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Vyřizuje: mjr. Ing. Romana Steinerová 
Telefon: 950510324 
E-mail: romana.steinerova@hkk.izscr.cz 
 
 
Datum: 09.08.2021 

 
 
Dne požární bezpečnosti "Pátek 13." 
 
 
Vážená paní starostko, 
Vážený pane starosto,    
 

dovolujeme si Vás oslovit a touto cestou i informovat o konání Dne požární bezpečnosti, 
který vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků. Své pevné místo v kalendáři má 
v pátek 13. V letošním roce připadne tento den na pátek 13. srpna. Dlouhodobým cílem je 
snaha „zlomit“ pověru o nešťastném pátku třináctého. Hasiči v Pátek 13. tradičně ukazují 
svou připravenost na mimořádné události, propagují požární ochranu a preventivně působí na 
veřejnost. Je to den, kdy se veřejnosti otevírají hasičské stanice, a pořádá se řada akcí pro děti. 
Letos se bohužel stejně jako loni budeme muset bez tohoto doprovodného programu obejít, to 
ale neznamená, že bychom se požární bezpečnosti nevěnovali. 

Každoročně je den požární bezpečnosti zaměřen na konkrétní téma. Vzhledem k omezeným 
možnostem propagace požárně bezpečnostní problematiky v roce 2020 se Česká asociace 
hasičských důstojníků rozhodla zopakovat téma z loňského roku, téma Dne požární 
bezpečnosti v roce 2021 tedy i pro tento rok zní: "Požárně bezpečnostní zařízení 
v soukromých a veřejných budovách." I z toho je patrné, jakou důležitost požárně 
bezpečnostním zařízením přikládáme. 

Požárně bezpečnostní zařízení tvoří poměrně širokou skupinu zařízení, která mají za 
úkol chránit životy a zdraví osob a také majetek při požáru. V domácnostech, jako jsou 
rodinné domy nebo byty, není instalace požárně bezpečnostních zařízení tak četná. 
Můžeme se zde setkat například s autonomními hlásiči požáru (celým názvem zařízení 
autonomní detekce a signalizace), kterými musí být vybaveny objekty pro bydlení 
postavené či rekonstruované po 1. červenci 2008. U starších objektů hasiči instalaci 
velmi důrazně doporučují. Ze zkušeností hasičů plyne, že právě včasné zjištění vzniklého 
požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů. Hlásiče požáru tak výrazně zvyšují 
šance na přežití. Zejména pak v domácnostech, kde mají požáry vůbec nejtragičtější 
následky. Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí, a není nikdo, kdo by požár včas 
zpozoroval a upozornil na něj ohrožené osoby. 

*HZSHX007EFQS* 
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Pořizovací cena se pohybuje v řádech stovek korun a lze je pořídit již za ceny od cca 
150,- Kč. Ale i základní provedení je z hlediska bezpečnosti dostačující. Vždy 
každopádně kupujte hlásič u prověřených prodejců, s českým návodem a certifikací. 

 

V příloze dopisu Vám posíláme dokument "Udělej si doma malou požární kontrolu", podle 
kterého lze rychle vyhodnotit stav každé domácnosti a majitel si sám zjistí, jak na tom je. 

Budeme rádi, když se Vám podaří tento dopis a dokument s domácí požární kontrolou rozšířit 
mezi Vaše spoluobčany. 

 
Přejeme Vám, ať je pro Vás pátek 13. šťastným dnem a ať, také díky dobré prevenci, nikdy 
pomoc hasičů nepotřebujete. 
 
 
 
 
S pozdravem  
 

 mjr. Ing. Romana Steinerová 
  
 oprávněná osoba za HZS 
 Královéhradeckého kraje 
 (podepsáno elektronicky) 
 
 
 
 
Přílohy  
Požární kontrola domácnosti 
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