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PROVOZNÍ DOBA ROZHLEDNY VRBICE pro rok 2020
ČERVEN pondělí zavřeno
 úterý - pátek 14 – 18 hod.
 sobota 10 – 18 hod.
 neděle 10 – 18 hod.
ČERVENEC, SRPEN pondělí 13 – 18 hod.
 úterý - pátek 10 – 18 hod.
 sobota 10 – 20 hod.
 neděle 10 – 18 hod.
ZÁŘÍ pondělí zavřeno
 úterý - pátek 14 – 18 hod.
 víkendy 10 – 18 hod.
ŘÍJEN víkendy 13 – 16 hod.

Vstupné 3-15 let    15 Kč.
Ostatní                   25 Kč.
Občerstvení v kiosku u rozhledny.
LISTOPAD, PROSINEC – po předchozí domluvě na telefonu
V případě nepříznivého počasí je rozhledna uzavřena.
Mimo uvedený čas je možné rozhlednu navštívit po PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
na telefonu: 721 640 484 (minimálně 24 hodin předem). Pokusíme se Vám vyhovět.

JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY

POŽÁRNÍ HLÁSIČE, DETEKTORY PLYNŮ
A HASICÍ PŘÍSTROJE V DOMÁCNOSTI
Jak jistě všichni víme, novostavby rodinných domů se již více než deset 
let povinně vybavují hasicími přístroji a hlásiči požárů. Tuto povinnost 
stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, která je účinná od 1. 7. 2008. Její dodržení je podstat-
né pro kolaudační řízení. Já bych se ale chtěl tentokrát věnovat rodinným domům 
zkolaudovaným před platností této vyhlášky, u kterých lze toto jen doporučit.
Položme si otázku, kdo z Vás má domácnost vybavenou hasicím 
přístrojem nebo případně hlásičem požáru a zda jste nad pořízením 
někdy přemýšleli?
Požární hlásiče slouží k upozornění na požár již v jeho rozvoji, 
kdy je teplota v místě hoření nízká a zakouření minimální. Tato informace 
Vám dává čas na únik z domu a možnost včasného informování operačního 
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střediska hasičů. Hlásiče se zpravidla umisťují minimálně do únikových cest, 
tedy na schodiště, do chodeb, případně do zádveří. Jejich provoz zajišťu-
je baterie, která vydrží několik měsíců a hlásič Vás sám upozorní pípáním 
na nutnou výměnu. V případě detekce požáru vydává hlasitý zvuk, který Vás 
bez problému i probudí. Jejich cena se pohybuje od 150,- Kč za kus.

Detektory plynů Vás naopak upozorní 
na zvýšenou koncentraci CO, tedy oxidu 
uhelnatého, která průměrně ročně stojí v ČR 
150 lidských životů. Pokud doma používáte spo-
třebič zemního plynu, je vhodné místnost s tímto 
spotřebičem vybavit detektorem. A dále místnost, 
kde trávíte nejvíce času. Pořizovací cena začíná 
od 300,- Kč za kus.
Hasicích přístrojů je na trhu celá řada typů. 
Ale pro domácnost bych doporučil zvolit 6kg práš-
kový hasicí přístroj s hasební schopností 34A 
183B C, který je využitelný na třídy požárů ABC, 
tedy pevné kapalné a plynné látky. Navíc nabízí 
možnost hašení elektrických zařízení do 1 000 V
ze vzdálenosti minimálně 1 metru. Z toho tedy vy-
plývá, že se jedná o univerzálního pomocníka pro 
případ nutnosti likvidace požáru v jeho rozvoji. 
Rozmístění hasicích přístrojů v domácnosti je na Vás 
(u novostaveb je to určeno požárně bezpečnostním 
řešením), ale je vhodné jimi vybavit místa kde hrozí 
nebezpečí požáru (garáže, kotelny, kuchyně). U těchto přístrojů je nutné každo-
ročně zkontrolovat provozuschopnost, což Vás vyjde zhruba na 50,- Kč/ks. Dále 
se jednou za pět let na přístroji provádí tlaková zkouška nádoby. Cena nového 
hasicího přístroje se pohybuje od 700,- Kč.

Martin Růžička,
velitel JSDH Lhoty u Potštejna


