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Anotace

DRAŽAN, Miloš. Detekce a signalizace požáru v bytových domech. Ostrava, 2013. 30 

s. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava. Vedoucí práce Kvarčák Miloš.

Práce  se  zabývá  návrhem  systému  elektronické  požární  signalizace  v  bytových 

domech  pomocí  alternativních  metod  využitím Ethernet  sítě  a  Wi-Fi  sítě.  Hlavní  část  je 

věnována  organizačním pokynům při  vzniku  požáru  v  bytovém domě  a  postupu  k  jeho 

včasnému zpozorování, ohlášení a případně likvidaci již v počátečním stádiu rozvoje požáru. 

Je proveden návrh postupu při tvorbě systému elektronické požární signalizace v bytových 

domech, který může přispět ke zvýšení celkové protipožární bezpečnosti těchto objektů. V 

práci je dále uveden návrh změny legislativy ke zvýšení protipožární bezpečnosti v rodinných 

domech a bytových domech.

Klíčová slova: požár,  elektronická  požární  signalizace,  bytový dům,  Raspberry Pi,  hlásič 

požáru, ústředna

DRAZAN, Milos. Fire Detection and Alarm in Multi-Dwelling Houses. Ostrava, 2013. 

30 p. Bachelor thesis. VŠB - TU Ostrava. Supervisor Kvarcak Milos.

The thesis proposes a system of electronic fire detection in apartment buildings by the 

alternative  methods  using  Ethernet  networks  and  Wi-Fi  networks.  The  main  part  deals 

organizing guidelines in a fire in an apartment building and procedure for its timely noticing, 

announcements  and  eventual  disposal  at  the  earliest  stage  of  the  fire.

Is the design of a procedure for the creation of electronic fire detection in apartment buildings, 

which may help to increasing the overall fire safety of buildings. The thesis also suggested the 

changes in legislation to increase the fire safety in family homes and apartment buildings.

Key words: fire,  fire  electronic  detection,  apartment  buildings,  Raspberry Pi,  fire  alarm, 

control panel
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1 Úvod

Cílem této  práce  je  návrh  systému instalace  hlásičů  požáru,  způsobu vyhodnocení 

signalizace  a  navržení  postupu  zajištění  pomoci,  případně  zásahu  složek  Integrovaného 

záchranného  systému.  V  práci  bude  proveden  rozbor  charakteristik  elektronické  požární 

signalizace  a  bude navržen způsob jejího  využití  v  bytových  domech.  Dalším úkolem je 

zhodnotit zkušenosti s užitím autonomní detekce a signalizace požáru v bytových domech v 

České republice a v zahraničí.

V práci bude proveden návrh elektronické požární signalizace pomocí standardních 

metod využívaných v současné době v České republice. Práce se bude také zabývat návrhem 

nestandardních řešení, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti obyvatel v bytových domech.

V návaznosti na navržené systémy budou vytvořena organizační pravidla pro použití 

autonomní detekce a signalizace požáru v bytových domech.

Práce se nebude zabývat rešeršní činností, protože cílem není sběr a analýza dat, ale 

především návrh a tvorba vlastního elektronického požárního systému.
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2 Základní pojmy

Dle [2] se používá těchto termínů:

zařízení dálkového přenosu (fire alarm and fault warning transmission system)

Systém použitý  pro  přenos  poplachového  signálu  a  hlášení  poruchového  stavu  ze 

systému  elektrické  požární  signalizace  v  objektu  (budově)  do  ohlašovny  požáru  a/nebo 

přijímacího centra hlášení poruchových stavů.

pomocná zařízení (ancillary equipment)

Zařízení  podporující  funkce  vztažené  k  požáru,  které  v  současné  době  nejsou 

definovány v EN 54.

kompatibilita (compatibility)

Schopnost komponentů systému spolupracovat s jinými komponenty stejného systému.

komponent (component)

Prvek, který je obsažen v jednom krytu, provádějící alespoň jednu nebo část funkce 

systému elektrické požární signalizace.

ústředna; CIE (control and indicating equipment)

Komponent systému  elektrické požární signalizace, jehož prostřednictvím je možno 

napájet energií další komponenty a který:

a.)  se používá:

1.) pro příjem signálů z připojených hlásičů a/nebo tlačítkových hlásičů;

2.) k učení, zda tyto signály odpovídají poplachovému stavu;

3.) k akustické a optické indikaci každého poplachového stavu;

4.) k identifikaci místa nebezpečí;

b.) se  používá  ke  sledování  správní  činnosti  systému  a  k  akustickému  a  optickému 

upozornění na každou poruchu (např. zkrat, přerušení linky, nebo poruchu napájení); a 

v případě potřeby je schopen zaslat informaci o poruše pomocí zařízení pro přenos 

hlášení poruchových stavů do přijímacího centra poruchových stavů;

c.) pokud je požadováno, je schopen předat požární poplachový signál, např.:

- na  akustická  nebo  optická  požární  poplachová  zařízení  nebo  na  hlasově 

výstražné zařízení;

- pomocí funkce pro přenos požárního poplachu na ohlašovnu požáru;

- do řídící funkce pro zařízení nebo systémy požární ochrany;

- do obslužného pole požární ochrany;
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- na další systémy nebo zařízení, které nejsou zahrnuty v EN 54

řídící jednotka zařízení požární ochrany (control for fire protection equipment or systém)

Prostředek uvádějící do provozu zařízení požární ochrany nebo ochranné systémy po 

obdržení signálu z ústředny.

hlásič snímatelný (detachable detector)

Hlásič, který je konstruován tak, že těleso hlásiče lze sejmout ze zásuvky.

zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů (fault warning receiving centre)

Zařízení,  které  zprostředkovává  přenos  poruchového  signálu  do  přijímacího  centra 

hlášení poruchových stavů.

ohlašovna požáru (fire alarm receiving centre)

Stanoviště, ze kterého mohou být iniciovány nezbytná opatření požární ochrany nebo 

hasebního zásahu po přijetí signálu požárního poplachu.

zařízení pro přenos požárního poplachu (fire alarm routing equipment)

Zařízení, které zprostředkovává přenos poplachového signálu z ústředny do ohlašovny 

požáru.

obslužné pole požární ochrany (fire bridgade panel)

Zařízení spojené s ústřednou, navržené specificky pro použití hasičů.

hlásič požáru (fire detector)

Komponent systému elektrické požární signalizace, obsahující alespoň jeden senzor 

monitorující v daných časových intervalech určitý fyzikální anebo chemický jev spojený s 

požárem, který poskytne nejméně jeden odpovídající  signál ústředně.

hierarchický systém (hierarchical systém)

Síťový systém, ve kterém je jedna ústředna označena jako hlavní ústředna, a ve kterém 

je hlavní ústředna schopna přijímat signály z ústředny subsystému a/nebo vysílat signály do 

ústředny subsystému, a indikovat stav ústředny subsystému.

ionizační hlásič kouře (ionization smoke detector)

Hlásič citlivý na zplodiny hoření schopné ovlivnit ionizační proudy v hlásiči.

montáž (installation)

Činnost upevňování a propojování komponentů a elementů systému, prováděna jedním 

nebo více subjekty.
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instalovaný systém (installed systém)

Zkompletovaný systém po montáži a uvedení do provozu.

multisenzorový hlásič (multi-sensor detector)

Hlásič reagující více než jedním senzorem na jeden nebo více průvodních jevů požáru.

síťový systém (networked systém)

Systém elektrické  požární  signalizace,  ve  kterém je  propojena  a  schopna  výměny 

informací více než jedna ústředna.

hlásič kouře optický (optical smoke detector)

Hlásič  citlivý  na  zplodiny hoření  schopné  ovlivnit  absorpci  nebo  rozptyl  záření  v 

infračerveném, viditelném a/nebo ultrafialovém pásmu elektromagnetického spektra.

bodový hlásič (point detector)

Hlásič reagující na jev snímaný v blízkosti pevného bodu.

hlásič kouře (smoke detector)

Hlásič citlivý na částicové zplodiny hoření nebo pyrolýzy v ovzduší (aerosoly).

vibrační zařízení (poplašná zařízení pro neslyšící) (tactile device)

Zařízení  schopné  vytvářet  dotykem vnímané  varování  varování  osob  na  vyhlášení 

požárního poplachu.

optické výstražné zařízení (visual alarm)

Zařízení schopné vytvářet výstražné zábleskové světlo k upozornění osob na vyhlášení 

požárního poplachu.

3 Elektronická požární signalizace

Elektronická  požární  signalizace  je  technické  zařízení,  které  má  za  účel  zjistit 

vznikající  požár,  vyhlásit  poplach  a  případně  provést  i  další  potřebná  opatření.  Zařízení 

Elektronické požární signalizace (dále  jen EPS) sestává z hlásičů požáru,  ústředen EPS a 

doplňujících  zařízení  EPS,  která  vytváří  systém  akusticky  i  opticky  signalizující  vzniklé 

ohnisko požáru nebo vzniklý požár. Tento systém dále může: [1]

• rozšiřovat informace o požárně nebezpečné situaci na předem určená místa,

• ovládat  zařízení,  která  brání  šíření  požáru,  usnadňují,  případně  přímo  provádějí 

protipožární zásah,

• vydávat signály pro ovládání technologických zařízení v případě požáru apod.
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Pro efektivní a spolehlivý provoz takového systému jsou nezbytně nutné následující 

podmínky: [1]

• výběr vhodného a spolehlivého zařízení podle konkrétních podmínek instalace,

• správné navržení systému, jeho instalace a oživení,

• zodpovědné provozování, pečlivá údržba a servis.

3.1 Popis systémů EPS

Systém EPS patří do skupiny zařízení se zvýšenými požadavky na bezpečnost, jsou 

proto v ČSN 34 2710, a zejména pak v České republice nově zavedené EN 54 (resp. ČSN EN 

54)  definovány dost  podrobně technické  požadavky na  jeho provedení.  ČSN 34 2710 se 

zabývá  především  problematikou  plánování,  projektování,  montáže,  uvedení  do  provozu, 

používání  a  údržby EPS,  ČSN EN  54  –  x  stanovuje  konkrétní  požadavky na  jednotlivé 

komponenty EPS. [1]

Specifickým prvkem systému detekce požáru je tzv. autonomní detekce a signalizace 

(někdy zjednodušeně označovaná také  jako bytové  hlásiče  požáru).  Autonomní  detekce  a 

signalizace je tvořena autonomními hlásiči kouře podle ČSN EN 14604 „Autonomní hlásiče 

kouře“,  které  se používají  samostatně bez nutnosti  napojení na ústřednu EPS. Jsou přímo 

vybaveny  potřebnou  vyhodnocovací  elektronikou  a  optickou  i  akustickou  signalizací  s 

dostatečnou účinností.  Některé  autonomní  hlásiče  kouře  je  možné vzájemně propojovat  a 

případně je i napojit na jednoduchou ústřednu, která je obvykle kombinací zabezpečovací a 

požární signalizace. Druhou možností je použití hlásičů požáru podle ČSN EN 54 zapojených 

v lince elektrických zabezpečovacích systémů podle ČSN EN 50131 „Poplachové systémy – 

Elektrické zabezpečovací systémy“. Autonomní detekce a signalizace je určena zejména pro 

použití v bytech. Uplatnění nachází i ve stavbách ubytovacích zařízení a ubytovacích zařízení 

stavenišť a stavbách sociální péče, pokud v těchto objektech není použito „standardní“ EPS. 

[1]

3.2  Základní schéma systému EPS

Základní  schéma jednoduchého systému EPS je  uvedeno na  Obr.  1.  Ve střeženém 

prostoru jsou umístěny hlásiče požáru (samočinně reagující na fyzikální nebo chemický jev 

spojený  s  požárem)  a  obvykle  i  hlásiče  tlačítkové.  Ty  jsou  s  ústřednou  EPS  propojeny 

vedením nazývaným hlásící linka, resp. požární smyčka u neadresovaných hlásičů požáru a 

hlásičů  tlačítkových.  Prostřednictvím  tohoto  vedení  jsou  hlásiče  z  ústředny  napájeny.  V 

opačném  směru  se  do  ústředny  přenášejí  údaje  o  vzniku  požáru.  Pro  zajištění  vysoké 
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spolehlivosti musí být provozuschopnost celého vedení hlásící linky (požární smyčky) trvale 

ústřednou kontrolována a  případný vznik poruchy musí  být  signalizován obsluze.  Tomuto 

požadavku musí odpovídat i způsob zapojení hlásičů na hlásící lince (požární smyčce). [1]

hranice systému EPS

C požárně poplachové zařízení

E zařízení pro přenos požárního poplachu

F ohlašovna požáru

G řídící jednotka samočinného zařízení požární ochrany

H samočinné zařízení požární ochrany

J zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů

K přijímací stanice hlášení poruchových stavů

L napájecí zařízení

Obr. 1 Základní schéma systému detekce požáru (EPS) [1]

Ústředna EPS zabezpečuje tyto základní funkce: [1]

• zabezpečuje napájení celého systému EPS buď ze sítě, nebo při jeho výpadku z 

náhradního zdroje,

• vyhodnocuje signalizaci z hlásících linek (požárních smyček) a podle potřeby dále 

zpracovává a příslušné stavy signalizuje obsluze,

• pomocí přenosových cest předává signál o požáru a případně i signály o dalších 

provozních stavech do doplňujících zařízení,

• kontroluje provozuschopnost sebe sama a hlásících (požárních) a podle požadavků 

i signalizačních linek a dalších komponent systémů.

U jednoduchých systémů EPS nedokáže ústředna rozlišit, který z hlásičů signalizuje 
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vznik požáru, ale pouze na které požární smyčce je tento hlásič zapojen. Jedná se o systém s 

tzv. Kolektivní adresací nebo je používán název neadresovatelné systémy. [1]

Dokonalejší  systémy  EPS  umožňují  připojení  hlásících  linek,  na  kterých  ústředna 

dokáže  rozlišit  přímo  jednotlivé  hlásiče  na  hlásící  lince  –  adresovatelné  hlásiče  požáru. 

Takový systém je nazýván „systém s individuální adresací“. Na systém s individuální adresací 

je  obvykle  možné  podle  potřeby připojit  i  některé  požární  smyčky s  adresací  kolektivní. 

Použití individuální adresace je dáno požadavky projektanta systému EPS na jeho funkci a na 

možnost identifikace místa vzniku požáru s požadovanou přesností. [1]

Naprostá většina dříve i nyní vyráběných systémů EPS pracuje s tzv. dvoustavovými 

hlásiči,  tzn.,  že  hlásič  pracuje  se  dvěma  možnými  provozními  stavy:  provoz  a  požár. 

Rozhodnutí o vyhlášení požárního poplachu ve střeženém prostoru rozhoduje hlásič. Údaj o 

provozním  stavu  hlásiče  je  pak  přenesen  do  ústředny.  Ústředna  může  pro  zvýšení 

spolehlivosti signalizace (odolnost vůči planým poplachům) tento signál porovnat se signálem 

od dalších  hlásičů  ve  střeženém prostoru.  Další  možností  je  vyčkávání  ústředny po dobu 

nastaveného časového intervalu (řádově sekundy až desítky sekund) na opakování signalizace 

z hlásiče. V případě potvrzení signálu poplachu ústředna signalizuje obsluze případný požár. 

[1]

V poslední době se začínají objevovat i nové hlásiče, které slouží k vytváření systému 

EPS s  přenosem naměřené  hodnoty do  ústředny.  V tomto  případě  nerozhoduje  o  vzniku 

požáru hlásič. Hlásič pouze předává naměřenou hodnotu příslušného parametru do ústředny, 

ve které jsou získané hodnoty zpracovány vestavěným mikropočítačem. Výsledek zpracování 

je  rozhodující  pro  předání  příslušného  provozního  stavu  obsluze.  Tyto  hlásiče  jsou 

označovány jako senzory požáru. Použití senzorů vždy vyžaduje jejich individuální adresaci. 

Ústředna musí jednoznačně identifikovat, od kterých hlásičů přicházejí jednotlivé naměřené 

hodnoty. [1]

3.2.1 Systém EPS s kolektivní adresací

Systém EPS s  kolektivní  adresací  může použít  pouze požární  smyčky s kolektivní 

adresací. Ústředna je schopna pouze rozlišit, ze které požární smyčky signál POŽÁR přišel, 

ale již nezjistí, od kterého hlásiče. V těchto systémech není také technicky možné používat 

hlásiče (senzory) s přenosem naměřené hodnoty do ústředny EPS. Podrobnější popis hlásičů s 

kolektivní adresací je uveden v literatuře [1].

V souvislosti  s  požadavky  na  lokalizaci  požáru  v  bytových  domech  s  rozlišovací 

schopností na jednotlivé bytové jednotky není aplikace systému EPS s kolektivní adresací 
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vhodná, což vychází z výše uvedeného principu činnosti tohoto systému.

Z tohoto důvodu se bude další popis v souladu se zadáním věnovat pouze systému EPS 

s individuální adresací.

3.2.2 Systémy EPS s individuální adresací

V mnoha případech se ukazuje, že identifikace místa požáru pouze podle hlásící linky, 

ze  které  přišel  signál  o  požáru  (kolektivní  adresace)  je  nedostatečná.  Řešením  je  buď 

používání  velkého  počtu  hlásících  linek  –  v  každém  prostoru,  který  má  být  samostatně 

identifikovatelný musí být samostatná hlásící linka, nebo používání systému, který umožňuje 

rozlišit jednotlivé hlásiče na hlásící lince – individuální adresace. [1]

Podle principu funkce lze individuálně adresovatelné systémy rozdělit na dvě základní 

skupiny: [1]

• systém se sériovou adresací,

• systém s paralelní adresací.

Z principu funkce systému se sériovou adresací vyplývá, že adresy senzorů (hlásičů, 

resp. jiných zařízení zapojených na hlásící linku) jsou pevně dány jejich pozicí na hlásící lince 

a není tedy nutné je nastavovat. Sériový systém adresace je relativně citlivý na rušení, zvláště 

impulsního  charakteru.  Pokud  se  v  průběhu  cyklu  vyskytne  intenzivní  rušení,  je  nutné 

opakování celého cyklu. Při rušení s frekvencí rušení větší než přibližně 1 Hz nebude systém 

schopen se senzory komunikovat. [1]

Druhou  variantou  individuální  identifikace  hlásičů  je  použití  paralelní  adresace. 

Základem paralelní  adresace  je  vzájemná digitální  komunikace  mezi  ústřednou a senzory 

(hlásiči) ve formě proudových případně napěťových změn ve vedení hlásící linky. Ústředna 

komunikuje se senzorem tak, že je vyslána jeho adresa a případně další povely (např. pro 

ovládání  signalizace v senzoru  apod.).  Všechny senzory a  další  adresovatelná zařízení  na 

hlásící  lince  dekódují  adresy  vysílané  ústřednou.  Senzor  (zařízení),  který  dekóduje  svoji 

adresu,  přijme  povely vysílané  ústřednou  a  potom odpoví  svým stavovým údajem,  který 

obsahuje všechny potřebné informace pro ústřednu (naměřená hodnota sledované veličiny, 

druh senzoru,  povely z  ústředny uložené v paměti  senzoru,  adresa senzoru apod.).  Tímto 

způsobem může ústředna libovolně komunikovat s jednotlivými senzory a dalšími zařízeními 

připojenými k hlásící lince. Podle potřeby mohou být na hlásící lince i adresovatelné ovládací 

jednotky např. pro protipožární uzávěry apod. [1]

Veškerý digitální přenos po hlásící lince je sériový a je zabezpečen proti chybám při 

přenosu bezpečnostními kódy (minimálně paritou). [1]
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Pro zvýšení spolehlivosti je u adresovatelných systémů většinou možné používat tzv. 

kruhových (okružních) hlásících linek. V tomto případě hlásící linka vychází z ústředny a opět 

se do ní vrací. Do vedení hlásící linky je navíc zařazeno několik tzv. izolátorů. V případě 

vzniku  poruchy na  vedení  (např.  zkrat)  dojde  k  rozpojení  příslušných  izolátorů  tak,  aby 

poškozená  část  linky byla  odpojena.  Odpojením poškozené  části  linky dojde  k  rozdělení 

kruhové hlásící linky na dvě dílčí linky, které jsou provozovány samostatně až do odstranění 

poruchy. [1]

U  systémů  sériové  i  paralelní  adresace  je  obvykle  možné  použít  tzv.  podružných 

hlásících linek (požárních smyček) s neadresovatelnými hlásiči napojených na adresovatelnou 

hlásící  linku  prostřednictvím  adresovací  jednotky.  Celá  podružná  linka  potom  v 

adresovatelném systému vystupuje pod jedinou adresou. [1]

V  souvislosti  s  požadavky  na  lokalizaci  požáru  v  bytových  domech  a  možnosti 

frekvenčního rušení signálu není aplikace systému EPS s individuální sériovou adresací v 

bytových domech vhodná, což vychází z výše uvedeného principu činnosti tohoto systému.

Z  tohoto  důvodu  bude  další  popis  věnován  převážně  systému  EPS  s  individuální 

paralelní adresací.

4 Detekce požáru

Zásadní význam pro navrhování systémů detekce má předpokládaný rozvoj požáru ve 

sledovaném  prostoru,  kterým  je  obvykle  uzavřený  prostor.  Rozvoj  požáru  na  volném 

prostranství se řídí jinými zákonitostmi a tyto požáry nejsou ve vztahu k používání systémů 

pro detekci požárů příliš významné. [1]

4.1 Jevy provázející požár v uzavřeném prostoru

Průběh požáru v uzavřeném prostoru je možné hrubě popsat závislostí charakteristické 

teploty plynů v prostoru na čase – Obr. 2

Obr. 2 Průběh požáru vyjádřený závislostí průměrné teploty plynů na čase [1]
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Na tomto průběhu požáru jsou rozlišné 3 hlavní oblasti – rozvoj požáru, plně rozvinutý 

požár  a  dohořívání  spojené  s  poklesem  teploty.  Fáze  rozvoje  přechází  do  fáze  plně 

rozvinutého požáru celkovým vznícením v prostoru – tzv. Flashover. Okamžik, kdy k tomuto 

jevu dojde,  je důležitý  pro posuzování závažnosti  požáru.  Po celkovém vznícení  je velmi 

nepravděpodobné přežití  osob v postiženém prostoru a  ani  u  materiálních hodnot  daných 

obsahem prostoru nelze předpokládat možnost významného omezení škod uhašením požáru. 

Jako výrazný bod pro posouzení možností ochrany chráněného objektu slouží právě tento jev. 

Pro efektivní zabezpečení chráněného objektu je tedy nutné zabránit celkovému vznícení nebo 

alespoň chráněný objekt z ohroženého prostoru včas evakuovat. Jako podmínky pro možnost 

vzniku  celkového  vznícení  je  obvykle  uvažováno  dosažení  teploty  plynů  pod  stropem 

prostoru 400 – 600 °C a hustotu tepelného toku na úrovni podlahy větší než 20 kW · m-2. [1]

4.2 Kouřové detektory

Kouřové  detektory  se  používají  pro   detekci  viditelného  i  neviditelného  aerosolu 

(kouře)  vznikajícího při  hoření.  Přítomnost  kouře v místě  detektoru je  zjišťována buď na 

základě  optických  metod,  nebo  změn  vodivosti  ionizační  komory.  Optické  metody  jsou 

použitelné pro detektory bodové a lineární, změny vodivosti ionizační komory pro detektory 

bodové. [1]

4.2.1 Detekce kouře pomocí ionizační komory

Detekce  kouře  pomocí  ionizační  komory je  založeno  na  vyhodnocení  poklesu  její 

vodivosti při vniknutí kouře do prostoru mezi elektrodami. Průtok proudu prostředím mezi 

elektrodami  ionizační  komory je  umožněn přítomností  volných nábojů  vzniklých ionizací 

vzduchu v komoře zářením α. Z hygienických i technických důvodů je použití α záření pro 

tento účel nejvhodnější  ,  pro praktické použití připadá v úvahu zejména použití  sloučenin 
241Am a  226Ra. Použití  226Ra je však méně vhodné vzhledem k jeho vysoké radiotoxicitě a 

prvkům, které se vyskytují v rozpadové řadě (rozpadová řada 238U). Z tohoto důvodu je jako 

zdroj ionizujícího záření vhodnější  sloučenina  241Am  ve formě uzavřeného radioaktivního 

zářiče s aktivitou obvykle v rozmezí 12 kBq do 40 kBq. Při vniknutí aerosolu do ionizační 

komory se ionty umožňující průtok proudu vážou na částice aerosolu, jež mají vzhledem ke 

své velikosti a hmotnosti výrazně nižší pohyblivost. [1]

Důsledkem snížení počtu a pohyblivosti volných nábojů je pokles vodivosti ionizační 

komory. Velikost tohoto poklesu je závislá na vlastnostech aerosolu a jeho koncentraci. V 

praxi se často používá dvoukomorových ionizačních hlásičů. Na citlivost ionizačních hlásičů 

mají  vliv  (i  při  použití  referenční  komory)  vnější  podmínky jako je  teplota,  tlak,  vlhkost 
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vzduchu,  proudění  vzduchu,  napájecí  napětí.  Všechny tyto  parametry  mají  pro  konkrétní 

hlásič stanoveny své limitní hodnoty, které nesmí být při provozu ani krátkodobě překročeny. 

Použití této metody je vhodné pro aerosoly s velikostí částic cca 0,08 až 0,3 μm. [1]

4.2.2 Detekce kouře pomocí optické metody

Optické  metody  pro  detekci  aerosolů  jsou  založeny  na  absorpci  nebo  rozptylu 

optického, obvykle infračerveného, záření na částečkách aerosolu. Detekční metoda založena 

na  absorpci  IR  záření  je  dobře  použitelná  zejména  u  lineárních  kouřových  detektorů 

skládajících se z odděleného vysílače IR paprsku a přijímače obsahujícího detektor IR záření. 

Pokud se v dráze IR paprsku objeví částice aerosolu, dojde na jeho povrchu k absorpci části 

IR záření, což se projeví snížením intenzity ozáření detektoru.  Tato metoda je vzhledem k 

vlnovým délkám použitého IR záření dobře použitelná pro detekci částic od cca 0,1 do 10 μm.

Detekční  metoda  založená  na  rozptylu  IR  záření  je  vhodná  zvláště  pro  bodovou 

detekci. V měrné komoře detektoru je umístěn zdroj IR záření a jeho detektor (fotoelektrický 

prvek) tak, aby za normálních podmínek, tj. bez přítomnosti aerosolu, IR záření nedopadlo na 

detektor. Pokud do komory vnikne aerosol, dojde na jeho částečkách k rozptylu IR záření a 

jeho část dopadne i na fotoelektrický prvek detekující IR záření. Reakce optického detektoru 

kouře  je  dána  intenzitou  ozáření  fotoelektrického  prvku.  Za  předpokladu  zachování 

konstantních parametrů zdroje IR záření závisí intenzita ozáření fotoelektrického prvku na 

parametrech aerosolu, zejména na velikosti i počtu jeho částic. Vzhledem k fyzikální podstatě 

je tato metoda vhodná pro aerosoly s velikostí částic přibližně 0,4 až 10 μm. [1]

5 Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením

Od  1.  července  roku  2008  je  v  platnosti  vyhláška  č.  23/2008  Sb.  o  technických 

podmínkách  požární  ochrany  staveb,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  V  této  vyhlášce  je 

definována  nutnost  instalace  požárně  bezpečnostních  zařízeni.  Podle  §14  se  musí  stavba 

vybavit požárně bezpečnostním zařízením, které je definováno v §2 odst. 4 vyhlášky [3], v 

souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 část 2 vyhlášky [4].

Stavby typu:

 rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci,

  bytový dům,

 stavba ubytovacího zařízení,

 prostory určené pro ubytování osob,

  stavba zdravotního zařízení a sociální péče
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  a stavba zařízení staveniště,

musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace.

Zařízením autonomní detekce a signalizace se, dle přílohy č. 5 vyhlášky [4], rozumí:

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

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

signalizace“.

Například  v  části  5,  7  a  10;  jsou  tyto  hlásiče  použity  na  lince  elektronických 

zabezpečovacích systémů v souladu s českými technickými normami řady ČSN EN 

50131 „Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy“.

5.1 Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci

Dle §2 vyhlášky  [5] je rodinný dům objekt, ve kterém více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný 

dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a 

podkroví.  Stavba  pro  rodinnou  rekreaci  je  stavba,  jejíž  objemové  parametry  a  vzhled 

odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a je k tomuto účelu určena. Stavba pro rodinnou 

rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

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

rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. Zařízení autonomní 

detekce a signalizace musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s 

podlahovou plochou větší než 150 m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné 

vhodné části bytu umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu 

s více byty musí být umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace v nejvyšším 

místě společné chodby nebo prostoru.

5.2 Bytový dům

Dle §2 vyhlášky  [5] je bytový dům objekt, ve kterém více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

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 m2 a v mezonetových bytech, musí být 

umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

5.3 Stavba ubytovacího zařízení a zařízení pro ubytování osob

Dle §2 vyhlášky  [5] je  stavbou ubytovacího zařízení  stavba  nebo její  část,  kde  je 
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poskytováno ubytování a služby s tím spojené. Stavbou ubytovacího zařízení není bytový a 

rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci. Ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do 

kategorií dle §2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území, 

ve znění pozdějších předpisů.

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, s výjimkou společných prostor bez požárního rizika, a v části vedoucí k východu z 

domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.

Prostor určený pro ubytování osob ve stavbách jiného než ubytovacího zařízení musí 

být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace.

5.4 Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče

Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek podle české technické normy 

uvedené  v  příloze  č.  1,  části  1,  bodu  4,  vyhlášky  [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.

5.5 Stavba zařízení staveniště

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. [4]

6 Elektronické požární systémy v České republice a v zahraničí

Rozdíl mezi instalací elektronických požárních systémů v České republice a zahraničí 

je v řadě případů velmi znatelný. Lze konstatovat, že pro vyspělé západní země je instalace 

detektorů v bytových domech a v místech se zvýšeným pohybem osob naprostým standardem. 

Státy Velká Británie, Holandsko nebo Spojené státy americké mají systém navržen tak, aby 

jakýkoliv signál o požáru,  byl  přímo odeslán na místní  hasičské sbory,  které automaticky 

vyjíždějí k události. Systém je nastaven s prioritou bezpečnosti. Finanční náklady na provoz 

systému jsou až sekundárním parametrem.

Slovenská  republika  nemá  dosud  schválen  žádný  legislativní  dokument,  který  by 
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problematiku instalace EPS v obytných objektech upravoval nebo nařizoval. Vybavení bytu 

autonomními  hlásiči,  nebo  přímo  EPS  je  ponechána  přímo  na  uživatelích  a  vlastnících 

objektů.

V České republice lze předpokládat, že procento instalovaných autonomních hlásičů v 

bytových domech se bude díky vyhlášce [4] postupně zvyšovat, což bude mít pozitivní vliv na 

požární bezpečnost v těchto objektech. Případná instalace EPS může bezpečnost zvýšit, což 

může vést ke zlepšení úrovně požární ochrany v České republice a k jejímu přiblížení se ke 

standardům ostatních vyspělejších států.

7 Návrh instalace standardního EPS

Z  výše  uvedeného  vyplývá,  že  v  bytových  domech  je  podle  nové  legislativy 

požadována při  kolaudaci  objektu instalace autonomního hlásiče kouře v každém bytě.  V 

dnešní době je absolutní většina bytových domů vystavěna v létech před platností vyhlášky 

[4], přičemž riziko vzniku požáru v těchto starších objektech je minimálně stejné, ne-li vyšší 

než v nově postavených bytových domech.

Ze statistik z roku 2012 [11] vyplývá, že požáry v bytových domech by měly být stále 

aktuálním tématem nejen  v  nových,  ale  i  ve  starších  objektech.  V roce  2012  vzniklo  v 

bytových domech 1737 požárů, při kterých bylo usmrceno 125 osob a zraněno 1286 osob. 

Trend usmrcených a zraněných osob za posledních pět let není ani stoupající ani klesající, 

spíše se mírně osciluje kolem těchto čísel. Nejohroženější skupinou jsou sestupně osoby od 15 

do 60 let, následují osoby nad 60 let a dále děti pod 15 let. Ohrožení narůstá u skupiny osob 

nad 60 let.

Hlavním  cílem  je,  aby  i  objekty  nepodléhající  [4],  měly  instalovány  minimálně 

autonomní detektor požáru. Cenově dostupné řešení je pořízení hlásiče např. Jablotron SD-

728 - Autonomní detektor požáru  [6]. Celkovou cenu instalace, výměny baterií a funkčních 

zkoušek je možno snížit, pokud se nebude jednat o jednotlivé byty v bytových domech, ale o 

kompletní řešení pro celý bytový dům. Další popis bude věnován klasickému systému EPS a 

především  alternativnímu  využití  již  existujících  komunikačních  prostředků  v  bytových 

domech.  Tyto  postupy mohou  celkovou  instalaci  a  správu systému zjednodušit,  zlevnit  a 

zamezit falešným poplachům a planým výjezdům složek integrovaného záchranného systému.

7.1 Instalace autonomních detektorů požáru

Jedním z možných systémů je instalace autonomních detektorů požáru. Toto řešení má 

velký  vliv  na  zpozorování  vznikajícího  požáru  pro  obyvatele  bytu  a  následnou  evakuaci 
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prostoru zasaženého požárem. Zpozorování signálu „POŽÁR“ u autonomních hlásičů požáru 

je závislé na přítomnosti osob v zasaženém prostoru a na jejich následné reakci. Pokud se v 

zasaženém prostoru při vzniku požáru nikdo nenachází, může nastat situace, kdy na výstražný 

signál detektoru nebude nikdo reagovat a vznikající  požár se přemění na rozvinutý požár. 

Vznik  rozvinutého  požáru  zkomplikuje  následnou  evakuaci  ohrožených  osob  z  bytového 

domu.

7.1.1 Ekonomické hledisko a nároky na instalaci

Uvedené řešení  je  celkově nejlevnější  a  nejméně náročné na instalaci  a  následnou 

správu celého systému. Ve vzorovém bytovém domě (Obr. 3) je instalováno v osmi bytech 

osm autonomních  detektorů  požáru.  Instalace  hlásičů  je  jednoduchá,  nenáročná  a  snadno 

proveditelná,  podle instalačního návodu výrobce.  Vložením baterie a provedením zkoušky 

funkčnosti pomocí testovacího tlačítka je hlásič uveden do provozu.

Při  využití  autonomního  hlásiče  požáru  od  firmy  Jablotron  (model  SD-728  [6] s 

pořizovací cenou 314,-Kč  [7]), je pořizovací cena pro celý vzorový bytový dům 2512 Kč. 

Napájení je realizováno lithiovými 9V bateriemi Conrad energy Extreme Power 900 mAh s 

cenou 211 Kč za kus [10]. Cena celého systému je 4200,-Kč, z toho cena baterií je 1688 Kč. 

Výrobcem doporučená kapacita baterie je 600 mAh, což odpovídá životnosti baterie v hlásiči 

přibližně 1 rok. S ohledem na uvedenou životnost je zvolena baterie s kapacitou o 50% vyšší, 

aby byla zajištěna spolehlivá funkčnost hlásiče po dobu jednoho roku s případnou rezervou. 

Instalovaný hlásič vyžaduje pro svoji dlouhodobou spolehlivost testování funkčnosti pomocí 

testovacího tlačítka jedenkrát týdně.

Pobyt  pracovníka  instalační  firmy v  jednotlivých  bytech  díky jednoduché instalaci 

nepřesáhne  dobu  delší  než  půl  hodiny.  Toto  řešení  je  nejšetrnější  k  soukromí  uživatelů 

jednotlivých bytů a  je nejekonomičtější  ze všech níže popisovaných řešení  při  instalaci  v 

celém bytovém domě.

7.1.2 Údržba a provoz

Náklady na údržbu systému probíhající jednou ročně zahrnují zejména výměnu baterií 

v ceně 1688 Kč a funkční zkoušku hlásičů. Pobyt firmy provádějící údržbu systému v celém 

bytovém domě je předpokládán maximálně jednu hodinu. Náklady na údržbu celého systému 

pro jednotlivé byty lze předpokládat okolo 300 Kč za jeden rok.

15



Legenda

Autonomní hlásič 

požáru

Obr. 3 Rozmístění autonomních hlásičů požáru v bytovém domě

7.2 Instalace drátového systému EPS

Drátový systém EPS umožňuje zapojení do jednoho velkého celku, který lze připojit 

na pult centrální ochrany a tím zajistit nepřetržitou kontrolu objektu. Toto řešení není závislé 

na  zpozorování  vznikajícího  požáru  osobami  v  blízkosti  požáru  a  umožní  zkrácení  doby 

systém předání  poplachu složkám IZS.  V případě,  že  složky IZS dorazí  na  místo  vzniku 

požáru v krátkém čase, lze zabránit šíření požáru do dalších prostorů, sníží se následné škody 

způsobené  požárem  a  zkrátí  se  doba  evakuace  ostatních  obyvatel  bytu.  Tento  systém 

umožňuje propojení se zabezpečovacími prvky proti vniknutí osob do bytu, bytového domu a 

podobně.
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7.2.1 Ekonomické hledisko a nároky na instalaci

Drátový  systém  EPS  lze  lépe  konfigurovat  s  ohledem  na  náročnost  jednotlivých 

uživatelů. U seniorů umožňuje instalaci tísňového tlačítka a u jednotlivých bytů i zabezpečení 

celého  bytu  proti  vniknutí  cizích  osob.  Uvedené  řešení  je  značně  náročnější  na  finanční 

prostředky  a  cena  instalace  do  jednotlivých  bytů  je  závislá  na  požadované  konfiguraci 

systému.

Za předpokladu instalace kombinovaných teplotních detektorů a optických detektorů 

kouře  (Obr.  4)  do  každého bytu,  (např.  typ  Jablotron  SD-282ST  [6],  který  lze  jednotlivě 

zakoupit  za cenu 739 Kč  [7]),  jsou náklady při  instalaci  osmi detektorů 5912 Kč. K této 

položce je nutno připočítat cenu ústředny JA-106K  [6] s náhradním napájecím zdrojem za 

10475 Kč [7] a cenu instalace, instalačního materiálu, bourací práce k přizpůsobení objektu, 

instalaci komunikační a napájecí linky. Celková cena hlásičů a ústředny je 16387 Kč.

Výše uvedenou instalaci je nutné provést specializovanou firmou, která by svoji práci 

musela provádět z hlediska pobytu v jednotlivých bytech a následného úklidu po bouracích 

pracích. Celkovou dobu pobytu pracovníků firmy v jednom bytě lze předpokládat jednu až 

dvě hodiny při  instalaci a  následném zprovoznění  systému. Do doby instalace systému je 

nutné započítat čas na instalaci a přípravu ústředny. Instalace vyžaduje striktní dodržování 

časového  rozvrhu  instalace  s  ohledem  na  jednotlivé  obyvatele  bytů  v  bytovém  domě. 

Instalovaný drátový systém EPS je plně funkční systém možný samostatného provozu pod 

dohledem pultu centrální ochrany.

Rozšíření systému o instalaci klíčového trezoru požární ochrany a obslužného pole 

požární  ochrany  umožňuje  připojit  celý  bytový  dům  na  pult  centralizované  ochrany 

operačního střediska Hasičského záchranného sboru. Uvedené řešení představuje dodatečné 

finanční náklady, ale je dosažena nejvyšší možná bezpečnost bytového domu. Případné plané 

výjezdy Hasičského záchranného sboru však mohou vést k dodatečné finanční zátěži celého 

řešení.

7.2.2 Údržba a provoz

Do provozních nákladů tohoto systému je nutné zahrnout hlavně náklady na paušální 

platbu firmě provozující pult centralizované ochrany. Bez připojení k pultu centralizované 

ochrany  nemá  toto  řešení  žádnou  významnou  výhodu  oproti  předchozímu  řešení  s 

autonomními detektory požáru. Pro celé bytové domy není dosud nabízen žádný paušál, ale 

lze předpokládat, že by se jednalo o obdobnou cenu jako u rodinných domů případně firem, tj. 

kolem 300 Kč měsíčně. Případný výjezd přestavuje náklady přibližně 300 Kč za 1 výjezd v 
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závislosti  na  ustanoveních  smlouvy  uzavřené  s  firmou  provozující  pult  centralizované 

ochrany.

Do nákladů je nutné také zahrnout cenu za údržbu, periodické zkoušky ústředny a 

hlásičů a další servisní zákroky.

Legenda

Kombinovaný detektor  

optický  kouřový  a  

teplotní 

Ústředna elektronického 

požárního systému

Napájecí a komunikační 

linka EPS

Obr. 4 Rozmístění drátového systému EPS v bytovém domě

7.3 Instalace bezdrátového systému EPS

Bezdrátový  systém  EPS  umožňuje,  obdobně  jako  drátový,  zapojení  do  jednoho 

velkého celku, který lze připojit na pult centrální ochrany a tím zajistit nepřetržitou kontrolu 

objektu.  Toto  řešení  není  závislé  na zpozorování  vznikajícího požáru  osobami v blízkosti 

požáru a umožní zkrácení doby systém předání poplachu složkám IZS. V případě, že složky 

IZS dorazí  na místo vzniku požáru v krátkém čase,  lze zabránit  šíření  požáru do dalších 
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prostorů,  sníží  se následné škody způsobené požárem a zkrátí  se doba evakuace ostatních 

obyvatel  bytu.  Tento systém umožňuje propojení se zabezpečovacími prvky proti  vniknutí 

osob do bytu, bytového domu a podobně.

Bezdrátový systém je závislý na dostatečné síle signálu vysílače a citlivosti přijímače, 

což  může zvláště  v  bytových domech,  které  mají  tlusté  zdi  způsobovat  výpadky signálu. 

Pokud jsou bezdrátové sběrnicové moduly rozmístěny vůči vysílačům správně, neměl by být 

tento problém nijak výrazný.

7.3.1 Ekonomické hledisko a nároky na instalaci

Bezdrátový systém EPS lze lépe konfigurovat s ohledem na náročnost jednotlivých 

uživatelů. U seniorů umožňuje instalaci tísňového tlačítka a u jednotlivých bytů i zabezpečení 

celého  bytu  proti  vniknutí  cizích  osob.  Uvedené  řešení  je  značně  náročnější  na  finanční 

prostředky  a  cena  instalace  do  jednotlivých  bytů  je  závislá  na  požadované  konfiguraci 

systému.

Za předpokladu instalace kombinovaných teplotních detektorů a optických detektorů 

kouře  (Obr.  5)  do  každého  bytu,(  např.  typ  Jablotron  JA-82ST  [6],  ze  zabezpečovacího 

systému typu Oasis, který lze jednotlivě zakoupit  za cenu 1139 Kč  [7]), jsou náklady při 

instalaci osmi detektorů 9112 Kč. K této položce je nutno připočítat cenu ústředny JA-106K 

[6] s náhradním napájecím zdrojem za 10475 Kč  [7] a sběrnicové moduly typu AC-82  [6], 

které lze zakoupit za cenu 1010 Kč [7] za kus. Moduly AC-82 jsou umístěny na každém patře, 

tzn. že jejich pořizovací cena je 4040 Kč. Do celkových nákladů je nutné zahrnout i cenu 

instalace, instalačního materiálu, 24 ks alkalických baterií AA pro napájení detektorů za 221 

Kč  [7] (3  kusy na  každý detektor)  instalaci  komunikační  a  napájecí  linky.  Celková cena 

hlásičů, ústředny a sběrnicových modulů je 23848 Kč.

Výše uvedenou instalaci je nutné provést specializovanou firmou, která by svoji práci 

musela  provádět  z  hlediska  pobytu  v  jednotlivých  bytech.  Instalace  systému  nevyžaduje 

bourací práce. Celkovou dobu pobytu pracovníků firmy v jednom bytě lze předpokládat  půl 

hodiny až  jednu hodinu  při instalaci a následném zprovoznění systému. Do doby instalace 

systému je nutné započítat čas na instalaci a přípravu ústředny. Instalace vyžaduje striktní 

dodržování časového rozvrhu instalace s ohledem na jednotlivé obyvatele bytů v bytovém 

domě.  Instalovaný bezdrátový systém EPS je  plně  funkční  systém schopný samostatného 

provozu pod dohledem pultu centrální ochrany.

Rozšíření systému o instalaci klíčového trezoru požární ochrany a obslužného pole 

požární  ochrany  umožňuje  připojit  celý  bytový  dům  na  pult  centralizované  ochrany 
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operačního střediska Hasičského záchranného sboru. Uvedené řešení představuje dodatečné 

finanční náklady, ale je dosažena nejvyšší možná bezpečnost bytového domu. Případné plané 

výjezdy Hasičského záchranného sboru však mohou vést k dodatečné finanční zátěži celého 

řešení.

Legenda

Bezdrátový 

kombinovaný detektor  

optický kouřový a 

teplotní

Sběrnicový modul

Ústředna elektronického 

požárního systému

Napájecí a komunikační 

linka EPS

 

Obr. 5 Rozmístění bezdrátového systému EPS v bytovém domě

7.3.2 Údržba a provoz

Do provozních nákladů tohoto systému je nutné zahrnout hlavně náklady na paušální 

platbu firmě provozující pult centralizované ochrany. Bez připojení k pultu centralizované 

ochrany  nemá  toto  řešení  žádnou  významnou  výhodu  oproti  předchozímu  řešení  s 

autonomními detektory požáru. Pro celé bytové domy není dosud nabízen žádný paušál, ale 

lze předpokládat, že by se jednalo o obdobnou cenu jako u rodinných domů případně firem, tj. 
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kolem 300 Kč měsíčně. Případný výjezd přestavuje náklady přibližně 300 Kč za 1 výjezd v 

závislosti  na  ustanoveních  smlouvy  uzavřené  s  firmou  provozující  pult  centralizované 

ochrany.

Do  nákladů  je  nutné  také  zahrnout  cenu  za  údržbu,  periodické  zkoušky ústředny, 

hlásičů a další servisní zákroky.

8 Návrh instalace alternativního EPS

Úkolem alternativního systému EPS je zvýšit bezpečnost v bytovém domě a zvýšit 

vzájemnou „sousedskou sebekontrolu“ v případě vzniku požáru,  nebo při  jiné mimořádné 

události.  Toto  řešení  spočívá  hlavně  ve  využití  technologií,  které  jsou  dnes  standardním 

vybavením bytových domů. Případná instalace není složitá a je využitelná pro širší spektrum 

uživatelů.

8.1 Využité technologie

Předpokládanými  technologiemi  jsou  síťové  komunikace  Ethernet,  Wi-Fi  a 

komunikační  modul,  který  řídí  komunikaci  a rozesílá  důležité  informace  do  předem 

připravených zařízení.

8.1.1 Ethernet

Sítě  typu  Ethernet  určená  k  datové  komunikaci  je  velmi  rozšířeným  světovým 

standardem, umožňuje přenosovou rychlost 10, 100 nebo 1000 Mbps (megabity za sekundu, 

podle  instalovaných  síťových  prvků),  což  dodává  dostatečnou  rezervu  pro  komunikaci 

zařízení,  zahrnutých  v  alternativním zapojení  EPS.  Předpokládaný  požadavek  na  rychlost 

přenosu  dat  mezi  zařízeními  by  neměl  přesahovat  1  kbps.  Je  předpokládána  oddělená 

komunikace pomocí několika přidělených portů, čímž vznikne virtuální oddělení od ostatní 

síťové komunikace (internet, telefon, kabelová televize atd.).

8.1.2 Wi-Fi

Wi-Fi je nejpoužívanější bezdrátová síť k datové komunikaci.  Ke svojí komunikaci 

využívá množství standardů (IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n atd.), které byly léty vývoje 

postupně vylepšovány. Nejnovějším standardem je IEEE 802.11n, který je schopen v určitých 

případech dosáhnout komunikační rychlosti 600 Mbps. V běžném provedení je garantována 

rychlost 100 Mbps, závislá na konfiguraci celé sítě. Uvedená hodnota komunikační rychlosti 

je dostatečná při využití sítě ke všem výše uvedeným účelům. Komunikace probíhá pomocí 

routerů, které jsou připojeny k Ethernetové síti a antén, které signál šíří do jednotlivých bytů.
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8.1.3 Komunikační modul

 Komunikačními moduly jsou počítače spojené do sítě,  které mezi sebou provádějí 

vzájemnou komunikaci  a  kontrolu,  čímž  vznikne  jednoduchá  struktura  schopná vzájemné 

náhrady v  případě  výpadku.  Uvedené  řešení  zvýší  spolehlivost  systému  i  bez  zvýšených 

finančních výdajů.

Jako komunikační modul byl vybrán minipočítač Raspberry Pi Typ A nebo B. Jádrem 

je  procesor  typu ARM pracující  s  taktovací  frekvencí  700 MHz (po přetaktování  až  900 

MHz), který obsahuje integrovanou paměť RAM o kapacitě 512 MB (typ A 256 MB), video 

výstup typu HDMI, 10/100 Mbps Ethernet port  (typ A bez Ethernet portu), 2 krát USB 2.0 

slot a pro komunikaci mezi dalšími perifériemi používá programovatelný GPIO konektor, I2C 

a SPI sběrnici. Raspberry Pi je napájen stejnosměrným napětím 5V a jeho maximální spotřeba 

je 3W (typ A 1,5 W), operační systém je instalován na SD kartě, která je trvale zasunuta do 

SD slotu. [9]

Využívá operační systém Debian na bázi Linuxu, který lze jednoduše konfigurovat a 

přizpůsobit k jakémukoliv účelu. Používáním uvedeného operačního systému nevznikají další 

finanční  náklady,  protože  je  šířen  pod  licencí  Open  Source.  Pro  použití  minipočítače  v 

alternativním systému EPS je  nutné  vytvořit  program pro  ovládání  celého  systému  nebo 

upravit  operační  systém  pro  funkci  v  elektronickém  požárním  systému.  Pomocí 

zabezpečeného SSH přístupu lze kterýkoliv komunikační modul dálkově ovládat a spravovat 

prostřednictvím  sítě Ethernet.

8.1.4 Monitoring zařízení EPS

Monitorování  funkce  celého  systému  EPS  je  prováděno  prostřednictvím 

komunikačního modulu umístěného ve vybraném bytě bytového domu. Uvedený modul je 

opatřen dotykovým LCD displejem, na kterém lze zobrazit systémová data a zadávat ovládací 

příkazy. Správce systému je poučen o ovládání a organizačních pravidlech a postupech při 

uvedení některého z detektorů do stavu „POŽÁR“.

8.2 Instalace EPS pomocí komunikačních modulů a Ethernet sítě

V případě, že je v bytovém domě jin nainstalována síť Ethernet, lze uvažovat variantu 

vzájemného propojení EPS pomocí komunikačních modulů a této sítě. Při instalaci Ethernet 

sítě současně s instalací EPS budou vyžadovány dodatečné náklady a ovlivnění provozu v 

bytovém domě z důvodu bouracích prací.

Hlavní odlišností alternativního řešení oproti standardnímu EPS je způsob komunikace 

mezi hlásiči a ústřednou (Obr. 6). Signál z hlásiče je zaslán do komunikačního modulu, v 
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němž je převeden na stavovou datovou větu, a následně odeslán do Ethernet sítě na předem 

určeném komunikačním portu. Signál je přijat dvěma komunikačními moduly. Jeden modul, 

který je umístěn u ústředny EPS a druhý, který je určen pro monitorování stavů detektorů a je 

umístěn v bytě předem určené osoby. Komunikační modul, který je umístěn u ústředny EPS 

bude  převádět  signál  zpět,  aby  mohl  být  zpracován  ústřednou.  Komunikace  bude  tímto 

způsobem probíhat oboustranně. Při výpadku je ovlivněna pouze funkčnost sítě, ale nikoliv 

detektory,  které mají  bateriové napájení.  Z důvodu spolehlivosti  sítě je možné připojit  do 

systému záložní zdroje, které umožní komunikaci i při výpadku elektrického proudu.

Legenda

Kombinovaný detektor  

optický  kouřový  a  

teplotní 

Ústředna elektronického 

požárního systému

Komunikační modul

Monitorovací místo

Linka Ethernet

Video výstup

Napájecí a komunikační 

linka EPS

Obr. 6 Instalace EPS s bytovém domě pomocí komunikačních modulů a sítě Ethernet
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8.2.1 Ekonomické hledisko a nároky na instalaci

Zmiňované řešení  je  snáze  konfigurovatelné  s  ohledem na  požadavky jednotlivých 

uživatelů. Při instalaci v bytech seniorů umožňuje použití tísňového tlačítka. Dále umožní v 

jednotlivých  bytech  i  zabezpečení  celého  bytu  proti  vniknutí  cizích  osob.  Ve  vzorovém 

bytovém domě (Obr. 6) je instalována Ethernet síť, ke které je připojen v každém bytě jeden 

komunikační modul. V případě aplikace modulu na bázi Raspberry Pi typ B lze cenu jednoho 

modulu odhadovat i s veškerými perifériemi 1100 Kč za jeden kus [12] (Raspberry Pi typ B 

780 Kč, krabička 141 Kč, napájecí zdroj 100 Kč, SD karta 2GB 79 Kč [8]). Pro bytový dům 

lze  kalkulovat  9900  Kč  za  devět  kusů  modulů  na  bázi  Raspberry  Pi,  9112  Kč  za  osm 

detektorů (detektor kombinovaný teplotní a kouřový odhadovaná cena 1139 Kč za jeden kus). 

Detektory je nutné přizpůsobit pro napájení z externího zdroje, kterým je baterie AA 3 kusy 

na každý detektor (24 ks alkalických baterií  AA za 221 Kč  [10]).  Do kalkulace je nutné 

zahrnout cenu ústředny JA-106K [6] za 10475 Kč [7] a dotykový displej pro zobrazení dat a 

ovládání v ceně přibližně 5000 Kč. Celkové náklady uvedeného řešení jsou 34698 Kč. Lze 

zvolit variantu, ve které bude jeden z komunikačních modulů plnit úlohu ústředny. V tomto 

případě lze cenu kompletního řešení snížit na 24223 Kč.

Instalace  celého  řešení  je  velmi  jednoduchá.  Operační  systém  je  zaveden  do 

komunikačního modulu připojením SD karty. Komunikační modul je připojen do Ethernetové 

sítě prostřednictvím konektoru RJ – 45. Komunikační modul je připojen přes GPIO konektor 

k detektoru, čímž je zajištěno jeho plné ovládání.

Dobu instalace řešení lze předpokládat přibližně půl hodiny až jednu hodinu na jeden 

byt. Celé nastavení systému lze provést dálkovou správou sítě.

Rozšířením systému o instalaci klíčového trezoru požární ochrany a obslužného pole 

požární  ochrany  umožňuje  připojit  celý  bytový  dům  na  pult  centralizované  ochrany 

operačního  střediska  Hasičského  záchranného  sboru.  Uvedené  řešení  sice  představuje 

dodatečné  finanční  náklady,  ale  je  dosažena  nejvyšší  možná  bezpečnost  bytového  domu. 

Planým  výjezdům  Hasičského  záchranného  sboru  je  zamezeno  díky  monitoringu  všech 

detektorů a kontroly pověřené osoby při hlášeném stavu „POŽÁR“.

8.2.2 Údržba a provoz

Do provozních nákladů tohoto systému je nutné zahrnout hlavně náklady na paušální 

platbu pultu centralizované ochrany operačního střediska Hasičského záchranného sboru. Do 

nákladů je nutné také zahrnout cenu za údržbu, periodické zkoušky ústředny a hlásičů a další 
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servisní zákroky. Hlavní kontrola systému však probíhá na dálku, pomocí vzdálené správy, 

proto není nutný výjezd servisní skupiny při každém zásahu.

8.3 Instalace EPS pomocí komunikačních modulů a Wi-Fi sítě

Variantu vzájemného propojení EPS, pomocí komunikačních modulů a Wi-Fi sítě lze 

použít v případě, že je v bytovém domě již síť Wi-Fi instalována. Instalaci Wi-Fi sítě lze 

snadno  provést  bez  zbytečných  bouracích  prací.  Následná  instalace  Wi-Fi  sítě  zahrnuje 

náklady na pořízení jednotlivých komponentů. Wi-Fi síť lze využít pro další služby (internet, 

telefon atd.).

Hlavní odlišností alternativního řešení oproti standardnímu EPS je způsob komunikace 

mezi hlásiči a ústřednou (Obr. 7). Signál z hlásiče je zaslán do komunikačního modulu, v 

němž je převeden na stavovou datovou větu,  a následně odeslán do Wi-Fi sítě na předem 

určeném komunikačním portu. Signál je přijat dvěma komunikačními moduly. Jeden modul, 

který je umístěn u ústředny EPS a druhý, který je určen pro monitorování stavů detektorů a je 

umístěn v bytě předem určené osoby. Komunikační modul, který je umístěn u ústředny EPS 

bude  převádět  signál  zpět,  aby  mohl  být  zpracován  ústřednou.  Komunikace  bude  tímto 

způsobem probíhat oboustranně. Při výpadku je ovlivněna pouze funkčnost sítě, ale nikoliv 

detektory,  které mají  bateriové napájení.  Z důvodu spolehlivosti  sítě je možné připojit  do 

systému záložní zdroje, které umožní komunikaci i při výpadku elektrického proudu.

8.3.1 Ekonomické hledisko a nároky na instalaci

Zmiňované řešení  je  snáze  konfigurovatelné  s  ohledem na  požadavky jednotlivých 

uživatelů. Při instalaci v bytech seniorů umožňuje použití tísňového tlačítka. Dále umožní v 

jednotlivých  bytech  i  zabezpečení  celého  bytu  proti  vniknutí  cizích  osob.  Ve  vzorovém 

bytovém domě (Obr. 7) je instalována Wi-Fi síť, ke které je připojen v každém bytě jeden 

komunikační modul. V případě aplikace modulu na bázi Raspberry Pi typ A lze cenu jednoho 

modulu lze odhadovat i s veškerými perifériemi 1100 Kč za jeden kus [12] (Raspberry Pi typ 

A 574  Kč,  krabička  141 Kč,  napájecí  zdroj  100  Kč,  Wi-Fi  adaptér  USB TP-LINK  TL-

WN725N 209 Kč [8], SD karta 2GB 79 Kč [8]). Pro bytový dům lze kalkulovat 9900 Kč za 

devět kusů modulů na bázi Raspberry Pi, 9112 Kč za osm detektorů (detektor kombinovaný 

teplotní a kouřový, odhadovaná cena 1139 Kč za jeden kus). Detektory je nutné přizpůsobit 

pro  napájení  z  externího  zdroje,  kterým je  baterie  AA  3  kusy na  každý  detektor (24  ks 

alkalických baterií AA za 221 Kč  [10]). Do kalkulace je nutné zahrnout cenu ústředny JA-

106K [6] za 10475 Kč [7] a dotykový displej pro zobrazení dat a ovládání v ceně přibližně 

5000 Kč. Celkové náklady uvedeného řešení jsou 33798 Kč. Lze zvolit variantu, ve které 
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bude  jeden  z  komunikačních  modulů  plnit  úlohu  ústředny.  V  tomto  případě  lze  cenu 

kompletního řešení snížit na 23323 Kč.

Legenda

Kombinovaný detektor  

optický  kouřový  a  

teplotní 

Ústředna elektronického 

požárního systému

Komunikační modul

Monitorovací místo

Wi-Fi přijímač

Wi-Fi vysílač

Linka Ethernet

Video výstup

Napájecí a komunikační 

linka EPS

Obr. 7 Instalace EPS s bytovém domě pomocí komunikačních modulů a sítě Wi-Fi

Instalace  celého  řešení  je  velmi  jednoduchá.  Operační  systém  je  zaveden  do 

komunikačního modulu připojením SD karty. Komunikační modul je připojen do Wi-Fi sítě 

prostřednictvím USB adaptéru např. TP-LINK TL-WN725N. Komunikační modul je připojen 

přes GPIO konektor k detektoru, čímž je zajištěno jeho plné ovládání.

Dobu instalace řešení lze předpokládat přibližně půl hodiny až jednu hodinu na jeden 

byt. Celé nastavení systému lze provést dálkovou správou sítě.

Rozšířením systému o instalaci klíčového trezoru požární ochrany a obslužného pole 

požární  ochrany  umožňuje  připojit  celý  bytový  dům  na  pult  centralizované  ochrany 
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operačního  střediska  Hasičského  záchranného  sboru.  Uvedené  řešení  sice  představuje 

dodatečné  finanční  náklady,  ale  je  dosažena  nejvyšší  možná  bezpečnost  bytového  domu. 

Planým  výjezdům  Hasičského  záchranného  sboru  je  zamezeno  díky  monitoringu  všech 

detektorů a kontroly pověřené osoby při hlášeném stavu „POŽÁR“.

8.3.2 Údržba a provoz

Do provozních nákladů tohoto systému je nutné zahrnout hlavně náklady na paušální 

platbu pultu centralizované ochrany operačního střediska Hasičského záchranného sboru. Do 

nákladů je nutné také zahrnout cenu za údržbu, periodické zkoušky ústředny a hlásičů a další 

servisní zákroky. Hlavní kontrola systému však probíhá na dálku, pomocí vzdálené správy, 

proto není nutný výjezd servisní skupiny při každém zásahu.

8.4 Organizační pravidla při spuštění stavu „POŽÁR“

Organizační pravidla vysvětlující postupy při vzniku poplachu musí být definována již 

před instalací, a je vyžadována jejich znalost všemi uživateli  bytů. V nájemním bytě jsou 

součástí nájemní smlouvy. U bytů družstevních, nebo bytů v osobním vlastnictví podléhají 

pravidla souhlasu vlastníka nebo uživatele bytu. Účelem není majitelům a uživatelům „vnutit“ 

instalaci  EPS  vyhláškou,  nebo  zákonem,  ale  v  případě  zájmu  o  instalaci  z  hlediska 

bezpečnostního, zvýhodnit tyto řešení finanční pomocí, např. slevou z pojistného nebo úplnou 

úhradou celé částky na instalaci řešení.

Alternativní zapojení EPS předpokládá umístění monitorovacího místa do jednoho  z 

bytů (ve větších bytových domech i v několika bytech). Osoba která monitorovací  zařízení 

spravuje (např.  správce bytového domu) vlastní jeden hasicí  přístroj  pro případný prvotní 

protipožární zásah a je seznámena s jeho použitím. Dále je vybaven klíči od vstupů do všech 

bytů (s jasně vymezenými podmínkami vstupu do jednotlivých bytů). Je vybaven seznamem 

telefonních  čísel  vlastníků bytů,  na které může zavolat  a  ověřit  jestli  se  nejedná o planý 

poplach.

Při  aktivaci  poplachu v některém z bytů,  zazní  i  signál  na monitorovacím místě  a 

pověřená osoba zavolá telefonem vlastníkovi bytu. V případě, že se nemůže s majitelem spojit 

nebo  majitel  nemůže  ověřit  stav  v  bytě,  provede  pověřená  osoba  s  hasicím  přístrojem 

kontrolu. Ověření musí být provedeno nejpozději do 2 minut. Po uplynutí intervalu 2 minut je 

automaticky odeslán signál o poplachu na pult centralizované ochrany operačního střediska 

Hasičského záchranného sboru. V případě,  že se jedná o falešný poplach, pověřená osoba 

pomocí resetovacího tlačítka poplach zruší.

Při instalaci lze, zvláště v bytech užívaných seniory, instalovat panik tlačítko, které 
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mohou  stisknout  při  zdravotních  problémech.  Postup  ověření  vyhlášeného  poplachu  je 

obdobný, ale na signál bude reagovat Zdravotní záchranná služba. Pověřená osoba poskytne 

do příjezdu Zdravotní záchranné služby postižené osobě první pomoc.

V případě, že se pověřená osoba vzdálí z bytu, vloží prostřednictvím volby na LCD 

displeji oznámení svojí nepřítomnosti. V tomto případě nejsou poplachová hlášení ověřována 

a  systém  odesílá  veškerá  poplachová  hlášení  bez  dvouminutové  časové  prodlevy  přímo 

složkám IZS. Uvedený postup zkracuje dobu reakce IZS, ale zvyšuje se pravděpodobnost 

falešných výjezdů.
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9 Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že nutnost ochrany bytových domů před vznikem požáru je 

aktuální téma a nemělo by být zanedbáváno. V současné době jsou patrné legislativní tlaky na 

majitele bytových domů, aby již při výstavbě instalovali do objektů autonomní hlásiče požáru. 

Zároveň však není řešena údržba a udržitelnost funkčnosti těchto systémů. Není také řešena 

návaznost systémů signalizace na složky Integrovaného záchranného systému. Velmi často se 

projevuje neochota takové systémy instalovat z důvodu zvýšení finanční zátěže na stavbu. 

Uvedené  reakce  vznikají  převážně  z  důvodu  nepochopení  výhod,  kterými  tento  systém 

disponuje.

V  následujících  letech  by  mělo  být  věnováno  úsilí  na  navázání  spolupráce  s 

pojišťovnami, které řeší pojištění uvedených objektů, aby bylo znatelné zvýhodnění pojištění 

v případě instalace elektronického požárního systému do bytového domu. Další možností je 

financování instalace elektronického požárního systému pojišťovnami. Majitelé objektů by se 

pak finančně podíleli pouze na údržbě systému.

Další  možností  je  příprava  takových  legislativních  dokumentů,  které  by  daňově 

zvýhodňovali vlastníky rodinných domů, bytových domů nebo bytů, kteří budou mít tento 

systém instalován.  Lze předpokládat,  že  uvedená opatření  by snížila výdaje za zásahovou 

činnost Hasičského záchranného sboru.

Instalace kompletního elektronického požárního systému má oproti autonomní detekci 

požáru  řadu  výhod.  Z  uvedeného  důvodu  je  žádoucí,  aby  bylo  podporováno  budování 

alternativních  nebo  klasických  systémů  elektronického  požárního  systému.  Alternativní 

systémy, které mají vyšší užitnou hodnotu se vyznačují jednodušší aplikací jak v nových, tak 

ve starších bytových domech.

V první řadě by měla být věnována pozornost zvýšení požární bezpečnosti ve starých 

bytových domech, protože se stávají více rizikovými. Staré bytové domy nejsou budovány s 

využitím moderních technologií a nejsou vybaveny důležitými protipožárními bezpečnostními 

prvky na zrychlení evakuace a na zrychlení požárního zásahu. Zvláště v těchto objektech je 

nutné vznikající požár zjistit v co nejkratší době a reagovat na něj.
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