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ANOTACE 
 

 

Novák, V.: Systematizace dat objektů připojených na pult centralizované ochrany: 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2014,  

66 s. 

 

 Diplomová práce se zabývá návrhem moţné systematizace a modernizace dat 

objektů připojených k pultu centralizované ochrany.  

 Úvod práce je zaměřen na popis vybraných poţárně bezpečnostních zařízení, jeţ 

jsou přímo či nepřímo vyuţity v navrhovaném funkčním celku. Následuje popis 

současného stavu zpracování dat a pohled na vyuţití moţností moderního zpracování 

informací v oblasti poţární ochrany. Přes uvedení aktuálních uvaţovaných směrů 

modernizace je směřováno k hlavní části diplomové práce, kde je podrobněji vysvětlen 

návrh modelu uvaţovaného funkčního celku s popisem vazeb na vyuţité prvky. V závěru 

práce je popsáno zpracování dat v zahraničí. 

 

Klíčová slova: pult centralizované ochrany, modernizace dat, systematizace dat, 

zařízení dálkového přenosu 

 

 

ANNOTATION 
 

Novák, V.: Systematization of data coming from objects connected to the centralized 

security counter, Diploma thesis, Faculty of safety engineering, 2014, 66 p. 

 

This diploma thesis is focused to the proposal of possible systematization 

and modernization of data coming from objects connected to the centralized security 

counter. 

Introduction of the thesis is based on a description of specific fire safety equipment, 

which is directly or indirectly used in the proposed functional unit. Followed 

by a description of the current way of data processing and a view at modern options, how 

to process the information in the area of fire security. Afterwards the intended current 

trends are mentioned. The main part of the thesis deals in more detail with a proposal of  



 

 

a model of the considered functional unit, used components are described. In the final part 

of the thesis there is an explanation of data processing abroad. 

 

Key words: centralized security counter, modernization of data, systematization of data, 

remote transmission equipment 
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ÚVOD 
 

 

Hlavním záměrem diplomové práce je poukázat na moţnosti modernizace  

a systematizace současné podoby zpracování dat u objektů připojených na pult 

centralizované ochrany se současným návrhem koncepčního podkladu pro optimální 

vyuţití v prostředí moderní digitální techniky a to především u HZS Plzeňského kraje. Coţ 

lze zjednodušeně formulovat jako převod papírové podoby do digitální a její následný 

rozvoj. Pokrok v tomto případě lze chápat jako vyuţití zdokonalených technických 

prostředků a informačních systémů na rozhraní represe - prevence, jenţ nám aktuální doba 

přináší. Moţnosti pokroku jsou v oblasti poţární ochrany široké a mnohostranné. S jejich 

vyuţitím se zjednodušuje organizace práce na vyšší úroveň.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Schéma DP 

 

Vyspělá úroveň poţární ochrany je dnes neodmyslitelnou součástí kaţdodenního 

ţivota prakticky všech občanů naší republiky. Poţární bezpečnost řešili samozřejmě i naši 

předkové, ale poţárně bezpečnostní zařízení se začala vyuţívat aţ v minulém století. Tato 
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skutečnost vyuţívání poţárně bezpečnostních zařízení, jeţ svou činností zvyšují 

bezpečnost osob, zvířat a majetku, byla významným zlomem v oblasti poţární ochrany. 

Tak jako kaţdá nová technologie, i tato si prošla svým vývojem, jak si to ostatně do 

dnešních dnů pamatujeme. Od prvotního nadšení, přes vystřízlivění a snad i zklamání, aţ 

po dnešní rutinní provoz. Jednoznačně lze říci, ţe optimálně projektovaná a instalovaná 

poţárně bezpečnostní zařízení a hlavně zodpovědně provozována jsou v současné době asi 

z hlediska bezpečnosti to nejlepší, co umíme nabídnout. Dnešní společnost poţaduje mj. 

zvýšení úrovně poţární bezpečnosti staveb, technologií, zařízení a provozovaných činností. 

To vše s sebou nese vysoké poţadavky na komplexní znalosti a orientaci v dané 

problematice. Začlenění těchto technologií do novodobého stavitelství a průmyslu klade 

také nemalé poţadavky na zaměření odborné přípravy jednotek PO v teoretické i praktické 

oblasti znalostí.  Při pohledu na celkový systém komplexu PBZ a opatření, jenţ vyuţívá 

současné technologie, lze konstatovat jeho bezproblémový chod. A to především z pohledu 

volby projektového řešení nebo instalace prvků poţární bezpečnosti. Problémy však 

vznikají v oblasti systémové integrity jednotlivých poţárně bezpečnostních zařízení, kde 

můţe docházet k opačným efektům, tzn. potlačení jejich správné funkce a tím sníţení míry 

poţární bezpečnosti a popř. vzniku konfliktních situací dotčených zařízení.   

To vše je více či méně provázáno se samotným záměrem diplomové práce, který 

má poukázat na moţnosti moderního zpracování dat s odkazem na funkční celek a tím snad 

 i na sníţení časové náročnosti s ohledem na určení místa zjištěného poţáru. Důleţitou 

otázkou zde není ,,Jak to udělat?“, ale ,,Proč to udělat?“ a ,,Co je vhodné změnit?“.  

Celkový systém s přehledným programovým prostředím je uvaţován jako moţný 

podpůrný prvek pro jednotky PO, které s jeho vyuţitím získají v hlavní úrovni komplexní 

informace nejen o daném objektu jako celku, ale i o přesné lokaci signalizovaného poţáru. 

Nadále lze uvaţovat o vyuţití obdobné podoby současného zpracování dokumentace 

zdolávání poţáru, operativních karet, dokumentace elektrické poţární signalizace, avšak 

v digitální verzi a v poţadovaném formátu.  

V další úrovni uvaţovaného systému a programového prostředí je jistě dále moţné 

počítat s vyuţitím digitalizace další dokumentace dle aktuálních poţadavků a potřeb  

jednotek PO.  

Z pohledu represe – výjezdového hasiče u HZS Plzeňského kraje, ÚO Plzeň, lze 

nahlíţet na toto téma jako na moţný směr pokroku v poţární ochraně a zefektivnění práce 
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jednotek PO s ohledem na bezpečnost osob, zvířat a majetku při stále se zvyšující sloţitosti  

a rozsahu mimořádných událostí.  Ve své podstatě to lze chápat jako vizi posunu 

hasičského řemesla zase o kousek dále. 
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2 POČTY OBJEKTŮ PŘIPOJENÝCH K PCO EPS  
 

Ze statistických údajů HZS krajů zpracovaných GŘ HZS ČR je z tabulky 1 patrný 

nárůst objektů připojených k Pultu centralizované ochrany EPS v letech 2011 – 2013. 

V uvedeném období narostl počet připojených objektů o 24,8 %. 

 

Tab. 1 – Připojené objekty k PCO 

 

HZS kraje 2011 2012 2013 

Hl. m. Praha 127 146 179 

Středočeský 78 96 119 

Plzeňský 248 303 274 

Karlovarský 72 85 121 

Ústecký 115 127 138 

Liberecký 67 74 83 

Královéhradecký 123 137 154 

Jihočeský 223 237 251 

Vysočina 141 152 166 

Jihomoravský 195 228 267 

Pardubický 98 107 116 

Olomoucký 119 126 144 

Moravskoslezský 222 247 264 

Zlínský 74 82 97 

Suma 1 902 2 147 2 373 

 

 

Vývoj potvrzených poţárů zásahů na PCO EPS v letech 2011 – 2013 

 

V tabulce 2 je uveden vývoj ostrých zásahů na objekty připojené k PCO EPS 

v letech 2011 – 2013. Počet ostrých zásahů narostl o 36,4 %. 
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Tab. 2 – Potvrzené poţáry na PCO 

   

2011 77 5,62 % 

2012 104 6,45 % 

2013 105 6,0 % 

 

Níţe uvedený obr. 2 znázorňuje počty výjezdů jednotek PO na PCO EPS ve 

statistickém dni 2011 aţ 2013 a obr. 3 počty planých poplachů na připojený objekt v roce 

2013. 

 

 

Počty výjezdů jednotek PO na PCO EPS 

(ve statistickém dni 2011 aţ 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Výjezdy JPO na PCO 

 

 

Počty planých poplachů na připojený objekt k PCO EPS 

(za rok 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Plané poplachy na připojený objekt 
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           S ohledem na viditelný – zvyšující se počet připojovaných objektů k PCO EPS  

a rostoucí počet ostrých výjezdů k poţárům těchto objektů je zvyšování technologické 

vybavenosti u hasičských záchranných sborů jedním z předpokladů směřující ke sníţení 

negativních následků vzniklých při mimořádných událostech. 
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4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
 

S ohledem na téma diplomové práce je nutné vysvětlení podstaty a provázanosti 

vybraných poţárně bezpečnostních zařízení nejen s ohledem na systémovou integritu mezi 

samotnými prvky komplexního systému poţární bezpečnosti, ale i s ohledem na budoucí 

moţnou provázanost s informačními systémy jednotek PO. 

 

 

 

Obr. 4 – Posloupnost toku informací 

4. 1 Obecně  

 

Poţárně bezpečnostní zařízení jsou systémy, technická zařízení a výrobky 

podmiňující poţární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. Zásady koordinace poţárně 

bezpečnostních nebo jiných zařízení se mohou týkat jednotlivých prostor, kouřových sekcí, 

poţárních úseků, technologických provozů nebo celých budov, popř. seskupení budov. 

 

Cílem instalace poţárně bezpečnostních zařízení, zejména pak aktivních poţárně 

bezpečnostních zařízení, je: 

 

- v maximální míře zajistit bezpečnou evakuaci osob, 

- omezit působení negativních účinků poţáru na stavební konstrukce, zejména 

minimalizovat tepelné zatíţení stavebních konstrukcí a jejich částí, které zajišťují 

stabilitu objektu nebo při hoření produkují toxické zplodiny hoření, 

- potlačení rozvoje poţáru,   

- vytvořit vhodné podmínky a zkrátit čas pro nasazení sil a prostředků jednotek 

poţární ochrany v potřebném mnoţství. 

 

V posledních desetiletích nastal významný rozvoj oboru poţární bezpečnosti  

a poţárního inţenýrství. Došlo k výraznému zlepšení vybavení budov a tím i náročnějšímu 

navrhování poţární bezpečnosti staveb a technologií. Při hodnocení poţární bezpečnosti 
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v technicky a stavebně sloţitých budovách je ţádoucí komplexní posouzení. Jiţ nelze 

povaţovat pasivní ochranu a tedy rozdělení budovy do poţárních úseků a zajištění poţární 

odolnosti konstrukcí za dostatečné. 

 

4. 2 Pasivní požárně bezpečnostní zařízení [1] 
 

4. 2. 1 Zařízení elektrické požární signalizace (EPS) 

 

Jedná se o soubor hlásičů poţáru, rozvod kabelů a kabelových tras, ústředen EPS  

a dalších komponentů. Tento soubor nám vytváří systém, kterým se akusticky i vizuálně 

signalizuje jakýkoliv stav zařízení a vytváří se započetí příslušných protipoţárních 

opatření. 

Ve střeţeném prostoru jsou umístěny hlásiče poţáru – samočinné, případně 

tlačítkové. Ty jsou s ústřednou EPS propojeny vedením nazývaným hlásicí linka. 

Prostřednictvím tohoto vedení jsou hlásiče z ústředny napájeny a v opačném směru se do 

ústředny přenášejí údaje o vzniku poţáru. Pro zajištění vysoké spolehlivosti musí být 

provozuschopnost celého vedení hlásicí linky trvale ústřednou kontrolována a případný 

vznik poruchy musí být signalizován obsluze. Tomuto poţadavku musí odpovídat  

i zapojení hlásičů na hlásicí lince. 

Kolektivní adresace – jednoduché systémy EPS, kdy ústředna nedokáţe rozlišit, 

který z hlásičů signalizuje vznik poţáru, ale pouze na které hlásicí lince je tento hlásič 

zapojen.  

Individuální adresace – dokonalejší systémy EPS umoţňující i připojení takových 

hlásicích linek, kdy ústředna dokáţe rozlišit přímo jednotlivé hlásiče na hlásicí lince. 

Obvykle je moţné na systém s individuální adresací podle potřeby připojit i některé linky 

s adresací kolektivní. [2] 
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Obr. 5 – Princip funkce EPS [1] 

4. 2. 2 Ústředna EPS 

 

 Přejímá a vyhodnocuje výstupní signály vysílané hlásiči poţáru, popř. přejímá  

a vyhodnocuje informace ze všech vedlejších ústředen systému. S ohledem na velké 

mnoţství výrobců ústředen EPS, jejich funkčnost a sloţitost ovládání je pro jednotky PO 

instalováno tzv. obsluţné pole poţární ochrany - OPPO, které má jednotný způsob 

ovládání. 

Některé ústředny zařízení elektrické poţární signalizace umoţňují komunikaci 

s PC. Toho lze vyuţít tak, ţe obsluha má k dispozici grafický přehled o stavu hlásičů. 

Tento systém se vyuţívá také u dálkově monitorovaných (případně i ovládaných) 

poţárních klapek a dalších PBZ. Obsluha ústředny zařízení EPS má potom aktuální 

přehled o stavu, jaký konkrétní hlásič a ve kterém prostoru je aktivní, která klapka je 

uzavřena atd. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – Grafický přehled o stavu hlásičů [1] 
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4. 2. 3 Ovládaná zařízení  

 

 Komponenty připojené na výstupní část ústředny EPS, které jsou aktivovány 

v případě signalizace poţáru - např. poţární klapky, poţární dveře, stabilní hasicí zařízení 

apod. Jako ovládané zařízení můţe být navrţeno např. samočinné odvětrávací zařízení, 

větrání chráněných únikových cest, zvuková signalizace, nouzový zvukový systém, 

světelná signalizace, vzduchotechnická zařízení, výtahy, posilovače čerpadla, uzávěry 

plynu, uzávěry hořlavých kapalin, zajištění příjezdu k objektu (brány, závory), nouzové 

osvětlení a další. 

 

4. 2. 4 Grafická nadstavba systému EPS 

 

 Nadstavbový systém, kde je přehledným způsobem (např. zjednodušené půdorysy 

objektu apod.) samočinně signalizováno místo vzniku poţáru, případně další skutečnosti 

související se zabezpečením poţární bezpečnosti objektu, volitelně s moţným tiskem. [1] 

 

4. 2. 5 Zařízení dálkového přenosu dat (ZDP) 

 

Komponenty zajišťující automatické předání informace o poplachu, popř. o poruše 

na předem určené místo – pult centralizované ochrany. 

Jedná se o systém, který umoţňuje plnohodnotnou obousměrnou komunikaci mezi 

napojeným objektem a Pultem centralizované ochrany (PCO). Ke komunikaci je vyuţito 

,,inteligentních sítí“ IP, ISDN, GSM, aj. 

Jednotlivé přenosové cesty jsou vzájemně zálohovány. Systém přenosových cest je 

moţné vzájemně kombinovat. Dojde-li k selhání datové sítě, spojí se zařízení dálkového 

přenosu (ZDP) s pultem centralizované ochrany (PCO) pomocí záloţní komunikační sítě. 

Záloţní komunikační síť (GSM) je díky kompatibilitě přenosových protokolů vyuţívána 

jako plnohodnotná náhrada. Nedochází tedy k přenosu informací na pult centralizované 

ochrany pomocí SMS zpráv. Oproti většině radiových systémů je tento systém 

obousměrný. Podstatnou výhodou systému je, ţe veškerá komunikace je potvrzovaná  

a zabezpečená přenosovým protokolem, takţe není nutno posílat redundantní zprávy pro 
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zajištění přenosu informací, nedochází ke kolizním stavům v komunikaci a následné ztrátě 

dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – Schéma funkčnosti ZDP [1] 

 

Další podstatnou výhodou obousměrného systému je moţnost ovládat objektové 

technologie přímo z pultu centralizované ochrany. Obsluha PCO je tak například schopna 

dálkově otevřít klíčový trezor nebo přístupovou cestu před příjezdem zásahové jednotky. 

 

Přenosové trasy zajišťují nepřetrţitou komunikaci mezi střeţeným objektem a PCO, 

Tato komunikace musí být neustále kontrolována a vzniklé poruchy signalizovány na 

přijímacích místech.  S uváţením zvyšujících se poţadavků přenášeného objemu dat  

a rychlosti přenosu jsou kladeny vyšší nároky na projektanty těchto přenosových systémů. 

S ohledem na vysokou zodpovědnost systému lze provozovat pouze zařízení 

homologovaná Českým telekomunikačním úřadem a typově schválená GŘ HZS ČR 

k připojení na certifikované systémy dle ČSN 342710 – Předpisy pro zařízení elektrické 

poţární signalizace. [3] [4]. K přenosu dat jsou aktuálně vyuţívány níţe uvedené 

přenosové trasy: 

 

- Telefonní linka v hovorovém pásmu, 

- telefonní linka v nadhovorovém pásmu, 

- telefonní linka ISDN, 

- přenos sítí GSM prostřednictvím GPRS, 
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- rádiový přenos na vyhrazených frekvencích, 

- přenos zajištěn prostřednictvím internetové sítě. 

 

4. 2. 6 Pult centralizované ochrany (PCO) 

 

Trvale obsluhované přijímací a vyhodnocovací nadstavbové poplachové zařízení 

umístěné na místní či vzdálené ohlašovně poţárů, do kterého jsou předávány informace 

týkající se stavu jednoho nebo více zařízení nebo systémů EPS. 

Základní funkcí PCO je příjem informací od EPS. Poţadavky na PCO jsou 

definovány v ČSN EN 51131-1. Toto zařízení je tvořeno přijímací a vyhodnocovací částí. 

Přijatá zpráva musí být přijímačem ve vyhodnocovací části dekódována a přes rozhraní 

graficky přenesena do počítače. [1] 

 

4. 2. 7 Připojení EPS k PCO u HZS krajů 

 

S ohledem na širší spektrum moţností a zainteresovanost více subjektů v této 

oblasti komunikačních technologií je zajištění ochrany objektů u jednotlivých HZS krajů 

řešeno více způsoby. Připojení objektu k PCO EPS je moţné zprostředkovat [3]:  

- budování a správu přenosových tras ZDP a provoz PCO zajišťuje soukromý 

subjekt, 

- přenosové trasy ZDP jsou budovány a spravovány soukromým subjektem, který 

je zodpovědný za přenos dat na KOPIS HZS kraje, 

- přenosové trasy ZDP a současně PCO jsou budovány a spravovány v rámci 

HZS kraje. 

Ze strany GŘ HZS ČR aktuálně není jednotně stanoven způsob a finanční hranice 

zajištění ochrany připojovaných objektů. Způsob připojení a financování je v kompetenci 

jednotlivých HZS krajů.   
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4. 2. 8 Pozitiva připojení k PCO 

 

S odkazem na diplomovou práci Ing. Průšové: ,,Změna podmínek požární 

bezpečnosti objektů připojením na PCO HZS kraje“, je moţné konstatovat, ţe i přes 

prvotní vysoké náklady na montáţ EPS s následným připojením na PCO HZS 

prostřednictvím ZDP, je připojení pro jednotlivé subjekty finančně přínosné a to především 

s ohledem na moţnost uchránění hodnot v případě vzniklého poţáru. [5] 

 Přímé napojení objektu se zařízením EPS s vyuţitím ZDP na PCO HZS kraje je 

výhodné z několika důvodů: 

- poţár popř. projevy poţáru jsou zjištěny bez prodlení, 

- eliminují se chybná rozhodnutí lidského faktoru, 

- odpadá riziko zmatečných informací od ostrahy nebo obsluhujícího personálu 

(stres, neznalost objektu, apod.), u všech připojených objektů je zpracována DZP 

minimálně v rozsahu operativní karty, 

- není nutná trvalá obsluha ústředny EPS pro střeţené objekty, 

- v reţimu ,,NOC“ odpadá kontrola zjištěného stavu a vyrozumívání HZS o vzniklé 

události, 

- zkrácení doby rozhořívání a doby volného rozvoje, kdy v této fázi dochází 

k intenzivnímu nárůstu parametrů poţáru.  

 

4. 2. 9 Popis přenosu zpráv z PCO do výjezdového programu IS výjezd u HZS 

 

 Operační střediska HZS krajů jsou vybavena speciálními technologiemi a programy 

umoţňujícími rychlou aktivaci, řízení a informační podporu jednotek PO. Všechna 

operační střediska v ČR vyuţívají software od firmy RCS Kladno, s.r.o. Tento software je 

sloţen z modulů, které jsou vyuţívány jednotlivými odbory a které pracují nad společnou 

databází. Modul EPS zabezpečuje příjem zpráv ze ZDP. Výsledné vyhodnocení probíhá na 

pracovišti operačního důstojníka. Jednotlivé zprávy jsou zobrazovány v okně aplikačních 

zpráv v programu IS Výjezd a jejich příchod je doprovázen akusticky.  

Pro přenos aktivovaných čísel hlásičů (obecně všech stavů elementů) je vyuţíváno 

důsledné nastavování stavů smyček a sekcí pomocí upraveného překladového systému 

(existuje překladová tabulka mezi číslem ústředny EPS a čidla s textovým popisem 
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s vysvětlením). Při inicializaci i při jakékoliv změně je tento stav odeslán do IS Výjezd. 

Záleţí na potřebách HZS, jaké stavy budou do informačního systému přenášeny (zaškrtnutí 

příslušného typu, resp. třídy elementu při importu do IS Výjezd). [3] 

 

4. 2. 10 Software WRS32 PCO 

 

Operační systém firmy RADOM s.r.o. Pardubice je vyuţíván na Pultu 

centralizované ochrany HZS Plzeňského kraje. Software navrţený pro operační systém 

Windows slouţí k vyhodnocování a přijímání zpráv ze zabezpečovacích systémů hlídaných 

objektů.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Programové prostředí WRS32 

4. 2. 11 Lidský faktor 

 

Podstatným prvkem systému je i člověk, jehoţ činnost je zde rozhodující. V případě 

vyslání signálu z EPS je právě člověk tím, kdo dokáţe ovlivnit následující vývoj situace.  

 

Časy T1 a T2 

Zařízení EPS se navrhují s moţností dvoustupňového vyhlašování poplachu – časové 

intervaly. 
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Čas T1 (v rozsahu do 1 minuty) je časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS 

potvrdit příjem informace předepsaným úkonem na ústředně. Neprovede-li obsluha 

předepsaný úkon ve stanoveném čase, dojde k signalizaci všeobecného poplachu, popř. 

k dálkovému přenosu informací ZDP. Provede-li obsluha ústředny v tomto čase 

předepsaný úkon, spouští se samočinně časový interval T2. 

Čas T2 (v rozmezí do 6 minut – s ohledem na velikost poţárního úseku, popř. rozsah 

nečleněného objektu, s ohledem na dispoziční řešení, charakter, aj.) je časový interval, ve 

kterém musí obsluha ústředny EPS zjistit místo signalizovaného poţáru, a po zjištění stavu 

na místě poţáru provést předepsaný úkon na ústředně. Neprovede-li obsluha ústředny 

v tomto čase předepsaný úkon, dojde k signalizaci všeobecného poplachu, popřípadě 

k aktivaci ZDP (je-li tímto zařízením objekt vybaven). Pokud v průběhu času T2 zjistí 

obsluha, ţe jde o planý poplach, provede v tomto čase na ústředně předepsaný úkon  

a zastaví čas T2. 

 V případě, ţe nedojde k zásahu obsluhy do uvedených časových intervalů a objekt 

je vybaven zařízením dálkového přenosu, přechází informace o vznikající události na pult 

centralizované ochrany. Tento je provozován buď prostřednictvím soukromých firem, nebo 

přímo prostřednictvím operačních středisek HZS. Soukromá firma je v případě provozu 

PCO pouze zprostředkovatelem informace směrem k HZS. I zde přichází ke slovu lidský 

faktor. Informaci přicházející na pult centralizované ochrany je nutné zprostředkovat 

jednotkám PO. Tato činnost je zajištěna operačním důstojníkem HZS, který dle územní 

působnosti jednotek PO vyhlašuje poplach a informuje jednotku o evidenčním čísle 

příslušné dokumentace. Právě tato ,,konečná“ fáze předávání informace, její moţný 

budoucí vývoj a podoba, jsou stěţejním bodem diplomové práce. [1] 

 

4. 3 Pasivní požárně bezpečnostní zařízení využívané jednotkami PO 

 

4. 3. 1 Problematika zabezpečení přístupu k objektu  

 

 Příjezdy jsou určeny pro techniku jednotek PO a přístupy pro zasahující hasiče. Pro 

kaţdý objekt (vyjma některých rekreačních a zemědělských objektů a předurčených 

kabelových prostorů či kolektorů) musí být vytvořeny podmínky pro vedení zásahu 

jednotkami PO. Mezi základní zařízení pro vedení účinného zásahu patří technická 
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zařízení, kterými jsou především aktivní poţárně bezpečnostní zařízení, ale i pasivní jako 

např. Klíčový trezor poţární ochrany (KTPO) – Generální klíč a Obsluţné pole poţární 

ochrany (OPPO). 

 

4. 3. 2 Přístup k objektu [6] 

 

1) Nedílnou součástí a podmínkou pro uvedení ZDP do provozu je instalace 

obsluţného pole poţární ochrany. 

2) Způsob a podmínky vstupu do objektu: Na plášti objektu je osazen klíčový trezor 

poţární ochrany. Tento klíčový trezor musí obsahovat: generální klíč umoţňující 

vstup do všech prostorů, a to včetně prostorů uţívaných jinými uţivateli nebo 

nájemci. Dále klíč od Obsluţného pole poţární ochrany.  

3) Provozovatel PCO nenese ţádnou odpovědnost za zneuţití univerzálního klíče od 

klíčového trezoru třetí osobou, neboť není jeho jediným a výhradním vlastníkem. 

4) Po kaţdém vstupu jednotek do objektu střeţeného EPS bude provedeno uzavření 

objektu za účasti zástupce provozovatele EPS a Policie ČR, popř. Městské policie. 

Pokud nebude moţno provést vyrozumění zástupce provozovatele EPS nebo se 

zástupce provozovatele EPS nedostaví do 30 minut od vyrozumění, bude 

provedeno uzamčení objektu a převedení objektu do reţimu hlídání za účasti 

Policie ČR, popř. Městské policie. 

5) Při kaţdém vstupu jednotek do objektu bude proveden zápis do Poţární knihy, 

která je uloţena s Provozní knihou EPS a operativní dokumentací v místnosti 

ústředny EPS. 

 

4. 3. 3 Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) 

 

Příslušná dokumentace zdolávání poţáru, jíţ jsou jednotky při výjezdu vybaveny, 

obsahuje mj. zakreslení polohy klíčového trezoru poţární ochrany, coţ je komponent, ve 

kterém je uloţen objektový klíč umoţňující v součinnosti s ústřednou EPS nenásilný vstup 

do střeţeného objektu. 
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 Klíčový trezor poţární ochrany (KTPO) je ocelová schránka pro umístění vstupního 

klíče do objektu (nebo pro více klíčů na malém svazku), elektricky připojená na systém 

elektrické poţární signalizace, popřípadě elektrické zabezpečovací signalizace. Umoţňuje 

zpřístupnění připojeného objektu bez poškození vstupních dveří v objektu, od kterých je 

v klíčovém trezoru poţární ochrany funkční klíč. Systém elektrické zabezpečovací 

signalizace můţe monitorovat klíčový trezor poţární ochrany proti neoprávněnému 

otevření a zneuţití. Přítomnost vstupního klíče od objektu (dále také ,,objektový klíč“) 

uvnitř klíčového trezoru poţární ochrany je monitorována elektrickým kontaktem. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 9 – Umístění KTPO [1]      Obr. 10 – Skladba KTPO [1] 

 

Klíčový trezor poţární ochrany je koncipován tak, ţe před vyjmutím objektového 

klíče je nutné odblokovat a otevřít dvoje přístupové dveře KTPO. První dveře jsou 

blokovány elektrickým zámkem proti neoprávněnému otevření kontaktem a detekční 

vloţkou proti odvrtání nebo rozlomení dveří. Druhé dveře jsou uzamčeny na klíč, který 

vlastní Hasičský záchranný sbor, případně Policie ČR nebo bezpečnostní agentura. 

Objektový klíč je uloţen za druhými dveřmi. Při vyhlášení poplachu se samočinně 

odblokuje elektrický zámek prvních dveří přivedením napětí, buď přímo z ústředny 

zařízení elektrické poţární signalizace nebo z adaptéru. Následně je moţné pouhým tahem 

za úchyt otevřít první dveře. Hasiči, policisté nebo zaměstnanec bezpečnostní agentury 

vlastním klíčem otevřou druhé vnitřní dveře, čímţ se jim zpřístupní objektový klíč. Po 

zásahu a uvedení zařízení do klidového stavu po poplachu je nutno objektový klíč vrátit do 

klíčového trezoru poţární ochrany a soustavu opět uvést do klidového stavu. 

 Klíčový trezor lze instalovat a vyuţívat v objektech, ve kterých je instalováno 

zařízení elektrické poţární signalizace. Instaluje se do těsné blízkosti určeného vchodu 
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připojené budovy, nejčastěji do fasádní zdi. V klidovém stavu systému zařízení elektrické 

poţární signalizace je trezor ,,zamčený“ (přední dveře jsou drţeny v poloze zajištěno). 

Jakékoli proniknutí do trezoru z čelní strany je signalizováno na pult centralizované 

ochrany (PCO). 

 Klíčový trezor poţární ochrany musí být vyjma prvních čelních dveří zazděn  

a zacementován. Nejčastěji je klíčový trezor poţární ochrany vyuţíván v systémech pult 

centralizované ochrany / HZS. Pro pouţití v jiných systémech je moţno jeho funkci upravit 

jinak. Klíčový trezor poţární ochrany musí být certifikován tzv. trezortestem. 

 Umístění klíčového trezoru PO se na fasádě objektu doplňuje optickou signalizací, 

nejčastěji zábleskovým majákem. Jako ochranu před vandalismem se doporučuje optickou 

signalizaci instalovat mimo dosah ruky člověka. Optická signalizace u KTPO umoţňuje 

jednotce PO lepší orientaci o umístění klíčového trezoru, coţ je dobré zejména  

u dispozičně sloţitých budov a v případě, ţe vstup pro jednotku PO je jinde, neţ je hlavní 

nebo běţně uţívaný vchod, například u obchodních domů. [1] 

 

4. 3. 4 Generální klíč 

 

Klíč, který odemyká veškeré zámky ve střeţeném objektu ,případně pouze ve 

střeţené části objektu a to včetně zámků ve vstupech, jimiţ je zajištěn přístup do těchto 

prostor, střeţených systémem EPS. 

 

4. 3. 5 Obslužné pole požární ochrany (OPPO) 

 

 Komponent nezávislý na provedení systému EPS, slouţící k vyuţití jednotkami PO 

při zásahu. OPPO umoţňuje jednotce PO externí obsluhu ústředny EPS. 

 Obsluţné pole poţární ochrany (OPPO) je určeno pro připojení ke všem typům 

ústředen zařízení elektrické poţární signalizace, které pouţívají obdobnou logiku zapojení  

a ovládání. Zařízení umoţňuje (po vyhlášení poplachu ústřednou EPS a následném přenosu 

poplachové informace na PCO a jednotce PO) ovládání základních funkcí ústředny EPS 

v připojeném objektu, bez nutnosti znát řídící klíče nebo kódy a bez nutné znalosti 

konkrétního systému zařízení EPS. 
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Obr. 11 – Otevřené OPPO [1] 

 

Obsluţné pole poţární ochrany a paralelní indikační tablo nebo vedlejší ústředna 

zařízení elektrické poţární signalizace musí být instalována v těsné blízkosti klíčového 

trezoru poţární ochrany, obvykle do vzdálenosti 5 m. Tyto podmínky jsou stanoveny pro 

včasnou a snadnou orientaci velitele zásahu. Ústředna zařízení elektrické poţární 

signalizace můţe být instalována kdekoliv v budově. K obsluţnému poli poţární ochrany 

se doporučuje instalovat tlačítko TOTAL STOP a/nebo CENTRAL STOP. [1] 

 

4. 3. 6 Paralelní indikační tablo zařízení elektrické požární signalizace (PIT) 

 

 Jedná se o indikační tablo, které musí být instalováno u vstupu do objektu v těsné 

blízkosti klíčového trezoru poţární ochrany, obvykle do vzdálenosti 5 m. Funkce tohoto 

zařízení je zaloţena na identifikaci místa vzniklého poţáru na základě dat přijatých 

z ústředny EPS a prostřednictvím displeje zprostředkování informace o přesné adresaci 

hlásiče jednotkám PO. Z PIT lze vyčíst aktuální stav zařízení EPS v objektu. [1] Novodobá 

indikační tabla mohou být vybavena grafickou nadstavbou, jeţ svými funkcemi umoţňuje 

zobrazení plánu hlídaného objektu s vyznačením místa signalizace poţáru.  

 

4. 4 Systémová integrita PBZ 

 

Základním pilířem a předpokladem poţární bezpečnosti stavebních celků či jejich 

částí je vzájemná provázanost poţárně bezpečnostních zařízení – tedy systémová integrita. 

Zde je významným faktorem sestavení časové posloupnosti aktivace jednotlivých poţárně 

bezpečnostních zařízení. 
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Základem funkčního celku zejména aktivních poţárně bezpečnostních zařízení je 

zařízení elektrické poţární signalizace, které vytváří pomyslný řídící prvek celé soustavy. 

Závislými prvky jsou pak další poţárně bezpečnostní zařízení (nejen aktivní), od kterých je 

v případě vyhlášení poplachu poţadována jejich funkce. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 – Systémová integrita PBZ [1] 

 

4. 5 Požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k odborné přípravě 

 

 Všechny postupy a přístupy k řešení vysoké náročnosti poţární bezpečnosti staveb 

mají v oboru poţární ochrany vztah nejen ke stavební prevenci, kontrolní činnosti, ale také 
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k taktickým zásadám a postupům při zásazích jednotek PO. Ve všech těchto disciplínách 

vyţadují soustavné doplňování teoretických znalostí a praktických zkušeností. [1] 

 Odborná příprava hasičů zařazených v jednotkách PO musí být rovněţ podstatně 

více a trvale doplňována o znalosti poţárně bezpečnostních zařízení, jejich funkci  

a vzájemné působení. 

 

4. 6 Dokumentace jednotek požární ochrany 

 

 

 Poţadovaná dokumentace slouţí k rychlé orientaci jednotek PO v daném objektu. 

Ţádný předpis nestanoví přesně, jaký druh dokumentace musí provozovatel objektu 

vybaveného EPS při připojení na PCO doloţit. Jednotlivé kraje tento problém řeší v rámci 

smlouvy o připojení. Nejčastěji je poţadována operativní karta a plány jednotlivých 

objektů, do kterých jsou zakresleny jednotlivé smyčky s hlásiči poţáru. [3] Tyto 

dokumenty v kombinaci s informačním tablem a popř. s vyuţitím nadstavbového systému 

ústředny EPS, umoţňují rychlé a snadné dohledání místa lokalizovaného poţáru.  

 

4. 6. 1 Statické informace 

 

 Jedná se o podklady, které jsou předem připravovány a ukládány k uţívání na 

operačních střediscích, poţárních stanicích, popř. přímo na poţárních automobilech, a to 

hlavně v tištěné či jinak fyzicky zpracované podobě. Pokud v jakémkoliv materiálu nastane 

sebemenší změna, je nutné informaci aktualizovat, či změnit celý dokument a to na všech 

místech, kde je uloţen. [7] Výčet některých statických podkladů: 

 

- mapy v tištěné podobě, 

- dokumentace zdolávání poţáru, 

- informace o nebezpečných látkách – registry, tabulky, aj.  

 

 

 

 



24 

 

4. 6. 2 Dokumentace zdolávání požáru (DZP) 

  

 Dokumentaci zdolávání poţáru tvoří operativní plán a operativní karta zdolávání 

poţáru, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání poţárů a záchrany osob, 

zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob. 

 Účelem dokumentace je vytvořit dokument pro jednotku PO, který by jí poskytl 

informace o objektech v takovém rozsahu, ţe ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí 

nebo na moţné komplikace při zásahu a pomůţe eliminovat sloţitost těchto objektů. 

 Z účelu této definice DZP vyplývá, ţe se tento dokument nezpracovává na všechny 

objekty. Důvodem pro zpracování je návrh na opatření z posouzení poţárního nebezpečí 

činností nebo objektů se zvýšeným poţárním nebezpečím podle přílohy zákona České 

národní rady č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně.  

 Samotná podoba dokumentace zdolávání poţáru je pak dána vyhláškou č. 246/2001 

Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru. 

 

4. 6. 3 Aktualizace a schvalování DZP 

 

 Problém DZP je v udrţování aktuálnosti a jeho dostupnost ve výjezdových 

vozidlech. Běţně se při kontrolách aktuálnosti zjišťuje, ţe podniky jiţ neexistují, popř. se 

změnila technologie výroby, mnoţství skladovaných nebezpečných látek, atd. Legislativní 

předpisy vyţadují hlášení a aktualizace uvedených změn, ale mnohdy se tak neděje.  

 Právnická nebo podnikající fyzická osoba je povinna provádět aktualizaci DZP  

a vést o ní záznam. DZP schvaluje statutární zástupce právnické nebo podnikající fyzické 

osoby po projednání s odpovědnou osobou ze strany Hasičského záchranného sboru. 

 Další problém nastává v dostupnosti DZP. U malých stanic, které mají ve své 

územní působnosti řádově desítky DZP, lze vozit veškerou dokumentaci na výjezdových 

vozech. U větších měst je mnoţství DZP jiţ v řádu stovek. Systém je tedy zaloţený na 

operativním přidávání dokumentace při výjezdu. [7] 
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5 SOUČASNÝ STAV 
 

Současná podoba poskytování informační podpory veliteli zásahu v terénu, či 

obecněji v místě mimořádné události, tedy zpracování dat obsahujících zásady rychlého  

a účinného zdolávání poţárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických 

osob a podnikajících fyzických osob, je na území HZS Plzeňského kraje jiţ řadu let vedena 

v tištěné textové a grafické podobě. V posledních letech je po subjektech dodávajících 

dokumentace poţadována mimo tištěnou formu také forma digitální a to ve formátu PDF, 

jenţ slouţí pro uchování a případné následné vyuţití v datovém prostředí. Dokumentace 

zdolávání poţáru je uloţena vţdy na místně příslušném operačním a informačním středisku 

(el. verze) a na poţární stanici HZS kraje (elektronická i tištěná verze), v jejíţ uzemní 

působnosti je objekt situován. Druhý výtisk dokumentace je uloţen u právnické nebo 

podnikající fyzické osoby, u HZS podniku nebo na trvale dostupném místě (např. vrátnice 

apod.).  

Tento dokument zpracovaný dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci, 

slouţí jednotkám PO jako podklad poskytující informace o objektech a upozorňuje na ne 

zcela zřejmá nebezpečí nebo na moţné komplikace hrozící při zdolávání mimořádné 

události. Dokumentace zdolávání poţáru je zpracovávána pro objekty a prostory, ve 

kterých se provozují činnosti s vysokým poţárním nebezpečím a v případě, ţe tak stanoví 

dokumentace poţární ochrany, zpracovaná na základě stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím.  

 

5. 1 Popis stávající situace v oblasti operačního řízení u HZS Pk 

 

Připojením objektu s EPS na PCO HZS jsou vytvářeny podmínky pro rychlé 

provedení zásahu jednotkami PO bez časového prodlení. Je zabezpečena okamţitá 

rozhodovací schopnost KOPIS na základě vyhodnocení rozsahu poţáru a následné 

nasazení potřebného počtu jednotek a druhů techniky. Je zaručen centralizovaný dálkový 

přenos, jednotný systém velení, jednotný systém přenosu informací a vyřizování 

poţadavků na další dovybavení jednotek, zálohy, logistiku, hasiva, PHM, apod.  

u rozsáhlých poţárů z jednoho místa a evidence zasahujících osob. [5] 
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Postup při přijetí signálu z ústředny EPS z připojeného objektu: 

Na pultu centralizované ochrany, jenţ je provozován prostřednictvím KOPIS  

HZS Pk je prostřednictvím zařízení dálkového přenosu signalizován poţár. Následuje 

vyslání jednotek dle poţárního poplachového plánu.  

1)  Jednotky PO dislokované na poţárních stanicích dostávají informaci o události 

a. akusticky (rozhlas), 

b. prostřednictvím příkazu k jízdě (tisk). 

V obou případech je uvedeno číslo příslušné dokumentace zdolávání 

poţáru přiřazené danému objektu, dle kterého jednotky před samotným 

výjezdem vyhledají dokumentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Obr. 13 – Uloţení DZP 1                         Obr. 14 – Uloţení DZP 2 

 

2) Jednotky PO jsou v době vyhlášení události mimo místo své standardní 

dislokace (kondiční jízdy, výcvik, aj.) a dostávají informaci o události pouze 

akusticky prostřednictvím vozidlové radiostanice. Nastává tedy situace, kdy 

velitel zásahu nedisponuje příslušnou dokumentací a je odkázán na spolupráci  

a přetlumočení informací z operačního střediska, popř. na dokumentaci 

uloţenou u obsluhy objektu. 

 

POZITIVA AKTUÁLNÍ PODOBY ZPRACOVÁNÍ DAT 

- vyloučení technického selhání, 

- formát výkresů – vyšší přehlednost při větších rozměrech, 

- dělitelnost textové vazby. 
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NEGATIVA AKTUÁLNÍ PODOBY ZPRACOVÁNÍ DAT 

- absence dokumentace ve vozidle v případě vzniku mimořádné události za 

nepřítomnosti jednotky PO v místě dislokace (kondiční jízdy, výcvik mimo poţární 

stanici, aj.), 

- často obsahově velmi objemné zpracování s nepotřebnými údaji 

- nejednotná forma zpracování – legislativně je upravena převáţně obsahová stránka, 

nikoli grafická podoba dokumentace, 

- vyšší náročnost na skladování v případě vysokého počtu objektů situovaných 

v jednom hasebním obvodu – především městské aglomerace. 

 

5. 2 Automatické předávání informací z operačního střediska 

 

 Při vzniku mimořádné události a jejím následném hlášení je ze strany operačního 

střediska ţádoucí rychlé a komplexní vytěţení informací a jejich následný transport 

k jednotkám PO. K tomuto je vyuţíván systém automatických akcí, jehoţ cílem je 

informovanost na potřebných místech – poţární stanice či osoby. Zprávy zprostředkované 

systémem automatických akcí obsahují podstatné informace pro konkrétní činnosti, jeţ 

jsou od cílových subjektů očekávány. 

 Automatické akce jsou nepostradatelnou součástí operačního řízení, ale mají 

základní nevýhodu v tom, ţe odráţí stav informací v době odeslání a nelze je jiţ měnit. 

Vytištěný příkaz k jízdě by se musel být znovu vytisknut, coţ je z důvodu výjezdu 

jednotky jiţ nemoţné a k předávání aktuálních změn je proto vyuţívána komunikace 

prostřednictvím radiové sítě, popř. přes mobilní telefon. [7] 

 

5. 3 Příkaz k výjezdu 

 

Jedná se o dokument, na jehoţ základě vyjíţdí jednotky PO k mimořádné události 

v operačním řízení. Jeho opakem v organizačním řízení je sluţební jízda schválená 

oprávněným sluţebním funkcionářem. 

 Hlavní podstatou tohoto dokumentu je poskytnutí dodatečných informací v době 

vyhlášení výjezdu. Obsahově je plněn statickými informacemi (adresa, číslo DZP, trasa 
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k MU, zdroje poţární vody, atd.) a dynamickými informacemi (typ a podtyp události, co se 

stalo, upřesnění místa, jméno a číslo volajícího, povolané SaP, atd.) 

 V průběhu roku 2013 byl u HZS Pk aplikován nový systém příkazů k výjezdu, jenţ 

je sestavován pomocí HTML technologie (technologie pouţívaná pro zobrazování 

základních internetových stránek). Oproti původnímu má tu výhodu, ţe se zde dá regulovat 

velikost a fond písma a je zde tedy moţnost zvýrazněného zobrazení podstatnějších 

informací. 
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6 VYUŽITÍ MODERNÍ TECHNIKY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ 
 

6. 1 Zdůvodnění systematizace dat a definice potřebnosti 

 

S ohledem na zvyšující se počet výše uvedených objektů je zřejmý vysoký nárůst 

zpracovaného objemu dokumentace a tedy i vyšší nároky na skladování příslušného 

materiálu a to především v městských aglomeracích, coţ je aktuálně jistě přehnaný názor, 

nicméně s výhledem do budoucna pravděpodobný a je tedy na místě zváţit moţný vývoj 

v této oblasti. 

S uváţením uvedených skutečností je v diplomové práci navrţeno optimální 

systémové zpracování a modernizace dat u objektů, jeţ jsou připojeny na pult 

centralizované ochrany.  

Cesty předávání informací jsou dnes jiţ široké. Podle pouţité technologie lze 

přenášet hlas i datové soubory. S nástupem moderních informačních systémů mezi běţné 

potřeby novodobé společnosti patří bezpochyby zařízení pracující prostřednictvím 

dotykových displejů. V posledních letech výrazně stoupl rozvoj inteligentních přenosných 

zařízení (notebooky, netbooky, tablety, smartphony), jejichţ vývojové technologie 

aktuálně strmě expandují a nacházejí vyuţití nejen mezi uţivateli z řad běţné společnosti.  

Vyuţitelnost je patrná i v prostředí náročnějších skupin uţivatelů a v neposlední řadě  

i v podnikové sféře, obchodech a restauracích.  Tato technologie se pomalu, ale jistě začíná 

dotýkat i oboru poţární ochrana. Zde nachází vyuţití jako sluţební prostředek na 

manaţerských postech nebo jako soukromý prostředek mezi výjezdovými a dobrovolnými 

hasiči. Její potenciál je zde vysoký. Proč ji tedy nevyuţít?  Není důvod se tomuto pokroku 

bránit.  

S předpokladem vyuţití těchto zařízení v terénu přichází v úvahu tři základní typy 

přenosných zařízení. Jsou to právě výše uvedené notebooky či netbooky, dále tablety které 

v posledních třech letech zaznamenaly velký rozvoj a mohou tak být optimální volbou  

a v poslední řadě můţe být uvaţovaný systém postaven na vyuţití smartphonů, coţ se zdá 

být spíše nouzové řešení vzhledem k omezeným rozměrům displeje. [7] 

Novodobé a efektivní zpracování dat je moţné uvaţovat za předpokladu vzniku 

nového – pokrokového systému s vyuţitím moderních informačních systémů slouţících ke 
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zpracování, přenosu a zobrazování dat s moţným horizontem vývoje pěti let a otevřeným 

horizontem pro následující upgrade. Návrh nadstavbové struktury níţe uvedeného projektu 

je cílem diplomové práce.  

Z diplomové práce pana Ing. Herynka zabývající se informační podporou velitele 

zásahu při činnostech v terénu a v ní uskutečněného dotazníkového průzkumu vyplývá: 

,,Pokud budeme hodnotit nakloněnost velitelů k pouţívání moderních informačních 

systémů a přenesení výpočetní technologie do terénu, tak lze jednoznačně konstatovat, ţe 

je zde ze strany potenciálních budoucích uţivatelů pozitivní nakloněnost k vyuţití 

moderního zpracování dat při zdolávání mimořádných událostí.” [7] 

  

6. 2 Národní informační systém integrovaného záchranného systému [8] [16] 

 

 

S ohledem na diametrální vývoj nových technologií a moţností informačních  

a komunikačních systémů je jiţ delší dobu v přípravné fázi projekt: ,,Jednotná úroveň 

informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového 

volání základních složek integrovaného záchranného systému“.  

 

Obr. 15 – Integrovaný operační program [8] 

 

6. 2. 1 Základní informace 

 

Gestor projektu  

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Subjekty zapojené do přípravy projektu 

- Hasičský záchranný sbor ČR,  

- Policie České republiky,  

- zdravotnické záchranné sluţby krajů,  

- kraje České republiky,  

- Asociace krajů ČR,  
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- Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

 

Projekt IS IZS je projektem v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

jehoţ cílem je systémová modernizace technologií a činností v rámci příjmu tísňového 

volání a operačního řízení na operačních střediscích základních sloţek integrovaného 

záchranného systému (PČR, ZZS a HZS ČR).  

 

Realizací projektu IS IZS dojde k: 

- zefektivnění příjmu tísňového volání základních sloţek integrovaného záchranného 

systému na všech tísňových číslech, 

- další cílem projektu IS IZS je zajistit efektivní výměnu informací o vyslaných 

silách a prostředcích na místo události. Díky rychlejšímu zásahu přispěje projekt ke 

sníţení ztrát na ţivotech, zdraví a majetku cílových skupin – občanů ČR, 

ekonomických subjektů a návštěvníků ČR, a sníţení následků na ţivotní prostředí. 

Projekt je tedy zaměřen na vybudování jednotné systémové a technologické 

platformy pro příjem tísňového volání a výměnu dat operačního řízení jednotlivých 

základních sloţek IZS. Projekt IS IZS zajistí propojení technologií společně vyuţívaných 

všemi základními sloţkami IZS na úseku operačního řízení a tísňového volání. Tímto 

krokem dojde k vyšší efektivitě fungování příjmu tísňových volání a vysílání sil  

a prostředků na místo události.  

 

Etapizace programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 – Etapy projektu [8] 
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6. 2. 2 Definice potřebnosti programu 

 

 

MÁME ZA SEBOU: katastrofální povodně, ničivé orkány, hromadné dopravní nehody na 

dálnicích, rozsáhlý poţár rafinérie, nákazu ptačí chřipky, statisíce společných zásahů od 

krátkých a jednoduchých po dlouhé a sloţité, 

 

ČEKÁ NÁS: stále náročnější zákazník – občan, sloţitější a rozsáhlejší mimořádné 

události, svět rozmanitých a sloţitých technologií, 

 

ŘEŠENÍ: lépe a rychleji pracovat s informacemi, automatizovat operační postupy, 

neuzavírat se a sdílet informace a tím zajistit lepší interoperabilitu mezi základními 

sloţkami IZS, integrovat operační střediska do větších, nasadit modernější technologie. 

 

6. 2. 3 Ideové řešení programu IS IZS 

 

Vystihuje základní myšlenku, provázanost celkového řešení a základní strukturu programu 

- Národní systém příjmu tísňového volání „NSPTV“ 

- Jednotné datové prostředí – „Integrační platforma“ 

- Jednotný geografický informační systém „GIS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 – Ideové řešení projektu [8] 



33 

 

6. 2. 4 Hlavní dopady programu IS IZS 

 

PRO OBČANA: sníţení následků mimořádných událostí v případě společných akcí více 

sloţek IZS díky rychlejšímu a provázanějším zásahům, přesnější určení místa mimořádné 

události, okamţité zahájení činnosti potřebných sloţek IZS a rychlejší přeprava na místo 

mimořádné události, 

 

PRO SLOŢKY IZS: moţnost efektivní výměny a sdílení dat a informací mezi základními 

sloţkami IZS, moţnost lepší koordinace a vybudování unifikované technologie pro příjem 

tísňového volání. 

 

6. 2. 5 Základní logika cílů programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 – Provázanost v IS IZS [8] 

 

 



34 

 

6. 2. 6 Přínosy programu IS IZS 

 

PROCESNÍ: jednotné chování tísňových linek směrem k občanovi, kvalitní lokalizace, 

směrování hovorů podle definovaných pravidel, vyţádání součinnosti bez časových 

prodlev, vizualizace společné operační situace, 

 

TECHNICKÉ: NSPTV aţ po koncová pracoviště operátorů eliminující náklady, GIS – 

společné mapové podklady bez omezení vkládání vlastních vrstev a moţnost volání GIS 

sluţeb, sluţby pro sdílení a vizualizaci operačních dat, bezpečné připojení k (páteřní) 

Integrované telekomunikační síti Ministerstva vnitra (ITS MV), 

 

Výhody jednotné technologie NSPTV 

- Zkrácení času tísňového volání,  

- kvalitnější informace pro vytěţení informací z tísňového hovoru,  

- bezpečnější a spolehlivější technologie pro zajištění nepřetrţité funkcionality, 

- zavedení automatické lokalizace polohy při tísňovém volání z mobilních telefonů 

(splnění poţadavků Evropské unie),  

- řešení lokalizace VoIP (Voice over Internet Protocol),  

- kvalitní napojení na INFO 35 /lokalizace v pevných sítích, zkrácení času pro 

předání údajů jiným sloţkám IZS,  

- lepší spolupráce s partnery v IZS,  

- sníţení nákladů – není třeba vyvíjet a udrţovat separátně technologie pro příjem 

tísňového volání a pro lokalizaci polohy,  

- zajištění společného vyjednávání s mobilními operátory a Českým 

telekomunikačním úřadem (ČTÚ) aj.  
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6. 2. 7 Struktura a počet dílčích projektů v rámci programu IS IZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Střechové řešení programu IS IZS [8] 

 

6. 2. 8 Řídící a organizační struktura programu IS IZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 – Struktura programu IS IZS [8] 
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6. 3 Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru,  

       zadávací dokumentace pro operační řízení  

 

6. 3. 1 Zdůvodnění potřebnosti  

 

Cílem je zajištění takového systému pro SaP, který nebude zatěţovat operátory 

operačního zařízení sledováním polohy SaP a navigaci SaP na místo události samotnou 

obsluhou operačního střediska, ale který zajistí automatické přenesení dat zpracovaných 

KOPIS (lokalizaci a charakter MU), navigaci jednotky PO na místo události a přenos 

změnových dat o MU v průběhu zdolávání MU.  

Další součástí řešení je subsystém pro podporu operačního řízení v terénu, 

konkrétně zařízení, které slouţí pro vizualizaci operační situace a tím zefektivnění zásahu. 

Tato součást není určena pro prvovýjezdové vozidlo, ale pro velitele zásahu. 

 

6. 3. 2 Základní principy 

 

Subsystém zajišťující navigaci a sledování SaP bude mít uvedené vlastnosti:  

- Samostatný subsystém sdílející data s IS OŘ standardním rozhraním, 

- bude konstruován/dimenzován tak, aby umoţnil dodatečné připojení všech vozidel 

HZS a min. 1 vozidlo ze všech JPO II a JPO III, 

- pomocí standardizovaného rozhraní k němu bude moţno připojit i další/jiné typy 

zařízení pro sledování polohy a navigaci. 

Systém pro prvovýjezdová vozidla na stanicích HZS musí zajistit: 

- sledování / zobrazení polohy SaP na OPIS HZS, 

- zobrazení a aktualizaci informace o MÚ (adresa, stav atd.), 

- navigaci SaP na místo MU, 

- odeslání kódů typických činností z vozidla, 

- zobrazení uzavírek a pálení v mapové aplikaci ve vozidlech, 

- zobrazení polohy ostatních vozidel dané jednotky, 

- informační podporu pro jednotku (především zobrazení dokumentace objektu). 
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Systém pro podporu operačního řízení v terénu musí zajistit: 

- zápis informací do společné operační situace, 

- zobrazení společné operační situace v terénu, 

- zobrazení společné operační situace na KOPIS HZS, 

- informační podporu pro jednotku PO (především zobrazení dokumentace objektu).  

 

6. 3. 3 Možná architektura řešení dle zadávacích podmínek OŘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 – Architektura řešení [8] 

6. 3. 4 Společné funkcionality zařízení pro navigaci i pro vizualizaci  

operační situace 

Funkce pro zařízení budou implementovány pomocí SW, který bude přizpůsoben pro 

dotykové ovládání. 

6. 3. 4. 1 Poţadavky na aplikace 

- Zobrazení aktuální polohy, GPS souřadnice i textová (adresní) interpretace, 

- odesílání stavu zařízení (techniky) do IS OŘ, 
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- příjem události – konfigurovatelný rozsah počtu zasílaných údajů – minimální 

rozsah údajů: adresa (textově i strukturovaně, souřadnice) typ, podtyp, poznámka 

k události, číslo DZP, 

- příjem změny v události - v případě změny události budou automaticky uloţeny 

opravené údaje, indikace změny pro řidiče (zvuková i vizuální) a následně, po 

potvrzení, případné „přetrasování“ cesty na nový cíl, 

- zobrazení modifikace stavu/řešení události a její přenos na IS OŘ – 

konfigurovatelný přechod mezi stavy pomocí stavového automatu na základě 

odesílání statusových hlášení (kódů typických činností – tj. výjezd, příjezd apod.), 

- podpora pro odesílání dvoumístných statusů – konfigurovatelný rozsah, 

konfigurovatelný způsob odeslání (on-line, off-line), volba jak pomocí numerické 

číselnice, tak pomocí výběru konkrétního kódu ze seznamu, 

- zobrazení DZP – ruční zadání a zobrazení na základě ručně zadané identifikace, 

převzetí identifikace ze zaslané události, 

- zajištění přenosu a aktualizace bodů zájmu (POI), podpora přenosu zobrazení více 

kategorií včetně svázání kategorie s konkrétní ikonou – termínovaná opatření, 

nahlášení pálení, jiné (vodní zdroje apod.), 

- zobrazení textového řetězce formou zprávy odeslaného z IS OŘ (např. odpověď na 

audio dotaz obsluhy ke zjištění nebezpečné látky), 

- vzdálená správa zařízení – konfigurace vlastností aplikace i mapového klienta, 

automatický upgrade se zahájením přenosů v případě dostupnosti připojení domácí 

sítě (např. WiFi), 

- historie – ukládání historie předchozích zásahů v konfigurovatelném počtu.  I  

u historických zásahů zachovat moţnost navigovat na cíl, ve spolupráci s mapovým 

klientem moţnost zobrazení i „vlastního“ mapového podkladu v rastrové formě 

s moţností navigace nad touto vrstvou. 

6. 3. 4. 2 Poţadavky na mapového klienta 

- vycentrování a navigace na místo MU – převzetí informací zaslaných v „události“, 

ručně zadaného cíle, 

- zobrazení aktuální polohy techniky sousedních jednotek s volitelným zobrazením 

vozidel zasahujících u stejné události, 



39 

 

- zobrazení aktuální polohy ze zařízení dalších a ostatních sloţek IZS v mapě daného 

zařízení s rozlišením dané sloţky a stavu k řešené události – návaznost na 

,,střechový projekt“ viz výše v textu, 

- zobrazení bodů zájmů – dynamicky přenášené/aktualizované u IS OŘ, 

- náhledová mapa (celkový přehled start/cíl (místo MU)). 

6. 3. 4. 3 Zařízení pro navigaci 

- Operační systém řídící části bude optimalizován pro běh CF resp. SSD disku a bude 

umoţňovat autoinstalaci pomocí externího instalačního média (flash, CD,…),  

- funkce pro zařízení budou implementovány pomocí SW aplikace, která bude 

přizpůsobena pro dotykové ovládání, nebude vyţadovat ţádné dodatečné nástroje 

pro ovládání (pero atd.), 

- celé uţivatelské rozhraní aplikace v koncovém zařízení bude optimalizováno tak, 

aby byla minimalizována potřeba zadávání textových nebo číselných údajů. 

6. 3. 4. 4 Zařízení pro vizualizaci operační situace a jeho funkce a provedení 

- Přenositelnost, 

- běh baterie min. 3 hodiny 

- mechanická a povětrnostní odolnost, 

- velikost display min. 10ʺ, 

- vizualizace poloh SaP všech sloţek u vybraného zásahu, 

- zápis a vizualizace společné operační situace MU, 

- spouštění aplikací třetích stran pro podporu VZ – databáze NL apod. 

6. 3. 4. 5 Poţadavky na zobrazení historie poloh SaP při změně stavu řešení MU 

- Archivace dat po dobu 3 měsíců, 

- Zobrazení historie polohy SaP u vybrané MU. 

6. 3. 4. 6 Datový koncept 

 Primárním zdrojem dat pro koncová zařízení je IS OŘ. Mezi IS OŘ a koncovým 

zařízením dochází k výměně dat (datové komunikaci) na vyţádání. Dynamická data jsou 

v koncových zařízeních kombinována se statickými daty koncového zařízení. 
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6. 3. 4. 7 Dynamická data přenášená (dle priorit) 

- informace o poloze a stavu zařízení (techniky), 

- přenos informací o ,,zásahu“  PKV, stav zásahu …, 

- body zájmu lokální (vodní zdroje, uzávěry produktovodů, aj.) – odeslání jednoho 

bodu, odeslání skupiny bodů v definované oblasti. 

6. 3. 4. 8 Dynamická data generovaná v zařízení 

- generování mapy (pohledu na zájmové území) z podkladové mapy v rastrovém  

i vektorovém formátu, 

- generování trasy. 

6. 3. 4. 9 Statická data instalovaná v zařízení 

- mapové podklady pro navigaci v rastrovém i vektorovém formátu do úrovně čísel 

popisných, 

- body zájmu plošné (uzavírky, pálení,…) – v zájmové oblasti (zásahu, události, 

cesty k zásahu, apod.), 

- uloţené dokumentace zdolávání poţárů (DZP) – formát PDF, max. 150 dpi, 

- jiná data např. z databáze konstrukčních prvků vozidel (Crash Recovery System)  

a to i případně prostřednictvím samostatné aplikace. 

6. 3. 4. 10 Aktualizace 

- Aktualizace statických dat je automaticky prováděna při jejich změně v pokrytí 

bezdrátové sítě nebo po připojení k síti LAN na poţární stanici, 

- v případě nemoţnosti aktualizace ,,síťové“ je moţná aktualizace prostřednictvím 

HW prostředků pro správu zařízení. 

  

6. 4 Zpracování nabídky dle zadávací dokumentace pro operační řízení 

 

Aktuální stav k 18. 2. 2014  

- není oficiálně podepsáno,  
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- po schválení bude řešeno v rámci technického projektu NIS IZS (národní 

informační systém integrovaného záchranného systému).  

Modul sledování a monitorování SaP bude navrţen jako webová sluţba se 

standardním rozhraním a provozována bez zásahu uţivatele IS OŘ, která bude automaticky 

zajišťovat přenos informací pro polohové, navigační a informační koncové zařízení a to jak 

pro SaP, tak i pro zařízení na podporu řízení velkých zásahů. Současně tato zařízení budou 

zajišťovat funkci navigace jednotek poţární ochrany během přesunu na místo události, 

včetně obousměrného přenosu změnových dat o mimořádné události, které vzniknou 

v průběhu řešení události, a zobrazování společné operační situace veliteli zásahu a zajistí 

vizualizaci. Zobrazovaná data se čerpají nejen z IS OŘ, ale zprostředkovaně i z rozhraní na 

krajském datovém centru, kde je dostupná pozice SaP ostatních sloţek (PČR, ZZS) k dané 

mimořádné události a z vizualizace operační situace. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 – Schéma datových přenosů [8] 

 

 

6. 4. 1 Koncová zařízení pro SaP a pro podporu řízení velkých zásahů 

 

 Obě koncová zařízení budou obousměrně komunikovat s IS OŘ. Typ komunikace  

a přenášených dat se liší podle typu připojení (WiFi / GSM, min. GPRS / síť PEGAS). 

Komunikace přes WiFi bude vyuţita na stanicích HZS kraje pro přenos prvotních 

informací o mimořádné události, synchronizaci mapových podkladů a obecně objemných 
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dat. Komunikace mimo objekty HZS bude probíhat prostřednictvím GSM sítě, případně 

sítí PEGAS, a tento provoz bude optimalizován na úsporné datové toky. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 – Rozhraní pro koncová zařízení [8] 

 

Integrace bude zajištěna popsáním vlastního standardního rozhraní (webové sluţby) 

pro připojení zařízení pro sledování polohy, navigaci a přenos informací do systému IS 

OŘ. Všichni budoucí dodavatelé těchto zařízení budou muset respektovat tento standard 

HZS. 

Součástí dodávky bude koncept a implementace prostřednictvím datové věty, která 

popíše a zajistí standardizované rozhraní pro připojení dalších zařízení do IS OŘ, čímţ se 

zajistí, aby se pro kaţdé další zařízení třetích stran přidávané do IS OŘ nemuselo vyvíjet 

nové rozhraní pro přenos polohy, navigace a informací. 

 

6. 4. 2 Sumarizace společných vlastností pro koncová zařízení 

- zobrazení aktuální polohy, 

- vizualizace společné operační situace, 

- odeslání stavů zařízení (techniky) do IS OŘ, 

- zobrazení cílové GPS souřadnice (jako bod zájmu, dále ,,POI“) s textovým popisem 

adresy, typem a podtypem mimořádné události, poznámkou a dokumentace 

zdolávání poţáru. Zobrazení DZP bude na základě ručního zadání, nebo převzetím 

zaslané mimořádné události, 

- zobrazení relevantních POI (např. termínovaná opatření, uzavírky, práce na silnici, 

nahlášená pálení, aj.), 
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- příjem (jednosměrný, ruční) a aktualizace (obousměrná) dat o mimořádné události,  

v případě příjmu i aktualizace zvukové upozornění koncového zařízení, 

- konfigurovatelný přechod mezi stavy MU pomocí stavového automatu na základě 

odesílání stavových hlášení v podobě kódů typických činností s respektováním 

časové souslednosti a nevratnosti definovaných stavů, 

- vzdálená správa zařízení, 

- ve spolupráci s mapovým klientem moţnost zobrazení vlastního mapového 

podkladu v rastrové formě s moţností navigace nad touto vrstvou, (mapové 

podklady lze předávat pouze při připojení přes WiFi, 

- provozní náklady koncového zařízení (telekomunikační poplatky za datové 

přenosy) si bude hradit objednatel a případné náklady na podporu a údrţbu budou 

zahrnuty v budoucí provozní smlouvě, kterou připraví dodavatel, 

- maximální interval přenosu aktuální polohy je 1 x za 10 vteřin, 

- napájecí nabíjení 12/24 V s automatickým rozpoznáním napětí. 

 

6. 4. 3 Vlastnosti specifické pro zařízení sloužící pro podporu řízení velkých 

zásahů 

- mobilita (přenositelnost), 

- běh baterie min. 3 hodiny, 

- mechanická a povětrnostní odolnost 

- velikost display min. 10ʺ, 

- vizualizace polohy SaP všech sloţek přiřazených k dané MU, 

- spouštění třetích aplikací pro podporu VZ, 

- archivace dat historie poloh SaP při změně stavu řešení MU po dobu 3 měsíců, 

- zobrazení historie polohy SaP u vybrané MU, kde byl tento typ SaP nasazen 

(lokální historie), 

- umoţnění datového přenosu GSM / Tetrapol (PEGAS). 
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7 NÁVRH NOVODOBÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT 
 

Obecně 

S uváţením funkčnosti projektu Národního informačního systému IZS je v rámci 

krajského standardizovaného projektu HZS Pk v diplomové práci navrţeno rozšíření 

modulu pro poskytování podrobných informací o mimořádné události jednotkám PO se 

zaměřením na dokumentaci zdolávání poţárů poskytující přesnější informace o místě  

a rozvoji poţáru. V této úrovni lze uvaţovat o návaznosti na krajský standardizovaný 

projekt, ale i o funkční celek bez návaznosti, tj. autonomní systém. Účelem je poukázat na 

moţnosti, jeţ mohou mít pozitivní vliv na zdolávání mimořádné události (časová 

náročnost, orientace velitele zásahu v dokumentaci, jednoduchost, informační celistvost, 

aj.) 

Lze uvaţovat přehledný aktivní systém, jenţ minimalizuje časovou náročnost při 

vyhledávání signalizovaných částí objektu, jehoţ horizont vybudování je stanoven 

v dosaţitelnosti pěti let a s předpokladem otevřenosti pro následný upgrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 – Gina software [9] 

 

V posledních letech je patrna snaha o digitalizaci tištěných podob dokumentací 

zdolávání poţárů a to především do formátů PDF. Je patrna i snaha o vyuţití tohoto 

zpracování pro jednotky PO v operačním řízení. Např. kraj Vysočina v posledním čtvrtletí 

roku 2013 vyšel s aplikací s názvem ,,Mobilní podpora zásahů HZS“. Tato aplikace  
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umoţňuje správu a distribuci pasivní adresářové struktury PDF souborů s dokumentací pro 

zdolávání poţárů.  

V současné době se u HZS ČR v důsledku rychlého rozvoje nových informačních 

technologií a hlavně jejich finanční dostupnosti vybavují výjezdové automobily tzv. 

mobilní podporou zásahu. Níţe popíši dva nejrozšířenější. Níţe uvedené systémy 

samozřejmě komunikují a spolupracují s informačním systémem Výjezd.  

V rámci krajského standardizovaného projektu se s mobilní podporou zásahů počítá  

a bude předmětem dodávky. 

 

7. 1 Mobilní podpora zásahů - Gina software 

 

Gina je kombinace taktického mapového software a mobilního hardware 

navrţeného pro krizové řízení. Poskytuje hasičům podrobnou mapu kraje, zobrazující 

polohu všech vozidel vybavených mobilním terminálem. Mohou tedy zjistit přesné místo, 

čas a důvod zásahu. Kromě údajů o dalších hasičských vozidlech mohou vyuţít  

i informace o zdrojích vody na postiţeném místě, data z katastru nemovitostí nebo 

záznamy o moţném výskytu nebezpečných látek. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 – Programové prostředí GINA [9] 

Technologii zatím vyuţívá třicet dva hasičských vozů na jiţní Moravě. 

Šestiměsíční testování ukázalo, ţe dojezdový čas se zkrátil u třiceti procent událostí. 
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7. 2 Mobilní podpora zásahů - Point.X - RescueNavigator 

 

 Nová generace mobilního řešení pro podporu výkonu sluţby při mimořádných 

událostech, jeţ je vyvinuta výhradně a specificky pro účely HZS ČR. 

 Aplikace je navrţena v modulární SOA architektuře a přináší novou úroveň 

komunikace mezi SaP v terénu a operačním střediskem i mezi SaP navzájem. Systém 

RescueNavigator byl vytvořen v roce 2007 pro elektronické předání příkazu k výjezdu do 

vozidla, navigaci na místo MU a odeslání statusových hlášení v terénu. Od úvodní verze je 

systém kontinuálně rozvíjen. 

 V současné době je systém RescueNavigator plnohodnotným mobilním řešením, 

určeným nejen pro výjezdové skupiny HZS ČR a JSDH, ale i pro velitele zásahu a jeho 

specifické potřeby, řídící důstojníky, vyšetřovatele (ZPP) a případné další skupiny 

uţivatelů a případy pouţití. 

 Významná část systému je konfigurovatelná na úrovni správce aplikace, bez 

nutnosti programování (role, oprávnění na data, stavy). [10] 

  

Přehled základních funkcí 

- příjem informace o MU včetně online aktualizace (adresa, atd.) – přenos 

kompletního PKV, 

- statusové hlášení stavu události i techniky v rastrové mapě; včetně přepočítání trasy 

při změně z KOPIS nebo při zjištěné překáţce na trase, 

- zobrazení DZP (s výjezdem, nebo dle kódu objektu manuálně), 

- zobrazení polohy a stavu ostatních posádek na mapě – online vizualizace operační 

situace, 

- nahlášení pálení a dalších vrstev z GIS, 

- zobrazení dopravní situace, 

- foto/video/audio dokumentace a její přenos na KOPIS a do ostatních jednotek, 

- zákres do mapy / zákres do fotografie a jeho transfer na KOPIS / k ostatním 

jednotkám 

- další přiřazování dat (výběr z číselníků, atd..), obousměrný přenos zpráv. 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 – Schéma RescueNavigator [10] 

7. 3 Bezpečnostní software 

 

 S ohledem na vyspělost moderní techniky jsou jiţ ve vývoji i v provozu systémy, 

jeţ se zaměřují aktuálně především na ochranu majetku – elektronické zabezpečovací 

systémy EZS. Tyto bezpečnostní softwary komunikují s technologiemi bezpečnostních 

agentur, popř. s technologiemi Policie ČR a obecní policie.  

 

7. 3. 1 Stručná charakteristika 

 

Jedná se vesměs o grafické nadstavby pro integraci, monitorování a ovládání 

bezpečnostních systémů. Hlavními úkoly jsou rychlá a přesná reakce na poplachové 

události, zobrazení přesného místa poplachu v půdorysu (mapě) nebo zobrazení předem 

definované oblasti a vypsání textové zprávy na obrazovce. Spuštění průvodce poplachem, 

který naviguje obsluhu, jak na daný druh poplachu v daném čase reagovat. Při poplachu se 

vytiskne textový popis poplachu nebo daný půdorys s poplachovým místem a podrobnými 

údaji. Lze přiřadit i hlasový doprovod a komentář k poplachu. [11] 
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Obr. 27 – Grafická nadstavba MrGuard [11] 

  

Grafické nadstavby pro zabezpečovací ústředny se vyznačují snadným ovládáním, 

přehledností a spolehlivostí. Zobrazují jeden či více plánů monitorovaného objektu. Dále 

jednotlivé symboly zařízení – obrázky dveří, oken aj.). Tyto symboly pak mohou nabývat 

více stavů – otevřená / zavřená okna či dveře aj. Je tedy velmi rychlé a snadné odhalit 

narušenou oblast objektu. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 – Grafická nadstavba DCS Monitor [12] 
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S ohledem na funkčnost a vyspělost výše uvedených i jiných aktivních 

softwarových systémů zaměřených na nadstavbové grafické systémy bezpečnostních 

ústředen EZS je moţné uvaţovat o transformaci na nadstavbové grafické i u systémů EPS 

a jejich propojení s technologiemi vyuţívanými Hasičským záchranným sborem ČR. 

 

7.4 Poskytování informací o mimořádné události 

 

Nadstavbový modul externích aplikací (GINA, Point.X) 

 

Aplikace ,,Mobilní podpora zásahů“ umoţňuje rozšíření o další funkční moduly pro 

podporu jednotek PO a to např. správu a distribuci pasivní adresářové struktury PDF 

souborů s dokumentací pro zdolávání poţárů. Je tedy moţné uvaţovat rozšíření této 

aplikace o tzv. MODUL ZOBRAZENÍ AKTIVOVANÝCH ČIDEL EPS. Obdobně téţ  

u aplikace poskytované prostřednictvím softwaru Point.X. Moţný model tohoto 

subsystému je rozebrán dále v diplomové práci. 

 

7. 4. 1 Úvaha nad možnými směry zpracování 

 

1) V prvotních úvahách bylo směřováno k následujícímu řešení moţného systému 

 

Poţadavek na vybavení objektů připojených na PCO ústřednami elektrické poţární 

signalizace s nadstavbovým grafickým systémem doplněným o PC a software. Tento 

systém by byl následně připojen pomocí ZDP k PCO a mimo informaci o vzniku poţáru by 

HZS zprostředkovával také aktivní grafické zpracování s přesnou lokalizací vzniku poţáru. 

Následně by tato informace byla transformována do informačních systémů HZS ČR a dále 

přenášena k VZ. 

Autor DP posoudil vhodnost řešení a s uváţením značné finanční náročnosti 

vybavování objektů těmito novými ústřednami a s ohledem na ČSN 73 0875 – Stanovení 

podmínek pro navrhování elektrické poţární signalizace v rámci poţárně bezpečnostního 

řešení, kde není uveden poţadavek na instalaci ústředny s uvedeným nadstavbovým 
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systémem [13], nepovaţuje tento návrh za realizovatelný. Dalším důvodem byla velká 

škála pouţívaných systémů EPS a tudíţ nutnost stanovit normou rozhraní pro tyto účely  

a integrovat jej do všech systémů. Podstatným aspektem jsou téţ kapacitní moţnosti 

přenosu ZDP, který nebyl primárně navrţen k tomuto účelu (tj. zprostředkování aktivního 

grafického rozhraní s lokalizací poţáru). 

 

2) Alternativa k předchozímu návrhu 

 

Obdobně byl uvaţován poţadavek na vybavení objektů připojených na PCO 

ústřednami elektrické poţární signalizace s nadstavbovým grafickým systémem 

doplněným o PC a software. Tento systém resp. programové prostředí by bylo následně 

zprostředkováno přímo jednotkám PO na místě zásahu. Bylo uvaţováno nad vybavením 

KTPO popř. OPPO prvkem pro přímé připojení technologie jednotek PO při příjezdu 

k mimořádné události (USB, Bluetooth, aj.). 

Tento směr řešení byl autorem DP téţ zavrţen. Obdobně jako v předchozím návrhu 

neodpadá značná finanční náročnost a normové poţadavky na ústředny EPS. Avšak 

z pohledu kapacity (tj. přenosu dat) je oproti předchozímu návrhu vyhovující. 

 

7. 4. 2 Možný směr zpracování 

 

V diplomové práci je jako nejvýhodnější navrţen funkční celek pracující v přímé 

závislosti níţe uvedených prvků systému - obr. 29. Subjekt, který se připojuje na Pult 

centralizované ochrany, musí splnit poţadavky pro připojení, jak ze strany provozovatele 

PCO (HZS Pk), tak ze strany zprostředkovatele dálkového přenosu dat. Smluvní podmínky 

o připojení elektrické poţární signalizace na pult centralizované ochrany prostřednictvím 

zařízení dálkového přenosu u HZS Plzeňského kraje jsou uvedeny v příloze A. 

V novém způsobu pojetí je navrţeno vybavení pultu centralizované ochrany 

poţadovanou dokumentací. Coţ pro připojovaný subjekt znamená dodání výkresové 

dokumentace objektu – jednoduché půdorysy bez kótování. Tyto jsou pak prostřednictvím 

zprostředkovatele ZDP implementovány do PCO jako základní vrstvy a současně 

dovybaveny druhými aktivními vrstvami s přesným rozkreslením elektrické poţární 

signalizace a textovým popisem adresace. Podstatnou roli zde hraje i dodavatel 
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dispečerských pracovišť PCO, který bude muset vytvořit multiplatformní aplikaci nebo 

modul, komunikující s informačními systémy HZS Pk.  

Tato varianta je oproti předchozím návrhům jednak bezpečnější, jelikoţ se jedná  

o zabezpečenou datovou komunikaci, která je v současné době jiţ pouţívána a vyzkoušena.  

A z finančního hlediska je přijatelnější, byť se náklady na vývoj aplikace/modulu přenáší 

na provozovatele PCO. 

Pro snadnější orientaci je systém rozdělen do třech spolupracujících prvků 

funkčního celku, jejichţ pozice a funkčnost je dále podrobněji rozebrána.  

 

Poţadavky 

 

1) Objekt napojený na pult centralizované ochrany 

- ze strany HZS nejsou přímo na připojovaný objekt kladeny ţádné další poţadavky 

mimo smluvně ujednané – viz příloha A, 

- mezi zprostředkovatelem ZDP a OBJEKTEM předávání odpovídající dokumentace 

objektu – půdorysy objektu – místností, 

- v případě změn v objektové dokumentaci je nutné nahlášení, aktualizace a následná 

implementace do PCO u HZS. 

 

2) Zprostředkovatel dálkového přenosu  

- technická vybavení viz příloha B, musí být kompatibilní se zařízením PCO, tj. 

v případě HZS Plzeňského kraje firma RADOM s.r.o. Pardubice, 

- zpracování grafické nadstavby implementované do systému PCO HZS Pk,  

- průběţná aktualizace 

 

3) Hasičský záchranný sbor – provozovatel PCO 

- zajištění aktivního a provozuschopného stavu PCO, včetně kvalifikované obsluhy, 

- multiplatformní systém – programové prostředí, ucelený nástroj pro příjem zpráv 

(GINA, Point.X), od dodavatele PCO 

- digitalizace DZP – standardizovaný formát PDF, slouţící jednotkám PO pro 

dodatečné získání informací o objektu, od objektů PCO 

- zajištění periodických kontrol změn a následné aktualizace. 
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4) Výrobce PCO 

 

- dodání nové multiplatformní aplikace / nového modulu pro vyuţití externích 

dodavatelů podpory VZ, 

- zpracování dle poţadavků HZS Pk. 

 

7. 4. 3 Specifikace systému a programového prostředí  

 

  

Návrh zásad architektury programového prostředí a poţadavky grafické nadstavby 

systémů EPS. 

 

- rychlá a snadná orientace v objektu – přehledné a účelné grafické prostředí, 

- zobrazení prvků – poţární hlásiče, aj., 

- zpracování a vyhodnocení více stavů jednotlivých prvků + poplachové okno 

sumárních stavů pro rychlé odbavení, 

- výpis posloupnosti vzniku – ŢURNÁL aktivovaných čidel, tzv. průvodce 

poplachem, 

- zobrazování půdorysu s poplachovým místem/místy a upřesňujícími údaji (číslo 

hlásiče, aj.), moţnost plynulého zoomu, 

- bezpečnostní opatření pro neoprávněný zásah třetích stran, 

- moţnost dotykového ovládání tj. bez externích periferií (klávesnice, myš, atd.). 
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SCHÉMA ZÁVISLOSTI PRVKŮ FUNKČNÍHO CELKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 – Schéma závislosti prvků systému
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7. 5 Shrnutí kapitoly 

 

Cílem této DP není podrobné zpracování architektury navrhovaného řešení, ale jen 

její návrh, který bude dále rozpracován spolu s jednotlivými dodavateli komponent celého 

systému. Je nezbytné, aby dodavatelé na tomto spolupracovali a HZS ČR (Pk) musí v této 

spolupráci být koordinátorem a metodikem. 

Z výše uvedených poţadavků navrhuji řešit systém s vyuţitím jiţ dnes dostupných 

systémů a programového prostředí. Tj. vyuţití stávajícího systému na bázi „OBJEKT – 

ZDP – PCO – IS Výjezd“, kde musí dojít k rozšíření přenosu informací z PCO do IS 

Výjezd o data, která jsou nutná k vizualizaci a k informační podpoře v aplikaci/modulu 

ZOBRAZENÍ AKTIVOVANÝCH ČIDEL EPS. Zároveň musíme samozřejmě systém 

doplnit o jiţ zmiňovanou aplikaci/modul a doplnit výše popsané informace i do 

komunikačního protokolu, který zajišťuje komunikaci s koncovým zařízením pro podporu 

VZ (např. GINA, POINT.X, tablet pro podporu VZ apod.). Tato zařízení musí být 

vybavena SIM kartami, jeţ umoţňují datový provoz, tak aby informace z IS Výjezd mohly 

být „online“ předávány do tohoto koncového zařízení. 

Dodávaná aplikace/modul musí být multiplatformní, pro HZS Pk minimálně pro 

provoz na platformě MS Windows a Android. Vhodná by byla i dodávka pro iOS coţ by 

z velké většiny pokrylo potřeby HZS ČR.  

Nesmíme také opomenout distribuci a implementaci datových podkladů do zařízení 

pro podporu VZ.  Jelikoţ se jedná o velké objemy dat, navrhuji vyuţít „offline“ 

aktualizaci, která bude probíhat vţdy u jednotky PO na její stanici. Stejný způsob bude 

vyuţit i v KSP HZS ČR pro jiná data. Tento způsob navrhuji pouţít i v případě, ţe se jedná 

o JSDHO. V případě, ţe vzniknou nové datové podklady, které dané JSDHO přísluší, bude 

na základě automatické akce vygenerována zpráva, která bude JSDHO doručena a ta si 

aktualizaci datových podkladů provede sama. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

Obr. 30 – Modul aktivovaných čidel EPS 

 
           Programové prostředí Modulu aktivovaných čidel EPS je zobrazeno na obr. 30  

a vizualizace vzorového programového prostředí níţe na obr. 31 - 33. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 

 

 

Obr. 31 – Programové prostředí nadstavbového modulu 
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Obr. 32 – Programové prostředí tablet 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 - Programové prostředí tablet 2 
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8 ZPRACOVÁNÍ DAT V ZAHRANIČÍ 
 

 Kaţdý stát vyuţívá svůj systém předávání informací v rámci operačního řízení. 

Některé státy aktuálně pouţívají obdobný systém, jako je nyní u nás a tedy i předávání 

informací do terénu prostřednictvím radiokomunikace. 

 Ve Velké Británii je implementován ucelený systém umoţňující předávání 

informací do zásahových vozidel. Skládá se z dotykové obrazovky, jeţ je umístěna 

v blízkosti velitele vozu a z tiskárny, jeţ umoţňuje tisk vyhledaných informací. Případná 

implementace zavedených zahraničních systémů do našich, je ztíţena odlišnou koncepcí 

pouţívaných informačních systémů. V případě úvah nad vyuţitím tohoto systému by se 

muselo počítat s převzetím celého komplexu. S odkazem na tuto skutečnost je reálnější 

pohled na vybudování vlastního podpůrného systému pro jednotky PO. [7] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 34 – Podpora VZ v zahraničí 1 [7]           Obr. 35 – Podpora VZ v zahraničí 2 [7] 

 

 

           Pro představu byly dále vybrány tři členské státy Evropské unie, kde téměř ve všech 

případech existuje zákon o poţární ochraně nebo právní předpis definující práva  

a povinnosti hasičských záchranných sborů. Neplatí však, ţe jsou na jejich základě 

právnické a podnikající fyzické osoby povinné vést příslušnou dokumentaci zdolávání 

poţáru.  

           Z níţe uvedených stručných informací o podobě zpracování dat v jednotlivých 

státech, je patrné obdobné zpracování dokumentace jednotek PO a to především ve formě 

tištěné textové a grafické podoby.  
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Tab. 3 – Podmínky DZP 

 

  

ČESKÁ 

REPUBLIKA 

 

SLOVINSKÁ 

REPUBLIKA 

SPOLKOVÁ 

REPUBLIKA 

NĚMECKO 

 

NIZOZEMSKO 

Povinnost 

zpracování DZP 

pro právnické a 

podnikající fyzické 

osoby vycházející 

z právních 

předpisů 

 

 

 

ANO 

 

 

 

ANO 

 

 

 

NE 

 

 

 

NE 

Ukládání 

povinnosti vést 

DZP jiným 

závazným 

dokumentem 

 

 

NE 

 

 

NE 

 

 

ANO (FwDV 500) 

 

ANO (zákony 

BRZO s odkazem 

na SEVESO II) 

Zpracování DZP 

externí odborně 

způsobilou osobou 

 

ANO 

 

ANO 

 

 

ANO 

 

 

ANO (provozy dle 

SEVESA II) 

Zpracování DZP 

prostřednictvím 

HZS 

 

NE 

 

NE 

 

NE 

 

ANO 

DZP podléhá 

kontrole a 

pravidelné 

aktualizaci 

 

ANO 

 

ANO 

 

ANO 

 

ANO 

 

 

8. 1 Slovinská republika 

 

           Jednotky PO HZS Slovinské republiky vyuţívají při výkonu v operačním řízení 

poţární plán, který se skládá z grafického podkladu a obsahuje důleţité údaje zobrazované 

především ve výkresové dokumentaci. 

 

8. 2 Spolková republika Německo 

 

           Jednotky PO Spolkové republiky Německo vyuţívají jako informační podklad 

poţární plán v podobě sloţky, která obsahuje listy se základním textem, jeţ je doplněn 

výkresovou dokumentací. Metody k vypracování dokumentací jsou v jednotlivých 

spolkových zemích odlišné. 

 

 



59 

8. 3 Nizozemsko 

 

           Jednotky PO v Nizozemí jsou v operačním řízení vybaveny dokumentací, jeţ je 

v mnoha ohledech velmi podobná té v České republice. Je sloţena z přístupové karty 

(obdoba české operativní karty), coţ je vyjímatelná příloha, poskytující technicko – 

taktická data. Plán vedení poţárního útoku je informačně obsáhlejší a je určen především 

pro vyšší úrovně velení. 

 

8. 4 Digitální přístupová karta 

 

           V roce 2010 začal v Nizozemsku převod přístupových karet do digitální podoby. 

Záměrem 18 regionů země Holandska je, nahradit papírovou dokumentaci za software 

DBK, coţ v praxi znamená, ţe je velitel jednotky vybaven odolným notebookem nebo 

tabletem pracujícím v prostředí tohoto programu. Tablet je doplněn o GPS modul, coţ ve 

vozidle plně nahrazuje tištěnou mapu. Předností DBK je moţnost časté a jednoduché 

aktualizace veškerých údajů a zpracování dynamických informací o uzavírkách na 

komunikacích nebo o stavu vodovodní sítě.[14] 
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ZÁVĚR 
 

Hlavním cílem diplomové práce bylo poukázat na moţnosti modernizace 

a systematizace současné podoby zpracování dat u objektů připojených k pultu 

centralizované ochrany EPS se současným návrhem koncepčního podkladu pro optimální 

vyuţití v prostředí moderních informačních technologií  a to především u HZS Plzeňského 

kraje. S ohledem na téma diplomové práce bylo nejprve vhodné poukázat na četnost 

mimořádných událostí  u planých a potvrzených poţárů u objektů napojených k PCO EPS. 

V dalším kroku následoval pohled na dotčené poţárně bezpečnostní zařízení, jeţ svou 

funkcí více či méně přispívají k bezproblémovému chodu celého střeţícího celku. Pro 

vyzdviţení potřeby modernizace a systematizace dat bylo vhodné popsat aktuální stav  

a moţnosti dokumentace a zároveň informační technologie podporující jednotky PO při 

zdolávání mimořádných událostí v operačním řízení.  

Důleţitou kapitolou diplomové práce je prezentace Národního informačního 

systému integrovaného záchranného systému, na jehoţ struktuře lze navrhovaný funkční 

celek stavět. Současně lze ovšem uvaţovat o navrhovaném funkčním celku jako o zcela 

autonomním, bez návaznosti na jiné systémy. Je důleţité zmínit, ţe projekt NIS IZS a na 

něj navazující krajské projekty jsou aktuálně také pouze návrhem. V tomto směru je 

vhodné nadále zkoumat moţnosti jeho vyuţití a to především s ohledem na zvýšení 

efektivity zdolávání mimořádných událostí nejen jednotkami PO, ale i dalšími sloţkami 

IZS.  

V podstatné části diplomové práce je řešen samotný návrh novodobého zpracování 

dat s uvedením novodobých informačních systémů zaměřených především na podporu 

jednotek PO, na jejichţ programovém prostředí lze navrhovaný nadstavbový modul 

uvaţovat. V hlavní kapitole jsou téţ zmíněny jiţ provozované systémy, avšak se 

zaměřením na elektrické zabezpečení objektů proti neoprávněnému vniknutí osob. 

Struktura a software těchto systémů jsou v mnoha směrech velmi podobné uvaţovanému 

návrhu. Po uvedení bezpečnostních systémů je v diplomové práci řešen nadstavbový 

modul aktivovaných čidel EPS, kde jsou uvedeny moţné směry řešení s uváţením 

moţností jejich vyuţití v reálném provozu. S ohledem na navrhovaný model je poukázáno 
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na poţadavky kladené na jednotlivé prvky funkčního celku, jejichţ závislost je dále 

graficky rozkreslena. S odkazem na zjištěné moţnosti je v závěru stěţejní kapitoly 

podrobněji uveden návrh funkčnosti nadstavbového modulu pro podporu jednotek PO 

v případě zdolávání MU v objektu napojeném k PCO EPS. 
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Smlouva o připojení elektrické poţární 

signalizace na pult centrální ochrany 

 

 

 

1) ......................................., se sídlem ..........................................., IČO: ..........................., 

bankovní spojení: ……………..., zastoupený  ...........................................,  

     na straně jedné jako provozovatel elektrické požární signalizace (provozovatel EPS) 

 

a 

 

 

2) Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IČO 70883378, 

Kaplířova  9, 320 68  Plzeň,  zastoupená  ředitelem  HZS  Plzeňského  kraje  

     plk. Ing. Františkem Pavlasem, 

     

    na straně druhé jako provozovatel pultu centrální ochrany (provozovatel PCO) 

 

 

 

    uzavírají níţe uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

 

smlouvu o připojení elektrické poţární signalizace 

na pult centrální ochrany 

 

 

I. 
Předmět smlouvy 

 

 Předmětem této smlouvy je připojení elektrické poţární signalizace (dále jen 

„EPS“)  objektu .................................................., na pult centrální ochrany (dále jen 

„PCO“), jehoţ účelem je sledování poţárně taktických informací z ústředen elektrické 

poţární signalizace na  

operačním středisku (dále jen „OPIS“) provozovatele PCO, tj. v místě s trvalou                       

a kvalifikovanou obsluhou. Přenos informací z  EPS na PCO je realizován zařízením 

dálkového přenosu (dále jen „ZDP“). ZDP není předmětem této smlouvy.   

 

 

II. 
Poplatky 

 

(1) Provozovatel EPS se zavazuje: 
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a) Platit provozovateli PCO poplatky za zajištění trvalé obsluhy EPS, prováděné 

prostřednictvím ZDP a PCO.  

 

Výše měsíčního poplatku činí 1 600,-Kč 
 

Poplatek bude hrazen pololetně, a to vţdy do 10. ledna a 10. července kalendářního 

roku za dané pololetí. 

Poplatek od doby účinnosti této smlouvy do 30. 6. nebo do 31. 12. daného 

kalendářního roku bude uhrazen do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy s 

výjimkou nabytí účinnosti této smlouvy dnem 1. prosince daného kalendářního roku, 

kdy bude poplatek uhrazen do 15.12. daného kalendářního roku. 

 

V případě ukončení smluvního vztahu bude případný přeplatek vrácen provozovateli 

EPS. 

Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS musí mít kvalifikaci alespoň osob poučených 

v souladu s ČSN 34 3100. Osoby pověřené obsluhou ZDP a PCO postupují podle 

pokynů obsaţených v této smlouvě. Zjištěné závady neprodleně hlásí osobám 

uvedeným v této smlouvě. 

 

b) Platit provozovateli PCO poplatky v případě výjezdů zásahových jednotek 

provozovatele PCO (dále jen „jednotka“) na základě neţádoucího hlášení stavu 

„požár“, jestliţe jde         o plané poplachy zaviněné technickým selháním zařízení EPS 

nebo ZDP, nedbalostí pracovníků provozovatele EPS a ZDP nebo osob zdrţujících se 

s jeho vědomím v objektech střeţených EPS, porušením norem, předpisů a nařízení, 

interních směrnic, zákazů a příkazů nebo jiných obecně platných technických nebo 

právních předpisů. Výjezd je povaţován za uskutečněný v okamţiku, kdy jednotka po 

vyhlášení poplachu opustí poţární stanici. 

 

Výše poplatku za kaţdý takový výjezd činí XXXX,- Kč.  
 

Poplatek bude hrazen na základě zaslané faktury, jejíţ splatnost bude stanovena                

na 30 dnů. 

      V období jednoho kalendářního roku nebudou první dva plané poplachy fakturovány. 

 

 (2) Příslušná částka bude ze strany provozovatele EPS zasílána na účet 

provozovatele PCO, č. účtu 19-7243881/0710, variabilní symbol XXX 

 

Osoba odpovědná za platby na straně provozovatele EPS: 

.................................... (adresa účtárny:.................................)  spojení:  ........................ 

 

(3) Smluvní strany se dohodly, ţe výše poplatků stanovených v čl. II. této smlouvy 

můţe být jednou ročně změněna písemným dodatkem k této smlouvě, odsouhlaseným             

a podepsaným oběma smluvními stranami, a to v závislosti na případných změnách 

nákladů provozovatele PCO na provoz a obsluhu PCO.  

 

(4) V případě nedodrţení termínu splatnosti poplatků uvedených v čl. II této 

smlouvy provozovatelem EPS má provozovatel PCO právo účtovat úrok z prodlení ve výši 

0,05% z dluţné částky za kaţdý den prodlení. 
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III. 
Povinnosti provozovatele EPS 

 

 (1) Před zahájením provozu musí provozovatel EPS prokázat funkčnost zařízení 

EPS   a ZDP a předat provozovateli PCO: 

a) doklad o dokončené montáţi systému nebo zařízení, osvědčení o jakosti a kompletnosti 

zařízení, protokol o uvedení do provozu a protokoly o výchozích revizích, u stávajících 

zařízení platné protokoly pravidelných revizí zařízení a jejich částí, 

b) doklad o praktickém ověření funkce zařízení nebo hlavních komponentů systému              

u zařízení, 

c)   prověření   úplnosti   a    správnosti    přenášených    údajů    z   poţární   ústředny  na  

pult     

centralizované ostrahy   –   tento    doklad     potvrdí     operační    důstojník 

provozovatele PCO,  

d) operativní dokumentaci; operativní dokumentací se rozumí podklady k zajištění 

orientace v objektu odsouhlasené příslušným územním odborem provozovatele PCO. 

Operativní dokumentace se skládá zejména z:   

i) textové části s adresou, vstupy do objektu, umístěním KTPO a uzávěry médií, 

ii) operativních karet DZP, 

iii) mapových podkladů, 

iv) fotodokumentace vstupů, umístění KTPO, ústředny EPS, OPPO, uzávěrů apod. 

v) půdorysných plánů všech střeţených prostor s vyznačením uzávěrů médií, 

umístěním NL apod., 

vi) půdorysných plánů všech střeţených prostor s vyznačením umístění hlásičů 

EPS        a dalších poţárně bezpečnostních zařízení, 

vii) tabulky přenosu informací, názvů smyček na panelu EPS, označení na 

půdorysných plánech a případné další důleţité informace, a to pro kaţdé 

jednotlivé podlaţí (případně jeden půdorysný plán), 

viii) dalších informací dle poţadavků příslušného územního odboru. 

 

  (2) Operativní dokumentace bude vyhotovena v písemné a elektronické podobě dle 

poţadavků příslušného územního odboru. 

 

(3) Pro zajištění rychlé orientace jednotky v objektu při ověřování signálu „požár“ 

nebo při mimořádné události bude v místnosti ústředny EPS uloţena operativní 

dokumentace. Zároveň zde musí být pro jednotku srozumitelný návod k zajištění přesné 

identifikace místa vzniku poţáru. Označení prostorů (místností) na ústředně a v operativní 

dokumentaci musí odpovídat údajům a označení prostorů v objektu. Při jakýchkoliv 

změnách musí být neprodleně provedena úprava operativní dokumentace. 

 

Místo uloţení operativní dokumentace:    a) písemná forma 

1 x provozovatel EPS 

3 x územní odbor provozovatele PCO 

             b) elektronická forma (formát PDF) 

        1 x územní odbor provozovatele PCO 

 

(4) Připojení EPS k zařízení ZDP a PCO nezbavuje provozovatele EPS povinností 

stanovených v ČSN – EN 54 (34 2710) „Předpisy pro zařízení elektrické poţární 

signalizace“, týkajících se určování osob odpovědných za provoz, pověřených obsluhou i 



PŘÍLOHA A                                      DIPLOMOVÁ PRÁCE    Bc. Vojtěch NOVÁK 

Str. 4  Smlouva o připojení EPS na PCO 

 

údrţbou zařízení EPS, stejně tak jako provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných 

revizí EPS. 

 

(5) Ve všech případech, kdy bude ústředna EPS připojena na PCO, nemusí být 

trvale obsluhována. Ústředna EPS však musí být trvale obsluhována po dobu výpadku 

ZDP nebo PCO. 

 

(6) Provozovatel EPS se zavazuje udrţovat zařízení EPS a vysílací část ZDP 

v dobrém technickém stavu, aby byla zajištěna jeho maximální spolehlivost a bylo 

předcházeno v maximální míře neţádoucím planým poplachům. 

 

 (7) Provozovatel EPS je povinen oznámit vznik poruchy na zařízení EPS nebo ZDP     

a její odstranění na OPIS provozovatele PCO. Toto je třeba oznámit příslušnými 

technickými prostředky (telefon, fax) operačnímu důstojníkovi nebo operačnímu 

technikovi provozovatele PCO (dále jen „obsluha OPIS“) s tím, ţe oznamovatel musí být 

odpovědným zástupcem uvedeným v článku VII. této smlouvy. Vţdy uvede své jméno a 

funkci. Do odstranění poruchy zařízení EPS nebo ZDP se pohlíţí na zařízení jako na 

vypnuté. 

  

 (8) Provozovatel EPS má za povinnost oznámit obsluze OPIS vypnutí zařízení EPS      

a ZDP nebo zahájení činnosti, která můţe ovlivnit činnost EPS a ZDP. Po tuto dobu  se  

pohlíţí  na  zařízení  jako  na  vypnuté.  Opětovně  musí  provozovatel  EPS oznámit 

uvedení EPS či ZDP do provozu nebo ukončení činnosti, která můţe ovlivnit činnost EPS 

a ZDP, a to telefonicky či faxem obsluze OPIS. Oznamovatel musí být odpovědným 

zástupcem uvedeným v článku VII. této smlouvy. Vţdy uvede své jméno a funkci. 

 

 

IV. 
Povinnosti provozovatele PCO 

 

 (1) Provozovatel PCO se zavazuje udrţovat PCO v aktivním a provozuschopném 

stavu, a to včetně přítomnosti kvalifikované obsluhy. V případě technické poruchy PCO 

zajistí obsluha OPIS neprodleně všemi dostupnými technickými prostředky (fax, telefon se 

záznamem apod.) vyrozumění nejméně jednoho odpovědného zástupce provozovatele EPS     

a toto vyrozumění zaprotokoluje. 

 

 

 (2) Při hlášení stavu „porucha elektrické požární signalizace“ (případně stavu 

„ztráta napájení ze sítě“, „porucha baterie“ či „sabotáž“) na PCO zajistí obsluha OPIS 

neprodleně všemi dostupnými technickými prostředky (fax, telefon se záznamem apod.) 

vyrozumění nejméně jednoho odpovědného zástupce provozovatele EPS a toto 

vyrozumění zaprotokoluje. Seznam  odpovědných  zástupců  provozovatele  EPS  je  

uveden  v článku VII. této smlouvy.  

Dále o stavu „porucha elektrické požární signalizace“ (případně stavu „ztráta napájení ze 

sítě“, či „porucha baterie“) vyrozumí všemi dostupnými technickými prostředky (fax, 

telefon se záznamem) servisní sluţbu EPS. 

 

 (3) Při hlášení stavu „výpadek zařízení dálkového přenosu“ („porucha zařízení 

dálkového přenosu“) na PCO zajistí obsluha OPIS neprodleně všemi dostupnými 

technickými prostředky (fax, telefon se záznamem apod.) vyrozumění nejméně jednoho 
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odpovědného zástupce provozovatele EPS a toto vyrozumění zaprotokoluje. Seznam 

odpovědných zástupců provozovatele EPS je uveden v článku VII. této smlouvy. Dále o 

stavu „výpadek zařízení dálkového přenosu“ („porucha zařízení dálkového přenosu“) 

vyrozumí všemi dostupnými technickými prostředky (fax, telefon se záznamem) servisní 

sluţbu pro přenosovou cestu ZDP a toto vyrozumění zaprotokoluje.  

 

Spojení na servisní sluţbu: 
EPS – ......................................................... 

odpovědný zástupce: ......................spojení: 

 

ZDP –…………………………………….. 

 odpovědný zástupce: ......................spojení: 

 

Pokud si provozovatel EPS nezajistil servisní sluţbu pro přenosovou cestu ZDP či pokud 

neuvedl v této smlouvě na servisní sluţbu ţádné spojení, zavazuje se zajistit vlastními 

silami   a prostředky na základě vyrozumění dle tohoto odstavce odstranění závady. 

 

 (4) Za vyrozumění uskutečněné podle odstavce 2 a 3 se povaţuje prokazatelné 

odeslání zprávy prostřednictvím dostupných technických prostředků (fax, telefon se 

záznamem), a to bez ohledu na to, zda tato zpráva byla příslušné osobě skutečně doručena.    

Po odeslání a zaprotokolování zprávy o zmíněných skutečnostech nenese provozovatel 

PCO ţádnou odpovědnost za moţné důsledky pro poţární bezpečnost objektu u 

provozovatele EPS, jeţ mohou nastat jako následek nefunkčnosti EPS a ZDP.  Do doby, 

neţ provozovatel EPS oznámí obsluze OPIS telefonicky či faxem uvedení EPS a ZDP do 

provozu, se pohlíţí na zařízení jako na vypnuté. 

 

(5) Při hlášení stavu „předpožár“ elektrické poţární signalizace na PCO obsluha 

OPIS neprovádí ţádnou činnost. Neprodlený výjezd jednotky, informování operačního 

střediska Policie ČR a bezodkladné informování provozovatele EPS obsluha OPIS provádí 

na základě hlášení stavu „požár“ (odst. 6 tohoto článku).  

 

 (6) Při hlášení stavu „požár“ elektrické poţární signalizace na PCO zajistí obsluha 

OPIS: 

a) neprodlený výjezd jednotky do místa, které tento stav signalizuje, a to v početním 

stavu    a s technikou, která odpovídá předpokládanému rozsahu zásahu, 

b) neprodlené informování operačního střediska Policie ČR o výjezdu jednotky k zásahu, 

c) bezodkladné informování provozovatele EPS o této skutečnosti. Dobu vyrozumění 

odpovědného zástupce provozovatele EPS uvede v popisu časového průběhu události.  

  

 

V. 
Odpovědnost provozovatele PCO 

 

 V případě vypnutí zařízení EPS nebo ZDP nebo v případě poruchového stavu EPS 

popřípadě poruchového stavu ZDP nebo PCO, které mohou mít za následek selhání funkce 

těchto zařízení, nenese provozovatel PCO ţádnou odpovědnost za moţné důsledky 

vyplývající z této situace pro poţární bezpečnost objektu u provozovatele EPS. 
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VI. 
Přístup do objektu 

 

 (1) Nedílnou součástí a podmínkou pro uvedení ZDP do provozu je instalace 

obsluţného pole poţární ochrany. 

 

 2) Způsob a podmínky vstupu do objektu: Na plášti objektu je osazen klíčový trezor 

poţární ochrany. Tento klíčový trezor musí obsahovat:  

a) generální klíč umoţňující vstup do všech prostorů, a to včetně prostorů uţívaných 

jinými uţivateli nebo nájemci. Vstupy, které nebudou v rozporu s tímto ustanovením 

vybaveny generálním klíčem, budou v případě nutnosti otevřeny násilně. Provozovatel 

PCO v takovém případě neodpovídá za škody vzniklé takovýmto násilným vstupem.  

b) klíč od obsluţného pole poţární ochrany.  

 

(3) Provozovatel PCO nenese ţádnou odpovědnost za zneuţití univerzálního klíče     

od klíčového trezoru třetí osobou, neboť není jeho jediným a výhradním vlastníkem. 

 

 (4) Po kaţdém vstupu jednotek do objektu střeţeného EPS bude provedeno 

uzavření objektu za účasti zástupce provozovatele EPS a Policie ČR. Pokud nebude moţno 

provést vyrozumění zástupce provozovatele EPS nebo se zástupce provozovatele EPS 

nedostaví do 30 minut od vyrozumění, bude provedeno uzamčení objektu a převedení 

objektu do reţimu hlídání za účasti Policie ČR.  

 

(5) Při kaţdém vstupu jednotek do objektu bude proveden zápis do Poţární knihy, 

která je uloţena s Provozní knihou EPS a operativní dokumentací v místnosti ústředny 

EPS.  

 

VII. 

Vymezení odpovědných zástupců 

 

Zástupce provozovatele EPS:  ……………. spojení: …………………….  

     ……………. spojení: …………………….  

     ……………. spojení: …………………….  

 

Zástupce provozovatele EPS má právo odvolat vyhlášení poplachu jednotce, a to aţ do 

doby, dokud tato jednotka neopustí stanici. 

 

 

Zástupce provozovatele PCO: HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň, 

           mjr. Ing. Michal Pathy            spojení: 725045401, 950331162 

                                             obsluha KOPIS                     spojení: 950 330 119    

 

Smluvní strany jsou oprávněny kontaktní osoby a spojení měnit či doplňovat  

i jednostranně. Tato změna je účinná jejím písemným oznámením druhé smluvní straně. 

Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit změny kontaktních osob druhé smluvní 

straně.         
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VIII. 
Platnost smlouvy a výpovědní lhůta 

 

(1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smluvní vztah můţe kterákoliv ze 

smluvních stran ukončit výpovědí, a to i bez udání výpovědního důvodu. Výpovědní lhůta 

činí v takovém případě 3 měsíce a počíná běţet od 1. dne měsíce následujícího po doručení 

výpovědi druhé smluvní straně.  

 

(2) Smluvní vztah můţe být ukončen okamţitým odstoupením od smlouvy ze 

strany provozovatele PCO. K okamţitému odstoupení od smlouvy můţe provozovatel 

PCO přistoupit z těchto důvodů: 

a) nezaplacení sjednaného poplatku ze strany provozovatele EPS ve lhůtě 15 dnů                

po sjednaném termínu, 

b) neplnění povinností dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, ze strany provozovatele EPS, 

c) neplnění povinností dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy ze strany provozovatele EPS. 

 

(3) Tato smlouva platí pouze pro rozsah prostorů a činností střeţených EPS v době 

podepsání smlouvy. Změna rozsahu střeţených prostor či změna činností ve střeţených 

prostorech je důvodem ke změně smlouvy. 

 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 

 (1) Tato smlouva můţe být měněna nebo doplňována pouze formou písemných, 

číslovaných dodatků, a to jen po dohodě obou smluvních stran, ledaţe smlouva stanoví 

jinak. 

 

 (2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, provozovatel EPS a provozovatel 

PCO obdrţí po jednom výtisku. 

 

(3) Tato smlouva nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po dni podpisu smluvní stranou, která smlouvu podepsala jako druhá v pořadí.  

 

(4) Smluvní strany prohlašují, ţe tato smlouva byla uzavřena na základě jejich 

svobodné a pravé vůle, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz 

čehoţ připojují podpisy svých zástupců. 

 

  

V ............................. dne ……………..   V Plzni dne ……………… 

 

Za .............................:      Za HZS Plzeňského kraje:  

 

 

 

 

 

...........................................               .................................................. 

ředitel HZS Plzeňského kraje 

        plk. Ing. František Pavlas
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