codes 
budovy po roku 2010 musí obsahovat 

hlásič s duálním senzorem 

Kansas ano NFPA 101 
 

Louisiana ano NFPA 101 

od roku 2011 existující budovy k prodeji 

musí obsahovat hlásič s lithiovou baterií o 

ţivotnosti 10 let 

 

3.9 Shrnutí legislativ vybraných zemí 

Tyto země se dají rozdělit do třech pomyslných skupin. Evropské země se snaţí 

splnit poţadavky evropské harmonizované normy EN 14604, i jiné jejich poţadavky jsou 

vesměs podobné. Nový Zéland a Austrálie se drţí svých stavebních předpisů a spoléhají 

na australskou normu AS 3786. Federální státy USA se drţí buďto IFC nebo NFPA 101 

podle NFPA 72. Bliţší srovnání jejich předpisů pro rodinné domy a byty je uvedeno 

v Příloze A. 
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4 Zkušenosti s pouţíváním autonomní detekce a signalizace 

poţáru ve stavbách pro bydlení 

V České republice je pouţívání zařízení autonomní detekce a signalizace poţáru 

povinná teprve od roku 2008. Tato povinnost navíc platí jen pro stavby se stavebním 

povolením po tomto roce. Těchto staveb je u nás velmi málo, proto se nedá z naší strany 

mluvit o ţádné zkušenosti. Naopak jiné státy, které se touto problematikou zabývají jiţ 

delší dobu, určité zkušenosti mají a bylo by od nás velmi nemoudré jimi se nepoučit. 

 

4.1 Statistika ze zahraničí 

Spojené Státy mají s touto problematikou dlouholeté zkušenosti. Jiţ v roce 1976 

vyšla první norma pro certifikaci kouřových hlásičů UL 217. V roce 1978 NFPA 74 

(později nahrazena NFPA 72) poprvé poţadovala kouřový hlásič na všech patrech bytové 

jednotky. V roce 1993 jiţ NFPA 72 poţaduje kouřový hlásič do kaţdé loţnice. 

Následující data jsou převzata z [2], autor je zkompletoval z jednotlivých 

telefonických průzkumů pro NFPA. Na Obr. 5 je znázorněn graf vývoje vybavení 

domácností v USA kouřovými hlásiči v průběhu let 1977 aţ 2008. Z grafu lze dobře vidět 

strmý vývin uţívání těchto zařízení od roku 1977 do roku 1984, kdy téměř tři-čtvrtiny 

domácností mělo alespoň jeden kouřový hlásič.  

 

Obr.  5 - Graf vývoje vybavení domácností hlásiči kouře v USA 

 

 

Poslední telefonický průzkum pro NFPA ohledně kouřových hlásičů 
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Interactive. Vyplývá z něj, ţe plných 96 % domácností má alespoň jeden hlásič. V Tab. 8 

jsou uvedeny další poznatky z tohoto průzkumu. 

Tab. 7 - Telefonický průzkum z USA, 2008 

Otázka 
Procento domácností s 

kouřovým hlásičem 
Procento všech 

domácností 

Na kaţdém patře 84 % 81 % 

Vně kaţdé loţnice 81 % 78 % 

Uvnitř kaţdé loţnice 39 % 36 % 

Propojené kouřové hlásiče 41 % 39 % 

Někdy testovali své hlásiče 92 % 87 % 

Testují hlásiče měsíčně 29 % 25 % 

Hlásič je starší 10-ti let 9 % 9 % 

 

Z výsledku průzkumu vyplývá, ţe v kaţdé loţnici má hlásič kouře jen 39 % 

amerických domácností, i kdyţ norma NFPA 72 diktuje instalaci kouřového hlásiče 

do kaţdé loţnice. Toto je důsledek americké legislativy, kde záleţí na kaţdém státu, 

zda normu příjme a jak ji pozmění. Na druhou stranu aţ 84% domácností má kouřový 

hlásič na kaţdém patře a 81 % domácností jej má dokonce vně kaţdé loţnice, coţ je 

dle právních norem některých států dostačující. 

Další tabulka Tab. 9 ukazuje statistiku počtu poţárů domácností v USA. Data jsou 

čerpána z [1], autor čerpal ze série výročních zpráv pro NFPA s názvem Fire loss 

in the USA. 

Tab. 8 - Statistika poţárů domácností v USA, 1999 - 2009 

Rok Počet poţárů Počet úmrtí Počet zranění 
1999   371000 2895 16050 

2000   368000 3420 16975 

2001   383500 3110 15200 

2002   389000 2670 13650 

2003   388500 3145 13650 

2004   395500 3190 13700 

2005  381000 3030 13300 

2006 396000 2580 12500 

2007  399000 2865 13600 

2008 386500 2755 13160 

2009 362500 2565 12650 

Průměr 383681,8 2929,545 14039,55 

Průměr let 2003 -2006 390250 2986,25 13287,5 

 Z Tab. 9 vyplývá, ţe za období let 2003 aţ 2006 se událo v průměru 390 250 

poţárů domácností, při kterých zahynulo 2 986 lidí a 13 288 jich bylo zraněno.  Na dalším 
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grafu na Obr. 6 jsou znázorněny výskyty hlásičů kouře v amerických domácnostech 

při poţárech v období let 2003 aţ 2006. Údaje jsou opět čerpány z [1], autor získal data 

z NFIRS (National Fire Incident Report System – Národní systém ohlašování poţárů). 

 

Obr.  6 - Počet poţárů a úmrtí v amerických domácnostech za období 2003 aţ 2006 

 

Tento graf ukazuje, ţe pouze při 47 % poţárů kouřový hlásič fungoval tak, jak má. 

Přibliţně 63 % úmrtí při poţárech domácností se událo bez přítomnosti FUNKČNÍHO 

kouřového hlásiče (40% nepřítomen vůbec, 23 % nefungoval). Ačkoliv jsou to téměř 

tři čtvrtiny úmrtí, počet poţárů, dohromady „jen“ 40 %, tomu zdaleka neodpovídá. 

Z tohoto vyplývá, ţe není důleţité jen hlásič kouře mít, ale také mít ho na správném místě 

a v dobrém stavu. 

Dalším důleţitým parametrem je denní období, ve kterém dochází ke většině 

poţárů. Podle [2] dochází aţ k 50 % všech poţárů domácností v čase mezi 13:00 aţ 21:00 

(viz Obr. 7).  V čase od 23:00 aţ 7:00 (čas, kdy většina lidí spí) dochází jen asi k 20 % 

všech těchto poţárů. Avšak v tomto časovém úseku zároveň dochází k 52 % všech 

SMRTELNÝCH poţárů domácností.  
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Obr.  7 - Graf úmrtí a poţárů v domácnostech v USA během dne 

 

 

 

Obr.  8 - Procento poţárů a úmrtí v amerických domácnostech v čase mezi 23:00 aţ 7:00 

 

Na Obr. 8 je znázorněn graf procentuálních výskytů poţárů a úmrtí v amerických 

domácnostech v čase mezi 23:00 aţ 7:00 (data čerpána z [2]). Z grafu lze vyčíst, 

ţe v tomto časovém rozmezí narůstá počet úmrtí vzhledem k počtu poţárů. 

Nejmarkantnější je toto v případě, kdy hlásič poţáru nefunguje. V tomto časovém úseku je 

pouze 24 % všech poţárů s nefunkčním hlásičem, avšak v témţe časovém úseku se 

odehraje aţ 58 % úmrtí ze všech poţárů, kdy hlásič nefungoval. 

Celkově se počet úmrtí při domácích poţárech v USA sniţuje. Na Obr. 9 je 

znázorněn graf s počty úmrtí při domácích poţárech v USA od roku 1980 do roku 2008 

(graf byl převzat a pozměněn z [1]). Toto sniţování je, dá se říci, přímo úměrné sniţování 

počtu domácích poţárů v USA. Kouřové hlásiče však nedokáţou ohni zabránit, potom se 
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zdá, ţe kouřové hlásiče nemají na počet úmrtí při poţárech ţádný význam. Je třeba si však 

uvědomit, ţe data z grafů v této kapitole jsou převzata z průzkumů, které zaznamenávají 

pouze poţáry OHLÁŠENÉ. Jediný účel kouřového hlásiče je vzbudit obyvatele bytu, kteří 

se pak mohou evakuovat, avšak mohou poţár v brzkém stádiu i sami uhasit a pokud poţár 

nezpůsobil nijak váţné škody, nemusí se o něm statistiky vůbec dozvědět.  

 

Obr.  9 - Graf úmrtí při domácích poţárech v USA: 1980 – 2008 

 

Pozitiva kouřových hlásičů dokládá i statistika z Finska. Dle informace Finského 

Oddělení Záchranných Sluţeb je vybavenost finských domácností kouřovými hlásiči 98 %. 

Toto číslo bylo získáno telefonickým průzkumem a je dle mých informací snad nejvyšším 

procentem na světě. V Tab. 10 jsou uvedeny počty poţárů v domácnostech ve Finsku 

podle [10].  

Tab. 9 - Statistika poţárů finských domácností: 2005 - 2008 

Kouřový hlásič 2005 2006 2007 2008 2009 
2009 

[%] 

Byl 497 547 578 677 1069 33,36 

Nefungoval 177 200 165 259 483 15,07 

Chybí 

informace o 

funkčnosti 
428 482 477 509 571 17,82 

Nebyl 785 786 827 969 1081 33,74 

Celkem: 1887 2015 2047 2414 3204 100 

 

Z této tabulky sice vyplývá poměrně velké zvýšení počtu domácích poţárů ve 

Finsku, avšak podle statistiky z [46] se ve Finsku od roku 1990 do roku 2009 postavilo 

ročně v průměru 30 000 nových bytových jednotek, proto můţou být tato čísla poměrně 
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zkreslující. Na Obr. 10 však můţeme vidět, jaký dopad mělo umístění kouřových hlásičů 

v domácnosti při úmrtí během poţáru. Data jsou opět převzata z [10]. 

 

Obr.  10 - Graf procentuálního výskytu hlásičů při úmrtí během finských domácích poţárů: 2005/2008 

 

Z grafu vyplívá, ţe téměř ve všech případech je procento úmrtí při přítomnosti 

FUNKČNÍHO kouřového hlásiče téměř dvakrát niţší neţ v případě chybějícího hlásiče. 

 

4.2 Umístění kouřových hlásičů 

Z předchozí podkapitoly sice vyplývá, ţe počet úmrtí s výskytem fungujícího 

kouřového hlásiče klesá, avšak stále je na vysoké úrovni. Aby byl kouřový hlásič efektivní, 

musí se umístit nejen tak, aby detekoval poţár v co nejkratší době, ale také tak, aby jeho 

alarm dokázal vzbudit přítomné obyvatele. Je jasné, ţe pokud bude aktivován hlásič 

například ve sklepě, z velké pravděpodobnosti nebude schopen vzbudit spící obyvatele 

v 2NP rodinného domu. V tomto případě jsou nejlepším řešením propojené kouřové 

hlásiče. Propojení se zabezpečuje buďto dráty nebo nově radiovými vlnami.  

Ne všechny státy však mají povinnost propojených kouřových hlásičů. Například 

v USA norma NFPA 72 diktuje propojené kouřové hlásiče pouze do staveb nových, 

coţ má za následek, ţe jen 41 % kouřových hlásičů jsou zde propojené. 

V roce 2005 provedla The U. S. Consumer Product Safety Commission (Komise 

pro bezpečnost spotřebního zboţí – pozn. autora) experiment, který měl určit efektivnost 

slyšitelnosti poplachů kouřových hlásičů v domácnostech. Pro svou práci [12] autoři 

vybrali tři rodinné domy s různým stavebním řešením. V kaţdém domě rozmístili 
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nepropojené, baterií napájené kouřové hlásiče, splňující normu UL 217 a v různých částech 

domu měřili pokles zvuku alarmu. Obr. 11 ukazuje půdorys 1NP a 1PP domu č. 1 

a rozmístění kouřových hlásičů a mikrofon snímajících pokles hladiny zvuku v domu. 

 

Obr.  11 - Půdorys Domu č. 1 [12] 

 

Jak uvádí například [4], většinu dospělých lidí vzbudí zvuk o hladině intenzity 

minimálně 70 dB, některé lidi však můţe vzbudit i zvuk o hladině intenzity 55 – 60 dB 

v případě, ţe je okolní hluk na nízké úrovni. Tento „zvukový práh buzení“ závisí na mnoha 

faktorech, kromě výše zmíněné úrovni okolního hluku to jsou dále například fyzická 

kondice jedince, fáze spánku, hladina alkoholu v krvi, poţití různých léků, drog. 

Při aktivaci alarmu v loţnici 3 byla naměřena při zavřených dveřích maximální 

hodnota100dB. Další naměřené hodnoty a ztráty při zavřených dveřích jsou vyznačeny 

v Tab. 11. 

Tab. 10 - Naměřené hodnoty: Dům 1, loţnice 3 [12] 

Umístění 

mikrofonu 

Maximální hodnota 
Ztráty 

dB Otevřené 

dveře loţnice 

Zavřené 

dveře 

loţnice 

Pod alarmem 90 100 - 

Na polštáři, loţnice 3 93 93 - 

Hlavní loţnice 78 62 16 

Loţnice 2 70 61 9 

 

 Z této tabulky vyplívá, ţe hladinu zvuku v loţnici č. 2 při zavřených dveří činila 61 

dB, coţ je podle [4] téměř kritická hodnota pro vzbuzení průměrného dospělého člověka.  
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Test alarmu v domě č. 1 v loţnici č. 3 tedy dopadl poměrně dobře. Musíme však vzít 

v úvahu, ţe tento dům nebyl rozlohou nijak významný, skládal se pouze z jednoho 

obytného podlaţí o třech loţnicích. Grafická znázornění ostatních testů jsou uvedena 

v Příloze B. Tyto testy jiţ nedopadly tak dobře, jako u prvního případu. Například při testu 

domu č. 2 při aktivování alarmu před hlavní loţnicí v 1 NP, byla naměřena hladina zvuku 

ve všech loţnicích v 2NP pod 60 dB, coţ je hodnota naprosto nedostačující. 

Výše popsaný test dokazuje nutnost propojených hlásičů v domech a v bytech 

větších rozměrů. Je mylné se domnívat, ţe by stačilo pouze přidání dalších hlásičů 

bez propojení. Vybavení větších domácností propojenými hlásiči kouře je však jiţ větší 

investicí. 

 

4.3 Situace v České republice 

V České republice se za pětileté období 2005 aţ 2009 událo podle [8] ročně 

v průměru 2 577 poţárů domácností s průměrným počtem úmrtí 69. Tato statistika, 

ač sama o sobě zní hrozivě, není nijak závratná. Na Obr. 12 jsou zachyceny grafy, 

ukazující průměrný počet poţárů a úmrtí na milion obyvatel za toto období v České 

republice, Finsku a USA podle [8], [2] a [10]. Česká republika v tomto srovnání zastává 

pomyslné první místo v obou „kategoriích“. 

 

Obr.  12 - Průměrný počet poţárů a úmrtí za období 2005 aţ 2009 

 

Co se týče poměru poţárů k počtu úmrtí za stejné období, pak z tohoto vychází 

mnohem lépe Spojené Státy s 1 úmrtím na 140 poţárů. V České republice statisticky vyjde 

1 úmrtí jen na 38 poţárů, coţ znamená 3,5 x vyšší frekvenci úmrtí při poţárech domácností 

neţ v USA. Tato statistika se dle mého názoru můţe výrazně vylepšit a to právě díky 

správnému pouţívání hlásičů kouře.  
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Jak jiţ bylo v mé práci zdůrazněno, tradice pouţívání autonomní detekce 

a signalizace poţáru, respektive kouřových hlásičů v ČR je velmi mladá. Dle sdělení 

generálního ředitelství HZSČR i dle sdělení České asociace pojišťoven u nás zatím 

neprobíhá ţádná statistika pouţívání těchto zařízení. Tato statistika by ani neměla v dnešní 

době ţádný smysl, nových staveb pro bydlení se stavebním povolením vydaným po 1. 7. 

2008 je dle mého názoru zanedbatelné minimum. Rozšíření pouţívání kouřových hlásičů 

i do stávajících bytů by mohlo být podle mne provedeno dvojím způsobem, a to masivní 

kampaní pro podporu kouřových hlásičů nebo rozšíření vyhlášky o technických 

podmínkách i na stávající budovy. 

V případě kampaně by stejně jako dnes bylo na kaţdém, zda si svůj byt a v jaké 

míře vybaví hlásičem kouře. Nemyslím si, ţe reklamy a billboardy by přinesly výraznější 

úspěch. Do kampaně se musí dle mého názoru zapojit hlavně pojišťovny a to se slevami či 

dárky/bonusy k pojištění, tak, jako je to v jiných západních státech. Dle telefonických 

rozhovorů s pracovníky dvou z největších spořitelen v zemi, České pojišťovny a Generali 

pojišťovny, tyto pojišťovny neposkytují ţádné slevy/bonusy k tomuto tématu. Dalším 

moţným řešením by byl příspěvek, či celá úhrada hlásiče kouře státem. V Tab. 12 je 

vypsán počet bytů v ČR. Údaje jsou převzaty z Českého statistického úřadu a vztahují se 

ke dni 1. 3. 2001. Nové sčítání lidu a bytů probíhá právě v době psaní této práce, proto 

údaje budou trochu nepřesné. Plná úhrada kouřového hlásiče do kaţdého bytu v ČR by 

však byla velmi nákladná, neboť při počtu obsazených bytů 3 827 678 (dle Tab. 12) 

a při průměrné ceně 300 Kč za levnější kouřový hlásič by stát vydal 1 148 303 400 Kč. 

Tab. 11 - Počet bytů v ČR ke dni 1. 3. 2001 

  

Počet bytů 

celkem trvale obydlené neobydlené 

Rodinné domy 2 005 122 1 632 131 372 991 

Bytové domy 2 310 641 2 160 730 149 911 

Ostatní 50 530 34 817 15 713 

celkem 4 366 293 3 827 678 538 615 

 

V případě rozšíření vyhlášky o technických podmínkách i na stávající budovy by 

vyzněla otázka, čí bude povinnost vybavení bytu kouřovým hlásičem, zda vlastníkova 

nebo nájemcova. V naprosté většině mnou zkoumaných států vyšla tato povinnost 

na vlastníka, nájemce má však povinnost hlásiče udrţovat v provozuschopném stavu. Snad 

největším vlastníkem bytů na Ostravsku je společnost RPG, která, dle svých internetových 
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stránek, zde vlastní více neţ 44 000 bytů. Pro tuto společnost by náklady na vybavení 

všech svých bytů kouřovými hlásiči dosáhly asi 13 200 000 Kč. 

Další otázkou je, zda poţadavky vyhlášky o technických podmínkách jsou 

dostatečné. Z porovnání s jinými státy jsou tyto poţadavky na velmi nízké úrovni. Avšak 

dle mého názoru česká legislativa dobře zhodnotila nutnost pomalého rozvoje v této oblasti 

a snad se nároky budou postupně zvyšovat aţ na ideální úroveň a to propojený kouřový 

hlásič do kaţdé loţnice a na kaţdou únikovou cestu na kaţdém patře v bytové jednotce, 

nejlépe hlásič duální. 

  



38 

 

Závěr 

Zařízení autonomní detekce a signalizace poţárů jsou chápána jako velmi účinná 

opatření pro záchranu lidských ţivotů. V oblasti bydlení a ubytování je řeč výhradně 

o kouřových hlásičích podle ČSN EN 14604, popřípadě podle ČSN EN 54-7. Většina zemí 

západního typu má jejich pouţívání zakotveno ve svých právních normách a mnoho z nich 

se s touto problematikou potýká jiţ hodně let. 

Největší rozdíly v jejich právních předpisech se týkají rozsahu pouţití kouřových 

hlásičů a to buď na stavby nové a na významnější rekonstrukce nebo na stavby stávající. 

Dále se liší podle nutnosti umístění hlásičů, některé předpisy poţadují hlásič do kaţdé 

loţnice, některé na všechny únikové cesty, některé jen na kaţdé podlaţí bytové jednotky. 

V ČR jsou tyto poţadavky ze všech zkoumaných států nejniţší, stačí pouze jeden hlásič 

na bytovou jednotku, pokud má plochu menší neţ 150 m
2
, v opačném případě je nutné 

pouţít další hlásič. 

Dalšími důleţitými poţadavky na kouřové hlásiče jsou jejich připojení k elektrické 

síti a propojení hlásičů navzájem. Nutnost připojení k elektrické síti předepisuje jen málo 

států a to jen u budov nově postavených po určitém datu. Naše předpisy tuto nutnost 

neukládají. Propojení hlásičů je předepsané pouze podle amerických norem u nových 

staveb v některých státech USA, u jiných států, včetně ČR, povinnost není. 

Podle statistik většiny zemí se počet úmrtí při poţárech v domácnostech 

s kouřovým hlásičem rapidně sniţuje, z toho vyplívá, ţe kaţdý byt by měl obsahovat 

ideální počet ideálně rozmístěných hlásičů. V České republice mají však povinnost 

pouţívat kouřové hlásiče pouze byty, rodinné domy či jiné dotčené stavby se stavebním 

povolením (popřípadě ohlášením stavby) po 1. 7. 2008, kterých je stále jen minimum.  

Pro zlepšení situace v České republice lze dle mého názoru postupovat dvěma 

způsoby, které se mohou navzájem doplňovat.  

První způsob zlepšení situace spočívá v zavedení masivní kampaně na státní 

úrovni, propagující výhody pouţívání kouřových hlásičů. Informativní část kampaně si 

představuji například ve stylu bezpečnostní kampaně Ministerstva dopravy „Nemyslíš, 

zaplatíš!“, kde bude veřejnost informována o následcích bytových poţárů a o jejich 

prevenci. V druhé části kampaně však musí být zapojeny pojišťovny, které by měly samy 

zákazníkům doporučovat instalaci kouřových hlásičů a poskytovat jim výhody k pojištění 

bytových jednotek v případě instalace těchto zařízení. 
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Druhým způsobem je postupné zvyšování nároků právních norem na pouţívání 

zařízení autonomní detekce a signalizace poţáru. Další úpravou předpisů by mělo být 

rozšíření povinnosti instalace kouřových hlásičů i do staveb jiţ postavených v rozsahu 

stávajících předpisů a zároveň stanovení nového poţadavku pro nové stavby - jeden hlásič 

do kaţdé místnosti pro spaní. Postupně by potom právní normy měly zvyšovat nároky 

aţ k ideálnímu stavu jednoho propojeného kouřového hlásiče do kaţdé místnosti pro spaní 

a na kaţdou únikovou cestu na kaţdém patře, nejlépe s pouţitím hlásiče duálního. 

Na závěr bych chtěl připomenout, ţe kouřový hlásič, jakkoliv drahý a výkonný 

můţe být, nikdy poţár neuhasí, ani mu sám od sebe nezabrání. Jeho primární určení je 

vzbudit a upozornit obyvatele na vzniklý poţár a poskytnout jim drahocenný čas 

k záchraně. Pouţívání kouřových hlásičů nikoho nezbavuje povinnosti počínat si tak, 

aby nezavdal příčinu ke vzniku poţáru, proto je především nutné dbát na bezpečnost svou 

i ostatních a zbytečně nevytvářet situace, které by mohli vést k poţárům. 
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Příloha A 

Srovnání předpisů týkajících se zařízení autonomní detekce a signalizace poţáru ve vybraných státech: 

 

 

Země Právní předpis Platí pro budovy (nové/stávající) Umístění hlásičů kouře  

Nutnost 

připojení 

k el. síti 

Hlásiče kouře 

dle normy 

Povynnost: 

vybavení/údrţby 

Finsko Pelastuslaki 13.6.2003/468 všechny 

kaţdé patro, sklep i podkroví 

alespoň jeden hlásič kouře, na 

dalších 60m2 další hlásič 

nové 

stavby po 

2009 

EN 14604 
majitel/nespecifikov

áno 

Švédsko 
Boverkets byggregler (z roku 

2008) 
všechny 

na kaţdém patře alespoň jeden 

hlásič kouře 
není EN 14605 majitel/nájemce 

Norsko 

Forskrift om 

brannforebyggende tiltak og 

tilsyn (z roku 2002) 

všechny 

min. 1 hlásič kouře na bytovou 

jednotku tak, aby byl slyšen ze 

všech loţnic 

nové 

stavby 
EN 14606 majitel/nájemce 

Německo 
Die Landesbauordnung 

jednotlivých zemí 

nové a stávající: Porýní-Falc, Šlesvicko-

Holštýnsko, Hesensko-Hamburk, Sasko-

Anhaltsko, Meklenbursko-Přední 

Pomořansko, Brémy   

nové a rekonstrukce: Sársko, Durýnsko 

chodby, loţnice, dětské pokoje: 
Porýní-Falc, Sársko, 

Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, 

Hamburk, Meklenbursko-Přední 

Pomořansko, Durynsko 

chodby, loţnice, dětské pokoje: 
Brémy, Sasko-Anhaltsko 

nezjištěno 
DIN 14676, EN 

14604 

majitel/majitel  jiné 

v Meklenbursku-

Předním 

Pomořansku 

Austrálie Building Code of Australia 

nové a stávající: Nový Jiţní Wales, 

Queensland, Jiţní Austrálie, Victorie, 

Západní Austrálie    

nové a rekonstrukce: Teritorium hl. m. 

Austrálie, Severní teritorium, Tasmánie 

v kaţdém podlaţí blízko loţnic viz Tab. 4 AS 1670 nezjištěno 

Nový 

Zéland 
New Zealand Building Code nové a rekonstrukce 

ve všech únikových cestách, ve 

všech prostorech pro spaní nebo 

max. 3 metry od dveří těchto 

prostorů 

není 

alespoň jedna: 
UL 217, 

CAN/ULC 

S531, AS 3786, 

BS 5446: Část 1 

nezjištěno 

USA 
většinou převzaté IFC nebo 

NFPA101 
podle státu podle státu podle státu 

UL 217, NFPA 

72 
podle státu 

ČR 

vyhláška č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách 

poţární ochrany staveb 

nové a rekonstrukce 

min. 1 hlásič kouře na bytovou 

jednotku tak, pokud více neţ 

150m2, pak další hlásič 

není EN 14606 nespecifikováno 
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Příloha B 

Grafická znázornění výsledků pokusů studie [12]: 

 

 

Dům č. 1 – hlásič spuštěn v hale: 

 
 

Dům č. 1 – hlásič spuštěn v loţnici č. 3: 

 
 

Dům č. 1 – hlásič spuštěn ve sklepě: 
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Dům č. 2 – hlásič spuštěn před hlavní loţnicí: 

 
 

Dům č. 2 – hlásič spuštěn v prostorách mezi loţnicí č. 2 a loţnicí č. 3: 
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Dům č. 3 – hlásič spuštěn v prostorách mezi loţnicí č. 2 a loţnicí č. 3: 
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Příloha C  

Ukázka emailové korespondence: 

 
Dear Madam/Sir, 
 
My name is Tomas Kala. I study Safety Engineering at Technical University of Ostrava in Czech 
Republic, specializing in Fire Protection. I am in the last semester of my study, in which I have to 
write a Bachelor thesis on topic „Study of Using the Device for Autonomous Fire Detection and 
Alarm“. This includes a comparison of legislation related to devices for autonomous fire detection 
and alarm in Czech Republic and other countries around the world. 
 
Sweden is one of the countries I have chosen for comparison because you have a lot of experience 
in this area. However, due to language barrier, it is very difficult for me to understand and get 
details about Swedish legislation in aforementioned topic. I therefore would like to ask you whether 
you could possibly help me get that information. From my research I understand that according to 
the law about Protection against accidents (2003:778) the owner (or the one who has right to use 
the building or other structures) has to maintain equipment for extinguishing fire and for survival in 
case of fire or other accident and take the necessary measures to prevent or limit the damage 
caused by fire. But as far as I know there is no law, which says that it is mandatory to have a 
smoke alarm in buildings already constructed. For these buildings there is only GuidelineSRVFS 
2007:1. Furthermore I found that buildings that are to be constructed must follow the Building 
Regulations (Boverkets byggregler, BBR 2008), which mandates that smoke detectors have to be 
in some Hotels, Rentals, Healthcare Facilities, and in Special accommodations for persons with 
care needs have to be devices for early fire detection. 
 
I would like to ask you to correct, clarify or possibly add more information. I would also like to ask 
you if you could recommend me a study or an article, which contains analysis and statistics of 
using a smoke alarms in your country, especially a percentage of dwellings with an installed smoke 
alarm, a number of residential fires in the day time and at night, a number of deaths in residential 
fires, with the detector installed and not installed and similarly. 
 
I would very appreciate your help. 
 
Thank you very much in advance for your response. And if you have any questions, please do not 
hesitate to contact me at my e-mail address: tkala@seznam.cz. 
 
Kind regards, Tomas Kala 
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