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1. Úvod
1.1.

Abstrakt

V této práci jsem se zaměřil na zprávu NFPA, týkající se zařízení autonomní detekce požáru
v amerických domácnostech. V této práci bude vždy uvedeno sdělení ze zprávy NFPA a po té
se budu vždy snažit pod nápisem „Komentář“ reagovat, co z této skutečnosti se dá použít
v našich podmínkách, myslím tím v podmínkách ČR.
Tímto tématem se zabývám především proto, že v našich podmínkách, je již vyhláškou č.
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb pevně stanoveno, že nově
vybudované stavby pro bydlení musí být autonomní detekcí požáru vybaveny. Protože tato
vyhláška vzbudila u veřejnosti vcelku veliký odpor, který vyvrcholil až Návrhem na zrušení
vyhlášky u Ústavního soudu, dá se tento text chápat jako informování české veřejnosti o stavu
autonomní detekce v části světa, kde jsou s požární prevencí o něco dále než v ČR.
Jak další text napoví, čerpám ze zdroje z USA, kde téma autonomních hlásičů v domácností
není rozhodně podceňováno a jak ukáže následující text, je této oblasti stále věnována
patřičná pozornost.

1.2.

NFPA – Národní úřad pro požární bezpečnost

Do úvodu této práce musím zařadit seznámení s organizací, z jejíž materiálu čerpám.
National Fire Protection Association (NFPA) je mezinárodní nezisková organizace, která byla
založena v roce 1986. Hlavním posláním této organizace je všeobecně snížit dopady požárů
na celém světě tím, že poskytuje množství zákonů, norem a preventivně vzdělávacích
programů.
Díky členství více než 75 000 osob z cca. 100 zemí je NFPA předním světovým zastáncem
požární prevence a autoritativním zdrojem na úseku protipožární bezpečnosti.

1.3.

Použité názvosloví

V dalším textu užívám často pojem“Kouřový hlásič“, tento pojem vychází z volného
překladu „Smoke alarm“. V našich podmínkách si pod tímto pojmem představme Autonomní
hlásič kouře, což podle harmonizované české normy ČSN EN 14604 je zařízení, které
obsahuje v jednom krytu všechny komponenty, mimo případného zdroje energie, nezbytné
pro detekci kouře a vydání akustického poplachu.
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2. NFPA - Kouřové alarmy u požárů v amerických
domácností
2.1.

Úvod k NFPA zprávě

Podle průzkumu pro NFPA, vlastnilo v roce 2008 96℅ (24 z 25) amerických domácností
alespoň jeden kouřový hlásič.
Téměř všechny domácnosti v USA mají tedy alespoň jeden kouřový hlásič, ale ještě v letech
2003 -2006 byly hlásiče instalovány pouze v 69℅ domácností, kde vypukl požár. Z toho bylo
pouze 47℅ těchto hlásičů funkčních.
Komentář:
Zatímco se našinec „handrkuje“ a odvolává k Ústavnímu soudu a zdá se mu, že stát
zasahuje do jeho vlastnických práv, když vyhláškou požaduje v nových objektech
požární hlásiče, ve vyspělých zemích je již autonomní detekce samozřejmostí. Zde ještě
dodávám, že v roce 1992 mělo kouřový hlásič 88℅ amerických domácností.
Pro další názornost zde uvádím, že v Dánsku je autonomním hlásičem kouře vybaveno
75 %, ve Finsku 98 %, v Norsku 97 %, ve Velké Británii 75 % všech domácností.

2.2.
Téměř dvě třetiny úmrtí při domácích požárech bylo
v domovech, kde nebyl žádný nebo nefunkční kouřový alarm.
40 ℅ úmrtí se při domovních požárech stalo v případě, že hlásič nebyl instalován vůbec, 23 ℅
úmrtí se stalo v domácnostech, kde kouřový hlásič sice byl, ale nebyl funkční. 37 ℅ úmrtí
bylo zaznamenáno
v domácnostech, kde
byl funkční kouřový
alarm, z toho bylo
jedno procento úmrtí,
ke byly účinky ohně
tak malé, že kouřový
hlásič nereagoval.

Komentář:
Když se podíváme na čísla a na graf, můžu konstatovat, že úmrtnost v domácnostech
bez funkčního hlásiče je více než jednou tak vysoká, než v domácnostech bez takového
hlásiče. Myslím tedy, že investovat pár stokorun do požárního hlásiče se rozhodně
vyplatí, neboť tato statistika hovoří naprosto jasně.
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2.3.
Nefunkčnost hlásičů je obvykle záležitostí odpojených,
vybytých či chybějících baterií
Lidé nejčastěji odpojují hlásič od baterií z důvodu zvukového upozornění hlásiče na jeho
vybytí. Hlásiče totiž disponují zvukovou signalizací slabé baterie, kdy tato zvuková
signalizace obtěžuje lidi ve střeženém prostoru. Lidé tedy takový hlásič odstaví a tento je
samozřejmě do výměny baterií nefunkční.
Hlásiče by se měli alespoň jednou měsíčně testovat na jejich funkci, kdy tímto testem
ověříme, že baterie jsou ještě funkční. Dále by se baterie v hlásičích měli pravidelně měnit,
alespoň jednou ročně, pokud instrukce od výrobce nestanoví jinak.

Komentář:
Předpokládám, že tento problém v našich podmínkách také nastane. Je vcelku přirozené, že
jestli-že mne začne hlásič zvukově upozorňovat na nízký stav baterie, nebude si vybírat zda je
den nebo noc a toto upozorňování mne bude samozřejmě obtěžovat. Mít záložní baterii stále
v zásobě také není úplně nejvhodnější řešení, protože uskladněná baterie ztrácí svojí kapacitu,
i když není v zařízení zapojena. Vzhledem k tomu, že výrobci nejčastěji uvádí dobu životnosti
baterie v hlásiči 1 rok, myslím, že by se tento problém dal vyřešit pravidelným ročním
měněním této baterie. Vzhledem k tomu, že dnes každý mobilní telefon disponuje
kalendářem, není problém si nastavit, aby mne jedenkrát za rok upozornil na nutnost výměny
baterie. Zde ještě upozorňuji, že je velice vhodné zakoupit baterii od renomovaného výrobce.

2.4.
V jedné pětině domácností, které vlastnili kouřový hlásič
nebo hlásiče, ani jeden nefungoval.
V roce 1992 byl proveden fyzický průzkum agenturou U.S. Consumer Product Safety
Commission (CPSC) , kdy bylo zjištěno že jedna pětina domácností, které mají kouřový
hlásič instalován, tak jejich domácnost není tímto hlásičem chráněna, protože z některého
důvodu nefunguje.
Z tohoto průzkumu tedy vyplynulo, že domácností, které nemají hlásič vůbec, nebo mají
hlásič nefunkční , je celkem jedna čtvrtina všech domácností z hlediska detekce požáru
nechráněna.
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Komentář:
Statistický údaj z roku 1992 sice není aktuální, ale rozhodně opět ukazuje na vysokou míru
prevence v USA. Zatím co v ČR nařizujeme detekci alespoň do nových obytných prostorů,
v USA před sedmnácti lety mělo funkční hlásič instalováno 75℅ domácností.

2.5.
Většina U.S. domácností nemá instalované hlásiče v souladu
s doporučením NFPA 72 z roku 2007
Pozn. Doporučení NFPA 72 je zpráva, kde se z hlediska předešlého výzkumu, statistik a
zkušeností doporučují jistá opatření na úseku detekce požáru v domácností.

Doporučení NFPA 72 z roku 2007 v kostce doporučuje umístnit kouřový hlásič do každé
ložnice, dále jeden hlásič mimo tyto ložnice zpravidla na chodbu a dále, aby každé jedno
patro obytného prostoru mělo alespoň jeden takový hlásič. Dále dokument obsahuje
doporučení, aby všechny hlásiče v obytném prostoru byly navzájem propojeny, tak aby
v případě zaregistrování požáru jedním hlásičem, vyhlásily poplach všechny hlásiče
v domácnosti a varovaly tak obyvatele, kteří se nachází v jiných místnostech domova.

Komentář:
Zde bych hlavně upozornil právě na zmiňované doporučení NFPA 72 vydaného v roce 2007,
myslím že se toto doporučení může v našich podmínkách dotknout právě těch investorů, kteří
se nespokojí pouze s povinností instalace hlásiče danou vyhláškou č. 23/2008, ale budou chtít
postavit opravdu bezpečný dům. Dále dodávám, že kouřové hlásiče, které jdou vzájemně
propojit jsou na našem trhu standardně dostupné, kdy se jedná o propojení hlásičů pomocí
vodičů, nebo o propojení bezdrátové.

2.6.
Většina domácností má kouřový alarm napájený pouze
z baterií
Z průzkumu v roce 2007 vyplynulo, že 67℅ domácností, které měly kouřový hlásič, byl tento
hlásič napájen pouze z baterií, 9℅ dotázaných mělo alarm napájený pouze z elektrické sítě a
24℅ uživatelů vlastnilo hlásič napájený z elektrické sítě a zároveň zálohovaný baterií.
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Komentář:
Dle mého názoru je nejvíce hlásičů bateriových ze dvou důvodů. Prvním důvodem je cena
hlásiče. Když jsem se díval do online obchodu hlásičů, zjistil jsem, že nejlevnější bateriový
hlásič stojí cca 300 Kč, kdežto ten samý, ale s napájením 240V AC se zálohovou baterií stojí
cca 1500 Kč. Dalším faktorem je snadnější montáž bateriového hlásiče, protože k němu
nemusím přivádět již žádné vodiče. Závěrem bych tedy doporučil, že pokud se bude jednat o
novostavbu, doporučil bych již do projektu zanést napájení pro kouřové hlásiče a následně
použít kouřové hlásiče s napájením ze sítě + zálohované baterií. Na trhu lze pořídit detektory
napájené externě bez záložního zdroje. Tyto bych rozhodně nedoporučil, protože při výpadku
el. energie nebude objekt chráněn.

3. Závěr
Závěrem bych chtěl opět upozornit, že dle mého názoru jsme opravdu z hlediska vybavování
domácností kouřovými detektory poněkud zaspali dobu. Myslím, že je to především vlivem
špatné informovanosti veřejnosti.
Úkolem tohoto textu tedy bylo informovat a vyvolat u čtenářů určitý zájem o tuto ochranu
domovů. Dále by jsme byl opravdu rád, kdybych byť jednoho čtenáře tohoto textu přesvědčil
o požárního hlásiče.
Jestliže vás toto téma zaujalo a chcete se dozvědět více, doporučuji použít odkaz na článek
z časopisu 112, který naleznete v použité literatuře.
Jestliže se chcete dozvědět více o zakoupení a instalaci požárního hlásiče, zadejte do
internetového vyhledávače text: „požární hlásič“ a můžete se dozvědět podrobnosti.
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