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Anotace 

KAŠNÝ, Tomáš. Systémy EPS a jejich využití ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2014 

Bakalářská práce se zabývá systémy elektrické požární signalizace a jejich využití 

v prostorách společnosti ArcelorMittal Ostrava. V úvodní části bakalářské práce je popsán 

systém elektrické požární signalizace a jeho základní prvky s návazností na využití ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava. V další části jsou uvedeny základní informace o 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a diskutovány výsledky vlastního šetření, jež jsou 

orientované na vyhodnocení současného stavu využití instalací systémů elektrické požární 

signalizace ve společnosti ArcelorMittal Ostrava. Vyhodnocení současného stavu je rovněž 

doplněno o návrh možného směru budoucího vývoje. 

Klíčová slova: hlásič požáru, planý poplach, požár, systém elektrické požární signalizace 

Annotation 

KAŠNÝ, Tomáš.Fire detection and alarm systems and their usage in company Arcelor Mittal 

Ostrava a.s. 

Bachelor  thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava 2014 

The theses deal with fire alarm systems and their usage in the premises of ArcelorMittal 

Ostrava. In the first partof the thesis describes the fire alarm system and its basic elements in 

connection with the use of ArcelorMittal Ostrava. The next part provides basic information 

about ArcelorMittal Ostrava and discuss the results of its own investigation focused on the 

evalution of the current state of the use of the installation of fire alarm system in 

ArcelorMittal Ostrava. Assessment of the current situation is also accompanied by a proposal 

for the possible direction of future development. 
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Seznam použitých zkratek 

AMO  ArcelorMittal Ostrava a.s.  

CCTV  Uzavřený televizní okruh (Closed Circuit Television) 

EPS  Elektrická požární signalizace 

GIS  Geografický informační systém (Geographic Information System) 

GPRS  Technologie pro přenos dat, určená pro uživatele GSM mobilních telefonů 

(General Packet Radio Service) 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile        

  Communication) 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IP  Protokol používaný v počítačových sítích (Internet Protocol) 

IR  Infračervený (Infrared) 

kBq  Kilobecquerel 

LED  Dioda emitující světlo (Light-Emitting Diode) 

Nm  Nanometr 

pA  Pikoampér 

PBZ  Požární bezpečnostní zařízení 

PCO  Pult centralizované ochrany 

UV  Ultrafialový (Ultraviolet) 

ZOE  Zodpovědná osoba elektro
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Úvod 

V České republice nastane každoročně několik tisíc požárů způsobujících značné 

ztráty na životech a zdraví, jejichž následkem vznikají rovněž vysoké ekonomické a přímé 

materiální škody. Dominantní podíl na počtech požáru ve smyslu statistických údajů přitom 

zaujímají kategorie domácnosti a veřejné a osobní služby (školství, zdravotnictví, veřejná 

správa, obchody apod.). Uvedenou skutečnost lze v případě diskutované kategorie, přisuzovat 

především nedbalosti související např. s kouřením, neodbornou manipulací s elektrickými 

spotřebiči, lehkomyslným zacházením s otevřeným ohněm, a to v důsledku falešně 

získaného pocitu bezpečí a podceňování možného rizika vzniku požáru. Z pohledu statistik 

je paradoxně v oblastech s vysokým rizikem vzniku požáru, mezi které lze zařadit např. 

průmysl a zemědělství, situace zcela odlišná. Uvedenou skutečnost lze vysvětlit především 

tím, že i přes vyšší riziko vzniku požáru v daných oblastech je tato situace eliminována 

především důsledným dodržováním přijatých protipožárních opatření i využitím aktivních 

forem protipožární ochrany. Podrobnější přehled podílů jednotlivých odvětví na počtech 

požáru v ČR za období let 2004 až 2013 znázorňuje Obr. 1.  

 

Obr. 1: Podíl jednotlivých odvětví na počtech požáru v ČR v letech 2004-2013 

Ve zmiňovaném období let 2004 až 2013 vznikly při požárech přímé škody ve výši 

22,3 mld. Kč. Rozborem statistických údajů bylo zjištěno, že počet požárů v jednotlivých 
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odvětvích není úměrný výši škod. Oblast průmyslu se podílí na celkovém počtu požárů 

pouze 8%, ale co se týče výše způsobených škod, zaujímá první místo. Uvedenou 

skutečnost ilustruje Obr. 2. 

V oblasti průmyslu došlo v období let 2004 až 2013 při požárech k přímé škodě 

6,64 mld. Kč. Detailní přehled počtu požárů v průmyslu a výše vzniklých škod je 

znázorněn na Obr. 3 [19]. 

 

Obr. 2: Podíl jednotlivých odvětví na celkové škodě vzniklé při požárech v letech 2004–2013 

 

Obr. 3: Počet požáru a vzniklé škody při požárech v průmyslu v letech 2004-2013 
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Současná doba se vyznačuje velmi intenzivním rozvojem veškerých průmyslových 

odvětví. V důsledku zavádění nových druhů stavebních materiálů, konstrukčních prvků a 

technologií však narůstá i riziko vzniku požárů. V průmyslových prostorách se vyskytuje 

velké množství hořlavin a iniciačních zdrojů, které za podmínek, kdy selže obsluha, 

kontrola a další související preventivní opatření, mohou způsobit vznik požáru. Ve 

společnosti, jako je ArcelorMittal Ostrava (dále jen AMO), je zásadní zajištění dodávky 

elektrické energie pro bezpečný chod zařízení. Ve společnosti AMO je velmi rozsáhlá a 

spletitá síť rozvodu elektrické energie, a to silových a slaboproudých. Právě síť rozvodu 

elektrické energie představuje největší potenciální zdroj vzniku požáru. Jednou z alternativ 

využití prvků aktivní požární ochrany je elektrická požární signalizace (dále jen EPS), 

která automaticky nebo prostřednictvím člověka zajišťuje včasnou a rychlou detekci a 

lokalizaci vzniku ohniska požáru. Hlavním přínosem použití systému EPS, je minimalizace 

doby volného rozvoje požáru, zabránění vzniku velkých materiálních ztrát a ztrát na 

lidských životech a zdraví. 

Cílem předložené bakalářské práce je na základě osobního šetření zhodnotit 

současný stav v oblasti využití systému EPS jako formy aktivní ochrany před požárem ve 

společnosti AMO. 
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1 Rešerše 

Pro potřebu vypracování bakalářské práce bylo využito informací z celé řady 

literárních zdrojů, a to nejen z publikací týkajících se problematiky samočinné detekce 

požáru, ale také technických a právních požadavků souvisejících návrhem, realizací i 

následným provozováním systémů detekce požáru s využitím EPS. V úvodní části bylo 

převážně využito statistických údajů dostupných z [19]. Statistiky obsahují údaje o 

vzniklých požárech v jednotlivých odvětvích a výše způsobených škod v letech 2004 až 

2013.  

Další část práce se věnuje již samotnému systému EPS. Mezi vyhledané literární 

zdroje potřebné pro objasnění problematiky EPS byla použita publikace [1]. Tato 

publikace se věnuje požárně bezpečnostním zařízením a obsahují podrobný popis 

základních funkcí, prvků a rozdělení EPS. K dalším publikacím věnujícím se dané 

problematice lze zařadit [3, 7]. První zmiňovaná publikace se zabývá problematikou 

vzniku požáru v uzavřených prostorách. V první části této publikace lze nalézt informace, 

které se věnují uplatnění EPS v ochraně osob a majetku a popisu systémů EPS. Druhá 

zmíněná publikace je věnována problematice využití EPS v praxi. Rovněž obsahuje popis 

jednotlivých komponent systému EPS a princip jejich fungování. EPS je součástí 

uceleného systému protipožární ochrany objektů. Musí být instalována tam, kde je to 

vyžadováno na základě bezpečnostního posouzení stavby nebo se instaluje na přání 

vlastníka objektu. Dle vyhlášky 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), je systém EPS zařazen 

do kategorie vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení. Jedná se o zařízení, které při 

správné funkci vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví a ochranu majetku. 

Proto musí být systému EPS věnována potřebná pozornost. Pro správnou funkčnost 

systému je nutné dodržet určité zásady a postupy, ať už se jedná o vypracování projektu, 

následnou montáž, oživení systému nebo průběžnou údržbu. V České republice se touto 

problematikou zabývá [4]. Norma stanoví základní předpisy a technické požadavky pro 

zařízení elektrické požární signalizace. Další normou, která řeší správný návrh EPS, je [6]. 

Poměrně rozsáhlá požárně technická norma obsahuje požadavky na postup při navrhování 

EPS, dále technické požadavky na EPS a ustanovení o signalizaci poplachu. 
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2 Základní pojmy 

V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy, které se týkají elektrické požární 

signalizace a jsou použity v bakalářské práci. 

Doplňující zařízení – zařízení doplňující a rozšiřující funkci systému EPS (může 

aktivovat zařízení EPS nebo jím může být aktivováno). Jedná se zejména o zařízení 

dálkového přenosu, obslužné pole požární ochrany, a klíčový trezor požární ochrany [4]. 

Falešný poplach - tento typ poplachu je způsoben neznámou technickou příčinou. 

Nejčastěji se jedná o selhání systému, které je způsobeno například vysokofrekvenčním 

rušením, vadou detektoru, závadou elektronické součástky atd. Maximální přijatelná 

hodnota tohoto typu poplachu je jeden za dva roky [18]. 

Hlavní ústředna – trvale obsluhovaná ústředna EPS, která přejímá a vyhodnocuje 

výstupní signály vysílané hlásiči požáru, popřípadě přejímá a vyhodnocuje informace 

z vedlejších ústředen EPS; za trvalou obsluhu lze za předem stanovených podmínek 

považovat i obslužný panel instalovaný v místě trvalé obsluhy; hlavní ústředna EPS musí 

být umístěna v ohlašovně požáru ve střeženém objektu nebo prostoru [5]. 

Hlásič požáru - komponent systému elektrické požární signalizace, obsahující alespoň 

jeden senzor monitorující v daných časových intervalech určitý fyzikální anebo chemický 

jev spojený s požárem, který poskytne nejméně jeden odpovídající signál ústředně [5]. 

Ovládaná zařízení – zařízení či komponenty připojené na výstupní část ústředny EPS, 

která zajišťuje jejich ovládání (aktivaci) v případě signalizace požáru; např. požární 

klapky, požární dveře, požární výtahy, stabilní hasicí zařízení apod., které mohou tvořit 

systém protipožární ochrany [4]. 

Planý poplach – požární poplach způsobený jinými důvody než požárem [4]. 

Požár – každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo 

zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí, a nežádoucí hoření, 

při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně 

ohroženy [18]. 



6 

 

Průmysl – jako průmysl označujeme všechny výrobní činnosti, při kterých se pomocí 

technologií, tedy výrobních prostředků a výrobních postupů, získávají a zpracovávají 

suroviny na konečné výrobky [28]. 

Pult centralizované ochrany; PCO – trvale obsluhované a vyhodnocovací nadstavbové 

poplachové zařízení umístěné na místní či vzdálené ohlašovně požárů, do kterého jsou 

předávány informace týkající se stavu jednoho nebo více zařízení nebo systémů EPS [4]. 

Signál POŽÁR – signál, který indikuje vznik požáru [4]. 

Síťovaný systém – systém EPS, ve kterém je propojeno několik ústředen v síti a je 

schopno si vyměňovat informace, z nichž každá ústředna je schopna plnit funkci hlavní 

ústředny [4]. 

Vedlejší ústředna – ústředna EPS, která přijímá a vyhodnocuje výstupní signály vysílané 

hlásiči požáru, popřípadě přijímá a předává informace hlavní ústředně EPS, přičemž 

nemusí být trvale obsluhována [4]. 

Zařízení elektrické požární signalizace (EPS) – soubor hlásičů požáru, kabelů, 

kabelových tras, ústředen EPS a dalších komponentů, vytvářející systém, kterým akusticky 

i vizuálně signalizuje jakýkoliv stav zařízení a vytváří se započetí příslušných 

protipožárních opatření [6]. 
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3 Elektrická požární signalizace   

EPS je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením a zajišťuje prostřednictvím 

hlásičů rychlou detekci požáru. Tím zkracuje dobu pro zásah potřebný k záchraně osob a 

majetku. V případě, že je na EPS napojen hasicí systém, dochází k hašení automaticky na 

příkaz z ústředny EPS. Tímto se podstatně snižují následné škody, protože požár je často 

uhašen dříve, než se na místo dostanou záchranné složky [11]. 

Systém EPS umožňuje různé způsoby zapojení, možnost připojení mnoha 

odlišných druhů požárních hlásičů a dalších doplňujících zařízení. Jeden ze způsobů 

konfigurace systému EPS je zobrazen na Obr. 4. 

 

Obr. 4: Komponenty systému EPS 

  Základní rozdělení systému EPS  3.1

Všeobecně můžeme říci, že existují 2 typy systému EPS. Z hlediska principu 

funkce je možné systémy EPS rozdělit na:  

 Konvenční (neadresovatelné), 

 Adresovatelné. 

Konvenční (neadresovatelné) systémy 

Konvenční systémy neumožňují zcela přesnou lokalizaci detekce požáru. Detekci 

požáru rozpoznají pouze v rámci jednotlivé hlásicí linky (smyčky), tzn. nelze určit, který 
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hlásič signalizuje požár. V tomto systému se používají neadresné hlásiče a nemůžou se 

používat hlásiče, které přenášejí naměřenou veličinu do ústředny EPS. Kontrola 

provozuschopnosti linky se provádí metodou kontroly klidového proudu hlásicí linky nebo 

kontrolou impulsů aktivního zakončovacího člene [31]. 

U metody kontroly klidového proudu, je na konci hlásicí linky zapojen zakončovací 

odpor. Zakončovací odpor se volí tak, aby součet všech dílčích proudů hlásičů a proudu 

protékajícího zakončovacím odporem, ležel v předepsané toleranci klidového stavu. Při 

přerušení hlásicí linky dojde ke snížení proudu a ústředna hlásí poruchu na lince. Při zkratu 

hlásicí linky dojde k výraznému zvýšení proudu a ústředna nahlásí zkrat na lince. Proti 

příliš velkému proudu, vzniklém při zkratu na začátku hlásicí linky, je systém chráněn 

impedancí zdroje. U metody kontroly impulsů je na konci hlásicí linky zapojen aktivní 

zakončovací člen, který vysílá impulsy určité délky a velikosti proudu. Ústředna tento 

signál kontroluje a při přerušení linky hlásí chybu. Při zkratu se většinou ústředna chová, 

jak je již popsáno u první metody. Metoda kontroly impulsů je výhodnější v tom, že 

dochází k menšímu proudovému zatížení linky, a tím i k menšímu příkonu. To je výhodné 

při navrhování náhradních zdrojů, není zapotřebí takové kapacity akumulátorů [31]. 

Přenos signálu „Požár“ na ústřednu se provádí vyhodnocením proudových změn na 

hlásicí lince nebo vyhodnocením napěťových změn na hlásicí lince. Metoda vyhodnocení 

proudových změn vychází z toho, že při signalizaci „Požár“ hlásič zvýší proud na lince z 

klidového proudu na proud úrovně signalizující požár. Velikost proudu signalizující požár 

musí být dostatečně větší než klidový proud, aby se signál dál jednoznačně určit, ale musí 

také být dostatečně nižší, než proud zkratový, při kterém hlásí ústředna zkrat na lince. 

Komplikace mohou nastat, když požár začnou signalizovat dva hlásiče najednou, protože 

součet proudů signalizujících požár může překročit hranici proudu při zkratu a ústředna 

pak nenahlásí požár, ale zkrat. Při postupném hlášení požáru od více hlásičů však k 

vyhodnocení signálu jako zkrat dojít nemůže, protože po signálu požár se ústředna 

zablokuje a nemůže se na ní vyhodnotit signál zkrat [31]. 

Při signalizaci „Požár“ u metody napěťových změn hlásič zvýší proud na lince 

natolik, až dojde vlivem nenulové impedance zdroje k poklesu napětí na hlásicí lince. Při 

této metodě se nemůže stát, že signál z více hlásičů se vyhodnotí jako zkrat, protože 
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všechny hlásiče se snaží snížit hodnotu napětí na lince na stejnou hodnotu. Tato metoda se 

již dnes používá u naprosté většiny systému EPS [31]. 

Adresovatelné systémy 

Systém je schopen rozlišit signalizaci z konkrétního hlásiče. Jednotlivé hlásiče na 

hlásicí lince mají svou adresu, díky které ústředna a také obsluha ústředny vědí, který 

hlásič poplach vyvolal [31]. 

Adresovatelné systémy lze ještě dále rozdělit na sériovou adresaci a paralelní 

adresaci. Sériovou adresací se dále nebudeme zabývat, protože v systémech EPS 

instalovaných v AMO není použitá. 

Systémy s paralelní adresací  

 Princip je založen na digitální komunikaci ústředny a hlásičů formou napěťových 

nebo proudových změn na hlásicí lince, 

 Ústředna vyšle adresu, kterou příslušný hlásič dekóduje a následně přijme instrukce 

z ústředny a zpětně vyšle informace o svém stavu, 

 Pro větší spolehlivost se užívají tzv. kruhové linky, kde je možno použít izolátory, 

které v případě poruchy odpojí jen porouchanou část linky a zbytek linky je nadále 

funkční [7]. 

Základem paralelní adresace je digitální komunikace mezi ústřednou a hlásičem 

(senzorem) ve formě proudový případně napěťových změn na hlásicí lince. Ústředna 

komunikuje s hlásičem tak, že vyšle adresu hlásiče a další povely. Všechny hlásiče zprávu 

dekódují a hlásič, který dekóduje svou adresu, přijme povely vysílané ústřednou a odpoví 

svým stavovým signálem, který obsahuje všechny potřebné informace pro ústřednu 

(naměřená hodnota sledované veličiny, druh senzoru, povely z ústředny uložené v paměti 

senzoru, adresa senzoru apod.). Tímto způsobem může ústředna komunikovat s jakýmkoliv 

prvkem na hlásicí lince. Na hlásicí lince mohou být zapojeny i ovládací prvky, které 

ústředna může řídit. Veškerý digitální přenos na hlásicí lince je sériový a je chráněn proti 

chybě a rušení bezpečnostními kódy (minimálně paritou). Pro zvýšení spolehlivosti lze u 

většiny systému používat tzv. kruhovou hlásicí linku. Využití kruhové topologie hlásicí 

linky eliminuje možnost výpadku většího počtu prvků systému v případech, kdy by došlo 

k přerušení hlásicí linky. V tomto případě hlásicí linka z ústředny vychází a zase se do ní 
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vrací. Na hlásicí lince mohou být zapojeny i izolátory, které v případě zkratu na lince 

odpojí zkratovanou část mezi dvěma izolátory a až do opravy je linka provozována jako 

dvě samostatné větve. Způsob zapojení paralelní adresace je znázorněn na Obr. 5 [30]. 

 

Obr. 5: Paralelní adresace 

  Ústředna elektrické požární signalizace  3.2

Ústředna EPS (Obr. 6) slouží k zajištění základní komunikace s obsluhou a 

zajišťuje funkčnost celého systému EPS. Mezi základní funkce patří: 

 Napájení systému EPS elektrickou energií, 

 Vyhodnocení signalizace z hlásicích linek, 

 Signalizace poruchových stavů, 

 Předávání signálů do doplňujících zařízení, 

 Kontrola provozuschopnosti systému [7]. 

Ve smyslu dodávky elektrické energie pro správnou funkci systému EPS musí 

ústředna zajišťovat nepřetržité napájení hlásičů požáru a případně dalších prvků systému 

EPS. Dle [4] musí být systém EPS napájen vždy ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. 

Mimo napájení z elektrické sítě 230V/50 Hz mají i náhradní zdroj elektrické energie, 12 V 

nebo 24 V akumulátor, který zajišťuje v případě výpadku proudu napájení celého systému 

EPS (po dobu minimálně 24 hodin, z toho15 minut ve stavu signalizace „Požár“). Ústřednu 

lze rovněž připojit na záložní zdroj. Příkladem záložního zdroje je např. dieselgenerátor 

[20]. 

Z pohledu vyhodnocování signálů z hlásicí linky je situace závislá na druhu 

systému. Zpracování signálů od senzorů se provádí pomocí řetězců algoritmů, které 
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zabezpečují odolnost systému proti planým poplachům. Ústředna musí signalizovat 

minimálně svůj základní stav – Provoz, Porucha, Požár. U systému s kolektivní adresací se 

udává pouze, na které hlásicí lince požár nastal. U systémů s individuální adresací se udává 

hlásič nebo skupina hlásičů signalizující požár. Signalizace požáru má vždy přednost před 

signalizací poruchy. Ústředna může také ovládat další doplňující zařízení, a to přímo nebo 

pomocí řídících jednotek. Ústředny mají potenciálové a bezpotenciálové výstupy, pomocí 

kterých lze ovládat např. optickou a akustickou signalizaci. Ústředna musí zabezpečovat 

kontrolu provozuschopnosti, a to automaticky (tzv. watchdog), nebo manuálně. 

Automaticky probíhá taktéž kontrola hlásicích a signalizačních linek. U mikroprocesory 

řízených ústředen se obvykle provádí v určitých časových intervalech automatický test celé 

ústředny [20]. 

 

Obr. 6: Ústředna EPS - SCHRACK INTEGRAL 

Vzhledem k poměrně pestré nabídce prvků systému EPS využitelných v případě 

praktických aplikací jsou následující části textu věnovány pouze prvkům, které nacházejí 

své uplatnění při instalacích EPS v AMO. 

 Hlásiče požáru 3.3

Prvek EPS, který má v sobě zabudován minimálně jeden senzor a trvale nebo 

v určitých intervalech vyhodnocuje jevy (fyzikální, chemické) spojené s požárem (tato 

definice se nevztahuje na tlačítkové hlásiče). Hlásiče komunikují s ústřednou EPS 

prostřednictvím hlásicí linky [32]. 

Základní rozdělení hlásičů: 

 tlačítkové – k vyvolání poplachu je potřeba zásah lidského činitele, 
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 samočinné – reagují bez zásahu lidského činitele [1]. 

Podle způsobu prostorového snímání dané fyzikální veličiny: 

 bodové – sledují parametry v jednom bodě, 

 liniové/lineární – sledují parametry v určitém prostoru nebo úseku [1]. 

Podle sledovaní fyzikální veličiny: 

 teplotní – reaguje na překročení, nebo rychlost nárůstu teploty ve střeženém 

prostoru, 

 kouřové – sledují, zda je v prostoru přítomnost požárních aerosolů, 

 vyzařování plamene – reagují na přítomnost typických části spektra v ultrafialové 

(dále jen UV) a infračervené (dále jen IR) oblasti, 

 multisenzorové  - hlásič reagující na více než jeden průvodní jev v požáru, 

 speciální – mezi speciální hlásiče lze zařadit videodetekci kouře a plamene, 

využívající k detekci požáru průmyslových videokamer, které sledují střeženou 

oblast [1]. 

Podle metody vyhodnocení změn fyzikálního parametru: 

 diferenciální – reagují na překročení rychlosti změny pozorované veličiny, 

 maximální - reagují na překročení nastavené mezní hodnoty sledovaného 

parametru, 

 kombinované – kombinace dvou předchozích metod [1]. 

Podle časové reakce hlásiče: 

 bez zpoždění – reagují okamžitě po překročení maximální mezní nebo 

diferenciální hodnoty, 

 se zpožděním – sledovaný parametr nebo rychlost jeho změny musí překračovat 

mezní hodnotu po určitou dobu [1]. 

3.3.1 Hlásiče tlačítkové 

Tlačítkové hlásiče (Obr. 7) nevyhodnocují žádné fyzikální parametry. Tento druh 

hlásiče je určen k ručnímu vyhlášení požárního poplachu prostřednictvím funkčního 

tlačítka. Proti neúmyslné aktivaci jsou tlačítkové hlásiče opatřeny vhodným krycím 
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prvkem. V případě aktivace hlásiče je tlačítko aretováno v poloze signalizace požár, 

prostřednictvím mechanického nebo magnetického aretačního prvku. Pro deaktivaci 

hlásiče je tak potřeba nejdříve manuálně tlačítko odaretovat a až poté může obsluha zrušit 

poplach na ústředně [3, 7]. 

 

Obr. 7: Tlačítkový hlásič SHRACK MCP 535 

3.3.2  Hlásiče kouře 

Hlásiče kouře patří mezi nejčastěji využívané ve smyslu instalací systému EPS. 

Princip detekce je v případě hlásičů kouře založen na identifikaci a vyhodnocení pevných 

částic obsažených v kouři, který je generován vznikajícím požárem. Ve smyslu klasifikace 

hlásičů kouře lze tyto rozdělit dle metody identifikace, a to na: 

 hlásiče kouře ionizační (Obr. 8), 

 hlásiče kouře optické. 

V případě hlásičů kouře optických je pak možné hlásiče klasifikovat na hlásiče 

kouře na principu rozptylu optického paprsku a hlásiče kouře na principu absorpce 

optického paprsku [3, 7]. 

Hlásič kouře ionizační  

Detekční princip hlásiče je založen na vyhodnocování změn vodivosti detekční 

komůrky způsobené vniklým kouře do komůrky. Ve vymezeném prostoru detekční 

komůrky je instalována dvojice elektrod. Vzdušné prostředí detekční komůrky je z důvodů 
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vytvoření vodivého prostředí ionizováno prostřednictvím radioaktivního zářiče, nejčastěji 

v podobě 
241

Am s aktivitou řádu jednotek až desítek kBq. Pokud není v komůrce kouř, 

prochází jí proud 10–20 pA. Po vniknutí kouřových částic do komůrky dojde vlivem 

limitované pohyblivosti iontů ke snížení vodivosti. Kouřové částečky mají výrazně menší 

pohyblivost než ionty – sníží se v komůrce vodivost. Princip funkce ionizační komory 

hlásiče ilustruje Obr. 9. Jelikož na snížení vodivosti v ionizační komůrce nemá vliv pouze 

přítomnost pevných částic kouře, ale také okolní atmosférické vlivy (teplota, vlhkost, tlak 

vzduchu apod.), používají modernější hlásiče ještě navíc referenční komůrku, která je 

částečně nebo zcela uzavřená. Použitím hlásiče s částečně uzavřenou referenční komůrkou 

se změny odehrávající se v měrné komůrce taktéž odehrávají s určitým časovým 

zpožděním v referenční komůrce. Díky tomuto způsobu využití částečně uzavřené 

referenční komůrky je zachována citlivost hlásiče a zároveň je umožněno odstranění 

dlouhodobých změn v prostředí. Použití ionizačního hlásiče je vhodné do míst, kde požár 

vyvíjí viditelné i neviditelné aerosoly. Ve smyslu instalací jsou optimální pro detekci 

požáru s produkcí malých pevných částic v rozmezí 0,08–0,18 µm. Je-li v prostoru, kde je 

hlásič použit, možnost výskytu kouře za normálních podmínek nebo je prostředí prašné a 

agresivní, nedá se ionizační hlásič použít. Je však vhodný pro detekci zplodin žhnutí a pro 

použití do prostor s teplotou nepřesahující 49 °C [3, 8, 11, 12, 24]. 

 

Obr. 8: Ionizační kouřový hlásič MHG 181 
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Obr. 9: Princip funkce ionizačního hlásiče požáru [10] 

Hlásič kouře optický 

Pro detekci požáru je v případě hlásičů kouře optických využíváno vyhodnocování 

optických změn prostředí způsobených vznikem kouře. Ve smyslu principu detekce je 

využíváno vyhodnocování rozptylu nebo absorpce optického paprsku v důsledku interakce 

s kouřovými částicemi. Princip rozptylu je ve smyslu detekce optimální pro pevné částice o 

velikosti 4-10 µm. Princip absorpce pak pro částice o velikosti 0,3-10 µm [1, 3, 8, 12]. 

Hlásiče kouře na principu rozptylu 

Hlásiče kouře, které používají princip rozptylu, jsou nejčastěji hlásiče bodové. 

Detekční část hlásiče tvoří detekční komůrka, ve které je rovněž obsažen zdroj optického 

záření a přijímač optického záření. Detekční komůrka je vybavena labyrintem lamel. Funkce 

labyrintu lamel spočívá v zabránění vniknutí okolního světla do detekční komůrky, nicméně 

umožňuje vniknutí kouře. Detekční komůrka včetně lamel je záměrně zabarvená matnou 

černou barvou. Zabarvení umožňuje eliminaci možného odrazu zdrojem vysílaného optického 

záření od povrchu komůrky a tím je zvýšena spolehlivost funkce hlásiče z pohledu vzniku 

planých poplachů. Zdrojem optického záření bývá nejčastěji LED dioda pracující v IR oblasti. 

Přijímač tvoří IR detektor např. fototransistor.  Detekční komůrka je znázorněna na Obr. 10 [1, 

3, 11]. 

Vzájemná orientace zdroje a přijímače je uzpůsobena tak, aby za normálních podmínek 

(v komůrce není přítomen kouř) nemohlo dojít k dopadu vysílaného optického paprsku na 

přijímač. Dojde-li ke vzniku požáru, vnikne kouř do detekční komůrky, kde dojde k vzájemné 
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interakci optického paprsku s částicemi kouře. Optický paprsek se odráží od částic kouře a 

dochází k dopadu optického paprsku na přijímač. Princip detekce s využitím rozptylu je 

znázorněn na Obr. 11. Pro snížení spotřeby elektrické energie se využívá pulsního režimu 

zdroje optického záření. Použití pulsního režimu zdroje umožňuje taktéž zvýšení spolehlivosti 

detekce. Než dojde hlásičem k vyhlášení požáru, je vyhodnocováno, zda současně s vysíláním 

paprsku dochází k dopadu paprsku na přijímač. V případě, že k uvedené situaci dojde 

opakovaně, je stav vyhodnocen hlásičem jako požár. Hlásiče kouře využívající princip 

rozptylu, je vhodný pro použití k detekci pevných částic kouře velikosti 4–10 µm [1, 3, 11]. 

 

Obr. 10: Opticko-kouřový hlásič SLK-E: detekční komora s krytem 

 

Obr. 11: Princip rozptylu: levá část obrázku znázorňuje detekční komoru bez přítomnosti částeček kouře, pravá 

část obrázku obsahuje částečky kouře 
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Hlásiče kouře na principu absorpce 

Hlásiče kouře, které používají princip absorpce, jsou nejčastěji hlásiče lineární. Způsob 

detekce požáru, je u těchto hlásičů postaven na vyhodnocování změny intenzity záření 

vysílaného zdrojem k přijímači následkem jeho absorpce kouřem při průchodu chráněným 

prostorem. Princip detekce požáru s využitím zeslabení optického paprsku procházejícího 

kouřem je znázorněn na Obr. 12.  Hlásiče kouře využívající princip absorpce sestávají ze dvou 

vzájemně oddělených části. Tento způsob konstrukce může být řešen dvěma koncepcemi: 

 Vzájemně oddělený vysílač a přijímač (Obr. 13), 

 Vysílač a přijímač integrovaný v jedné části a odrazové zrcadlo. 

Vysílač je většinou tvořen zdrojem optického záření v IR oblasti. Přijímač tvoří 

obvykle IR fotodetektor, který je schopen při dopadu IR paprsku generovat elektrické napětí. 

Intenzita dopadajícího optického paprsku z vysílače do přijímače, určuje hodnotu 

vygenerovaného napětí. Úroveň, při které hlásič detekuje požár, je většinou nastavitelná a 

vyjadřuje zeslabení intenzity paprsku vysílaného vysílačem k přijímači a intenzity záření 

absorbovaného průchodem kouře (obvykle o 25%, 50% nebo 70%). Pokud dojde k úplnému 

přerušení paprsku je vyhlášena porucha. Hlásiče kouře využívající princip rozptylu, je vhodný 

pro použití k detekci pevných částic kouře velikosti 0,3–10 µm. Vzdálenost vysílače a 

přijímače bývá většinou 10–100 m [1, 7, 11]. 

 

Obr. 12: Princip detekce lineárního hlásiče kouře s odděleným vysílačem a přijímačem 
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Obr. 13: Lineární kouřový hlásič SCHRACK SPB-E na principu absorpce, vysílač a přijímač 

3.3.3  Hlásiče teplot 

Teplotní hlásiče jsou nejstarším typem používaným při automatické detekci požárů. 

Vývoj začal již v roce 1860. Mají největší spolehlivost ze všech typů hlásičů pro 

automatickou detekci požárů. Nejlépe se hodí do malých uzavřených prostor, kde je 

očekáván rychlý nárůst teploty [3]. Ve smyslu klasifikace lze hlásiče teplot rozdělit na: 

 Hlásič teplot bodový, 

 Hlásič teplot liniový/lineární. 

Hlásič teplot bodový 

Pracují na principu maximálním, nebo diferenciálním.  V praxi se však nejčastěji 

používají kombinované. U maximálních je pro signalizaci požáru potřeba, aby okolní 

teplota v místě instalace hlásiče překonala nastavenou mezní hodnotu detektoru.  U 

diferenciálních je zase sledována rychlost nárůstu teploty. Při konstrukci teplotních hlásičů 

jsou převážně používané dva termistory. Jeden z nich je přístupný okolnímu vzduchu a 

druhý je uzavřen a na změnu teploty reaguje s určitým zpožděním. Volně přístupný 

termistor je využíván pro maximální část detekce a pro diferenciální část slouží rozdíl 

teplot mezi oběma termistory [1, 7]. 
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3.3.4 Hlásiče vyzařování plamene 

Hlásiče plamene jsou hlásiče bodového typu. Detekují požár vyhodnocením 

specifických vlastností radiace plamene. Mezi specifické vlastnosti využívané pro detekci 

plamene patří spektrální charakter a intenzita vyzařování a frekvence oscilace plamene [7]. 

Základem spolehlivé detekce hlásičů je v případě hlásiče vyzařování plamene 

především: 

 Výběr vhodné spektrální oblasti, 

 Frekvenční analýza (3–30 Hz.), 

 Prahová hodnota intenzity záření, 

 Detekční algoritmus [11]. 

Hlásiče plamene lze rozdělit podle zaměření na specifickou oblast vlnových délek 

elektromagnetického spektra na: 

 IR hlásiče plamene, 

 UV hlásiče plamene, 

 UV/IR hlásiče plamene [30]. 

IR a UV/IR hlásiče plamene nejsou ve společnosti AMO využívány, proto nebudou 

dále diskutovány. 

Ultrafialové hlásiče plamene 

UV oblast, v které pracují UV hlásiče plamene, je vymezena vlnovými délkami λ = 

3,9.10
-7

–10
-8

 m, tj. 390–10 nm. Ve většině případů je u UV hlásičů vyzařování plamene 

využíváno vyhodnocování emise OH radikálů. UV hlásiče plamene jsou využívány hlavně 

pro detekci požárů charakteristických vznikem nesvítivých plamenů (např. plameny 

některých alkoholů nebo vodíku). UV hlásiče používají jako detekční prvek 

fotoelektrických nebo fotoodporových detektorů na bázi karbidů křemíku nebo nitridu 

hliníku. Zdrojem možných planých poplachů pro detekci UV hlásiči jsou blesky, 

obloukové svařování a radioaktivní materiál. UV hlásiče jsou schopny detekovat požár na 

vzdálenost maximálně 15 m. Mezi jeho největší výhody patří nízká cena a imunita vůči 

slunečnímu zářeni [3, 11]. 
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3.3.5 Hlásiče multisenzorové 

 Detekce vzniku požáru je v případě multisenzorových hlásičů vázaná identifikaci 

požáru minimálně dvěma senzory, fungujícími na odlišných principech detekce Vznik 

požáru je vyhodnocen splněním podmínek logické vazby. Nejčastěji se využívá kombinace 

principu detekce bodových hlásičů optických a teplotních. Multisenzorové hlásiče 

pomáhají snížit počet planých poplachů [9]. 

3.3.6 Videodetekce 

Videodetekce požáru patří mezi nejmodernější techniky detekce jevů a procesů 

doprovázejících požár. Její hlavní výhodou je schopnost rychlé detekce kouře a plamene. 

Videodetekce požáru může současným sledováním různých parametrů ve velkém prostoru 

dosahovat vyšší citlivosti detekce než jiná čidla EPS [2]. 

Princip činnosti 

Požární videodetekční systém používá pro monitorování zájmové oblasti jednu 

nebo několik videokamer, připojených prostřednictvím komunikačního zařízení, které 

přenáší videosignál z kamery, do zařízení pro zpracování videosignálu. Obsahuje-li 

sekvence snímků videosignálu znaky kouře a/nebo plamene, obstará zařízení pro 

zpracování signálu vyhlášení požárního poplachu [2]. 

Architektura 

Videodetekční požární systém je složený z více komponent (Obr. 14), určený pro 

detekci kouře a plamene, vznikajících při požáru, na základě analýzy videosignálu 

v reálném čase. Součásti systému tvoří obvykle standardní videokamera, vyhodnocovací 

jednotka a zálohovaný napájecí zdroj. Videodetekční analýzu provádí vyhodnocovací 

jednotka, která nevyžaduje přímý výhled na střežený prostor ani ve střeženém prostoru 

nemusí být. Přímý výhled na střeženou plochu vyžaduje pouze videokamera. K systému 

EPS je vyhodnocovací jednotka připojena prostřednictvím reléových vstupů. Aby mohl být 

systém začleněn do EPS, musí obsahovat řadu komponent, především zálohovaný napájecí 

zdroj (akumulátor), dostatečný pro zajištění náhradního napájení systému po dobu 

požadovanou normativy EPS. Analogový videosignál je v počítači digitalizován 

grabovacím zařízením a následně analyzován. První generace videodetekčních zařízení 

zahrnovala analogové kamery, osobní počítač s grabovací kartou, digitalizačním 
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a vyhodnocovacím softwarem a vstupně-výstupní zařízení. Vývoj mikroelektroniky 

následně umožnil implementovat vyhodnocovací algoritmus přímo do kamer. Vznikl tak 

kompaktní videodetektor požáru, který se vůči systému průmyslové televize (označovaný 

těž CCTV) chová jako síťová (dále jen IP) kamera a vůči EPS jako speciální detektor 

s poplachovým a poruchovým relé. Moderní videodetektory sdružují výhody IP CCTV –

 monitorování na více dohledových místech po datové síti včetně záznamu videosignálu na 

síťových IP rekordérech a výhody kompaktních detektorů kouře a plamene s velkým 

dosahem [31].  

 

Obr. 14: Architektura videodetekce kouře a požáru [28] 

Analýza  

            Plamen a kouř jsou identifikovány digitální analýzou videosignálu v reálném čase 

na základě svých spektrálních a prostorových charakteristik. Metody analýzy jsou založeny 

na pokročilých matematických a fyzikálních postupech, např. fraktálech, frekvenčních 

analýzách, vlnkových transformacích, Bayesovské statistice apod. Obraz je analyzován ve 

vícerozměrném prostoru, se zvyšováním počtu rozměrů zpracování videosignálu ale 

dochází k významnému nárůstu výpočetní náročnosti. Proto jsou některé modely 

zpracovány na základě čistě prostorových analýz, jiné na základě čistě frekvenčních 

analýz. Problémem videodetekce požáru je obtížné modelování plamene a kouře díky 

dynamické povaze jejich tvaru i textury vyplývající ze stochastického pohybu částic. 

Analýzu komplikují dynamické změny v prostoru nesouvisející s požárem, především 

pohyb osob a objektů, změny světelných podmínek, vznik překážek zakrývající část 

prostoru, větrání prostoru nebo nezamýšlený pohyb kamery. Zpočátku byla videodetekce 

požáru určena především pro detekci požáru v exteriérech, kde nejsou použitelná klasická 
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čidla EPS, avšak vývoj technologie a metod potlačení planých poplachů umožnily její 

použití i ve vnitřních prostorách [30]. 

 Doplňující a ovládaná zařízení EPS 3.4

Doplňující zařízení slouží k rozšíření funkce ústředny, jsou realizovány přímo v 

ústředně, nebo se umisťují samostatně na výstupy ústředny a hlásicí linku. Dle [4] mezi 

doplňující zařízení patří: 

 Zařízení dálkového přenosu slouží k přenosu výhradně poplachových a 

poruchových stavů z ústředny EPS na určené místo (nejčastěji ohlašovna požárů). 

Přenos je zajištěn i v nepřítomnosti, či selhání obsluhy, 

 Obslužná pole požární ochrany slouží pro usnadnění obsluhy ústředny EPS 

jednotkou požární ochrany v případě požáru signalizovaného EPS. Prostřednictvím 

obslužného pole požární ochran je možné provádět základní obsluhu EPS, 

 Klíčový trezor požární ochrany je určen pro usnadnění vstupu jednotky požární 

ochrany do objektu. Zde je možné použít klíčový trezor požární ochrany, ve kterém 

je uložen klíč od objektu [1]. 

V prostorách společnosti AMO je využíváno pouze zařízení dálkového přenosu. 

Přenos informací na pult centralizované ochrany (dále jen PCO) je zprostředkován 

několika způsoby: 

 Přenos po telefonní lince pomocí modemu WESTERMO - TD 36, 

 Přenos pomocí vysílače RADOM STX, 

o Rádiový přenos, 

o Přenos prostřednictvím podnikové datové sítě. 

Na výstupy ústředen EPS jsou také připojeny ovládaná zařízení, která v případě 

požárního poplachu zajistí zmírnění následků způsobených požárem. Přestože trh nabízí 

řadu prvků, které jsou určeny pro ovládání systémem EPS, budou zde uvedeny pouze 

zařízení s návazností na instalovaný systém EPS ve společnosti AMO. 
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Požární klapky 

Požární klapka (Obr. 15) je zařízení, které je používáno k oddělení jednotlivých 

požárních úseků, aby nemohlo dojít k přenosu a šíření požáru. Požární klapky se většinou 

instalují na vzduchotechnickém potrubí a konstrukcích jejich částí nebo technologií. Je 

nepřenosná a vytváří nedílnou součást konkrétního objektu nebo technologie. Je vyrobena 

tak, aby na základě impulzu (např. mechanického, teplotního, elektrického) list klapky 

uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a dýmu. 

 

Obr. 15: Požární klapka 

Požární ventilátor 

Požární ventilátory (Obr. 16) jsou zapínány a vypínány na podnět ústředny EPS a 

slouží k nucenému odvodu tepla a kouře v případě požáru. Odvodem tepla a kouře dojde 

ke snížení tepelné zátěže a zvýšení viditelnosti v prostoru zasaženého požárem. 
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Obr. 16: Požární ventilátor s požární klapkou 

Protipožární dveře 

Protipožární dveře přispívají k ochraně budov a prostor, zvláště se zvýšeným 

požárním nebezpečím. Tyto prostory jsou rozděleny na úseky tak, aby se v případě požáru 

plameny nerozšířily na celý objekt. A úkolem požárních dveří je zabránit rychlému šíření 

plamenů, kouře a také tepelného toku. Veškeré protipožární dveře se dají rozdělit do 

několika skupin dle požární odolnosti. To je časový úsek, po který odolávají plamenům a 

vysokým teplotám. Základní stupnice požární odolnosti jsou určeny ČSN v minutách od 15 

po 180 minut [26]. 

 Druhy EPS 3.5

Podle ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Navrhování požární elektrické 

signalizace, rozlišujeme dva druhy EPS: 

1. Jednostupňová 

 Samostatně fungující. 

2. Vícestupňová 

 U rozsáhlejších systémů, 

 Propojení více hlavních i vedlejších ústředen [32]. 

 



25 

 

4 ArcelorMittal Ostrava a.s.  

AMO patří do celosvětové skupiny ArcelorMittal, která je největším producentem 

oceli na světě s více než 315 000 zaměstnanci a výrobními závody v 60 zemích světa. 

Historie v současnosti největší hutní společnosti v České republice se datuje od 

roku 1942. Vítkovické železárny se v této době již nemohly dále rozrůstat vzhledem 

k umístění ve městě, a proto začala výstavba nového závodu v nedalekých Kunčicích [23]. 

Osamostatnění přišlo až 3. 12. 1952, kdy byla sepsána zakládací listina Nové Huti 

Klementa Gottwalda. Během následujících několika let se název společnosti ještě 

několikrát změnil. Nejvýznamnější okamžik nastal v roce 2007, kdy došlo ke spojení mezi 

Arcelorem a Mittalem, dvou největších ocelářských firem světa, což dalo společnosti 

současné jméno AMO [22]. 

AMO je největší hutní komplex v České republice. Výrobní činnost společnosti je 

zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. 

Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba 

produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou 

v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody [22]. 

 Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává 

společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. AMO a její dceřiné společnosti mají 

přes 7500 zaměstnanců. Vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou 

legislativou. Podnik již dnes splňuje emisní limity Evropské unie, které určuje nejlepší 

dostupná technika a které vstoupí v platnost až od roku 2016 [16]. 

Areál společnosti AMO se rozkládá v jihozápadní části Ostravy, konkrétně v městské 

části Ostrava-Kunčice. Hranice areálu vymezuje plochu o rozloze přibližně 750 ha.  

Areál společnosti je znázorněn v příloze č. 1. 
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5  Stav systému elektrické požární signalizace 

v ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Systémy EPS se pro realizaci protipožární ochrany společnosti AMO využívají již 

více než 30 let. Z pohledu celkové koncepce protipožární ochrany společnosti představuje 

využití systémů EPS klíčový způsob realizace aktivní formy ochrany před požárem. 

Termín klíčový způsob realizace protipožární ochrany je potřeba v daném případě chápat 

nejen v kontextu možnosti identifikace požáru, ale také v návaznosti funkce EPS na funkci 

dalších požárně bezpečnostních zařízení i realizaci represivního zásahu. 

Ve smyslu počtu instalací EPS je v současné době ve společnosti AMO instalováno 

celkem 34 ústředen EPS. Ze zmiňovaného počtu pak tvoří 18 ústředny SCHRACK, 15 

ústředny LITES a 1 ústředna APPOLO. Co do rozsahu instalace je systémy EPS střeženo 

celkově 25 objektů, přičemž jednotlivé ústředny jsou v případě daných aplikací 

provozovány buď jako jednostupňový systém EPS nebo systém síťovaný. U síťovaných 

systémů jsou ústředny vzájemně propojeny a schopny vzájemné komunikace. Situování 

ústředen je v AMO provedeno vždy do míst, kde je zajištěna trvalá 24 hodinová přítomnost 

obsluhy. Co do počtu instalovaných hlásičů a jejich druhů je v této době k ústřednám 

systému EPS připojeno celkově 7500 hlásičů požáru a to s podílem jednotlivých druhů viz 

Obr. 17. 

 

Obr. 17: Podíl jednotlivých druhů hlásičů ve smyslu instalace v AMO 
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Kromě již zmiňovaných hlásičů požáru je k ústřednám dále připojeno 423 

požárních klapek, 152 požárních ventilátorů, 6 jednotek ovládání protipožárních dveří a 8 

výstupů kamer systému videodetekce požáru na principu videodetekce kouře. U uvedených 

požárně bezpečnostních zařízení je pak jejich ovládání realizováno v závislosti na 

identifikaci místa požáru příslušnou ústřednou EPS. 

Informace o požáru zaznamenána ústřednami EPS je u systému provozovaných 

v AMO navíc s využitím zařízení dálkového přenosu zprostředkována na Hasičský 

záchranný sbor AMO (dále jen HZS AMO). Zde je instalován nadstavbový a grafický 

informační systém, který zpracovává hlášení z ústředen a poskytuje obsluze potřebné 

informace pro rychlý zásah v případě signalizace požárního poplachu. Celý systém 

instalací EPS je průběžně modernizován, přičemž ve smyslu modernizace jde především o 

snahu nahradit již značně technicky zastaralé ústředny LITES (MHU 103, MHU 106), 

ústřednami SCHRACK (Maxima D, Integral). Inovací prochází rovněž způsob realizace 

přenosů informací z ústředen na PCO, kdy jsou především v minulosti realizované způsoby 

přenosu informací prostřednictvím telefonních linek nahrazovány přenosem 

prostřednictvím rádiových systémů nebo přenosem po podnikové datové síti s využitím 

vysílačů RADOM. 

Objekty vybavené systémem EPS lze rozdělit na: 

 Elektroobjekty (motorovny, rozvodny, stykovny, trafostanice), 

 Kabelové kanály a prostory (kabelový kanál, kabelový prostor, kabelová šachta, 

kabelová stoupačka), 

 Ostatní prostory (administrační budovy, sklady, olejové a hydraulické sklepy). 

Pro objekty vybavené systémem EPS přijal podnik určitá organizační opatření. 

Mezi organizační opatření můžeme zařadit např. spolupráci odpovědných osob 

s jednotkami HZS při vzniku požáru v daných objektech, stanovení a dodržování 

pravidelných kontrol daných objektů, vypracování stanovené požární dokumentace [14]. 

Mezi organizační dokumentaci patří: 

 Pokyn ředitele pro výrobu a techniku: Provoz a údržba elektrické požární 

signalizace – tento dokument obsahuje detailní popis povinností jednotlivých osob 

přicházející do styku s EPS. Jsou zde uvedeny povinnosti osob provádějících 
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obsluhu, údržbu, servis EPS. Dále pak dokument obsahuje postup při součinnosti 

obsluhy EPS, obsluhy PCO HZS, velitele zásahu HZS AMO a v případě potřeby 

rovněž zodpovědné osoby elektro (dále jen ZOE), 

 Nařízení: Požární ochrana a prevence závažných havárií – nařízení obsahuje 

kapitolu uvádějící pokyny k projektování, montáži a provozu EPS, 

 Vypínací dokumentace – dokumentace, podle které se provádí v případě požáru 

kabelového objektu zajištění beznapěťového stavu elektrických rozvodných 

zařízení. Musí odpovídat skutečnému stavu a její platnost potvrzuje zástupce 

provozovatele každý rok nebo při každé změně, 

 Místní provozní pokyn – v souladu s pokyny výrobce EPS, společností AMO, 

organizační a technickou návazností EPS na systém požární ochrany AMO, je 

vypracován provozovatelem místní provozní pokyn pro provoz zařízení EPS nebo 

jeho části, které provozuje. Pokyn vypracovává osoba odpovědná za provoz 

zařízení EPS a při každé změně musí být aktualizován. 

Součinnost výše uvedených dokumentů vytváří velmi kvalitní organizační opatření 

pro bezproblémový chod systému EPS. Personál pověřený obsluhou EPS je řádně zaškolen 

a svým podpisem stvrzuje, že všemu bylo porozuměno. To je zaznamenáno v provozní 

knize, která mimo jiné slouží k provedení záznamu všech důležitých skutečností týkajících 

se EPS. Mezi tyto skutečnosti můžeme zařadit: 

 Preventivní prohlídky, 

 Záznamy o vzniklých požárech, 

 Kontrola, údržba a servis EPS, 

 Cvičení požárního poplachu. 

Systém označování hlásičů požáru v AMO 

Pro značení hlásičů EPS v adresovatelných systémech je stanoven jednotný systém, 

pomocí kterého se provádí číslování hlásičů EPS. Tento systém vychází z požadavků 

normy ČSN 73 0875 a respektuje požadavky jednotlivých provozů s ohledem na 

předpokládaný rozsah EPS [13]. 

Pro potřebu společnosti AMO byl systém značení hlásičů EPS upraven vnitřní 

organizační směrnicí. 
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Adresa hlásiče má tento tvar: 

XX-YYY/ZZ  

 XX - číslo ústředny EPS (číslice), 

 YYY - číslo smyčky na ústředně (číslice), 

 ZZ - číslo hlásiče požáru. 

Názorná ukázka číslování hlásičů je znázorněna na Obr. 18. 

 

Obr. 18: Způsob označování požárních hlásičů v AMO 

  Geografický informační systém 5.1

Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ) rovněž spolupracuje s doplňkovým 

systémem. Jedná se o Geografický informační systém ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen 

GIS AMO). GIS AMO je informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a 

analyzovat prostorová data a slouží jako informační podpora pro provozní a rozvojové 

aktivity na zájmovém území společnosti AMO. Systém GIS AMO nemá status 

vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 

Sb. o požární prevenci, a proto se systémy PBZ není aktivně propojen. Systém GIS 

spolupracuje s informačním systémem KOJA a SIEZA, které jsou umístěny na operačním 

středisku podnikové jednotky HZS. Jak již bylo řečeno výše, v areálu společnosti AMO je 

velmi rozsáhlá síť kabelových kanálů a prostor střežených EPS. Pro celistvý přehled 

podávající informace o kabelových kanálech a prostorách je v systému GIS AMO obsažen 

subsystém Krizový management, v němž je obsažena aplikace Kabelové objekty [14]. 

 



30 

 

Aplikace ve smyslu návaznosti na EPS obsahuje: 

 polohopis kabelových kanálů, vstupů do kanálů, protipožárních přepážek 

v kanálech, 

 vypínací dokumentace ke kabelovým vstupům: řízený dokument, obsahující úplnou 

a platnou informaci o tom, jak zajistit, aby v daném vstupu do kanálu byl zajištěn 

beznapěťový stav a bylo možno v případě nutnosti hasit kanál elektrovodivými 

prostředky (voda, pěna). V podstatě se jedná o tabulku s názvem rozvodny, čísly 

kabelů a kobek, které je třeba vypnout, spolu s příslušnými telefonními čísly a 

jmény zodpovědných osob, 

 řezy kabelovým kanálem s popisem, umístěním a číslováním kabelů, 

 detailní informace o metráži a rozměrech vstupů, nejbližších orientačních bodech, 

nejbližších vstupech, 

 pro rychlé vyhledání vstupu v terénu fotografie okolí vstupu a detailní fotografie 

vstupu, 

 informace o adresných i neadresných hlásičích EPS umístěných v kabelových 

kanálech a prostorách [14]. 

Přínosem této aplikace je především zrychlení dojezdové doby jednotky HZS AMO 

a přesné lokalizaci místa požáru. Další aplikací systému GIS AMO je Monitoring EPS. 

Tato aplikace zobrazuje události z ústředen EPS a umožňuje simulovat aktivaci hlásiče 

nebo smyčky EPS. Aplikace je vyhrazena jen vymezenému okruhu uživatelů z řad 

pracovníků údržby systému EPS a útvaru HZS. Spuštění systému GIS započalo již od roku 

1999. Další přínosnou aplikací pro zajištění rychlého zásahu v případě signalizace hlásiče 

EPS je aplikace Orientační body. Orientační body se nacházejí na známých a vyznačených 

místech označených příslušnou tabulkou. Tyto body mimo jiné slouží pro setkání 

zasahujících hasičů se zodpovědnými pracovník provozů. Aplikace obsahuje polohopis 

orientačního bodu, název, popis příjezdu k bodu od vjezdové brány a fotografie bodu [21]. 

V příloze č. 2 je ukázka konkrétního zobrazení určitého území podniku. Ve spodní 

části obrázku je zobrazena síť kabelových kanálů (vyznačeny zelenou barvou) a jednotlivé 

tečky symbolizují požární hlásiče. V horní části je znázorněn konkrétní vstup do 

kabelového kanálu. 
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6  Poznatky ze statistických údajů  

Pro získání poznatků o současném stavu ve smyslu funkce systémů EPS 

provozovaných ve společnosti AMO, byla využita data evidovaná nadstavbovým a 

grafickým informačním systémem provozovaným HZS AMO. Rozborem dat poskytnutých 

HZS AMO byly následně získány informace o podílu jednotlivých typů událostí, kterými 

se HZS AMO v letech 2005 až 2014 zabýval. Získané informace posloužily rovněž jako 

výchozí pro následné detailnější hodnocení aktuálního stavu při provozování systémů EPS 

v rámci již zmiňovaného podniku. Zpracováním poskytnutých dat a jejich vyhodnocením 

bylo zjištěno, že z celkového počtu 5624 událostí zaujímá událost typu požár většinovou 

část (54%). Na Obr. 19 je znázorněn procentuální podíl jednotlivých typů událostí na 

celkovém počtu registrovaných událostí HZS AMO v letech 2005 až 2014.  

 

Obr. 19: Přehled typu událostí, kterými se HZS AMO zabýval v letech 2005-2014 

Pro potřebu bakalářské práce je důležitá událost typu požár, kterou lze rozdělit do 

dvou skupin: 

 Požár – EPS (událost registrovaná prostřednictvím systému EPS), 

 Požár – ostatní (událost registrovaná prostřednictvím jiného zdroje, než systémem 

EPS). 
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Zastoupení jednotlivých skupin na celkovém počtu událostí typu požár ilustruje 

Obr. 20. 

 

Obr. 20: Rozdělení skupin tvořících událost typu požár 

Z Obr. 20 je patrné, že z celkového počtu událostí typu požár, tvoří převážnou část 

události registrované prostřednictvím systému EPS, přesněji se jedná o 2625 událostí. 

K situaci, kdy byl systémem EPS signalizován skutečný požár, došlo ve 25 případech. 

Zbývající podíl na signalizaci systému EPS zaujímá především plané hlášení. Konkrétní 

rozdělení jednotlivých příčin signalizace systému EPS je znázorněn na Obr. 21.      

 

Obr. 21: Příčiny signalizace EPS v letech 2005-2014 
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K planým poplachům ve smyslu četnosti dochází nejvíce v kabelových kanálech a 

přilehlých technologických prostorách, kde je co do počtu prvků instalována většina 

hlásičů požáru. Z celkového počtu instalovaných hlásičů požáru jde přesněji o 66%. Délka 

kabelových kanálů přitom dosahuje 24 km. Procentuální podíl událostí typu požáru 

nezahrnující z daného pohledu plané poplachy zaznamenané systémy EPS v letech 2005 až 

2014 v AMO v jednotlivých prostorách je znázorněn na Obr. 22.   

 

Obr. 22: Požáry v jednotlivých prostorách v letech 2005–2014 
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7  Zhodnocení současného stavu  

Za pomocí nadstavbového systému RADOMNET, informačních systémů KOJA a 

SIEZA a doplňujícího systému GIS, které využívá podniková jednotka HZS, dochází 

ke zkvalitnění požární bezpečnosti a urychlení potřebného zásahu v případě signalizace 

EPS. Ačkoli nechala společnost vypracovat rozsáhlá organizační opatření a přijala 

potřebná technická opatření, ve smyslu návaznosti na systém EPS, byly vlastním šetřením 

zjištěny některé z nedostatků, které jsou níže podrobněji diskutovány. 

Mezi hlavní nedostatky ve smyslu funkce systému EPS lze zařadit především 

vysoký počet planých poplachů, který byl z pohledu provozu u systému EPS zaznamenán. 

Rozborem statistických dat bylo přitom zjištěno, že plané poplachy signalizované EPS 

tvoří až 97 % z počtu událostí evidovaných HZS AMO. Zmiňovanou skutečnost blíže 

graficky ilustruje Obr. 21. Ve smyslu četnosti planých poplachu pak k této situaci dochází 

nejčastěji v kabelových kanálech a přilehlých technologických prostorech a to s podílem 

70 % na celkovém počtu. Vyhodnocením byla zjištěna rovněž skutečnost, že počet planých 

poplachu je ve smyslu dlouhodobého sledování značně rozdílný v jednotlivých měsících 

roku. Uvedena skutečnost je znázorněna na Obr. 23. 

 

Obr. 23: Přehled signalizace EPS v jednotlivých měsících v letech 2005–2014 
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Z Obr. 23 je patrné, že v letních měsících (především červenec a srpen) je výskyt 

planých poplachů podstatně vyšší, než v měsících zimních (např. leden, únor). Zmiňovaný 

poznatek lze interpretovat tím, že v měsících letních se vlivem vyšších srážkových úhrnů 

[15] zvyšuje úroveň absolutní vlhkosti vzduchu což společně se skutečností, že dochází 

rovněž k výraznějším absolutním změnám teploty v průběhu dne, ovlivňuje správnou 

funkci především u bodových hlásičů. Z pohledu dlouhodobého sledování dochází např. 

v měsíci lednu k absolutním změnám denní teploty o 2-3 °C a v měsíci červenci jde o 

změny až o 8 nebo 9 °C [15].   

Vlivem výše uvedených skutečností dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a to 

především ve špatně větraných prostorách kabelových kanálů. Kondenzace vody zapříčiní, 

že se na stropech kanálů a v měřících komůrkách hlásičů vytvářejí vodní kapičky, které 

narušují funkčnost hlásiče, čímž dochází k situacím, že hlásič signalizuje planý poplach.  

Přestože v těchto prostorách jsou hlásiče opatřeny gumovým těsněním, které by mělo 

zabránit vniknutí vody shora hlásiče, tak i přes toto těsnění se voda dostane do hlásiče a 

naruší jeho funkčnost. Vlhkost rovněž způsobuje korozi železných lávek a roštů, 

ve kterých je umístěná kabeláž, jenž vede k postupnému narušování obvodového zdiva 

kabelového kanálu. Zdivo se postupem času drolí a rozpadá. Tyto nepříznivé podmínky 

způsobují poškození kabelových tras EPS a uchycení hlásičů. V některých případech 

dochází k úplnému uvolnění držáku hlásiče, a ten pak zůstane viset pouze na kabeláži. 

Tyto situace jsou zobrazeny na Obr. 24. Mezi další příčiny planých poplachů patří únik 

páry z poškozených parovodů, rozvíření prachu, zakouření z vedlejších prostor. Poslední 

zjištěnou příčinou planých poplachů je opomenutí organizačních předpisů. Dochází k tomu 

hlavně při provádění práce s možným výskytem kouře a prachu (svařování, řezání, 

broušení) v prostorách střežených systémem EPS nebo v blízkosti těchto prostor. Při 

provádění takových prací je nutno předem nahlásit práci na příslušný dispečink, který 

zajistí vypnutí konkrétní smyčky a po ukončení práce a odvětrání prostoru opět smyčku 

zapne.  
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Obr. 24: Nepříznivý vliv absolutní vlhkosti v kabelových kanálech na hlásiče požáru 

Plané poplachy zapříčiněné opomenutím organizačních předpisů lze odstranit větší 

informovaností zaměstnanců o prostorách, v kterých je EPS instalována. Jedním ze 

způsobů zajištění větší informovanosti zaměstnanců o prostorách střežených EPS je 

umístění výstražných cedulí nebo samolepek na vstupy do těchto prostor. 

 Nedostatkem systému EPS ve společnosti AMO je rovněž provoz, dnes již 

zastaralých ústředen LITES, které umožňují pouze neadresovatelné zapojení hlásicích 

linek. Mezi další zjištěné nedostatky ve smyslu naplňování koncepce protipožární ochrany 

v AMO lze zařadit rovněž návaznost organizačních opatření na zásah jednotky HZS AMO. 

Ve smyslu těchto opatření jde především o nutnost zajišťování beznapěťového stavu 

elektro zařízení a následnou možnost vstupu příslušníku HZS AMO do technologických 

prostor při zásahu. V případě některých událostí evidovaných HZS AMO lze zaznamenat 

značné časové prodlevy mezi signalizací události systémem EPS a dostavení se na místo 

odkud byla událost signalizována. V některých případech souvisejících s výše 

zmiňovaným organizačním opatřením lze zaznamenat až zpoždění v řádu desítek minut. 

Uvedenou skutečnost ilustruje Obr. 25. 
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Obr. 25: Časové prodlevy mezi signalizací události systémem EPS a dostavení se na místo odkud byla událost 

signalizována 

Ve zmiňovaném období let 2005 až 2014 došlo v prostorách střežených EPS k 25 

požárům. Všechny požáry byly díky systému EPS včas detekovány a rychlým zásahem 

HZS AMO uhašeny, čímž bylo zabráněno vzniku vysokých škod na majetku a ohrožení 

provozu. I přes častý výskyt planých poplachů, které při současně využívané technologii 

nelze snížit, je systém EPS na kvalitní úrovni, což přispívá k celkové vysoké kvalitě 

požární bezpečnosti ve společnosti AMO.  
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8 Možné směry budoucího vývoje a jejich 

zhodnocení 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 9, velkým problémem systému EPS instalovaných 

v prostorách společnosti AMO, je vysoký počet planých poplachů, který je ve smyslu 

provozu systému zaznamenán. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje důvěru obsluhy i 

jednotek HZS AMO v informace od provozovaných systémů EPS. Vhodnými kroky 

z pohledu nápravy stávajícího stavu by bylo inovovat některé z provozovaných systémů a 

to především z pohledu využívaných druhů nebo typů hlásičů. Návrh alternativ, které by 

mohly přispět k vyřešení dané situace je diskutován v následujících kapitolách.  

 Inovace systému videodetekce kouře 8.1

V posledních letech došlo k několika požárům na dopravníkových pásech. Největší 

nastal v roce 2013, kdy na třídírně rud (aglomerace) byly požárem zničeny 3 dopravníkové 

pásy aglomerátu, které jsou pro chod třídírny rud a společnosti AMO strategické. Škody 

vystoupaly do výše několika desítek miliónů Kč. Je tedy v zájmu společnosti tuto situaci 

přehodnotit a vybrané dopravníkové pásy nezbytné pro plynulý chod výroby vybavit 

systémem EPS, který dokáže detekovat vznik požáru již v zárodku a předejít tak vysokým 

materiálním a finančním ztrátám. Vlivem nepříznivých podmínek za běžného provozu 

(veliká prašnost), nelze tyto prostory střežit bodovými hlásiči. Jednou z možností zajištění 

zmiňovaných prostor vhodným systémem EPS, je využití systému videodetekce kouře a 

plamene. Společnost AMO již tento systém využívá právě na opravených pásech, které 

v roce 2013 vyhořely. Je zde však použit systém videodetekce kouře, který je pro detekci 

kouře v prašném prostředí zvolen nevhodně a vykazuje časté plané poplachy. Pro budoucí 

instalaci tohoto systému na dosud nestřežené dopravníkové pásy je tedy vhodné použít 

videodetekci kouře a plamene, která umožňuje nastavení systému tak, že bude poplach 

signalizován pouze v případě detekce kouře a plamene. Instalací modernějšího systému 

umožňujícího detekovat kouř i plamen dojde k výraznému snížení počtu planých poplachů 

vyvolaných současně provozovaným systémem videodetekce kouře. Výhodou 

videodetekce je použití malého počtu kamer na pokrytí velké plochy. Záznam z kamer je 

možno nahrávat na nahrávací zařízení a v případě potřeby lze zjistit skutečnou příčinu 
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vzniku požáru nebo lze systém provozovat jako běžný kamerový systém. Samotné kamery 

mohou být umístěny mimo sledovaný prostor, a tudíž nejsou vystaveny nepříznivým 

podmínkám v okolí dopravníkových pásů.  

 Výměna detekčních prvků v kabelových kanálech 8.2

Detekční prvky instalované v kabelových kanálech jsou pro dané prostředí 

nevhodné a je potřeba nalézt vhodný systém, který bude v nepříznivých podmínkách 

kabelových kanálů vykazovat minimální množství planých poplachů a poskytne možnost 

co nejrychlejšího rozpoznání hrozícího požáru.  

Jednou z možností je využití lineárního detekčního systému teploty FibroLaser 

založený na nejmodernější technologii, který je velmi vhodný pro detekci požáru, ale při 

správném způsobu instalace také pro rozpoznání případného přehřívání kabelu. FibroLaser 

využívá technologii lineární detekce teploty prostřednictvím využití laseru a optického 

vlákna. Poskytuje systému EPS rychlou informaci o požáru a zároveň maximální ochranu 

proti výskytu falešných poplachu [29]. 

Detekce požáru muže být v kabelovém kanálu realizována obvykle pomocí jednoho 

kabelu FibroLaser, který je umístěn u stropu. Na druhé straně detekce přehřívání vyžaduje, 

aby byl senzorový kabel v blízkosti kabelu, u kterého lze přehřívání očekávat (např. 

napájecí kabely). V tomto případě je třeba umístit alespoň jeden kabel FibroLaser  na 

každou kabelovou lávku. V případě realizace systému detekce požáru je vhodné instalovat 

senzorový kabel FibroLaser blízko chráněným kabelům nebo kabelovým lávkám. Obvykle 

stačí umístit jeden senzorový kabel na strop chráněného kabelového kanálu. Je třeba uvést, 

že toto řešení umožnuje pouze detekovat požár. Přehřívání kabelu nemůže být takovýmto 

systémem zaznamenáno. Při využití systému FibroLaser jako zařízení pro včasné varování 

při přehřátí je třeba instalovat senzorový kabel blízko kabelů, které mají být hlídány [29].  

Zmiňované situace jsou znázorněny na Obr. 26. 
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Obr. 26: Způsob instalace senzorového kabelu. Levá část představuje využití senzorového kabelu jako požárního 

hlásiče, pravá část znázorňuje způsob instalace pro detekci přehřívání [29] 

Řídící jednotku FibroLaser lze připojit k jakékoliv ústředně EPS prostřednictvím 

reléové karty. Při nedostatku reléových kontaktů lze základní jednotku rozšířit externí 

reléovou kartou [29]. 

Výhody systému FibroLaser 

 Spojitá detekce po celé délce senzorového kabelu díky lineárnímu měření teploty, 

Ve výsledku je celá kabelová lávka či kabelový kanál nepřetržitě monitorován, 

 Monitorování až 10 kilometrového úseku jedním kontrolérem FibroLaser III, 

 Možnost využití redundantního řešení, 

 Detekce odkloněného a vyzařovaného tepla zaručuje spolehlivou detekci požáru v 

místě jeho vzniku, dokonce i v případě silného proudění vzduchu, 

 Požární poplach s přesnou indikací lokality, informace ohledně velikosti a směru 

šíření požáru jsou ihned k dispozici pro zásahové jednotky, 

 K dispozici je senzorový kabel bez kovových částí do prostředí se silným 

elektromagnetickým rušením,  

 Senzorový kabel s optickým vláknem lze snadno instalovat a je zcela bezúdržbový 

[29]. 

Zmiňované návrhy modernizace přispějí ke zvýšení důvěryhodnosti systému EPS, 

výrazně sníží počet planých poplachů a sníží vytíženost jednotky HZS AMO ve smyslu 

návaznosti na signalizaci systému EPS. 
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Závěr 

Ze sledování statistických údajů vyplývá, že v průběhu posledních desíti let dochází 

v České republice k největším ekonomickým a přímým materiálním škodám způsobených 

požárem v oblasti průmyslu.  Výjimkou není ani největší hutní komplex v České republice 

AMO. Právě při požárech, jejichž riziko výskytu je vysoké, dochází v této společnosti 

k velikým ekonomickým a přímým materiálním ztrátám.  Na základě těchto skutečností 

bylo cílem bakalářské práce posoudit současný stav v oblasti využití prvků a systémů 

detekce požáru. 

Pro bližší seznámení s danou problematikou jsou úvodní kapitoly věnovány popisu 

jednotlivých komponent systému EPS, principům jejich funkce a aplikace s návazností na 

využití ve společnosti AMO. Následující kapitoly se pak věnují popisu současného stavu 

systému EPS a jeho zhodnocení, které vychází z poznatků vlastního šetření a rozboru dat 

poskytnutých jednotkou HZS AMO. 

Výsledky šetření poukazují na určité nedostatky systému EPS. Jako hlavní 

nedostatek lze uvést vysoký počet planých poplachů, které představují 97% z celkového 

množství hlášení systému EPS. Tento nedostatek je způsoben nevhodnou volbou 

detekčních prvků systému EPS. Jedná se především o detekční prvky instalované 

v kabelových kanálech, z kterých pochází převážná část planých poplachů. Důvodem této 

situace je nepříznivé prostředí kabelových kanálů pro současně využívané detekční prvky. 

Dále bylo zjištěno, že dochází k ojedinělým situacím, při kterých dochází k opomínání 

organizačních opatření ve smyslu návaznosti na systém EPS. K této situaci dochází hlavně 

při provádění prací s možným výskytem kouře a prachu (svařování, řezání, broušení) 

v prostorách střežených systémem EPS nebo v blízkosti těchto prostor. Mezi další zjištěné 

nedostatky ve smyslu naplňování koncepce protipožární ochrany v AMO lze zařadit 

rovněž návaznost organizačních opatření na zásah jednotky HZS AMO. Ve smyslu těchto 

opatření jde především o nutnost zajišťování beznapěťového stavu elektro zařízení a 

následnou možnost vstupu příslušníku HZS AMO do technologických prostor při zásahu. 

V případě některých událostí evidovaných HZS AMO lze zaznamenat značné časové 

prodlevy mezi signalizací události systémem EPS a dostavení se na místo odkud byla 
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událost signalizována. V některých případech souvisejících s výše zmiňovaným 

organizačním opatřením lze zaznamenat až zpoždění v řádu desítek minut.  

V návaznosti na hlavní nedostatek v podobě značného počtu planých poplachů, jsou 

na závěr uvedeny dva příklady inovativního řešení, jejichž realizací by mohlo dojít 

k značnému snížení počtu planých poplachů.  

Správným krokem ve smyslu eliminace ať již planých poplachu a s tím i 

souvisejícího zvyšování důvěry ve funkci systémů EPS provozovaných v AMO, je rovněž 

proces postupné modernizace systému EPS. V tomto případě lze jako správné kroky 

hodnotit postupné nahrazování technicky zastaralých ústředen EPS za nové, výměnu 

zařízení dálkového přenosu a zakoupení nového certifikovaného nadstavbového systému, 

který umožňuje provozovat ústředny EPS v bezobslužném provozu. 

Na závěr bakalářské práce je nutno podotknout, že výše zmiňované návrhy inovace 

systému EPS představují pouze možnou alternativu, která by mohla přispět k vyřešení 

situace snížení značného počtu planých poplachů. 
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