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Anotace 

GENTTNEROVÁ, Karolína. Systémy signalizace požárního poplachu. Ostrava, 2018. S. 

Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

Bakalářská práce se zabývá systémem signalizace požárního poplachu a požadavky 

technických předpisů na zařízení sloužící k vyhlášení požárního poplachu systémem detekce 

požáru. První část je zaměřena na seznámení se systémem detekce požáru. Následující dvě 

části se zaměřují na způsoby a formy vyhlášení požárního poplachu. Technickými požadavky 

na daná poplachová zařízení se zabývá další část této práce. V předposlední části jsou uvedeny 

požadavky na instalaci speciálních poplachových zařízení do vybraných objektů.  

 

Klíčová slova: hlasová výstražná zařízení, nouzový zvukový systém, optické výstražné 

zařízení, požární poplachová zařízení, sirény, systém detekce, systémy signalizace požárního 

poplachu  

 

Annotation 

GENTTNEROVÁ, Karolina. Fire Alarm Signaling Systems. Ostrava, 2018. The Bachelor 

Thesis. VSB – Technical University Ostrava. Faculty of Safety Engineering.  

 

The bachelor thesis deals with the fire alarm system and the requirements of the 

technical regulations on the fire detection system which are for fire detection system. The first 

part focuses on getting to know well the fire detection system. The following two sections 

focus on the ways and forms of declaration a fire alarm. The technical requirements for the 

alarm devices are dealt with in the next part of this thesis. The next part contains requirements 

for installing special alarm devices into selected objects. At the end of this thesis there is an 

evaluation and a summary of requirements of technical standards for given fire alarm devices. 

 

Key words: voice alarm device, sound system for emergency purpose, visual alarm device, fire 
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Úvod 

S požárním poplachem se každý člověk setkal minimálně jednou za život, ale dokáže 

tento signál každý rozeznat od již zažitého zkušebního poplachu, který probíhá vždy první 

středu v měsíci? Toto téma bakalářské práce jsem si vybrala, neboť jsem se již několikrát 

setkala se systémy detekce požáru a vyhlášením požárního poplachu. Mrzí mě reakce 

některých lidí a jejich lhostejnost k těmto systémům.      

Cílem této bakalářské práce bude seznámit čtenáře s tématem signalizace požárního 

poplachu. Text se bude na začátku zaměřovat na seznámení se základními pojmy a systémem 

detekce požáru. Následně se již přesune ke způsobu a formám vyhlášení požárního poplachu, 

se kterými se setkáváme v životě. V návaznosti na způsob a formy vyhlášení požárního 

poplachu budou uvedeny požadavky technických předpisů vztažené na zařízení sloužící 

k včasnému informování obyvatel na vznikající nebezpečí. Některé specifické budovy mají 

předepsány povinnost instalace speciálních poplachových zařízení. Tyto budovy a zařízení 

budou součástí samostatné kapitoly.  
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Rešerše 

Pro vypracování bakalářské práce bylo použito mnoho zdrojů literatury, zejména 

z řad technických předpisů. 

Cílem první kapitoly je sběr informací o systému detekce požáru. Nejprve pro lepší 

porozumění jsem se zaměřila na jednotlivé komponenty, jejichž úkolem je detekovat vzniklý 

požár či jeho prvotní charakteristické jevy. Těmito zařízeními jsou autonomní hlásiče kouře či 

hlásiče požáru.  

 

ČSN EN 14 604 Autonomní hlásiče kouře  

Norma se zabývá technickými požadavky, metodami zkoušení, provedením a návody 

výrobce na autonomní hlásiče kouře, které využívají rozptýleného světla, vysílaného světla, 

nebo ionizace. Autonomní hlásiče kouře jsou především určeny pro rodinné domy a jiné 

prostory určené pro bydlení, např.: autokaravany. Pro svou práci jsem se zaměřila především 

na část 4, z níž jsem vybrala informace vztahující se k informování osob v objektu, tedy na 

akustický signál zařízení při detekování jevů či světelné indikace. 

 

Pro získání informací o poplachových požárních zařízeních jsem se zaměřila na 

kodex norem ČSN EN 54 – X, z něhož jsem získala informace o druzích poplachových 

zařízení, která mohou být součástí elektrické požární signalizace.    

 

ČSN EN 54 – 3 Elektrická požární signalizace – část 3: Požární poplachová zařízení – 

Sirény a další poplachová zařízení 

Tato část normy jako jediná z kodexu ČSN EN 54 - X neuvádí specifické požadavky 

na dané zařízení. Zabývá se především funkčními zkouškami a měřením hodnot, jež stanovil 

výrobce. Vše se odvíjí od rozdílných hladin hluku v prostředí, v němž je zařízení použito. 

Norma popisuje i vlastnosti hlasových zařízení, především sekvenční časování hlasových 

zařízení, jež obsahuje hlasovou zprávu a varovný signál.  
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ČSN EN 54 – 23 Elektrická požární signalizace – část 23: Požární poplachová zařízení – 

Optická výstražná zařízení 

Vlastnosti a stanovení postupu zkoušek funkčnosti optického zařízení uvádí tato 

technická norma. Pro svou práci jsem použila předepsané technické požadavky. Navíc jsem se 

dozvěděla a doplnila do textu mé práce způsob instalace světelného zařízení.  

 

Všechna akustická poplachová zařízení mohou být napojena na ústřednu EPS či na 

ústřednu pro hlasová výstražná zařízení, které tato ústředna řídí a kontroluje funkční stav 

zařízení. Technický předpis [7] stanovuje požadavky na ústřednu pro hlasová výstražná 

zařízení. Díky technickému předpisu [7] jsem se zaměřila i na nouzové zvukové systémy [9], 

které navazují na uvedenou ústřednu. 

 

Po pročtení kodexu norem ČSN 73 08XX jsem získala potřebné informace pro popis 

potřebných požárních poplachových zařízení, jež musí být instalovány ve specifických 

objektech. Použila jsem české technické normy [10], [11], [12] a [13]. 
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1. Základní pojmy 

Komponent (component) 

- „prvek, který je obsažen v jednom krytu, provádějící alespoň jednu nebo část funkce 

systému elektrické požární signalizace“ [4]. 

 

Autonomní hlásič kouře (smoke alarm) 

- „zařízení, které obsahuje v jednom krytu všechny komponenty, mimo případného zdroje 

energie, nezbytné pro detekci kouře a vydání akustického poplachu“ [1]. 

 

Hlásič požáru (fire detector) 

- „komponent systému elektrické požární signalizace, obsahující alespoň jeden senzor 

monitorující v daných časových intervalech určitý fyzikální nebo chemický jev spojený 

s požárem, který poskytne nejméně jedem odpovídající signál ústředně“ [4]. 

 

Elektrická požární signalizace (fire detection and fire alarm system) 

- „skupina komponentů zahrnující ústřednu, která, pokud je uspořádána ve stanoveném 

(-ých) konfiguraci (-cích), je způsobilá detekce a indikace požáru a vydání signálu pro 

příslušné úkony“ [4]. 

 

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“ [3]. 

 

Ústředna pro hlasové výstražné zařízení (voice alarm control and indicating equipment) 

- „komponent systému zařízení elektrické požární signalizace, jehož prostřednictvím je 

možno napájet další komponenty energií a který 

a) se používá: 

1) pro příjem signálů z ústředny (CIE); 
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2) ke správě předností a přenosu signálu z tísňových mikrofonů a generátorů 

zpráv; 

3) k přenosu zpráv do reproduktorových obvodů; 

b) se používá ke sledování správné činnosti hlasového výstražného systému a 

k akustickému a optickému upozornění na každou poruchu, např. zkrat, přerušení 

linky, nebo poruchy napájení nebo zesilovače; 

c) poskytuje: 

1) pokud je požadováno, manuální řízení výběru reproduktorového obvodu, 

2) pokud je požadováno, ukazatele k identifikaci výběru reproduktorových obvodů 

3) generátory zpráv a výkonové zesilovače; 

4) pokud je požadováno, tísňové mikrofony pro vysílání živých tísňových 

zpráv.“[4]  

 

Požární poplachová zařízení (fire alarm device) 

- „komponent elektrické požární signalizace, nezabudovaný k ústředně, který se používá 

k varování v případě požáru“[4]. 

 

Siréna (fire alarm sounder) 

- „zařízení určené k akustickému varování osob v objektu před požárem ze systému 

elektrické požární signalizace“[4]. 

 

Optické výstražné zařízení (visual alarm device) 

- „zařízení, které generuje přerušované světlo pro upozornění osob v objektu na vznik 

požárního nebezpečí“[8].  

-  

Nouzová zóna (emergency zone) 

- „druhotné členění budov a pozemků tak, že výskyt nouzového stavu v něm bude 

indikován odděleně od ostatního druhotného členění“ [9].  
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2. Systém detekce požáru  

Aby bylo možné spustit zařízení pro vyhlášení požárního poplachu, je nutné nejprve 

vznikající nebezpečí detekovat. Pro tyto účely slouží systém detekce požáru. Systém detekce 

je soubor zařízení, které dokáží vyhodnotit změnu v daném prostředí na základě výskytu 

charakteristických jevů, která mohou ohrožovat lidské zdraví. Do tohoto systému zařazujeme 

zařízení autonomní detekce a signalizace a elektrickou požární signalizaci.  

Vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb uvádí 

autonomní hlásiče kouře, podle normy ČSN EN 14 604, a hlásiče požáru, podle vybraných 

částí normy ČSN 54 - X – Elektrická požární signalizace, jako zařízení autonomní detekce a 

signalizace. 

 

2.1 Autonomní hlásiče kouře 

Autonomní hlásič kouře je takové zařízení, které obsahuje v jednom krytu všechny 

prvky včetně prvků pro detekci kouře, vydání akustického signálu a eventuálního náhradního 

zdroje energie.  

Hlásiče kouře mohou být napájeny z vestavěných baterií či připojeny ke střídavému 

síťovému napětí. U hlásičů napájených ze sítě musí být hlásič vybaven světelným indikátorem 

zelené barvy. V případě napájení hlásiče z baterie, musí mít napájecí zdroj takovou kapacitu, 

aby udržel dané zařízení v činnosti minimálně 1 rok, včetně pravidelné zkoušky, jenž probíhá 

každý týden po dobu alespoň 10 sekund. Po vybití baterie následuje spuštění hlášení poruchy 

baterie, která i přesto musí mít takovou kapacitu, aby vydržela alespoň 30 dní hlásit chybu.  

Autonomní hlásič kouře je vybaven optickým indikátorem pro signalizaci poplachu. 

Indikátor musí být červené barvy, tedy nezaměnitelné barvy s jinými optickými indikátory.  

Zvukový výstup upozorňující obyvatele na vznik požáru musí být odlišný od jiných 

zvukových signálů, které autonomní hlásič kouře vydává. Intenzita zvuku požárního poplachu 

je stanovena pro hlásiče napájené z baterií na hodnotu nejméně 85 dB po 1 minutě a nejméně 

82 dB po 4 minutách od vyhlášení požárního poplachu. Intenzita zvuku měřená ve vzdálenosti 

3 metry od zkoušeného hlásiče. Pro hlásiče napájené ze sítě je stanovena hodnota nejméně 85 

dB po 4 minutách od vyhlášení poplachu. Pro obě varianty napájení autonomního hlásiče je 

stanovena maximální intenzita zvuku 110 dB a maximální jmenovitá frekvence   3,5 kHz.  
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Obrázek 1 Autonomní hlásič kouře s optickou signalizací [vlastní] 

 

Propojitelné autonomní hlásiče kouře 

 Existuje možnost propojení více autonomních hlásičů kouře, které jsou k této 

příležitosti vyrobeny. Maximální počet propojitelných hlásičů je stanoveno výrobcem. 

Propojitelnost hlásičů nesmí ovlivňovat funkce jednotlivých autonomních hlásičů, jako je 

citlivost hlásiče, kapacita baterie a zvukový výstup.  

Jestliže jeden z propojených hlásičů detekuje kouř, potom všechny propojené hlásiče 

signalizují poplach současně. 

              Zvukový výstup musí odpovídat stejným požadavkům jako u samostatných 

autonomních hlásičů kouře, tedy nejméně 85 dB. 

 

2.2 Hlásiče požáru 

Hlásič požáru je zařízení, které se skládá ze senzoru, jenž kontroluje během časových 

úseků jevy spojené s výskytem požáru. Tyto hlásiče jsou součástí elektrické požární 

signalizace, neboť jsou přizpůsobeny k možnosti napojení na vyhodnocovací ústřednu. Hlásiče 

požáru splňují požadavky normy ČSN EN 54 – X, pro dané druhy hlásičů požáru.  
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Mezi základní charakteristické jevy hoření patří teplo, vyzařování plamene, kouř 

tvořený pevnými a kapalnými částicemi a plynné produkty hoření (např.: CO, CO2, aj.). Na 

základě vyhodnocování daných jevů se používají tyto hlásiče požáru. 

 

Hlásiče kouře  

Tyto hlásiče dělíme na bodové – ionizační, optické, nasávací a na lineární. Bodovými 

hlásiči ionizačními a optickými se zabývá norma ČSN EN 54-7. Ionizační hlásiče vyhodnocují 

změnu vodivosti prostředí detekční komůrky, kterou vyvolává přítomnost pevných částic. 

Optické hlásiče naopak pracují na základě rozptylu IR paprsku. Lineárními hlásiči požáru se 

zabývá norma ČSN EN 54-12. Tyto hlásiče vyhodnocují míru absorpce optického spektra 

záření. Využívají se v rozlehlých prostorách, převážně ve výrobních i skladových halách, kde 

se kouř rozptýlí do velké plochy. 

 

Hlásiče teplot  

 Teplotní hlásiče dělíme na bodové a lineární.  

Bodové hlásiče teplot 

ČSN EN 54-5 se zaměřuje na bodové hlásiče teplotní, jež dělí do několika teplotních 

tříd – A1, A2, B, C, D, E, F a G. Bodovým hlásičům mohou být ještě přiřazeny doplňující 

písmena S nebo R. Doplňková písmena značí rychlost nárůstu teploty. Písmeno S značí 

pomalý nárůst teploty, využívá se především v místnostech kuchyně či kotelny. Písmeno R 

značí naopak velmi rychlý nárůst teploty. 

Tabulka 1 Teplotní klasifikace hlásiče [6] 

 Třída 
hlásiče 

Obvyklá teplota 
použití [°C] 

Maximální 
teplota použití 

[°C] 

Minimální 
teplota statické 

reakce [°C] 
Maximální teplota 
statické reakce [°C] 

A1 25 50 54 65 

A2 25 50 54 70 

B 40 65 69 85 

C 55 80 84 100 

D 70 95 99 115 

E 85 110 114 130 

F 100 125 129 145 

G 115 140 144 160 
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Lineární hlásiče teplot  

Lineární teplotní hlásiče podle ČSN EN 54-12 pracují podobně jako lineární hlásiče 

kouřové, tedy vyhodnocují změnu frekvence IR paprsku vysílaného z vysílače do přijímače.  

 

Lineární hlásiče teplot liniového typu 

Dále jsou lineární teplotní hlásiče tzv. liniového typu, které se dělí na nenulovatelné a 

nulovatelné. Těmito hlásiči požáru se zabývá ČSN EN 54-22 a 54-28.  

 

Hlásiče plynu 

K detekci plynu uvolňovaného při hoření je používáno těchto hlásičů. Detektory 

vyhodnocují nebezpečný oxid uhelnatý, jenž vzniká při nedokonalém hoření. Hlásiče se řídí 

normou ČSN EN 54-26. 

 

Hlásiče plamene 

Použití těchto hlásičů plamene se používá v prostředích, kde se předpokládá rychlý 

vznik plamenného hoření. Hlásiče vyhodnocují intenzitu vyzařování plamene v různých 

oblastech elektromagnetického spektra. Hlásiče reagují: 

- na ultrafialové záření, 

- infračervené záření,  

- a na kombinaci těchto záření – vyhodnocují matematickou či logickou kombinaci 

vlnových délek. 

 

ČSN EN 54-10 udává požadavky, podle nichž je daný hlásič plamene schválen.  

 

Hlásiče multisenzorové  

 Reagují na více jevů nežádoucího hoření, převážně mají zabudovány dva senzory, 

které reagují na dva odlišné jevy. Multisenzorové hlásiče řeší normy ČSN EN 54-29, 54-30, 

54-31, které se zabývají kombinacemi detekovaných jevů požáru.  
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Obrázek 2 Multisenzorový hlásič požáru [vlastní] 

 

2.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Tento systém je hojně rozšířen, neboť lze jedním systémem střežit objekt proti 

nechtěnému vstupu cizích osob a v závislosti na požární bezpečnosti objektu, lze toto zařízení 

využít k detekci požáru a signalizaci požárního poplachu, ať akusticky nebo opticky.  

K detekci požáru se využívá hlásičů požáru reagujících na kouř, teplotu, plamen i 

kombinaci těchto jevů. Do systému jsou detektory napojeny standardně pomocí kabelů nebo  

v těchto systémech je hodně používáno rádiového bezdrátového přenosu.  

Na elektrický zabezpečovací systém mohou být napojeny i akustická zařízení 

signalizující požární poplach, viz podkapitola sirény.  

 

2.4 Elektrická požární signalizace 

Systém sloužící k včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru. Systém, jenž 

obsahuje soustavu hlásičů požáru, ústředen a dalších doplňujících zařízení, který je schopen 

opticky i zvukově informovat obsluhu o jakémkoli stavu zařízení (o stavu poruchy, stavu 

poplachu).  
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Následující obrázek znázorňuje systém elektrické požární signalizace, ohraničené 

čerchovanou čarou, a další přidružené systémy, zařízení a funkce.  

 

 

Obrázek 3 Schéma systému elektrické požární signalizace [4] 
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Na ústřednu mohou být napojeny i tzv. ovládaná zařízení. Z pohledu vyhlášení 

požárního poplachu lze použít jako ovládané zařízení nouzový zvukový systém s funkcemi 

akustické a hlasové signalizace.  

 

Podle obr. 3 součástí systému elektrické požární signalizace může být VACIE neboli 

ústředna pro hlasová výstražná zařízení, která plní úkoly spuštění akustických zařízení pro 

vyhlášení požárního poplachu.  

 

3. Způsob vyhlášení požárního poplachu 

Osoby, které se nacházejí v objektu, musí být informovány podle požadavků odezvy 

na požární poplach podle normy ČSN 34 2710. Těmto požadavkům odpovídá následný způsob 

vyhlášení požárního poplachu, který lze uskutečnit následujícími způsoby: 

 

- Akusticky 

o Vyhlášení požárního poplachu je vždy prováděno akusticky, z důvodu 

snadného pochopení veřejnosti či osob neznalých objektu. Do tohoto způsobu 

zahrnujeme vyhlášení pomocí sirén nebo hlasovým výstražným zařízením. 

  

- Opticky 

o Tento způsob vyhlášení poplachu se nevyskytuje samostatně, ale vždy 

v kombinaci s akustickým zařízením, tedy v kombinaci se sirénou či hlasový 

výstražným zařízením. Používá se tam, kde je neefektivní použití samostatných 

akustických zařízení, zejména v prostorech s velkou hladinou hluku či tam, kde 

se používá ochrana sluchu a také v prostorech, kde se nacházejí osoby se 

sluchovým postižením. 

 

- Dotykově 

o Jedná se o způsob informování osob se sluchovým postižením, které mohou mít 

problém s rozeznáním poplachových signálů.  
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4. Formy vyhlášení požárního poplachu 

Ústředna EPS dává pokyn ke spuštění zařízení pro akustický a vizuální signalizaci 

poplachu nebo vyšle signál do ústředny pro hlasová výstražná zařízení tzv. VACIE. Vyhlášení 

požárního poplachu se realizuje následujícími formami: 

- Sirénou 

- Zařízením pro hlasové poplachové zprávy  

- Optickým zařízením  

- Dotykovým (vibračním) zařízením 

 

 

Obrázek 4 Siréna podle ČSN 54-3 [19] 

 

 

Obrázek 5 Optické výstražné zařízení schválené podle ČSN 54-23 [20] 
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5. Požární poplachová zařízení  

Požární poplachová zařízení se využívají k informování osob v objektu o vzniklém 

nebezpečí. Tato kapitola se zabývá požárními poplachovými zařízeními a požadavky 

technických norem na funkčnost těchto zařízení. Uvedená zařízení jsou převážně komponenty 

elektrické požární signalizace a řídí se kodexem norem ČSN EN 54 – X.  

 

5.1 Sirény 

Sirény se řídí podle technického předpisu ČSN EN 54-3. Tento předpis se 

specializuje na provozní zkoušení zařízení, neboť pro použití zařízení v odlišných provozech 

je nutno jiných specifických hodnot (frekvenční a zvukový průběh, výstupní hladina zvuku, aj. 

Nebyl doposud nalezen žádný vhodný signál, jenž by byl slyšitelný, jednoznačný a 

srozumitelný ve všech hladinách zvuku v pozadí.  

Zvukovým průběhem sirény bývá nejčastěji tón. Výrobce uvádí hladinu akustického 

tlaku, která podle provozní spolehlivosti musí vykazovat hodnotu alespoň 65 dB v jednom 

směru, dále nesmí být v jiných úhlech měření menší, než je stanovena výrobcem.  

Základní požadavky na spolehlivost zařízení, životnost/doba činnosti sirén nesmí být 

menší než 100 hodin. Do tohoto požadavku se nezapočítává podmínka na kapacitu záložních 

baterií.  

 

5.2 Zařízení pro hlasové poplachové zprávy 

Na úvod této podkapitoly uvedu požadavky na hlasová zařízení. Každé hlasové 

zařízení splňuje na sebe navazující tzv. sekvenční kroky, které tvoří ucelenou hlasovou 

zprávu. Sekvenční kroky se skládají z: 

 varovného signálu, 

 doby klidu, 

 hlasové zprávy, 

 doby klidu. 
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Sekvenční kroky mohou trvat jen určitou dobu. Varovný signál musí být v délce 2 – 

10 s, doba klidu 0,25 – 2 s a hlasová zpráva nesmí být delší než 30 sekund. Hlasovou zprávu 

nahrává pouze proškolená osoba, která umí správně používat mikrofon. Vlastnosti prostředí 

musí splnit zvukové prostředí s předepsanými hodnotami okolního hluku.  

Právě předepsaná hlasová zpráva je používána ústřednou pro hlasová výstražná 

zařízení a nouzovým zvukovým systémem. 

  

5.2.1 VACIE 

Ústředna pro hlasová výstražná zařízení se řídí technickou normou ČSN EN 54-16. 

VACIE může být komponentem systému EPS nebo samostatnou jednotkou spojenou 

s ústřednou EPS. Ústředna slouží pro příjem podnětu z ústředny EPS, a následnému spuštění 

akustické signalizace – sirény či hlasové zprávy ze zvukových výstražných reproduktorů nebo 

také spuštění optického výstražného zařízení a vibračního zařízení.  

Ústředna má podobné funkční stavy jako ústředna elektrické požární signalizace – 

tedy stav klidu, stav poruchy, stav hlasového poplachu a volitelně může být použit stav 

vypnuto. Optická indikace stavu hlasového poplachu musí být červené barvy, žluté barvy pro 

indikaci poruchy či vypnutí a zelené barvy pro signalizaci napájení ústředny.  

 

VACIE se využívá v těch prostorech, kde je třeba řídit postoupnou evakuaci hlasovou 

zprávou. V případě členitosti objektu a nutnosti objekt rozdělit do více než jednoho hlasového 

výstražného úseku, viz obr., je třeba více nahraných hlasových zpráv v systému. Do tohoto 

komplexnějšího hlasového systému je nutno zařadit nouzový mikrofon, jejž může používat 

proškolená osoba.  
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Obrázek 6 Schéma komplexního hlasového výstražného systému [7] 
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5.2.2 Nouzový zvukový systém 

Nouzový zvukový systém slouží k zesílení zvuku a řízení osob při stavech ohrožení 

či nouze ve vnitřních i vnějších prostorech. Tento systém je možno využít i pro hudební, 

reklamní a informační hlášení, např.: v obchodních centrech. Pokud to způsob evakuace 

vyžaduje, rozděluje se prostor do nouzových zón. Z hlediska efektivity zvukové a vizuální 

informace o dané situaci je třeba, aby byly vypnuty systémem všechna ozvučení a světelné 

efekty. Důležitá je také slyšitelnost nouzových signálů. Minimální hladina zvuku je dána 

hodnotou 65 dB za normálního provozu a ve spícím režimu je stanovena hladina zvuku 75 dB. 

Naopak maximální hodnota poplachového zvuku je 120 dB.  

 

Pokud je systém určen pro více hlášení, určují se sestupně priority těchto hlasových 

zpráv, zejména: 

o evakuace, 

o poplach, 

o jiné nenouzové hlášení – hudba, reklama, zkouška systému, aj. 

Pokud situace vyžaduje použití nouzového mikrofonu, musí mít tento mikrofon vyšší 

prioritu než předem nastavené hlasové zprávy.  
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Následující obrázek znázorňuje schéma komplexního nouzového systému. 

 

Obrázek 7 Znázornění nouzového zvukového systému [18] 

 

Na určité prvky systému se vztahují požadavky technických norem, především normy 

ČSN EN 54 - X. Ústředna neboli řídicí systém je schvalován podle normy vztahující se, k již 

zmíněné ústředně pro hlasová zvuková zařízení (VACIE). Ústředna systému detekce požáru 

spojená s ústřednou pro hlasová výstražná zařízení musí přijímat signály týkající se 

provozuschopnosti hlasového výstražného systému, jehož provozní vlastnosti jsou 

monitorovány ústřednou VACIE. Reproduktory systému jsou schvalovány podle normy ČSN 

EN 54-24 - Elektrická požární signalizace – Část 24: Komponenty hlasových výstražných 

systémů – Reproduktory.    
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5.3 Optické výstražné zařízení 

Optické či světelné zařízení slouží k doplnění akustické formy vyhlášení požárního 

poplachu, které musí být viditelné a odlišné od ostatních optických signalizací. Optické 

výstražné zařízení je schvalováno na základě splnění požadavků české technické normy [5].  

Světelné zařízení se dělí na optické výstražné zařízení typu A a B, přičemž VAD typu 

A je navrženo pro umístění uvnitř objektu. Naopak VAD typu B se používá ve vnějším 

prostředí. Může však nastat situace, kdy uvnitř objektu je stav ovzduší podobný vnějším 

podmínkám, pak se používá zařízení typu B. Zařízení VAD je napájeno AC nebo DC napětím, 

přičemž rozsah napětí stanovuje výrobce. Stejně jako pro sirény platí i pro VAD schopnost 

provozní funkce nejméně 100 hodin. Do tohoto požadavku se nezapočítává podmínka na 

kapacitu záložních baterií. 

Z pohledu rozsahu pokrytí je VAD členěno do třech kategorií, přičemž musí být 

splněna alespoň jedna kategorie. Kategorie jsou členěny podle způsobu umístění optického 

zařízení v místnosti. 

- Na strop – „C“ 

- Na stěnu – „W“ 

- Volná třída – „O“ 

Důležitou roli u světelného či optického výstražného zařízení hraje barva světla, tedy 

červené či bílé blikající světlo. Frekvence blikání je stanovena v rozsahu 0,5 – 2 Hz. Efektivní 

intenzita osvětlení, další z důležitých parametrů, musí být vyšší než hodnota 1 cd a nesmí 

překročit 500 cd pro měřené body při zkoušce funkčnosti.  
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5.4 Dotyková zařízení 

Dotyková (vibrační) zařízení jsou určena především sluchově postiženým osobám, 

které mají problém rozeznat poplachové signály. Zařízení sloužící k informování těchto osob 

rozdělujeme do 3 kategorií: 

- Pevná  

 Pevně připevněná zařízení, která nelze přemisťovat. 

- Pohyblivá 

 Jsou taková zařízení, která nejsou pevně připevněná k podkladu, ale za 

normálních okolností se s nimi nehýbe, např.: vibrační podložka 

umístěna na stole nebo v lůžku.  

- Přenosná 

 Zařízení určená k přenosu uživatelem na kterékoli místo prostoru. 

Zejména do této kategorie řadíme pagery, a jiné zařízení, které je 

schopno dotykovými signály informovat uživatele. 

 Radiově řízená přenosná zařízení musí být schopna informovat 

uživatele do 5 sekund od vyhlášení požárního poplachu ústřednou EPS 

a doba trvání poplachového signálu musí být alespoň 60 sekund nebo 

do té doby než uživatel potvrdí informaci o poplachu. 

 

6. Shrnutí technických požadavků  

Vyhlášení požárního poplachu systémem detekce je signalizováno poplachovými 

zařízeními, která jsou k tomuto systému napojeny. Z požadavku normy [3] se používá 

k informování osob v objektu vždy akustického zařízení (sirény, zařízení pro hlasové 

poplachové zprávy). V okamžiku požárního poplachu se požaduje odpojení všech zdrojů 

zvuku, které by rušily požadovanou srozumitelnost a slyšitelnost akustických poplachových 

zařízení.  

Akustický výstražný signál by neměl znít přerušovaně, v případě použití 

přerušovaného signálu musí být osoby v objektu seznámeny s tímto způsobem požárního 

poplachu a výklad tohoto signálu nesmí být chybný. V případě používání i jiných akustických 

signálů nesmí dojít k záměně s požárním poplachovým signálem. Doba trvání akustického 
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signálu je minimálně 15 minut. V objektu je doporučeno instalace minimálně 2 sirén, které 

vyvinou akustický tlak minimálně 85 dB ve vzdálenosti jednoho metru. ČSN EN 54-3 však 

uvádí minimální akustický tlak v jednom směru 65 dB.   

Hlasová poplachová zařízení se řídí předepsanými sekvenčními kroky, jež tvoří 

ucelenou hlasovou zprávu. Hlasová zpráva může být nahrána do zařízení, které generuje tyto 

zprávy nebo může být zpráva předána pomocí mikrofonu, který smí použít pouze proškolené 

osoby ve stavu nouze. Všechny hlasové zprávy musí být srozumitelné.  

Poplachové zařízení optické (světelné) doplňuje akustické výstražné zařízení. 

Podkapitola 5.3 popisuje technické požadavky, tedy uvádí použití bílého či červeného 

blikajícího světla s frekvencí 0,5 – 2 Hz. Intenzita osvětlení se musí pohybovat v rozmezí 1 – 

500 cd. 

České technické normy popisují specifické požadavky na vybavení požárními 

poplachovými zařízeními, která jsou uvedena v kapitole 6.  

Z pohledu informování osob se sluchovým postižením jsou v normě [3] uvedeny 

pouze druhy daných zařízení, tedy zařízení pevná, pohyblivá a přenosná. Požadavky na 

přenosná zařízení řízená radiovými signály jsou uvedeny v normě ĆSN 34 2710. Přičemž jsou 

zmiňovány pouze časy, které od vyhlášení požárního poplachu ústřednou musí být 

signalizovány na přenosných zařízeních. Především se jedná o signalizování poplachu  

do 5 sekund od vyhlášení poplachu ústřednou EPS a doba přijaté informace musí být 

zobrazena minimálně 60 sekund nebo do té doby než informaci uživatel potvrdí.  

Požadavky na dotyková (vibrační) zařízení neřeší žádná technická norma.  
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7. Specifické objekty 

V této kapitole se zaměřím na požadavky technických norem na poplachová zařízení 

určená k vyhlášení požárního poplachu v objektech, jenž má specifický charakter z pohledu 

obsazení osobami či stavební dispozicí objektu.   

 

7.1 Objekty s osobami se sluchovým postižením 

Norma ČSN 34 2710 stanovuje požadavky vztahující se na objekty, v nichž se počítá 

s neomezeným počtem osob s takovýmto handicapem, např.: školy, domy sociálních služeb, 

penziony pro seniory, pracovní prostory, a další.  

V prostorách, ve kterých se počítá s pohybem osob v určité části, je vhodné instalovat 

optické poplachové zařízení. V budovách určených pro ubytování se užívá pevných či 

pohyblivých poplachových zařízení.  Pro neomezený pohyb osob v objektu se doporučuje 

instalace přenosných dotykových či optických zařízení, jež mohou být připojeny přes rozhraní 

k ústředně k EPS či mohou být řízena rádiově, jedná se především o tzv. pagery.  

 

7.2 Objekty s povinným zvukovým zařízením 

Tato podkapitola zahrnuje požadavky instalace zvukového zařízení pro objekty 

nevýrobního a výrobního charakteru podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Především se jedná 

o zvukové hlasové poplachové zařízení sloužící k postupnému způsobu evakuace.  

Objekty, na které se vztahuje tento požadavek, jsou stavby, v nichž se nachází více 

než 200 osob nebo stavby se shromažďovacími prostory. Pro výrobní objekty platí limit 300 

osob na trvalých či dočasných pracovních místech. 

 

7.3 Shromažďovací prostory 

Podle ČSN 73 0831, všechny vnitřní shromažďovací prostory spadající do výškového 

pásma VP2, VP3, ale i některé objekty VP1 větší než 2SP, musí být instalován nouzový 

zvukový systém. Jak uvádí požadavky normy, všechna provozní ozvučení prostor musí být 

systémem vypnuty. V těchto prostorech lze počítat i s cizinci, proto by měl zvukový systém 

obsahovat i cizojazyčnou hlasovou zprávu. Počítá-li se s přítomností neslyšících osob je nutno 
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hlasovou zprávu generovanou nouzovým zvukovým systémem doplnit o optickou signalizaci 

nebo o promítaný text souhlasným s hlasovou zprávou.  

Objekty určené pro společenské, zábavní akce, které probíhají v přítmí nebo za 

světelných efektů jsou stanoveny specifické požadavky. Nutno v případě vyhlášení požárního 

poplachu spustit protipanikové osvětlení bílé stálé barvy a intenzity. Všechna ozvučení rušící 

rozhlas s informacemi evakuace musí být vypnuta. Vše je řízeno elektrickou požární 

signalizací. 

 

7.4 Budovy pro bydlení a ubytování 

Budovy pro bydlení a ubytování, podle ČSN 73 0833, jsou takové objekty, jež tvoří 

jedna či více obytných buněk. Podle velikosti stavby a počtu obytných buněk se budovy pro 

bydlení a ubytování člení do čtyř skupin: 

- budovy skupiny OB1  

- budovy skupiny OB2 

- budovy skupiny OB3 

- budovy skupiny OB4 

 

Budovy skupiny OB1 

Do této skupiny patří rodinné domy a rekreační domy s nejvýše třemi obytnými 

buňkami. Objekty mohou mít jedno podzemní podlaží a nejvýše tři nadzemní podlaží.  

Stavby musí být vybaveny minimálně zařízením autonomní detekce a signalizace, 

tedy hlásiči kouře v každé obytné buňce.  

Pro stavby, které se dělí do více požárních úseků, mimo obytné buňky, a mají vyšší 

stupeň požární bezpečnosti, doporučuje se montáž hlásičů požáru připojených do vyhodno - 

covací ústředny s možností připojení dalších navazujících zařízení.  

 

Budovy skupiny OB2 

Jsou stejné objekty jako ve skupině OB1, jen v těchto budovách jsou více jak 3 

obytné buňky. Jako ve skupině OB1 musí být vybaveny prostory minimálně zařízením 

autonomní detekce a signalizace v každé obytné buňce.  
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Objekty vyšší než 45 metrů předepisuje norma doporučení instalace elektrické 

požární signalizace se zařízením pro vyhlášení požárního poplachu. U zařízení pro vyhlášení 

požárního poplachu se počítá minimálně s akustickou signalizací, tedy pomocí sirén nebo 

hlasovým poplachovým zařízením. 

 

Budovy skupiny OB3 

Skupina zahrnuje budovy pro ubytování s kapacitou buď 75 osob ubytovaných 

 ve 3 nadzemních podlažích, nebo maximálně 55 osob ubytovaných od 1. až do 8. nadzemního 

podlaží.  

Budovy této skupiny musí být vybaveny minimálně zařízením autonomní detekce a 

signalizace. Budovy, ve kterých je ubytováno nejvýše 55 osob ve 3. a vyšším nadzemním 

podlaží je doporučeno instalace nouzového zvukového systému. V případě umístění elektrické 

požární signalizace v budově, se požaduje vyhlášení požárního poplachu optickým a 

akustickým zařízením.  

 

Budovy skupiny OB4 

Objekty o větší kapacitě než ve skupině OB3. Tedy objekty, kde se nachází více než 

75 osob rozmístěných maximálně do 3. nadzemního podlaží, anebo objekty s maximálně 55 

osobami, které se nachází mezi 1. – 8. nadzemním podlažím. 

Elektrická požární signalizace je instalována v objektech s kapacitou větší než 

 75 osob nebo je-li požární výška objektu větší než 22,5 metru.  

V objektech o více jak třech nadzemních podlažích s kapacitou větší než 75 osob, je 

nutné instalovat nouzové zvukové a optické zařízení pro vyhlášení poplachu, jež je samočinně 

spuštěno elektrickou požární signalizací.  
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7.5 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 

ČSN 73 0835 vztahující se k těmto objektům, rozděluje budovy do čtyř skupin: 

- zdravotnická zařízení ambulantní péče 

- zdravotnická zařízení ústavní péče 

- zařízení sociální péče 

-  zvláštní zdravotnická zařízení pro děti. 

 

Zdravotní zařízení ambulantní péče 

Podle počtu lékařských pracovišť jsou uvedeny 2 skupiny zdravotnických zařízení – 

AZ 1 a AZ 2. Skupina AZ 2 zahrnuje více než 3 lékařská pracoviště v jednom provozu, dále 

jsou to polikliniky, lékárenská zařízení a lázeňské objekty pro více než 30 pacientů.  

Ke skupině objektů AZ 2 se vztahuje požadavek instalace elektrické požární signalizace. 

Nutnost vyhlášení požárního poplachu minimálně akusticky, viz Tabulka 2. 

 

Zdravotnická zařízení ústavní péče 

I tato skupina se dělí na dvě podskupiny, a to na zdravotnická zařízení skupiny LZ 1 a 

LZ 2. Do skupiny LZ 2 patří lůžková zařízení s 1 nebo více lůžkovými jednotkami. Z důvodu 

plynulé evakuace je nutno instalovat zařízení s generovanou hlasovou informací, tedy 

použitím nouzového zvukového systému.  

 

Zařízení sociální péče 

Zařízení sociální péče se dělí na domy s pečovatelskou službou a ústavy sociální 

péče. Pokud v obou případech přesahuje počet ubytovaných 50 osob, je požadována elektrická 

požární signalizace s připojenými akustickými poplachovými zařízeními.   
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7.6 Objekty pro zemědělskou výrobu 

ČSN 73 0842 uvádí požadavek na vybavení objektu bioplynové stanice elektrickou 

požární signalizací nebo alespoň lokální detekcí požáru. Tento požadavek se týká prostor 

s provozem s kogeneračními jednotkami, elektrorozvodny, trafostanice, skladu olejů a 

instalačního kanálu. Systém EPS či lokální detekce musí přenášet signály do prostor s trvalou 

obsluhou, současně je signalizováno nebezpečí optickou a zvukovou signalizací. 

 

8. Požární bezpečnost staveb 

V kapitole požární bezpečnost staveb jsou do tabulky shrnuty požadavky použití 

požárních poplachových zařízení. Zejména se jedná o požadavky kodexu českých technických 

norem ČSN 73 08 XX – Požární bezpečnost staveb.    

Tabulka 2 Použití požárních poplachových zařízení 

Technická norma 

Akustická výstražná zařízení 
Nouzový 

zvukový 

systém 

Optická 

zařízení Sirény 

Hlasová 

výstražná 

zařízení 

ČSN 730802 - PBS - nevýrobní 

objekty 
X X X1)   

ČSN 730804 PBS - výrobní 

objekty 
X X X1)   

ČSN 730831 PBS - 

shromažďovací prostory 
X X  X X4) 

ČSN 730834 PBS - Budovy pro 

bydlení a ubytování 
X X X2) X2) 

ČSN 730835 PBS - Budovy 

zdravotnických zařízení a 

sociální péče 

X X  X5)   

ČSN 730842 PBS - Objekty 

pro zemědělskou výrobu 
X3)     X3) 

ČSN 730845 PBS - Sklady X X     

1) Specifické objekty podle podkapitoly 7.2 

2) Vztahuje se na skupiny objektů OB3, OB4 

3) Platí pro bioplynovou stanici 

4) Objekty, ve kterých se mohou nacházet neslyšící osoby a objekty s provozem v přítmí či 

provoz, ve kterých se používají světelné efekty 

5) Platí pro zdravotnická zařízení skupiny LZ2 
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U objektů nevýrobních, výrobních, shromažďovacích prostor, budov pro bydlení a 

ubytování, budov zdravotnických zařízení a sociální péče a u budov skladových jsou uvedeny 

možnosti vyhlášení požárního poplachu sirénami a hlasovým výstražným zařízením.  

Jde o požadavek uvedený v článku 6.6.1 normy ČSN 34 2710, kdy poplach musí být vyhlášen 

alespoň akusticky, z důvodu pochopení poplachu laickou veřejností. Platí pro použití systému 

elektrické požární signalizace.  
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Závěr 

Potřeba a nutnost používání různých druhů signalizace požárního poplachu je v době 

více než jasná. Včasná informovanost o vzniklém nebezpečí zachrání životy lidí, zvířat i 

majetek. S instalací zařízení autonomní detekce a signalizace nebo systému EPS se snižuje 

počet i následky požárů v objektech. I přesto reakce lidí na detekované nebezpečí je 

v některých případech velmi laxní. Zřejmě za toto jednání mohou časté plané poplachy.  

Když se však vyskytne opravdové nebezpečí, budou lidé opravdu reagovat tak, jak mají?   

Proto jsem se zabývala v této práci seznámením čtenáře se systémem detekce požáru, 

na nějž navazují způsoby a formy vyhlášení požárního poplachu. Popisovala jsem technické 

požadavky na akustická i optická zařízení. Současní výrobci těchto zařízení už vytvářejí 

spojení akustického a optického zařízení do jednoho. Z akustických zařízení byla věnována 

pozornost zejména sirénám a hlasovým poplachovým zařízením. Z pohledu hlasových 

poplachových zařízení jsem se v průběhu studia norem dopracovala až k nouzovému 

zvukovému systému. Tomuto systému jsem věnovala samostatnou podkapitolu.  

Po uvedení požárních poplachových zařízení jsem doplnila právě shrnutí technických 

požadavků. Předposlední kapitolu jsem zaměřila na objekty se specifickými požadavky a na 

vybavení požárními poplachovými zařízeními. V závěru jsem shrnula do tabulky požadavky 

kodexu českých technických norem ČSN 73 08 XX – Požární bezpečnost staveb. 
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