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Úvod 

Pro dnešní dobu je typické budovat multifunkční objekty, které jsou rozsáhlé 

a nečleněné. Princip těchto staveb spočívá v tom, že se budova nejprve postaví a až poté 

se pronajme. Objekt pak slouží a je využíván pro provozování různých činností, jako mohou 

být například – skladovací prostory, supermarkety, kanceláře, obchodní galerie apod., 

což na počátku stavby nemuselo být zřejmé. Hodnota skladovaných materiálů a výrobních 

zařízení v těchto objektech obvykle mnohonásobně převyšuje hodnotu objektu. Proto s sebou 

tyto multifunkční objekty přinášejí i riziko velkých ztrát v případě vzniku požáru. 

Vzhledem k rozsáhlosti objektu, velkému počtu lidí a množství skladovaného 

materiálu se pak v objektech daleko více využívá požárně bezpečnostních zařízení (dále jen 

„PBZ“). Nejčastěji používané zařízení je elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“). EPS 

slouží pro signalizaci vzniku požáru. Aby byl požár zlikvidován, musí být informace o požáru 

předána na ohlašovnu požáru, tedy na místo, odkud je vyslána jednotka požární ochrany (dále 

jen „JPO“). K předání této informace lze využít fyzickou osobu (obsluhu ústředny EPS) 

v objektu, která telefonicky informuje ohlašovnu požáru o požáru nebo objekt připojit na pult 

centrální ochrany (dále jen „PCO“) hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) 

či komerčního subjektu. Pokud je EPS připojena na pult centrální ochrany HZS, musí být 

v objektu zaveden určitý systém, který hasičům umožní bezproblémový vstup do objektu. 

Ve své diplomové práci provedu zhodnocení současného stavu připojení objektů 

na PCO, navrhnu technicko – organizační opatření v připojovaných objektech a nastíním 

postup pro připojování objektů na PCO. Pro analýzu využiji nejen technické a právní 

předpisy, ale i reálné poznatky z HZS krajů. Problematiku připojených objektů k PCO budu 

řešit především z pohledu zasahujících jednotek. 
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Rešerše odborné literatury 

V této části diplomové práce uvádím rešerši literatury, se kterou jsem v rámci přípravy 

pracovala. 

Bebčák, P. Požárně bezpečnostní zařízení. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2004. 130 s. 

Tato publikace se zabývá vybavováním objektů požárně bezpečnostními zařízeními 

a jejich logickými návaznostmi. Poskytuje základní informace o požárně bezpečnostních 

zařízeních a metodikách při vybavování objektů těmito zařízeními a zjednodušeně je popisuje. 

Pokyn č. 13/2004 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR 

a NMV ze dne 27. 2. 2004 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra ze dne 27. 2. 2004, kterým se stanovuje jednotný postup při připojování elektrické 

požární signalizace na pulty centralizované ochrany umístěné na operačních a informačních 

střediscích hasičských záchranných sborů. 

ČSN 73 0875. Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární 

signalizace. 1991. 

Tato norma platí pro navrhování elektrické požární signalizace při projektování 

nových stavebních objektů a při projektování změn stávajících objektů nebo technologií. Platí 

také pro navrhování ve stávajících objektech a technologií. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb.,  o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Předpis stanovuje základní požadavky na vybavení prostor právnických osob 

a podnikajících fyzických osob požárně bezpečnostními zařízeními. 

ČSN EN 54 (ČSN 34 2710). Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace. 

1977. 

Tato norma stanovuje základní předpisy a technické požadavky na zařízení elektrické 

požární signalizace. 
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1. Elektrická požární signalizace 

Systémy elektrické požární signalizace tvoří důležitou součást systémů protipožární 

ochrany objektů a budov. Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou 

identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením systému EPS je tak možné 

zabránit vzniku velkých materiálních ztrát a v horších případech i ztrátám na zdraví, životech 

lidí a zvířat.  

EPS lze začlenit do integrovaných bezpečnostních a havarijních systémů ochrany 

majetku a osob. Systém EPS na obr. 1 tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů 

a doplňující zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou 

signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) 

na stanoviště pultu centrální ochrany. PCO bývá umístěn u hasičského záchranného sboru 

nebo u komerčního subjektu. 

Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související 

s protipožární ochranou jako jsou protipožární dveře, klíčový trezor, hasící zařízení, apod. 

[11].  

 

Obr. 1   Blokové schéma EPS připojené k PCO 
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2. Zařízení dálkového přenosu a pulty centrální ochrany 

Samostatný systém EPS neřeší problém samočinného spolehlivého přenosu informace 

o požáru na příslušnou ohlašovnu požárů HZS. Aby tento přenos bylo možné uskutečnit, 

je nutné k systému EPS přidat zařízení dálkového přenosu. 

ZDP (obr. 2) je důležitým doplňkovým zařízením systémů EPS. Toto zařízení 

zajišťuje přenos základních informací z určeného (účastnického) místa v objektu na místo 

požadované (vyhodnocovací), kterým bývá zpravidla ohlašovna požárů HZS. Přenos 

informací probíhá neustále, a to i v případě nepřítomnosti či selhání obsluhy. Proto používání 

ZDP může zcela nahradit trvalou obsluhu ústředny. Aby tento přenos informací byl 

bezproblémový, musí se neustále kontrolovat jeho provozuschopnost i používání přenosových 

cest.  

Informace odeslané pomocí ZDP přicházejí na pult centrální ochrany, 

což je vyhodnocovací část ZDP na HZS. PCO je samostatná počítačová jednotka, na které 

jsou monitorovány stavy jednotlivých ústředen EPS, a která zaznamenává a vyhodnocuje 

automaticky přenášená technicko - taktická data a stav ZDP [1, 5]. 

V České republice (dále jen „ČR“) jsou ZDP využívána jak u elektrické zabezpečovací 

signalizace (dále jen „EZS“), tak i v případě EPS. V zemích Evropské unie (dále jen „EU“) 

je používání ZDP též běžné a někdy se i u určitých objektů doporučuje. 

ZDP musí na podnět z ústředny vyslat a na přijímacím místě přijmout: 

- informaci o požáru (bez rozlišení hlásící požární smyčky), 

- informaci o poruše (bez rozlišení druhu poruchy), 

- adresu vysílacího místa. 

Spojení mezi vysílacím a přijímacím místem musí být dosaženo samočinně, nezávisle 

na obsluze [6]. 

Přenosová cesta, která je použitá pro přenos informace (signálu) z účastnického 

do vyhodnocovacího dílu ZDP, může být:  

- po pevné lince, 

- po komutovaných telefonních linkách v nadhovorovém pásmu, 

- radiové spojení,  

- ISDN, veřejná digitální telekomunikační služba, 
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- po síti mobilních operátorů GPRS, 

- po počítačových sítích. 

Podle použitého ZDP a přenosové cesty se přenos dělí buď na jednosměrný nebo 

obousměrný. Při jednosměrném přenosu jsou informace předávány pouze z EPS na ohlašovnu 

požáru. EPS je vybavena vysílačem a pult centrální ochrany přijímačem. Při obousměrném 

přenosu jsou informace mezi EPS a ohlašovnou požáru předávány vzájemně. Obě strany, EPS 

i PCO, jsou vybaveny přijímačem i vysílačem. 

Doplňující zařízení EPS, se kterými ZDP spolupracuje, jsou klíčový trezor požární 

ochrany (dále jen „KTPO“), obslužné pole požární ochrany (dále jen „OPPO“) a informační 

tablo. 

Používání tabla není v České republice běžné jako například v zemích EU. V těchto 

zemích se tablo stalo nedílnou součástí systému EPS. S jeho pomocí mohou jednotky PO 

přesněji dislokovat místo vzniku požáru v objektu [18]. Z tohoto důvodu bych doporučila 

provozovatelům objektů připojených na PCO v ČR, aby se nechali zeměmi EU inspirovat 

a do svých objektů tabla také nainstalovali.  

 
Obr. 2   Blokové znázornění skladby ZDP ve vazbě na EPS, včetně doplňujících zařízení 

 

ústředna EPS 

OPPO 

KTPO 

TABLO 

ZDP přenosová cesta PCO 

PROVOZOVATEL EPS  HZS KRAJE 
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EPS a ZDP patří do skupiny vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení podle [8] 

spolu s ostatními prvky jako jsou např. stabilní hasicí zařízení (dále jen „SHZ“), zařízení 

pro odvod kouře a tepla (dále jen „ZOKT“) apod. 

Přehled typově schválených ZDP používaných v České republice 

V současné době je na českém trhu výběr jedenácti možných typově schválených 

zařízení dálkového přenosu. Schvalování provádí HZS ČR [4].  

Typy ZDP rozdělujeme do dvou skupin. Na jednoduché typy ZDP, které zabezpečují 

pouze přenos základních informací. A na složitější typy ZDP, které zabezpečují přenos 

a navíc i provoz různých aplikací. 

Přehled typově schválených ZDP v České republice: 

- SEDAT 

- RADOM SECURITY FIRE 

- NAM SYSTÉM 2000 P  

- GENOVA ZDP 20 

- GESPA L, GESPA R 

- PCO MATILDA 3.1 

- ULTRAC FIRE 

- DP SEDAT 

- Dcom 

- RHMS 2000 VVK - 300 – EPS 

- TELENOT COMLINE 3216, ÜZ 7500 
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3. Právní rámec zřizování elektrické požární signalizace 

V následující  kapitole uvádím stěžejní předpisy, které upravují zřizování a navrhování 

EPS: 

Zákony 

- Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhlášky 

- Vyhláška č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

ve znění pozdějších předpisů (vyhláška je platná, účinná začne být v druhé 

polovině roku 2008) 

Technické předpisy 

Touto problematikou se zabývá celá řada norem, z nejdůležitějších je možné 

jmenovat:  

- ČSN EN 54-1:1997 EPS – Část 1: Úvod 

- ČSN EN 54-2:1999 EPS – Část 2: Ústředna 

- ČSN EN 54-3:2002 EPS – Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény 

- ČSN EN 54-3:2002 EPS – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény – 

Změna A1 

- ČSN EN 54-4:1999 EPS – Část 4: Napájecí zdroj 

- ČSN EN 54-4:1999 EPS – Část 4: Napájecí zdroj – Změna A1 

- ČSN EN 54-5:2001 EPS – Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče 

- ČSN EN 54-5:2001 EPS – Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče – Změna A1 
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- ČSN EN 54-7:2001 EPS – Část 7: Hlásiče kouře – Hlásiče bodové využívající 

rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace 

- ČSN EN 54-7:2001 EPS – Část 7: Hlásiče kouře – Hlásiče bodové využívající 

rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace – Změna A1 

- ČSN EN 54-10:2002 EPS – Část 10: Hlásiče plamene – Bodové hlásiče 

- ČSN EN 54-11:2002 EPS – Část 11: Tlačítkové hlásiče 

- ČSN EN 54-12:2003 EPS – Část 12: Hlásiče kouře - Hlásiče lineární 

využívající optického světelného paprsku 

- ČSN EN 54-13:2005 EPS – Část 13: Posouzení kompatibility komponentů 

systému 

- ČSN P CEN/TS 54-14:2006 EPS – Část 14: Návody pro plánování, 

projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu 

- ČSN EN 54-17:2006 EPS – Část 17: Izolátory 

- ČSN EN 54-18:2006 EPS – Část 18: Vstupní / výstupní zařízení 

- ČSN EN 54-20:2007 EPS – Část 20: Nasávací hlásiče 

- ČSN EN 54-21:2007 EPS – Část 21: Přenosová zařízení 

- ČSN EN 14604 Autonomní hlásiče 

- ČSN 34 2710:1979 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

- ČSN 73 0875:1991 PBS - Navrhování elektrické požární signalizace 
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4. Požadavky na vybavenost objektu EPS 

Pro vybavenost objektu EPS existují různé požadavky. Každý objekt je specifický, 

v každém objektu se provozuje jiná činnost. V prvé řadě by se tyto provozované činnosti měly 

posoudit a zjistit, zda představují riziko a podle toho objekt EPS vybavit. EPS nemusí být 

instalována ve všech prostorách v objektu. Hlásiče by měly být použity tam, kde 

se předpokládá vznik požáru. Je nutné si uvědomit, že většina reálných požárů vzniká 

především v pomocných provozech jako jsou příruční sklady, úklidové místnosti, denní 

místnosti a další.  

4.1. Obecné požadavky  

EPS musí být vybaveny objekty: 

- stanoví-li to ČSN, případně jiná norma nebo předpis, 

- vyplyne-li to z požárně bezpečnostního řešení,  

- vyplyne-li to z posouzení požárního nebezpečí. 

EPS mohou být vybaveny objekty: 

- na požadavek investora, 

- na doporučení pojišťovny. 

Příklady prostorů, kde se zpravidla instaluje EPS: 

- shromažďovací prostory, 

- sklady, 

- výrobní objekty, 

- objekty pro bydlení a ubytování, 

- budovy pro zdravotnické zařízení a sociální péče, 

- objekty pro zemědělskou výrobu, a jiné. 



 

 10 

4.2. Specifické požadavky dle technických předpisů (ČSN)  

Při rozvaze, zda instalovat či neinstalovat systém EPS, je nutné nejprve prověřit, zda 

existují závazná ustanovení norem nebo technických předpisů a dále právní předpisy, které 

nařizují v daném prostoru použití EPS. Jestli tato povinnost nastane, je instalace EPS nutná. 

Pokud norma nebo předpis instalaci EPS jen doporučují, musí investor posoudit konkrétní 

situaci a rozhodnout, zda je EPS v daném prostoru potřebná nebo ne. Rozhodnutí neinstalovat 

do daného prostoru EPS by mělo být učiněno tehdy, pokud provozní podmínky a prostředí 

v daném prostoru znemožňují spolehlivý provoz jakéhokoliv systému EPS. Jinak 

pro rozhodnutí neinstalovat EPS do objektu musí mít investor skutečně závažné důvody.  

Pokud pro daný prostor žádná norma nebo předpis nestanovují požadavky na použití 

EPS, provede se výpočet nutnosti střežení N podle [7]. 

Pokud: 

- N < 3..... nemusí se v daném prostoru (požárním úseku nebo jeho části) použít 

EPS 

- 3 ≤ N < 3,5 ..... použití EPS se doporučuje 

- pokud N ≥ 3,5 ..... v daném prostoru musí být použita EPS se samočinnými 

hlásiči 

Technické normy požární bezpečnosti objektů umožňují při instalaci EPS zvětšení 

mezních rozměrů požárního úseku nebo prodloužení nechráněných únikových cest v objektu. 

V tomto případě je nutno již v zadání stavby stanovit, jakým způsobem bude předávána 

informace na ohlašovnu požáru. Informaci o požáru může telefonicky na ohlašovnu požáru 

předávat osoba, která drží stálou službu v objektu. Další možnost může být zajištění přenosu 

signálu z EPS prostřednictvím ZDP na PCO. 
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5. Systémy EPS a PCO v České republice 

Připojení objektů vybavených EPS prostřednictvím ZDP na PCO je výhodné. 

Nejvýhodnější na tomto přenosu je rychlost přenášené informace, která je nezávislá 

na člověku. Uchrání se tím řada životů i majetek. Na druhou stranu má připojení objektů 

s EPS na PCO i své stinné stránky, jako jsou plané poplachy. Tyto plané poplachy bývají 

pro majitele objektu i pro jednotku PO finančně náročné. Navíc tato jednotka může být 

při výjezdu k planému poplachu více potřebná na úplně jiném místě. Proto by se měl výskyt 

těchto častých nežádoucích planých hlášení požárů eliminovat. 

Planý poplach je činnost jednotky PO vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné 

mimořádné události jednotce, která se nepotvrdila. 

Plané poplachy jsou způsobeny chybnou funkcí vlastního zařízení EPS, tj. hlásičů 

požáru, ústředny, hlásicích linek nebo nesprávnou činností zaměstnanců, případně firem 

pracujících v objektu připojeného na pult centrální ochrany (např. kouření, sváření). 

Technické poplachy neznamenají chybnou funkci vlastního zařízení EPS, nýbrž jeho 

reakci na nedodržení provozních podmínek v chráněném prostoru, případně na rušivé vlivy 

nebo i chybný projekt EPS (např. nadměrná prašnost bez pravidelného čištění samočinných 

hlásičů požáru, extrémní klimatické podmínky v místě instalace hlásičů požáru, nesprávná 

volba a nastavení nevhodné citlivosti určitého druhu hlásiče požáru v chráněném prostoru 

apod.) [5]. 

Plané poplachy jsou časté a proto jim věnuji pozornost. Potřebné informace jsem našla 

na [10] a týkají se období posledních 5 let, tj. roku 2003 - 2007. Ve statistikách jsou uvedeny 

plané poplachy, které si vyžádaly výjezd jednotky, ale nejsou zde zahrnuty ty případy, 

ve kterých jednotka PO na místo nevyjela. Statistické údaje z uvedeného zdroje není možné 

zobecnit na stanovení spolehlivosti systému EPS. Lze je použít pouze jako přehled 

o výjezdech jednotek, při kterých se nepotvrdila původní potřeba zásahu. Statistické údaje 

jsou zpracovány do grafů a tabulek. Jednotlivé tabulky a grafy se nacházejí v příloze 1 a 2 

nebo v textu. 
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Současná statistická sledování [10] uvádějí pouze plané poplachy celkem. Podíl 

planých poplachů způsobených EPS uvádějí pomocí procentuálního zastoupení nebo pomocí 

vyhodnocení funkce požárně bezpečnostních zařízení. Nikde se nesledují počty připojených 

objektů a instalovaných systémů EPS. V České republice nejsou dostupné informace o tom, 

jak je systém PCO u HZS organizován. Pro zjištění výše uvedených informací jsem 

zpracovala dotazník. 

Dotazníkem chci zanalyzovat stávající stav připojení objektů k PCO v jednotlivých 

krajích. Zejména zjistit informace: zda jsou ve všech krajích zavedeny PCO, jaký systém 

PCO je v České republice nejpoužívanější, kolik objektů je připojeno v současné době 

na PCO, jaké jsou požadavky na dokumentaci objektu, klíčový trezor apod. 

5.1. Statistika planých poplachů  

Plané poplachy tvoří několik případů hlášení: 

- hlášení elektrické požární signalizace, 

- příznaky hoření, 

- zneužití jednotky PO, 

- nenahlášené pálení, 

- jiný důvod. 

Zpracováním statistických údajů chci zjistit odlišnosti v jednotlivých krajích 

a případné důvody nárůstů počtu planých poplachů. 

Vývoj počtu planých poplachů v České republice za roky 2003 – 2007 je znázorněn 

na obr. 3. Na tomto obrázku jsou zaznamenána všechna hlášení, na podnět kterých jednotky 

PO vyjely na místo události. 
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Obr. 3   Počet planých poplachů za rok 2003 - 2007 

 

Z výše uvedeného údaje je patrné, že nejvíce planých poplachů, které byly nahlášeny 

na HZS a jednotky PO k těmto událostem vyjely, bylo zaznamenáno v roce 2006, nejméně 

v roce 2004. Průměrně se tato hodnota pohybuje kolem 8000 planých poplachů za rok. 

Na obrázcích uvedených v příloze 2, je graficky znázorněn celkový vývoj planých 

poplachů v jednotlivých krajích za uplynulé období let 2003 - 2007. Z uvedených obrázků 

je zřejmé, že plané poplachy se rok od roku v jednotlivých krajích měnily. Tyto změny nebyly 

ale moc výrazné. Nejvíce planých poplachů bývá každoročně v Čechách, 

a to ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praha. Na Moravě se plané poplachy nejvíce 

vyskytují v Moravskoslezském kraji. Tento stav je zapříčiněn tím, že v těchto oblastech žije 

mnoho obyvatel a je zde velké množství objektů připojených na PCO. 

Plané poplachy od objektů s EPS připojených na PCO tvoří až polovinu všech 

zaznamenaných planých poplachů. Z obr. 4 je patrné, že celkový počet planých poplachů 

od EPS se zvyšuje. Je možné se domnívat, že příčinou nárůstu počtu planých poplachů 

od EPS je zhoršení technické kvality. Dle mého názoru je příčinou nárůstu planých poplachů 

zvyšování počtu připojených objektů k pultům centrální ochrany. 
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Přehled planých poplachů od EPS a celkových  
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Obr. 4   Přehled planých poplachů od EPS a celkových planých poplachů 

Vzhledem k uvedeným údajům je nutné konstatovat, že je velmi důležité eliminovat 

možnost vzniku planého poplachu na systému EPS ještě než bude připojen na PCO. 

Problém planých poplachů je řešen ve [4] zkušebním provozem ZDP a EPS 

pro jednotlivé objekty, které chtějí jejich provozovatelé připojit na PCO. 

Statistické sledování [10] vyhodnocuje i funkci PBZ. Na obr. 5 je znázorněn přehled 

počtu událostí, kdy EPS fungovala tak, jak se od ní očekává. Tzn. zaznamenala požár a tato 

informace byla předána na ohlašovnu požáru. Bohužel není možné zjistit, zda tato informace 

byla předána na PCO nebo jí telefonicky oznámila obsluha EPS. 
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Obr. 5   Přehled správné funkce EPS za rok 2003 – 2007 
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5.2. Organizace PCO u HZS Krajů 

Ke své práci jsem zhotovila dotazník zabývající se problematikou připojování objektů 

s EPS na pulty centrální ochrany, který jsem rozeslala na HZS krajů. Dotazník se nachází 

v příloze 3. Materiály, které mi byly poskytnuty, jsem vyhodnotila. 

Odpovědi na moje otázky mi zaslalo 11 ze 14 HZS krajů, což je téměř 80 % 

dotázaných. Je možné konstatovat, že jsem získala informace o území velikosti 60 000 km2, 

což je 76 % z celkové rozlohy ČR. 

V dotazníku jsem položila následující otázky a pro snazší vyhodnocení jsem nabídla 

i výběr z několika variant.:  

Provozujete ve svém kraji pult centralizované ochrany? 

Všechny HZS krajů provozují PCO, v každém kraji má zákazník možnost připojit 

se k PCO.  

Systém PCO u vašeho kraje je: 

a) jednotný v rámci kraje 

b) každé územně příslušné OPIS (*) má svůj systém  

Všechny kraje provozují systémy s celokrajskou působností. Tedy jakýkoliv subjekt 

se může v rámci kraje připojit. Územní systémy z HZS okresů byly ve všech krajích 

transformovány do jednotného systému. Poslední přechod byl ve Středočeském kraji, 

u kterého byl teprve koncem roku 2007 tento jednotný systém spuštěn. 
(*) – operační a informační středisko (dále jen „OPIS“) 

Jaký systém PCO používáte? (např. RADOM,  NAM...)  

Tab. 1   Přehled typů ZDP v jednotlivých krajích 

HZS kraje Používaný systém PCO 
Hlavní město Praha TELENOT COMLINE 
Středočeský kraj NAM 
Plzeňský kraj RADOM 
Karlovarský kraj RADOM 
Královehradecký kraj RADOM 
Vysočina NAM 
Jihomoravský kraj NAM 
Olomoucký kraj NAM 
Zlínský kraj NAM, GESPA 
Moravskoslezský kraj RADOM 
Pardubický kraj  RADOM 
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HZS kraje Používaný systém PCO 
Ústecký kraj nezjištěno 
Liberecký kraj nezjištěno 
Jihočeský kraj nezjištěno 

Většina krajů provozuje systémy NAM nebo RADOM (viz tab. 1). Žádný z krajů 

neprovozuje jiný systém než je schválený (viz kapitola 2). 

Kolik objekt ů máte v současné době připojeno na PCO? 

Přehled připojených objektů na PCO
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Obr. 6   Přehled připojených objektů na PCO 

Na obr. 6 jsou shrnuty počty objektů připojených na PCO. Středočeský kraj přecházel 

koncem roku 2007 na jednotný systém připojení objektů na PCO v rámci kraje, jak již bylo 

uvedeno. Důvodem tohoto přechodu musely být všechny objekty v tomto kraji odpojeny 

od PCO HZS. Vzhledem k tomu, že systém je v začátcích, není na něj připojeno mnoho 

objektů. Poptávka po připojení se ale v tomto kraji zvyšuje a předpokládá se, že postupem 

času počet připojených objektů na PCO bude stoupat. 
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Provozovaný PCO je sledován a vyhodnocován? 

a) pouze na krajském OPIS 

b) i na územních OPIS 

Tab. 2   Přehled vyhodnocování PCO 

Provozovaný PCO je sledován a vyhodnocován HZS kraje 
pouze na krajském OPIS i na územním OPIS 

Hlavní město Praha X  
Středočeský kraj  X 
Plzeňský kraj X  
Karlovarský kraj  X 
Královehradecký kraj  X 
Vysočina X  
Jihomoravský kraj X  
Olomoucký kraj X  
Zlínský kraj X  
Moravskoslezský kraj  X 
Pardubický kraj X  

Většina krajů vyhodnocuje PCO pouze na krajském OPIS (viz tab. 2). Systém 

realizace PCO je v souladu s dlouhodobou koncepcí HZS, tedy vytvoření jednoho operačního 

střediska s celokrajskou působností. Na některých krajích jsou zřízena záložní operační 

střediska, kde jsou zálohovány i systémy PCO. 

Přenos informací od objektu na PCO je zajištěn: 

a) bezdrátovým přenosem 

b) přenosem pomocí pevných linek 

c) kombinací výše uvedených způsobů  

Tab. 3   Přehled přenosu informací na PCO 

Přenos informací od objektu na PCO je zajištěn 
HZS kraje bezdrátovým 

přenosem 
přenosem pomocí 

pevných linek 
kombinací uvedených 

způsobů 
Hlavní město Praha   X 
Středočeský kraj X   
Plzeňský kraj X   
Karlovarský kraj   X 
Královehradecký kraj X   
Vysočina X   
Jihomoravský kraj   X 
Olomoucký kraj X   
Zlínský kraj   X 
Moravskoslezský kraj X   
Pardubický kraj  X   
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Většina krajů má přenos informací na PCO zajištěn bezdrátovým přenosem. Další 

způsob přenosu je kombinace bezdrátového přenosu a pevných linek. Samotnými pevnými 

linkami se již přenos neuskutečňuje (viz tab. 3). 

Dálkový přenos a provoz PCO je zajišťován?  

a) HZS kraje 

b) pomocí jednoho komerčního subjektu 

c) pomocí více komerčních subjektů 

Tab. 4   Přehled zajištění dálkového přenosu 

Dálkový přenos a provoz PCO je zajišťován 
HZS kraje 

HZS kraje pomocí jednoho 
komerčního subjektu 

pomocí více 
komerčních subjektů 

Hlavní město Praha X  X 
Středočeský kraj  X  
Plzeňský kraj  X  
Karlovarský kraj  X  
Královehradecký kraj  X  
Vysočina  X  
Jihomoravský kraj X X  
Olomoucký kraj  X  
Zlínský kraj   X 
Moravskoslezský kraj  X  
Pardubický kraj  X  

S provozem PCO stoupají nároky na finanční prostředky jako je: provozování radiové 

sítě, zajišťování servisních oprav a další. Jak je patrné z tab. 4, většina krajů volí provoz 

přenosové cesty prostřednictvím komerčního subjektu. Využití komerčního subjektu 

pro zajištění přenosu informací na PCO by mělo být, dle mého názoru, zapracováno do [4]. 
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Smlouva o připojení k PCO je uzavřena mezi:  

a) HZS a majitelem objektu 

b) HZS a majitelem objektu a provozovatelem PCO 

c) HZS a provozovatelem PCO, provozovatel PCO uzavírá dohody s majiteli objektů 

Tab. 5   Přehled řešení smluv o připojení k PCO 

Smlouva o připojení k PCO je uzavřena mezi 

HZS kraje HZS a 
majitelem 
objektu 

HZS a majitelem 
objektu a 

provozovatelem 
PCO 

HZS a provozovatelem 
PCO, provozovatel PCO 
uzavírá dohody s majiteli 

objektů 
Hlavní město Praha   X 
Středočeský kraj   X 
Plzeňský kraj  X  
Karlovarský kraj   X 
Královehradecký kraj   X 
Vysočina  X  
Jihomoravský kraj  X  
Olomoucký kraj   X 
Zlínský kraj   X 
Moravskoslezský kraj   X 
Pardubický kraj X   

Smlouva o připojení k PCO je ve většině případů uzavřena mezi HZS 

a provozovatelem PCO, provozovatel PCO poté uzavírá dohody s majiteli objektů (viz tab. 5). 

Smlouva s provozovatelem PCO je základní dohoda, ve většině krajů se využívá 

tzv. mandátní smlouvy. Je nutné dohlédnout na to, aby provozovatel PCO neuzavřel smlouvu 

s uživatelem EPS bez souhlasu HZS. 
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Máte připojenou EPS i jiným způsobem než prostřednictvím PCO? (telefonní 

komunikátor apod.)  

Tab. 6   Přehled jiného připojení EPS na PCO 

Připojení EPS jiným způsobem než 
prostřednictvím PCO  HZS kraje 

ANO NE 
Hlavní město Praha X  
Středočeský kraj X  
Plzeňský kraj  X 
Karlovarský kraj  X 
Královehradecký kraj X  
Vysočina  X 
Jihomoravský kraj  X 
Olomoucký kraj X  
Zlínský kraj  X 
Moravskoslezský kraj X  
Pardubický kraj X  

Většina krajů používá k připojování EPS pouze PCO (viz tab. 6). Ale problematické 

připojení pomocí telefonních komunikátorů stále přetrvává. Toto připojení zatím zůstává 

u objektů připojených v dřívějších letech. V minulosti byly některé komunikátory směrovány 

přímo na linku tísňového volání (dále jen „LTV“). Tyto komunikátory ale blokují telefonní 

linky a případně i systém telefonního centra tísňového volání (dále jen „TCTV“) 112. Další 

nevýhodou je nemožnost ověření provozuschopnosti komunikační cesty. Komunikátor volá 

pouze tehdy, pokud je na ústředně signalizován požár nebo porucha.  
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Máte speciální požadavky na dokumentaci objektu připojeného k PCO? 

(např. zakreslení hlásičů, a jiné) 

a) ano, požadujeme speciální dokumentaci 

b) požadujeme standardní operativní kartu 

c) nepožadujeme žádnou dokumentaci 

Tab. 7   Přehled požadavků na dokumentaci 

Speciální požadavky na dokumentaci objektu připojeného 
k PCO 

HZS kraje ano, požadujeme 
speciální 

dokumentaci 

požadujeme 
standardní 

operativní kartu 

nepožadujeme 
žádnou 

dokumentaci 
Hlavní město Praha  X  
Středočeský kraj X   
Plzeňský kraj  X  
Karlovarský kraj  X  
Královehradecký kraj X   
Vysočina X   
Jihomoravský kraj  X  
Olomoucký kraj X   
Zlínský kraj  X  
Moravskoslezský kraj X   
Pardubický kraj  X  

Dokumentace je důležitá pro pohyb jednotky v objektu (viz kapitola 6.2). Některé 

kraje požadují speciální dokumentaci, jiné ne (viz tab. 7). Doporučená dokumentace 

v objektech připojených k PCO ale není v žádném předpisu nebo směrnici přesně definovaná.  

V případě, že požadujete speciální dokumentaci k objektu připojeném k PCO, je tato 

dokumentace: 

a) jednotná v rámci kraje 

b) jednotná v rámci územního odboru 

Polovina dotázaných požaduje speciální dokumentaci a shodují se na tom, že musí být 

jednotná v rámci kraje, což je důležité z pohledu provázanosti hasebních obvodů apod. 
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Provozovaný PCO obsahuje grafickou nástavbu znázorňující objekt i s hlásiči?  

Tab. 8   Přehled grafické nástavby 

Provozovaný PCO obsahuje grafickou 
nástavbu znázorňující objekt i s hlásiči HZS kraje 

ANO NE 
Hlavní město Praha X  
Středočeský kraj  X 
Plzeňský kraj  X 
Karlovarský kraj  X 
Královehradecký kraj X  
Vysočina X  
Jihomoravský kraj X  
Olomoucký kraj  X 
Zlínský kraj  X 
Moravskoslezský kraj  X 
Pardubický kraj  X 

Grafická nástavba je výhodná pro identifikaci místa signalizace požáru, přesto 

ji většina krajů nepožaduje (viz tab. 8). 

Informace z PCO jsou provázány s I.S.Výjezd? 

Všechny kraje mají PCO provázán s I.S.Výjezd. 

U jakého počtu stávajících objektů připojených PCO je použit systém generálního klíče?  

Tab. 9   Přehled systému generálního klíče 

HZS kraje U stávajících objektů připojených k PCO 
je systém generálního klíče u objektů 

Hlavní město Praha 40% z 215 
Středočeský kraj 6 z 6 
Plzeňský kraj Nevedou v evidenci  
Karlovarský kraj Nevedou v evidenci 
Královehradecký kraj Nevedou v evidenci 
Vysočina 106 z 106 
Jihomoravský kraj 110 z 130 
Olomoucký kraj 80% z 98 
Zlínský kraj 56 z 56 
Moravskoslezský kraj 140 z 140 
Pardubický kraj 51 z 58 

Generální klíč slouží ke vstupu jednotek PO do objektu – do všech prostor. U většiny 

krajů je proto generální klíč vyžadován. Rozdíly nastávají až v případě evidence počtu 

objektů, které tento generální klíč používají (viz tab. 9). 
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Vyžadujete u připojených objektů systém generálního klíče?  

Tab. 10   Přehled požadavků na připojení generálního klíče 

Vyžadování systému generálního 
klíče u připojených objektů HZS kraje 

ANO NE dle možností 
Hlavní město Praha   X 
Středočeský kraj X   
Plzeňský kraj   X 
Karlovarský kraj X   
Královehradecký kraj   X 
Vysočina X   
Jihomoravský kraj X   
Olomoucký kraj X   
Zlínský kraj X   
Moravskoslezský kraj X   
Pardubický kraj X   

Většina krajů vyžaduje používání systému generálního klíče, což je důležité pro pohyb 

jednotky (viz tab. 10). Požadavek generálního klíče ale není v žádném předpisu nebo směrnici 

přesně definován. 

Využíváte systém klíčového trezoru i v objektech, které nejsou připojeny k PCO? 

Systém klíčového trezoru v objektech, které nejsou připojeny na PCO využívá pouze 

hlavní město Praha. U ostatních krajů to je tak, že objekt připojený na PCO, musí mít klíčový 

trezor. Pokud není objekt připojen na PCO, tak klíčový trezor mít nemusí. Problém nastává 

se vstupem do objektu, pokud není objekt připojen na PCO, není uzavřena smlouva, tudíž 

nejsou dohodnuty podmínky vstupu. 
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Klí č od klíčových trezorů je?  

a) jednotný v rámci územního odboru 

b) jednotný v rámci kraje 

c) není jednotný v rámci kraje ani územního odboru 

Tab. 11   Přehled jednotnosti klíčového trezoru 

Klí č od klíčových trezorů je 

HZS kraje jednotný v rámci 
územního odboru 

jednotný 
v rámci kraje 

není jednotný v rámci 
kraje ani územního 

odboru 
Hlavní město Praha  X  
Středočeský kraj  X  
Plzeňský kraj   X 
Karlovarský kraj  X  
Královehradecký kraj   X 
Vysočina  X  
Jihomoravský kraj X   
Olomoucký kraj X   
Zlínský kraj X   
Moravskoslezský kraj  X  
Pardubický kraj  X  

Většina krajů má klíč jednotný v rámci kraje nebo územního odboru (viz tab. 11). 

Podle mého názoru by bylo výhodnější sjednotit klíče v rámci celé ČR. To by znamenalo 

zlepšení návazností na hasební obvody HZS, přineslo by to změny při reorganizaci stanic 

apod.  
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Klí č od klíčového trezoru je uložen u jednotky? 

a) ve výjezdové technice 

b) na OPIS 

c) jinde 

Tab. 12   Přehled umístění klíčového trezoru u jednotek PO 

Klí č od klíčového trezoru je uložen 
u jednotky HZS kraje 

ve výjezdové 
technice 

na 
OPIS 

jinde 

Hlavní město Praha   X 
Středočeský kraj   X 
Plzeňský kraj   X 
Karlovarský kraj neuvedeno 
Královehradecký kraj X   
Vysočina X   
Jihomoravský kraj X   
Olomoucký kraj   X 
Zlínský kraj   X 
Moravskoslezský kraj X   
Pardubický kraj X  X 

Klíč od klíčového trezoru slouží zasahující jednotce. Pokud má být zásah účinný, musí 

ho mít u sebe jednotka, která se dostaví na místo události jako první (viz tab. 12). Proto 

je tedy vhodné, aby klíčem byly vybaveny základní cisternové automobilové stříkačky (dále 

jen „CAS“) na požárních stanicích. Mohou nastat situace, kdy jednotka přejíždí od jiné 

události apod. 

Jsou klíčem od klíčového trezoru  vybaveny i některé z JSDH obcí? 

Klíčem od klíčového trezoru by měly být vybaveny i jednotky sboru dobrovolných 

hasičů (dále jen „JSDH“), které jsou předurčeny k zásahu na objekt připojeného k PCO. 

Jediný kraj, který má HZS a JSDH vybaveny klíčem od klíčového trezoru je Vysočina. 

Ostatní kraje klíčem od klíčového trezoru JSDH nevybavují. Proto je nutné zajistit případy, 

kdy je jednotka z požární stanice u události a musí se nahradit místní jednotkou. V tomto 

případě je nutná předurčenost jednotek v návaznosti na poplachový plán. 
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5.3.  Zhodnocení současného stavu  

Samotná EPS signalizuje pouze vznik požáru. K tomu, aby bylo zabráněno ztrátám 

je nutné nejen požár identifikovat, ale i začít hasit. Je možné využít SHZ, které bude přímo 

napojeno na EPS apod. Nebo objekt připojit na hasiče a zajistit hašení jednotkou PO. 

Pro účelný zásah není důležitý jen čas detekce požáru, ale i čas, za který se začne hasit. 

Doposud popsaná technická opatření se zabývala zkrácením času mezi vznikem požáru, 

detekcí a přenosem signálu na PCO. Důležitou roli hraje i čas, za jak dlouho se jednotka PO 

do objektu dostane a zahájí hasební práce. Jednotka musí být schopna:  

- rychle vniknout do objektu, 

- nalézt místo odkud byl signalizován požár, 

- zahájit hasební práce. 

Technicky je tento problém ošetřen předpisy, ale jak je to organizačně? U výše 

uvedených technických údajů je nevyjasněno několik věcí - uzavírání smluv o připojení 

objektu na PCO, dokumentace, která by měla hasičům napomáhat k lepší orientaci po objektu, 

jednotnost klíčů a jejich uložení. 

Ve své práci bych se dále chtěla zaměřit především na návrh opatření, která by měla 

zkrátit čas mezi příjezdem jednotky k objektu a zahájením hasebních prací. Navržená opatření 

by měla obsahovat jak technickou, tak organizační část. Opatření by měla být, stejně jako 

výše popsaná ryze technická opatření, standardizována. Vzhledem k tomu, že systém EPS 

vykazuje plané poplachy, nemusí být vždy signalizace EPS spojena s požárem. V případě 

požáru by se cesty vstupu do objektu volily co nejkratší, a to i za cenu způsobených škod. 

Pokud by ale jednotky PO takto postupovaly pokaždé, byly by škody způsobené zásahem 

daleko větší než škody způsobené samotným požárem. 
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6. Technicko - organizační opatření v připojovaných objektech 

Velitel jednotky si při jízdě na místo zásahu, kde byl signalizován požár od ústředny EPS 

připojené k PCO, klade spoustu otázek: 

Jedná se o planý poplach nebo opravdu hoří? 

Jak do objektu zasaženého požárem vniknout? 

Jak přesně identifikovat místo požáru? 

Jak se k místu požáru co nejrychleji dostat? 

Jaké použít síly a prostředky na zlikvidování požáru? 

Budou nám síly a prostředky stačit na zlikvidování požáru?  

Odpovědět na tyto otázky si ale musí velitel jednotky sám během krátké doby. 

Součástí každého objektu připojeného na pult centrální ochrany jsou další zařízení - klíčový 

trezor, obslužné pole, informační tablo a jiné. Tato zařízení by měla sloužit zasahující 

jednotce k co nejefektivnějšímu zásahu. Často se ale stává, že téměř technicky dokonalý 

systém nefunguje tak, jak má. V klíčovém trezoru je pouze klíč od vstupních dveří, 

na informačním tablu se zobrazí pouze číslo hlásiče, ale ne jeho umístění, chybí nebo není 

aktualizována dokumentace apod. Celý bezpečnostní systém pořízený za několik milionů 

najednou ztrácí smysl.  

Každý objekt je svým způsobem specifický charakterem činnosti, dispozičním 

členěním a dalším. Doplňkové systémy k EPS by měly zasahující jednotce poskytnout 

jednotné informace. Základní zásady musí být ale u všech objektů stejné (jednotný klíč 

od klíčového trezoru, generální klíč v klíčovém trezoru, standardizovaná dokumentace apod.). 

6.1. Vstup jednotek požární ochrany do objektu 

V současné době je běžné, že v jednom objektu či ve více objektech na sebe stavebně 

i komunikačně navazujících jsou soustředěny prostory s různým využitím. Můžeme si pod tím 

představit výrobní, prodejní, skladovací nebo kulturní objekty. Je proto složité domluvit 

se všemi nájemníky a provozovateli jednotný vstup jednotky PO do objektu v případě 

signalizace EPS. 
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Jednotný vstup do objektu souvisí nejen se vstupem do objektu, ale i do prostor, které 

jsou chráněny EPS. Je nutné, aby tento systém byl co nejjednodušší. Výhodné je proto použití 

generálního klíče. Generální klíč je klíč, kterým je možné odemknout všechny zámky 

oddělující prostory chráněné EPS. Je časově velice náročné, aby jednotka při kontrole těchto 

prostor měla svazek klíčů, a zkoušela, který kde patří. Proto se u objektů s EPS připojených 

na PCO doporučuje používat jen generální klíč. 

Aby se zasahující jednotka v případě požáru (signalizace EPS) po příjezdu na místo 

zásahu mohla snadněji dostat do objektu a obsluhovat ústřednu EPS jsou požadována 

připojení přídavných zařízení, a to klíčového trezoru požární ochrany, obslužného pole 

požární ochrany nebo i informačního tabla. 

Instalovaný systém ZDP, OPPO, KTPO a tabla ve vazbě na EPS musí být posouzen 

a typově schválen HZS ČR [4]. 

Klí čový trezor 

Aby se hasiči vůbec dostali do objektu a neudělali ještě větší škody na majetku než 

by způsobil požár, doporučuje se proto používat klíčový trezor PO (obr. 7 a obr. 8 ). 

Je to nejjednodušší způsob, jak se dostat do objektu při zachování obecné bezpečnosti 

majetku a zabránění škodám způsobeným násilným vniknutím do objektu jednotkou PO.  

Tato ocelová schránka s protikorozní povrchovou úpravou je instalovaná v těsné blízkosti 

vstupu do objektu, který je určen pro vstup jednotky k protipožárnímu zásahu. 

Klíčový trezor je uzpůsoben pouze pro uložení jednoho klíče. Ideální je, pokud je zde 

uložen pouze generální klíč. Generální klíč umožňuje hasičům vstup do všech prostor 

chráněných EPS. Vstupy (dveře), které nebudou vybaveny generálním klíčem, budou muset 

hasiči v případě nutnosti otevřít násilně. Požadavky na generální klíč a vstup musí být 

uplatněny již ve stavebním řízení. Doporučovala bych, pokud bude objekt připojen na PCO, 

aby požadavky na generální klíč byly i součástí požárně bezpečnostního řešení (dále jen 

„PBŘ“) stavby.  

Klíčový trezor je zajištěn proti násilnému vniknutí dvojím mechanickým 

zabezpečením. Jedná se o vnější a vnitřní ocelová dvířka, která jdou odblokovat pouze 

za určitých podmínek a určeným způsobem. 
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První zabezpečení (vnější dvířka) je řešeno přídržným magnetem. Tato dvířka 

je možné otevřít pouze v případě aktivace ZDP. Aktivací ZDP se dvířka trezoru elektricky 

odblokují. 

Druhé zabezpečení (vnitřní dvířka) odemknou univerzálním „motýlkovým“ klíčem 

pro klíčové trezory hasiči po příjezdu na místo zásahu. Aby byl hasičům umožněn 

co nejjednodušší vstup do objektu, je nutné zachovávat jednotnost typu motýlkového klíče 

v hasebním obvodu stanice [13].  

Mohla by ale nastat situace, kdy hasiči budou s sebou vozit ve výjezdové technice 

i několik klíčů a hledat, který kde patří. To by bylo velice nevýhodné. Za dobu strávenou 

hledáním motýlkového klíče, by se požár mohl rozšířit a zapříčinit velké ztráty 

jak na životech, tak na majetku. 

Bez elektrického odblokování (tj. bez aktivace ZDP) a bez odemknutí motýlkovým 

klíčem však není možné KTPO otevřít, tedy vyjmout klíč od objektu a vstoupit do něj.  

Aby se hasiči po příjezdu na místo zásahu lépe orientovali, bývá zpravidla na zdi 

budovy instalováno světelné zařízení. Toto zařízení signalizuje místo, kde se nacházejí 

vstupní dveře pro hasiče a u nich KTPO. Světelné zařízení se rozsvítí po aktivaci ZDP. 

V případě denního i nočního protipožárního zásahu napomáhá k lepší orientaci jednotky. 

Motýlkový klíč od klíčového trezoru by měl být umístěn tak, aby jej jednotky měly 

vždy k dispozici. Nejlepším řešením je uložení tohoto klíče ve všech vozidlech jednotek PO, 

která jsou připravena k výjezdu – CAS, apod. Mohou nastat situace, kdy JSDH obce bude 

na místě dříve než jednotka HZS, proto by JSDH obce měla být tímto trezorovým klíčem také 

vybavena. Využití JSDH by mělo být zohledněno již ve smlouvě o připojení objektu na PCO. 

Členové JSDH by měli být obeznámeni se systémem vstupu do objektu a pohybu v něm.  



 

 30 

                                 
Obr. 7   KTPO – uzavřený [14] Obr. 8   KTPO typ SPH 01 - otevřený [15] 

Výše jsem popsala ideální stav vstupu jednotky PO do objektu. Realita je ale jiná, 

připojování objektů s EPS na PCO probíhá postupně, vyvíjejí se nové systémy přístupu 

do objektu apod.  

V praxi se můžeme setkat s tím, že je objekt rozdělen na více částí a každá část 

je pronajata jinému provozovateli (tito provozovatelé se často mění). A ani jeden 

provozovatel si nepřeje nebo u něj není možné instalovat jednotný generální klíč. V tomto 

případě se doporučuje za vstupními dveřmi pro hasiče umístit podružný klíčový trezor. Klíče 

v tomto podružném trezoru jsou uloženy buď ve svazku nebo jsou jednotlivě zavěšeny. 

V obou případech musí být jasně a zřetelně označeny např. visačkou s názvem místnosti nebo 

číslem. Pokud jsou jednotlivé klíče označeny číslem, musí se do podružného klíčového 

trezoru uložit dokument, který blíže identifikuje toto značení. 

Podružným klíčovým trezorem se eliminují násilné vstupy s následnými škodami. Jsou 

zde významné úspory škod na majetku zejména při planém poplachu. 

Obslužné pole požární ochrany 

Hasiči po otevření klíčového trezoru získají generální klíč, kterým je možné 

odemknout všechny dveře chráněné EPS v objektu, tedy i vstupní, kterými se předpokládá 

vstup jednotek PO do objektu v případě požáru. Hned za vstupními dveřmi do objektu musí 

hasiči narazit na obslužné pole požární ochrany (obr. 9). OPPO se umísťuje uvnitř objektu 

v blízkosti vstupu na snadno přístupném místě s dobrou viditelností.  

K tomu, aby hasiči mohli obslužné pole ovládat, musí mít přístup k tlačítkům, která 

jsou ukryta za dvířky pod sklem. OPPO musí být možné odemknout generálním klíčem. 
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OPPO je doplňujícím zařízením systému EPS, které umožňuje po vyhlášení poplachu 

ústřednou EPS a po následném přenosu poplachové informace na PCO HZS zásahové 

jednotce PO ovládat základní funkce ústředny EPS v daném objektu. A to bez znalosti 

vstupních kódů i konkrétního systému EPS. 

Indikační a obslužné prvky jsou rozmístěny na předním panelu, který bývá přehledně 

rozdělen na osm polí.  

Základní funkce a popis jednotlivých signalizačních světel a tlačítek na OPPO: 

- OPPO v provozu – zařízení je v provozu, 

- ZDP spuštěno – zapnutí přenosu poplachové informace na PCO HZS, 

- SHZ spuštěno – stabilní hasící zařízení je v provozu, 

- mimo provoz – zařízení mimo provoz, 

- ZDP vypnuto – tlačítko na vypnutí přenosu poplachové informace na PCO 

HZS, 

- akustika vypnuta – tlačítko na vypnutí sirén, 

- zpětné nastavení EPS – tlačítkem se znovu nastaví všechny zobrazené funkce, 

- zkouška provozu ZDP – tlačítko zajistí přenos zkušebního provozu ZDP. 

 
Obr. 9   Obslužné pole požární ochrany typ UO2002 [16] 

Výše jsem popsala ideální stav, jak by se k OPPO měli hasiči dostat a ovládat ho. 

Problém s OPPO může nastat již při jeho odemykání. Klíč od obslužného pole hasiči 

nenaleznou v klíčovém trezoru a generálním klíčem nelze OPPO odemknout. Hasiči v tomto 

případě musí přejít k razantnějšímu řešení a sklíčko ve dvířkách obslužného pole rozbít. 

Dalším problémem může být nefunkčnost OPPO (např. nereaguje na stisky) a nelze jím tedy 

ovládat základní funkce ústředny EPS. 
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6.2. Pohyb jednotek požární ochrany po objektu 

Pro nalezení místa požáru a jeho případnou likvidaci je nutné nalézt prostor, ve kterém 

byl požár signalizován EPS. Orientace hasičů v objektu je často závislá na velikosti objektu, 

jeho složitosti a uživatelskému rozdělení. V některých objektech jde skutečně o složitý 

systém, který bývá náročný i pro samotné zaměstnance objektu. 

Možnosti identifikace místa vzniku požáru (signalizace požáru): 

Pomocí Tabla  

- číslo místnosti nebo hlásiče 

Na displeji se zobrazí číslo místnosti nebo i konkrétního hlásiče, který signalizoval 

požár. 

Přenos informace přímo na pult centrální ochrany 

- číslo místnosti nebo hlásiče 

Přímo na PCO se zobrazí informace o prostoru, kde požár vznikl. Zpravidla se zobrazí 

číslo místnosti, popřípadě číslo hlásiče, který požár signalizoval. U tohoto přenosu 

je složitá jeho aktualizace, poněvadž obsahuje mnoho informací. Na druhou stranu 

určí přesné místo požáru. 

- skupina hlásičů, část budovy (podlaží a pod) 

U této informace je ve zprávě o požáru zahrnuta větší část budovy než v ostatních 

případech. Proto zde bývá problematičtější nalezení místa požáru, zvláště když tato 

informace přijde z rozlehlých členitých budov. 

Pomocí obsluhy ústředny  

- Pokud se v objektu obsluha ústředny nachází a zaznamenala požár, popíše 

hasičům, jak se k místu požáru co nerychleji dostat nebo je může doprovázet. 



 

 33 

Informa ční TABLO 

Tablo obsluhy (obr. 10) je prvek nadstavby jednoduchého typu v adresovatelném 

systému EPS, který je umístěný také uvnitř objektu hned za vstupními dveřmi v blízkosti 

obslužného pole. 

Tablo by mělo jasně identifikovat místo signalizace EPS: 

- textové zobrazení čísla hlásiče nebo místnosti na displeji – vyhledání 

v dokumentaci zdolávání požárů, 

- grafické zobrazení v plánu budovy  –  grafická  nástavba. 

V praxi slouží tabla spíše k ovládání ústředny. Přijímají signalizace z připojených 

ústředen a umožňují jejich rychlé ovládání.  

V ostatních zemích EU tento prvek hasiči používají. V České republice není zatím 

moc známý, ale postupem času by měl být v objektech projektován. 

 
Obr. 10   Informační TABLO typ MHS 811 [17] 

Problém u tohoto doplňujícího zařízení může nastat v případě, že nebudou zachovány 

návaznosti mezi čísly hlásiče, čísly místností a označením místností v dokumentaci zdolávání 

požárů (dále jen „DZP“).  

Podle adresace hlásiče, skupiny hlásičů, místností, části budovy má jednotka PO 

informaci o tom, ve kterém prostoru v objektu byl požár nebo jeho projevy zjištěny. K tomu 

jí pomohou informace získané z PCO, z tabla nebo od obsluhy ústředny. Což je mimo jiné 

důležité i pro případné vyslání potřebné techniky. 
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Velitel zásahu získal informaci o místě požáru. Má tedy možnost podle místních 

znalostí nebo z dokumentace zdolávání požárů, pokud si ji ze stanice vezme, již při přesunu 

na místo události uvažovat o možném způsobu nasazení sil a prostředků v objektu. Pokud 

dokumentaci nemá, získá ji v objektu. 

U objektů s EPS připojených na PCO zpravidla není obsluha, která by DZP ihned 

zasahující jednotce doložila. Proto tento dokument musí být umístěn na jednom místě 

např. u OPPO. Druhý výtisk DZP bývá uložen na příslušném HZS kraje – zpravidla 

na operačním středisku nebo stanici HZS, v jejímž hasebním obvodu objekt leží.  

V praxi nastávají problémy, které se často objevují například v obchodních centrech. 

Tyto objekty mají rozdílné značení jednotlivých prostorů pro zaměstnance a zákazníky oproti 

dokumentaci zdolávání požárů. Názvy prodejen se při častém střídání nájemníků mění, 

což by znamenalo soustavně a donekonečna aktualizovat dokumentaci zdolávání požáru. 

Z tohoto důvodu se do DZP doporučuje zapisovat tyto prodejny ne pod jejich skutečným 

názvem, ale pod pojmem prodejní jednotka [3]. 

Další problém nastává tehdy, pokud obsluha ústředny nezná objekt a není tedy 

schopna z ústředny identifikovat místo signalizace požáru. K tomuto případu dochází často 

v rozlehlých a členitých objektech.  

Pro operativní činnost JPO v objektu slouží dokumentace zdolávání požárů, která 

poskytuje základní informace o objektu potřebné pro rychlé a účinné zdolávání požárů. Jsou 

to informace o stavebním charakteru, členitosti, složitosti zásahu, důležitých uzávěrech (voda, 

plyn, el. energie), hydrantech v objektu apod. Je důležité, aby DZP byla přehledná, aktuální, 

použitelná, přístupná a kvalitně zpracovaná. 

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (dále jen 

„operativní plán“) a operativní karta zdolávání požárů (dále jen „operativní karta“), které 

upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku 

v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.  



 

 35 

Operativní plán 

Operativní plán je základní formou DZP. Zpracovává se pro objekty nebo zařízení, 

ve kterých jsou složité podmínky pro zdolávání požáru. Tento dokument má dle [2] dvě části: 

- základní textovou část - obsahuje operativně taktickou studii, nejsložitější 

variantu požáru, výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek PO, 

- vyjímatelnou přílohu - určená pro jednotky PO při zdolávání požáru, která 

obsahuje textovou a grafickou část . 

Většina potřebných informací o objektu, které velitel zásahu potřebuje vědět, musí být 

zřejmá z grafické části operativního plánu. Součástí vyjímatelné přílohy operativního plánu 

může být také operativní karta.  

Operativní karta 

Operativní karta se zpracovává pro objekty, u kterých jsou méně složité podmínky 

pro zdolávání požáru. Tento dokument je rozdělen dle [2] na:  

- textovou část - obsahuje charakter objektu, konstrukční zvláštnosti objektu, 

hlavní uzávěry médií, doporučení veliteli zásahu apod., 

- grafickou část - obsahuje plán objektu, podle potřeby i vedlejší objekty, 

komunikace, zdroje vody. 

V DZP - grafické části by bylo výhodné objekt rozdělit na skupiny hlásičů 

(např. 1NP., Severní část, apod.) a tyto skupiny hlásičů od sebe barevně rozlišit. Barevné 

značení, doplněné případně o text zobrazený na PCO nebo informačním tablu, by mělo 

výrazně zlepšit orientaci jednotek PO v objektu. Jednotky by zbytečně nebloudily po objektu 

a neztrácely čas hledáním, ve které části objektu hoří. Dále bych do DZP přidala fotografii, 

která by zviditelnila vstup do objektu pro jednotky PO.  

 

V příloze 5 jsem vytvořila vzorovou DZP – operativní kartu.  
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6.3. Předání objektu majiteli 

Po každém vstupu jednotek PO do objektu, který je střežen EPS, se musí po jejich 

opuštění provést uzavření objektu pro případy vniku neoprávněných osob. Systém vstupu 

do objektu a jeho předání musí být upraveno již v mandátní smlouvě o připojení. 

Tento proces musí být proveden podle této smlouvy o připojení, a to za účasti majitele 

objektu nebo jeho zplnomocněného zástupce. Pokud nebude možno provést vyrozumění 

majitele (zástupce) nebo se majitel (zástupce) nedostaví, bude provedeno uzamčení objektu 

a převedení objektu do režimu ostrahy za účasti Policie ČR. 

Pokud jednotka PO plní jiný bezodkladný úkol, zabezpečí OPIS vyslání jiné jednotky 

PO podle požárního poplachového plánu. V případě, že zastupující jednotka PO nemá 

k dispozici klíč od klíčového trezoru a nikdo jí ho neposkytne, musí velitel jednotky 

vyhodnotit, zda vnikne do objektu i za cenu vzniku škody nebo vyčká do příchodu majitele 

objektu. Při násilném vniku do objektu poškodí jednotka dveře nebo okna, ale jestliže 

je objekt zasažen požárem, je tato škoda zanedbatelná v porovnání s rozsahem škod, které 

může zapříčinit požár. Pokud došlo v objektu k požáru, využívá se kromě dohody uvedené 

ve smlouvě o připojení i ustanovení z § 88 zákona [9]. Předání objektu majiteli se v tomto 

případě nemění [12]. 
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7. Postup při připojování objektu s EPS na PCO 

V současné době roste počet objektů, které jsou zabezpečovány systémem EPS. 

Vzrůstá ale i požadavek na napojení objektů s EPS na PCO. V České republice začíná být 

preferován systém připojení EPS na PCO před systémem trvalé přítomnosti osoby v objektu. 

Pult centrální ochrany nabízí v současné době celou řadu služeb. Připojení objektů na PCO 

přináší mnoho výhod jak pro majitele, tak pro jednotky PO. Jedná se o garantované připojení 

objektu na HZS. Objekt  připojený na PCO je trvale monitorován z pracoviště na HZS 

a v případě aktivace zařízení EPS je ihned vyhlášen poplach jednotce PO. 

V této části své práce chci uvést postup, kterým by se majitelé nových 

i rekonstruovaných objektů s EPS měli řídit, pokud své objekty chtějí připojit k PCO.  

7.1. Nové stavby, připojení EPS u nově budovaných objektů 

U nových staveb se postupuje tak, že investor musí nejprve rozhodnout o druhu 

stavby, k čemu bude sloužit, najít lokalitu, pozemek apod. Zahájí se stavení řízení, získá 

stavební povolení a už v projektové dokumentaci musí investor a projektant zvažovat 

i zajištění požární bezpečnosti v objektu. Jelikož se teprve plánuje, mohou se dělat změny. 

Rozhoduje se tedy zda: Instalovat do objektu požárně bezpečnostní zařízení - EPS, SHZ, 

ZOKT,…? Připojit objekt na PCO HZS? a pod. 

Instalovaní EPS do nově postavených objektů je výhodné. Pokud se jedná o rozsáhlé, 

složité objekty, je to již nutnost. Nasazením systému EPS je možné zabránit vzniku velkých 

ztrát na majetku a v horších případech i ztrátám na zdraví, životech lidí a zvířat. 

Jestliže se investor rozhodne stavbu požárně zabezpečit bude to pro něj nákladná, 

ale na druhou stranu prospěšná investice. Do objektu musí nechat nainstalovat systém EPS 

a poté je možno objekt připojit na PCO.  

Jak se postupuje při připojování nových objektu s EPS na PCO, který budou 

obsluhovat příslušníci OPIS na HZS popíši v následující části práce: 
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- Rozhodnutí o připojení na PCO 

Rozhodnutí o připojení objektu s EPS na PCO musí být stanoveno hned na začátku 

projektu stavby, při pozdějším rozhodnutí mohou nastat komplikace. O tom, zda objekt 

připojit na PCO rozhoduje jeho investor. Svoje rozhodnutí konzultuje s pojišťovnou, která 

mu připojení na PCO může doporučit nebo tato povinnost vyplyne po vypracování PBŘ 

stavby. Aby mohlo být připojení na PCO realizováno, musí se systém EPS v objektu 

rozšířit o další prvky jako jsou KTPO, OPPO a ZDP. 

- Zjišt ění podrobností o připojení 

Investor objektu musí projednat s provozovatelem ZDP podmínky k zajištění 

přenosu informací z EPS na PCO prostřednictvím ZDP. Technické a organizační 

požadavky jsem již výše popsala. 

- Zapracování požadavků do PBŘ stavby a projektová dokumentace EPS 

V PBŘ musí být přesně uvedeno, ve kterých místnostech, ve které části budovy 

bude EPS nainstalována. V projektové dokumentaci EPS se přesně stanoví počet hlásičů, 

jejich rozmístění, apod. Projektová dokumentace dále obsahuje dodatek o přenosu signálu 

na PCO HZS, který řeší propojení ústředny EPS s ZDP a přenosem informací na PCO. 

Pokud dodatek v projektové dokumentaci není, musí se vypracovat. Stává se to u objektů, 

kde se v základním zadáním stavby s připojením k PCO nepočítalo.  

- Vydání stavebního povolení  

Investor dostal stavební povolení a může zahájit stavbu objektu. 

- Realizace 

Probíhá výstavba, součástí je i montáž EPS a doplňujících zařízení. 

- Testovací provoz 

Při prvopočátečním provozu se zkouší přenos informací z EPS na PCO 

a spolehlivost systému EPS. Zkouší se technický přenos, který zpravidla vyhodnocuje 

provozovatel přenosové cesty - soukromý subjekt. Informace o případných požárech 

se nezobrazují na PCO u HZS. Na konci testovacího provozu je provedeno jeho 

vyhodnocení. 
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- Kolaudace 

Zkontroluje se, zda systém odpovídá daným požadavkům. Při kolaudaci investor 

předloží všechny dokumenty, které si musel nechat vypracovat, např. stavební 

dokumentaci, organizační a technickou návaznost na EPS, způsob zabezpečení střežení 

EPS v době zkušebního provozu, doklad o dokončené montáži systému EPS a ZDP, 

osvědčení o kompletnosti zařízení, protokol o uvedení do provozu, revize apod. 

V praxi se často kolauduje objekt bez toho, aniž by byl jasný provozovatel. 

Některá dokumentace se zpracovává až po kolaudaci, např. dokumentace zdolávání 

požáru apod. Tuto dokumentaci zpracovává provozovatel objektu, který nemusí být 

totožný s investorem nebo majitelem objektu. 

- Prohlídka objektu jednotkou PO 

Po kolaudaci je nutné seznámit všechny směny hasičů s objektem. Důležité 

je seznámit velitele jednotek se systémem vstupu do objektu, orientací v objektu, 

s hlavními uzávěry médií, návazností EPS na další PBZ apod.  

- Zkušební provoz 

Zkušební provoz je již sledován na PCO u HZS a na základě informací vyjíždí 

jednotka PO na zásah. V rámci zkušebního provozu mohou být upřesněny některé postupy 

při vstupu do objektu, apod. Provozovatel EPS je po dobu zkušebního provozu povinen 

zajistit trvalou obsluhu EPS.  

- Vyhodnocení zkušebního provozu 

Hodnotí se průběh zkušebního provozu - problémy, které nastaly mezi EPS, ZDP 

a PCO, podávají se návrhy na rozšíření informací, apod. V případě, že zkušební provoz 

byl vyhodnocen jako spolehlivý, může se přejít k trvalému provozu. V případě, 

že při zkušebním provozu byly neustálé poruchy (stále se opakující či nové) a nebyly 

odstraněny, musí se odstranit a stanoví se nový termín zkušebního provozu. 

- Trvalý provoz 

Na základě vyhodnocení zkušebního provozu bylo rozhodnuto, že EPS, ZDP 

a PCO jsou spolehlivé. Objekt se tedy může trvale připojit. V případech, kdy ústředna 

EPS bude připojena prostřednictví ZDP na PCO, nemusí být již trvale obsluhována. 
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7.2. Rekonstrukce, připojení EPS v již užívaných objektech 

Daleko problematičtější je situace pokud je objekt připojován k PCO dodatečně. 

Kromě základních požadavků plynoucích z příslušných stavebních předpisů je nutné zajistit 

i technická a organizační opatření ve vazbě na připojení objektu k PCO. Pokud ještě není EPS 

v objektu instalována, musí být zpracován projekt na její instalaci. Pro připojení k PCO 

je nutné zpracovat projekt o připojení objektu s EPS k PCO.  

U již provozovaných objektů s EPS je problematické provést některá organizační 

a technická opatření. Hlavní úskalí je především v systému generálních klíčů, protože některé 

vstupy nemusí umožňovat jejich instalaci. Zavedení generálního klíče představuje vysoké 

finanční náklady. Problematická je situace pokud v objektu je několik provozovatelů a jeden 

systém EPS. Některý z provozovatelů chce, nebo musí být připojen na PCO, jiný nechce. 

Ideální stav by byl, pokud bychom postupovali tak jako u nově budovaných objektů. 

To však není většinou možné a představovalo by to neúměrné ekonomické zatížení 

pro investora. Je ale nutné zachovávat určité postupy a co možná nejméně se od nich 

odlišovat (klíčový trezor, OPPO, generální klíč apod.). Pokud jsou nějaké odlišnosti 

od standardního postupu, je nutné je popsat do dokumentace zdolávání požáru. Průběh 

připojení takovéhoto objektu může být následující: 

- Projekt pro připojení  

Investor si nechá vypracovat projekt o EPS v objektu, který obsahuje všechny 

potřebné údaje i o připojení objektu na PCO. Projekt by měl být konzultován s HZS 

a provozovatelem přenosové cesty. V projektu by měla být zahrnuta i některá opatření 

jako je instalace podružného klíčového trezoru a další.  

Další postup připojení objektu s EPS na PCO je stejný jako u výše uvedených nových 

staveb. Pouze místo kolaudace je provádí kontrola před připojením. 

- Realizace 

- Testovací provoz 

- Kontrola p řed připojením  

- Prohlídka objektu jednotkou PO 

- Zkušební provoz 

- Trvalý provoz 
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Jednou ročně by měla proběhnout prohlídka objektu, při které se bude kontrolovat, zda 

režim v objektu a systém EPS odpovídá stavu při připojení na PCO. Na základě zjištění 

prohlídky je možné stanovit opatření. Při kontrole je možné využít check-list nacházející 

se v příloze 4. Tento check-list navrhli a sestavili na HZS Olomouckého kraje - územní odbor 

Prostějov. 

Na níže uvedeném obr. 11 jsem navrhla postup pro provozovatele, kteří své objekty 

s EPS chtějí připojit na PCO. 
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Obr. 11   Blokové schéma postupu připojování objektů na PCO 
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Závěr 

Pro vypracování diplomové práce jsem použila dostupné informační zdroje zabývající 

se problematikou EPS a připojováním objektů na PCO. Postupovala jsem při tom v souladu 

s platnými právními, technickými předpisy a z poznatků praxe HZS. 

Pokud mají požárně bezpečnostní prvky plnit efektivně svoji funkci, je nutné zajistit 

jejich spolehlivost a vzájemnou návaznost. Obdobně je tomu i v případě EPS a přenosu 

informací na PCO u HZS. Nestačí pouze vyřešit technické otázky, ale je nutné jasně definovat 

i organizační opatření především ve vztahu k zásahu jednotky PO v objektu v případě 

signalizace EPS.  

V první části své práce jsem se zabývala technickými opatřeními, která zkrátí čas mezi 

vznikem požáru, detekcí a přenosem signálu na PCO. Zhodnotila jsem současný stav 

technických požadavků pro připojení objektů na PCO. Shrnula jsem, k čemu se obecně EPS, 

ZDP používají, jaké jsou požadavky na jejich instalaci a jak mezi sebou spolupracují. Dále 

jsem uvedla spolehlivost systému EPS. Nakonec jsem zpracovala a vyhodnotila dotazník, 

pomocí kterého jsem zanalyzovala stávající stav připojení objektů na PCO u HZS krajů.  

Ve druhé části práce jsem se zaměřila na návrh organizačních opatřeních, která by 

měla zkrátit čas mezi příjezdem jednotky PO k objektu a zahájením hasebních prací. Řešila 

jsem systém vstupu jednotky PO do objektu a všechna jeho specifika, jako je KTPO, OPPO 

apod. Dále pohyb jednotky po objektu a orientaci v něm pomocí DZP - pro ukázku jsem 

vzorovou DZP vytvořila. Zabývala jsem se i problematikou předání objektu majiteli 

po vstupu jednotky PO.  

Ve třetí části práce jsem navrhla postup pro připojování objektů s EPS na pulty 

centrální ochrany. Zaměřila jsem se na nové i rekonstruované stavby, neopomněla jsem ani 

stavby, kde EPS je již zavedena, ale připojení na PCO chybí. 

Při zpracovávání diplomové práce jsem zjistila, že v současné době se problematikou 

připojování objektů s EPS na PCO u HZS zabývá pouze předpis [4]. Tento předpis 

ale neodpovídá skutečnému stavu. U připojovaných objektů na PCO, jak jsem zjistila 

z vytvořeného dotazníku, je v rámci krajů jednotnost. Předpis zapomíná na věci související 

např. se speciální dokumentací zdolávání požárů, neřeší mandátní smlouvu o připojení, 
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generální klíč od objektu apod. Proto bych navrhla předpis [4] přepracovat. Je otázkou, zda  

předpis upravující problematiku PCO a souvisejících organizačních opatření řešit opakovaně 

jako pokyn generálního ředitele HZS ČR nebo volit jinou formou dokumentu s obecnou 

platností. Ideálním řešením této problematiky by byla technická norma nebo vyhláška.  



 

 45 

Použitá literatura 

[1] Bebčák, P. Požárně bezpečnostní zařízení. 2. vyd. Ostrava : Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2004. 130 s. SPBI Spektrum, sv. 17. ISBN 80-86634-34-5 

[2] Hanuška, Z.: Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. Praha: 

MV - Ředitelství HZS ČR, 1996 

[3] Kratochvíl, Václav. Hašení požárů a zásahy složek IZS v průmyslových zónách. Sborník 

přednášek. 1.vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 

s. 404 – 415. 

[4] Pokyn č. 13/2004 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV 

ze dne 27. 2. 2004 

[5] Pokyn č. 28/2006 Sbírka interních aktů řízení ředitele HZS Karlovarského kraje ze dne 

21. 2. 2006 

[6] ČSN 34 2710 Změna 6 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace. Praha. 

Český normalizační institut, 1999. 35 s.  

[7] ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb: Navrhování elektrické požární signalizace. 

Praha. Český normalizační institut, 1991. 37 s. 

[8] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů 

[9] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

[10] Statistika. [online]. [ cit. 2008-4-1],  <http://www.mvcr.cz/statistiky/pozary.html> 

[11] Elektrická požární signalizace. [online]. [cit. 2008-4-1], 

<http://www.security.cz/cz/produkty/pozarni-signalizace.html> 

[12] HZS Ústeckého kraje, územní odbor Žatec. [online]. [ cit. 2008-4-1], 

<http://www.hzszatec.cz/hzs/epspco.php> 

[13] Elektrika. [online]. [ cit. 2008-4-1], <http://elektrika.cz/data/clanky/jszkt020605/view> 



 

 46 

[14] Klíčový trezor požární ochrany. [online]. [ cit. 2008-4-1], 

<http://www.sicurit.cz/sffsk7002cz/t-3-c-70-si-52/> 

[15] Klíčový trezor požární ochrany. [online]. [ cit. 2008-4-1],                            

<http://www.sph-elektro.cz/zppp.htm> 

[16] Obslužné pole požární ochrany. [online]. [ cit. 2008-4-1],    

<http://mconn.cz/soubory_index/manual_oppo.pdf> 

[17] Tablo obsluhy. [online]. [ cit. 2008-4-1],                                                          

<http://www.lites-fire.cz/images/katalog/vyrobky_velke/MHS811.jpg> 

[18] DIN 14675 Zertifizierung für Brandmeldeanlagen. [online]. [ cit. 2008-4-1],   

<http://din-14675.de/din14675_tab.htm> 



 

 47 

Seznamy 

Seznam obrázků 
Obr. 1 Blokové schéma EPS připojené k PCO 

Obr. 2 Blokové znázornění skladby ZDP ve vazbě na EPS, včetně doplňujících zařízení 

Obr. 3 Počet planých poplachů za rok 2003 - 2007 

Obr. 4 Přehled planých poplachů od EPS a celkových planých poplachů 

Obr. 5 Přehled připojených objektů na PCO 

Obr. 6 Přehled správné funkce EPS za rok 2003 - 2007 

Obr. 7 KTPO – uzavřený [14] 

Obr. 8 KTPO typ SPH 01- otevřený [15] 

Obr. 9 Obslužné pole požární ochrany typ UO2002 [16] 

Obr. 10 Informační TABLO typ MHS 811 [17] 

Obr. 11 Blokové schéma postupu připojování objektů na PCO 

Seznam tabulek 
Tab. 1 Přehled typů ZDP v jednotlivých krajích 

Tab. 2 Přehled vyhodnocování PCO 

Tab. 3 Přehled přenosu informací na PCO 

Tab. 4 Přehled zajištění dálkového přenosu 

Tab. 5 Přehled řešení smluv o připojení k PCO 

Tab. 6 Přehled jiného připojení EPS na PCO 

Tab. 7 Přehled požadavků na dokumentaci 

Tab. 8 Přehled grafické nástavby 

Tab. 9 Přehled systému generálního klíče 

Tab. 10 Přehled požadavků na připojení generálního klíče 

Tab. 11 Přehled jednotnosti klíčového trezoru 

Tab. 12 Přehled umístění klíčového trezoru u jednotek PO 

Seznam příloh 
Příloha 1: Přehled událostí jednotek PO v období 2003 – 2007 

Příloha 2: Celkový počet planých poplachů v jednotlivých krajích za rok 2003 – 2007 

Příloha 3: Dotazník  

Příloha 4: Dokument používaný při prohlídce objektů připojených na PCO 

Příloha 5: Operativní karta 



 

 48 

Použité názvosloví 

CAS ............... Cisternová automobilová stříkačka 

ČR..................Česká republika 

EPS................ Elektrická požární signalizace 

EU.................. Evropská unie 

EZS................ Elektrická zabezpečovací signalizace 

HZS ............... Hasičský záchranný sbor 

JPO ................ Jednotka požární ochrany 

JSDH ............. Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KTPO ............ Klíčový trezor požární ochrany 

LTV ............... Linka tísňového volání 

OPIS .............. Operační a informační středisko 

OPPO............. Obslužné pole požární ochrany 

PBŘ ............... Požárně bezpečnostní řešení  

PBZ................ Požárně bezpečnostní zařízení 

PCO............... Pult centrální ochrany 

SHZ ............... Stabilní hasicí zařízení 

TCTV ............ Telefonní centrum tísňového volání 

ZDP ............... Zařízení dálkového přenosu  

ZOKT ............ Zařízení pro odvod kouře a tepla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA 1 

Požadavky na objekty a systémy EPS připojované k pultu centrální ochrany 
Veronika Hradečná 

1 

PŘEHLED UDÁLOSTÍ JEDNOTEK  PO V OBDOBÍ  2003 - 2007 

Tab. 1   Počet planých poplachů za rok 2003 – 2007 
 

Rok Počet událostí 
2003 8023 
2004 7626 
2005 7846 
2006 8409 
2007 8148 

 
Tab. 2   Celkový počet planých poplachů v jednotlivých krajích za rok 2003 – 2007 

 

Počet planých poplachů HZS Kraje 
2003 2004 2005 2006 2007 

Hlavní město Praha 1036 1007 1160 1210 1120 
Středočeský kraj 1172 1135 1113 1315 1158 
Jihočeský kraj 437 436 411 416 386 
Plzeňský kraj 451 438 446 430 428 
Karlovarský kraj 307 331 374 485 489 
Ústecký kraj 920 773 720 795 887 
Liberecký kraj 229 184 181 214 216 
Královehradecký kraj 281 284 376 325 275 
Pardubický kraj 239 246 201 202 258 
Vysočina 649 513 604 819 715 
Jihomoravský kraj 714 688 667 468 507 
Olomoucký kraj 299 364 349 324 365 
Zlínský kraj 297 225 231 264 254 
Moravskoslezský kraj 992 1002 1013 1142 1090 

 
Tab. 3   Přehled planých poplachů od EPS a celkových planých poplachů 

 

Rok Plané poplachy 
od EPS 

Celkový počet 
planých poplachů 

2003 3209 8023 
2004 3508 7626 
2005 3788 7846 
2006 4036 8409 
2007 3504 8148 

 
Tab. 4   Přehled správné funkce EPS za rok 2003 – 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok Správné 
zareagování EPS 

2003 41 
2004 63 
2005 82 
2006 109 
2007 69 
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CELKOVÝ PO ČET PLANÝCH POPLACH Ů V JEDNOTLIVÝCH 
KRAJÍCH ZA ROK  2003 – 2007 
 

Počet planých poplachů v roce 2003

H
la

vn
í 

m
ě
st

o 
P

ra
ha

S
tř

ed
oč

es
ký

 k
ra

j

Ji
ho
č
es

ký
 k

ra
j

P
lz

eň
sk

ý 
kr

aj

K
ar

lo
va

rs
ký

 k
ra

j

Ú
st

ec
ký

 k
ra

j

Li
be

re
ck

ý 
kr

aj

K
rá

lo
ve

hr
ad

ec
ký

 k
ra

j

P
ar

du
bi

ck
ý 

kr
aj

V
ys

oč
in

a

Ji
ho

m
or

av
sk

ý 
kr

aj

O
lo

m
ou

ck
ý 

kr
aj

Z
lín

sk
ý 

kr
aj

M
or

av
sk

os
le

zs
ký

 k
ra

j0

200

400

600

800

1000

1200

1400

kraj

po
če

t

 
Obr. 1   Počet planých poplachů v roce 2003 

 
 

Počet planých poplachů v roce 2004
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Obr. 2   Počet planých poplachů v roce 2004 
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Počet planých poplachů v roce 2005        
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Obr. 3   Počet planých poplachů v roce 2005 

 
 

Počet planých poplachů v roce 2006 
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Obr. 4   Počet planých poplachů v roce 2006 
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Počet planých poplachů v roce 2007 
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Obr. 5   Počet planých poplachů v roce 2007 
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DOTAZNÍK 

DOTAZNÍK PRO HZS KRAJ Ů 

Název kraje:………………………… 

Provozujete ve svém kraji pult centralizované ochrany? *) 
a) ANO  
b) NE 

Systém PCO u vašeho kraje je: *) 
c) jednotný v rámci kraje 
d) každé územně příslušné OPIS má svůj systém 

Jaký systém PCO používáte? (např. Radom,  NAM...) 
…………………………………… 

Kolik objekt ů máte v současné době připojeno na PCO? 
…………………………………… 

Provozovaný PCO je sledován a vyhodnocován? *) 
c) pouze na krajském OPIS 
d) i na územních OPIS 

Přenos informací od objektu na PCO je zajištěn: *) 
d) bezdrátovým přenosem 
e) přenosem pomocí pevných linek 
f) kombinací výše uvedených způsobů  

Dálkový přenos a provoz PCO je zajišťování? *) 
d) HZS kraje 
e) pomocí jednoho komerčního subjektu 
f) pomocí více komerčních subjektů 

Smlouva o připojení k PCO je uzavřena mezi: *) 
d) HZS a majitelem objektu 
e) HZS a majitelem objektu a provozovatelem PCO 
f) HZS a provozovatelem PCO, provozovatel PCO uzavírá dohody s majiteli objektů 

Máte připojenou EPS i jiným způsobem než prostřednictvím PCO? (telefonní 
komunikátor apod.) *) 

a) ANO 
b) NE 
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Máte speciální požadavky na dokumentaci objektu připojeného k PCO? *) 
(např. zakreslení hlásičů, a jiné) 

d) ano, požadujeme speciální dokumentaci 
e) požadujeme standardní operativní kartu 
f) nepožadujeme žádnou dokumentaci 

V případě, že požadujete speciální dokumentaci k objektu připojeném k PCO, je tato 
dokumentace: *) 

c) jednotná v rámci kraje 
d) jednotná v rámci územního odboru 

Provozovaný PCO obsahuje grafickou nástavbu znázorňující objekt i s hlásiči? *) 
a) ANO 
b) NE 

Informace z PCO jsou provázány s I.S.Výjezd? *) 
a) ANO 
b) NE 

U stávajících objektů připojených PCO je systém generálního klíče u 
………………………. objektů. 

Vyžadujete u připojených objektů systém generálního klíče? *) 
a) ANO 
b) NE 
c) dle možností 

Využíváte systém klíčového trezoru i v objektech, které nejsou připojeny k PCO? *) 
a) ANO 
b) NE 

Klí č od klíčových trezorů je? *) 
a) jednotný v rámci územního odboru 
b) jednotný v rámci kraje 
c) není jednotný v rámci kraje ani územního odboru 

Klí č od klíčového trezoru je uložen u jednotky? *) 
d) ve výjezdové technice 
e) na OPIS 
f) jinde 

Jsou klíčem od klíčového trezoru  vybaveny i některé z JSDH obcí? *) 
a) ANO 
b) NE 

*) – nehodící se škrtněte 
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DOKUMENT POUŽÍVANÝ P ŘI PROHLÍDCE OBJEKT Ů 
PŘIPOJENÝCH NA PULTY CENTRÁLNÍ OCHRANY 

Prohlídka objektu připojeného na pult centrální ochrany u HZS 
Olomouckého kraje – ÚO Prostějov 

Check-list 
 

Objekt:  
 
Datum prohlídky:  
 
Účastníci:  
 
Režim Den/Noc   Trvale Trvalá obsluha Nepřetržitý provoz 
 
číslo Položka Vyhovuje Nevyhovuje Nehodnoceno 

01 Vstup    
01.01 Uložení generálního klíče    
01.02 Kontrolní světlo na klíčovém trezoru    
01.03 Možnost vstupu (kompatibilita klíče)    
01.04 OPPO – přístup, umístění    
01.05 Dokumentace u OPPO    
02 Dokumentace zdolávání požáru    
02.01 Základní údaje (osoby, popis, charakter 

činností) 
   

02.02 Energie – uzávěry    
02.03 Kontaktní osoby    
02.04 Rozdělení objektu do sekcí    
02.05 Kompatibilita sekcí a nastavení PCO    
03 Fyzická prohlídka objektu    
03.01 Kompatibilita generálního klíče 

v objektu 
   

03.02 Náhradní systém přístupu (podružný 
klíčový trezor apod..) 

   

03.03 Dispoziční členění objektu – soulad 
DZP a skutečný stav 

   

03.04 Uzávěry energií (voda, elektrická 
energie) značení 

   

03.05 Návaznost EPS na SHZ, technologické 
operace 
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číslo Položka Vyhovuje Nevyhovuje Nehodnoceno 

04 Kontaktní osoby     
04.01 Seznam a kontaktní údaje    
04.02 Proškolení osob s obsluhou EPS    
04.03 Znalost objektu     
05 Další    
05.01 Ústředna EPS     
05.02 Provádění kontrol EPS a ZDP    
     
 
 
Poznámky, opatření: 
 
 
 
 
 
         ………………………… 
        podpis 
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OPERATIVNÍ KARTA  

OBJEKT:        Planetárium OPERATIVNÍ KARTA  

ADRESA:        Kolářovy sady 1234, Prostějov 

SPOJENÍ:        tel.č. 582 123 456 

STUPEŇ POPLACHU 
I.  

 
Trasa jízdy:  Wolkerova, Palackého, Plumlovská, Jungmannova 
 
Charakter objektu:   Třípodlažní objekt samostatně stojící. Složení objektu – pracovny, 
pozorovatelna a spojovací blok. Nosné a dělící konstrukce objektu nehořlavé. Střešní plášť 
smíšený. Vytápění dálkové – teplovodné. Objekt střežen EPS a připojen na PCO HZS 
Prostějov. 
 
Uzávěry:    -    hl. uzávěr vody –  před bočním vchodem 

- hl. uzávěr plynu – před bočním vchodem 
- hl. vypínač el. energie – za hlavním vchodem 

 

Hasební látky:  voda, voda se smáčedly, popř. lehká pěna 

 

Doporučení pro velitele zásahu:   -     příjezdové komunikace nezpevněné  
- nástupní plochy nezpevněné 
- objekt bez hydrantů 
- vnější požární vodovod 200 m od objektu  
- ovládání rozhlasu a EPS v pracovně v 1. NP 

 
Informace k EPS a ZDP:  -  KTPO – před bočním vchodem 

   -  OPPO v zádveří 

   -  generální klíč do všech prostor 

   -  EPS uzavírá přívod plynu pro kotelnu 

 
Znalost objektu:  ředitel  Jiří Novák, Plumlovská 1, Prostějov, tel: 582 654 321 

mobil: 720 654 321 

 

Záznam o provedených změnách: 
 
 

Zpracovala: Veronika Hradečná 

Schválil: 
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Obr. 1   Trasa jízdy k Planetáriu 
 

 
 
 
 
 

 
Obr. 2   Planetárium – vstup pro JPO 
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