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STRNAD, B. Akustické signály vyhlášení poplachu v budovách : bakalářská práce, Ostrava: 

VŠB-TU, 2009. 36 s 
Bakalářská práce se zabývá problematikou systémů pro vyhlašování poplachu v budovách. 

Jsou zde shrnuty požadavky legislativy a norem na rozhlasová zařízení sloužící k zajištění 

plynulé evakuace osob. V jednotlivých kapitolách jsou shrnuty požadavky na zařízení 

domácího rozhlasu, zařízení evakuačního rozhlasu a nouzového zvukového systému. Dále byl 

v této práci vytvořen metodický postup pro provedení individuální a komplexní zkoušky před 

zahájením provozu a průběžných periodických zkoušek funkčnosti systému.   
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The Thesis deals with the promulgation of alarm systems in buildings. It summarizes the 

requirements of legislation and standards for broadcaster to ensure smooth evacuation of 

people. In each chapter summarizes the requirements for domestic broadcaster, broadcaster 

for evacuation and Sound system for emergency purposes. Furthermore, in this work was 

developed methodology for the implementation of individual and comprehensive testing 

before the start of the operation and ongoing periodic testing functionality of the system.  
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1. Úvod 

Z důvodů zajištění bezpečnosti osob a majetku, komfortu a uživatelských vlastností 

jsou budovy stále častěji vybavovány různými elektronickými bezpečnostními, 

monitorovacími a regulačními a systémy. Souhrn těchto systémů a jejich vzájemná spolupráce 

zajišťují bezpečnost budovy pro případ vzniku technických poruch či jiných nouzových 

situacích či událostí např. požáru, vloupání, teroristické akce atd. 

Bezpečnostní systémy: Elektrická zabezpečovací signalizace, Elektronická kontrola 

vstupu, Bezpečnostní kamerový systém, ochrana proti odposlechu aj.  

Požárně bezpečnostní zařízení: Elektrická požární signalizace, Zařízení pro detekci 

hořlavých plynů a par, Stabilní a polostabilní hasící zařízení, Automatické protivýbuchové 

zařízení, Zařízení pro odvod tepla a kouře, Domácí a evakuační rozhlas, NZS, aj. 

Technické systémy: systém měření a regulace, monitorovací systémy technologií  

Pro spolehlivou funkčnost všech zařízení je nezbytné provedení funkčních zkoušek po 

instalaci, pravidelná údržba a provádění kontrol zařízení dle příslušné legislativy jednotlivých 

systémů. 

Ve své práci se zaměřuji pouze na systém domácího rozhlasu, rozhlasu pro řízení 

evakuace a nouzového zvukového systému. 

Cílem bakalářské práce je vytvořit metodický postup pro potřeby montážních a 

servisních organizací k provedení funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti v rámci 

provádění individuálních a komplexních zkoušek systémů domácího rozhlasu, evakuačního 

rozhlasu a nouzového zvukového systému sloužícího pro vyhlašování požárního poplachu v 

budovách. Součástí práce je vytvoření formuláře dokladu o funkční zkoušce a kontrole 

provozuschopnosti odpovídající § 7 čl. 8 Vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 sb. O 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 

požární prevenci). 
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2. Rešerše 

ČSN EN 60849, Nouzové zvukové systémy 

Evropská norma vztahující se na systémy používající tónové signály a hlasová hlášení, 

které se používají pro mobilizaci obyvatel při nouzových situacích. Jsou zde stanoveny 

všeobecné a technické požadavky na nouzové zvukové systémy.  

 

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

Tato vyhláška platí od 1. července 2008, stanovuje v příloze 2 požadavky na 

provedení kabelových tras pro systémy vyhlašování poplachu a řízení evakuace v budovách. 

 

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 

Tato norma platí pro projektování kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a 

stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně 

bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru. V 

normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické 

energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru. 
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3. Charakteristika systémů pro vyhlašování poplachu 

v budovách 

 

Systémy pro 

vyhlašování poplachu 

Použití systému Způsob vyhlášení 

poplachu 

Systém lze nahradit 

Sirény systému 

detekce 

Vyhlášení poplachu 

akustickým signálem 

Akustický signál 

sirén systému 

detekce 

Nouzovým zvukovým 

systémem 

Domácí rozhlas Mluvené slovo 

k zajištění plynulé 

evakuace 

Akustický signál 

sirén systému 

detekce 

Evakuačním rozhlasem 

nebo nouzovým 

zvukovým systémem 

Evakuační rozhlas Mluvené slovo 

k zajištění plynulé 

evakuace 

automaticky 

spouštěné systémem 

detekce 

Akustický signál 

sirén systému 

detekce 

Nouzovým zvukovým 

systémem 

Nouzový zvukový 

systém 

Vyhlášení poplachu 

akustickým signálem 

a mluvené slovo 

k zajištění plynulé 

evakuace 

automaticky 

spouštěné systémem 

detekce 

Akustický signál a 

mluvené slovo 

nouzového 

zvukového systému 

 

Tab1 – Přehled systémů vyhlašování poplachu 
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Rozhlasové zařízení je sestava prvků pro přenos a zesílení zvuku (mluvené slovo, 

signální tón) od zdroje zvuku (mikrofon, přehrávač, tuner apod.) přes zesilovač 

k reproduktorům. 

Zesilovač

ReproduktoryMikrofon
 

Obrázek č.1 – jednoduché schéma rozhlasového zařízení 

 

Metoda vyhlášení poplachu osobám nacházejícím se v objektu by měla odpovídat 

požadavkům na reakci na poplach. V některých případech může postup vyžadovat, aby o 

úsekovém poplachu byla uvědoměna nejprve vyškolená obsluha, která potom může 

rozhodnout o následujícím provozu v objektu. V praxi se využívá úsekového poplachu 

sytému detekce ke spuštění hlášení předem domluvené informace nebo domluveného signálu 

(např. skladba s názvem „Já už jdu“). 

4. Požadavky na provedení kabelových tras systémů pro 

vyhlašování poplachu 

Základním požadavkem na kabelové trasy systémů vyhlašování poplachu je zachování 

jejich funkčnosti při požáru v objektu. Kabelová trasa musí být tvořena samostatným vedením 

a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických 

zařízení v budově v případě požáru a je charakterizována třídou funkčnosti kabelového 

zařízení P15(30,60,90,120)-R, PH P15(30,60,90,120)-R. Požadavky na funkční integritu 

kabelových tras, sloužících pro napájení požárně bezpečnostních zařízení, jsou součástí 

požárně bezpečnostního řešení stavby a obsahují přehled požárně bezpečnostních zařízení a 

zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční, s uvedením doby, po kterou mají být 

tato zařízení funkční (stanoví zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby). 

• P15(120)-R – požární odolnost je doba v minutách (15 - 120), po kterou si 

kabelová trasa zachovává svou funkčnost při teplotním namáhání dle 

požárního scénáře teplotní normové křivky dle ČSN EN 1363-1 

• PH15(120)-R – požární odolnost je doba v minutách (15 - 120), po kterou si 

kabelová trasa (kabely, včetně nosné konstrukce) zachovává svou funkčnost při 
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konstantní teplotě, která navazuje na normovou teplotní křivku dle ČSN EN 

1363-1 v okamžiku dosažení teploty 842 °C 

• R - třída funkčnosti požární odolnosti kabelové trasy je doba v minutách, po 

kterou si kabelová trasa (kabely na závěsných či nosných konstrukcí) 

zachovává v případě požáru stabilitu a nedojde k porušení požární odolnosti 

(nejedná se o kriterium únosnosti a stability R dle ČSN EN 13 501-2) 

Nejsnadnější ochranou je jejich uložení kabelů odpovídajících zkoušce dle ČSN IEC 

60 331 pod omítkou s krytím nejméně 10 mm nebo vedení v samostatných drážkách, šachtách 

či kanálech vykazujících požární odolnost EI 30 D1.  

V případech kdy jsou kabelové trasy vedeny prostory bez požárního rizika či 

chráněnými únikovými cestami postačuje vyhovovat třídě reakce na oheň elektrických kabelů 

B2ca,s1,d0 a požadavky na třídu funkčnosti kabelové trasy minimálně. P15-R. [2],[3],[5],[15] 

5. Požadavky na zálohování napájení  

Systémy vyhlašování poplachu musí zůstat v provozu i při požáru a musí mít zajištěnu 

dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž 

každý musí mít takový výkon, aby byla zajištěna funkčnost těchto požárně bezpečnostních 

zařízení po požadovanou dobu.  

Zdrojem elektrické energie je veřejná rozvodná síť popř. vlastní nezávislý záložní 

zdroj elektrické energie (dieselgenerátor). Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie UPS 

zabezpečuje nepřetržité napájení vybraných elektrických a technologických zařízení, která 

musí zůstat v případě požáru a výpadku elektrické energie funkční (nežádoucí prodleva 

v napájení el.energie po dobu startu dieselgenerátoru).  

UPS musí zajistit při výpadku elektrické energie přepnutí na záložní zdroj elektrické 

energie bez přerušení napájení. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné, nebo 

musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stále služby; v tomto případě musí být porucha na 

kterékoliv napájecí soustavě signalizována do místa se stálou službou. Automatické nabíjení 

musí zajišťovat, že baterie bude nabita na 80 % její maximální jmenovité kapacity z plně 

vybitého stavu za dobu nepřevyšující 24 hodin. 

Zásobování elektrickou energií musí zajistit bezporuchový a bezpečný provoz zařízení 

po požadovanou dobu stanovenou normativními požadavky a požárně bezpečnostním řešení 

stavby. Požadovaná doba by měla být dvojnásobná doba evakuace, minimálně však 30 min. 

[2], [5]  
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6. Vyhlašování stavu nouze pomocí sirén systému detekce 

Nejběžnějším způsobem pro vyhlašování stavu nouze systémem detekce je použití 

sirén zakomponovaných do systému detekce. Ke spouštění akustické signalizace používá 

systém detekce výstupy řídících jednotek nebo adresných modulů.  

Hlídaný výstup systému 
detekce pro akustickou 
signalizaci

odpor pro hlídání 
výstupu

Siréna systému detekce

R

 

Obrázek.č.2 Zapojení sirén pomocí hlídaných výstupů. [17] 

 

Pomocí sirén se signalizuje stav nouze v objektech nebo v jeho části a slouží jako 

návěst k vydání pokynů pro evakuaci a provedení nutných technických opatření na 

provozních zařízeních podle poplachových směrnic objektu. 

Pokud je všeobecný poplach signalizován do prostorů  

a) kde převládají osoby neznalé prostředí 

b) určených pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo neschopné 

samostatného pohybu 

c) určených pro ubytování 

musí být navržena technická a organizační opatření, která v maximální míře omezí 

vznik paniky.[6] 

7. Domácí rozhlas 

Domácí rozhlas je jednoduché rozhlasové zařízení sloužící k zajištění plynulé 

evakuace osob. Pro jeho funkci lze využít jakékoli rozhlasové zařízení sloužící pro běžné 

ozvučení v objektu, např. školní rozhlas, ozvučení sportovišť apod. Jeho funkce je vázána na 

přítomnost velitele požární hlídky nebo jiné osoby pověřené řízením evakuace. Funkce 

domácího rozhlasu není vázána na elektrickou požární signalizaci ani jiný systém detekce. Je 

požadován v objektech, kde požárně bezpečnostní řešení stavby počítá s postupnou evakuací a 

počet evakuovaných osob je větší než 200, nebo v objektech, kde je vysoké požární riziko a 

územně příslušný hasičský sbor to uzná za nutné. 
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Požadavky na domácí rozhlas jsou uvedeny v ČSN 73 0802, Požární bezpečnost 

staveb – nevýrobní objekty. 

• Ovládání domácího rozhlasu musí být umístěno v prostoru odkud je 

organizována evakuace osob. Toto předpokládá umístění mikrofonu s možností 

spuštění zařízení v prostorech ohlašovny požáru, vrátnici nebo podobném 

prostoru.  

• Návrh a montáž se musí být provedena tak, aby ani po vzniku požáru v objektu 

nebyl domácí rozhlas vyřazen z provozu. Tento požadavek je splněn 

vybavením zařízení náhradním zdrojem UPS a provedením kabelových 

rozvodů dle ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 a Vyhlášky č.23/2008 Sb. Příloha č.2.  

[3], [5] 

8. Evakuační rozhlas  

Evakuační rozhlas je rozhlasové zařízení s nuceným poslechem, které musí být 

aktivován samočinně do 1 minuty od signalizace (zjištění stavu „požár“) ústřednou EPS a 

musí vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení. Primární vyhlášení stavu nouze v tomto 

případě zajišťuje systém detekce vlastní akustickou signalizací např. pomocí sirén. Evakuační 

rozhlas zprostředkovává předání instrukcí k evakuaci vysíláním mluveného slova. 

 

Je požadován: 

• ve všech shromažďovacích prostorech ve výškovém pásmu VP2 a VP3, jakož i 

v pásmu VP1 v prostorech větších než 2SP a také v objektech s více 

shromažďovacími prostory, 

• ve stavbách ubytovacího zařízení s kapacitou nad 75 ubytovaných osob, 

• v požárním úseku hromadné podzemní garáže určené pro veřejnost, 

• ve stavbě škol určené pro více než 100 dětí, žáků nebo studentů  

Požadavky na evakuační rozhlas: 

• Propojení se systémem elektrické požární signalizace (systémem detekce) 

Vstupní kontakt 
rozhlasového zařízení

Hlídaný výstup systému 
detekce R1

pomocné relé (v klidu pod 
nnapětím)

 

Obrázek č.3 příklad zapojení výstupu systému detekce.  [17] 
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Ovládání evakuačního rozhlasu musí být umístěno v prostoru odkud je organizována 

evakuace osob. Toto předpokládá umístění mikrofonu s možností spuštění zařízení 

v prostorech ohlašovny požáru, vrátnici nebo podobném prostoru.  

• Návrh a montáž se musí být provedena tak, aby ani po vzniku požáru v objektu 

nebyl domácí rozhlas vyřazen z provozu. Tento požadavek je splněn 

vybavením zařízení náhradním zdrojem UPS a provedením kabelových 

rozvodů dle ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 a Vyhlášky č.23/2008 Sb. Příloha č.2. 

• nucený poslech aktivovaný samočinně do 1 minuty od signalizace. Tento 

požadavek je splněn použitím řídící jednotky umožňující automatické vypnutí 

všech zdrojů hudby a provozních hlášení a použitím regulátorů hlasitosti 

s automatickým přepnutím na plný výkon reproduktorů. [4] 

regulátor hlasitosti s relé

Výstup pro zónu 
reproduktorů

Výstup systému 24 V pro 
spínání relé

 

Obrázek č.4 příklad zapojení nuceného poslechu.  [10] 

 

9. Nouzový zvukový systém  

Nouzový zvukový systém je rozhlasové zařízení určené k vysílání akustických signálů 

a mluveného slova při stavu nouze. Systém detekce předává nouzovému zvukovému systému 

pomocí výstupů povely k aktivaci a vyhlášení stavu nouze akustickými signály a mluveným 

slovem již zajišťuje nouzový zvukový systém. Nouzový zvukový systém plně nahrazuje 

vyhlášení stavu nouze systému detekce. Tento systém může být používány pro běžné 

provozní hlášení či poslech hudby při běžných situacích. Avšak jejich primárním úkolem je 

reakce na signál ze systému detekce nebezpečí např. elektrické požární signalizace a vysílání 

akustického signálu a mluveného slova k vydání pokynů pro evakuaci a provedení nutných 

technických opatření na provozních zařízeních podle poplachových směrnic objektu. Jeho 

zaznění musí signalizovat bezprostředně hrozící nebezpečí. [7] 
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9.1. Rozhraní se systémem detekce nebezpečí  

Systém detekce musí trvale monitorovat závady komunikačního spoje mezi systémem 

detekce a nouzovým zvukovým systémem. Systém detekce musí být schopen přijímat 

informace týkající se závad ve zvukovém systému a musí zahrnovat opatření, pro příslušnou 

slyšitelnou a vizuální indikaci takových závad. Nouzový zvukový systém musí být schopen 

do systému detekce vysílat minimálně jeden všeobecný signál "Závada zvukového systému". 

Monitorování komunikačního spoje je běžně provedené zapojením vstupů a výstupů 

hlídanou smyčkou. 

R1

R2

Hlídaný vstup systému 
detekce 

Výstupní kontakt 
rozhlasového zařízení

Vstupní kontakt 
rozhlasového zařízení

Hlídaný výstup systému 
detekce R1

pomocné relé (v klidu pod 
napětím)

 

Obrázek.č.5 schéma propojení se systémem detekce[17] 

 

To je běžně zajištěno řídicím zařízením systému detekce nebezpečí, který poskytuje 

slyšitelnou a viditelnou indikaci závady spoje mezi dvěma systémy. U zvukových systémů je 

propojení se systémem detekce nebezpečí hlídáno vyváženou smyčkou. 

Nouzový zvukový systém musí být schopen pokračovat ve vysílání akustického 

signálu a mluveného slova, které bude iniciováno systémem detekce, i v případě následující 

závady komunikačního spoje mezi systémem detekce a nouzovým zvukovým systémem.  

[1], [6], [7],[14] 

9.2. Všeobecné požadavky 

9.2.1. Požadavky na návrh systému  

Již při návrhu a zpracování projektové dokumentace pro provedení nouzového 

zvukového systému musí být splněny legislativní a technické požadavky.   

a) Projektování zařízení osobou způsobilou pro tuto činnost  
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b) Elektrotechnické normy a předpisy 

c) Předpisy a návody výrobce 

d) Výše uvedené požadavky na provedení kabelových rozvodů systémů pro 

vyhlašování poplachu 

e) Umístění ovládání ve vnitřních zásahových cestách 

f) Rozdělení do zón vyžaduje li to postup evakuace 

g) Zdvojení reproduktorových smyček, aby závada reproduktorové smyčky 

neměla za následek ztrátu pokrytí v celé zóně [7] 

9.2.2. Požadavky na montáž 

Při montáži zařízení nouzového zvukového systému musí být splněny legislativní a 

technické požadavky.   

a) Montáž zařízení osobou způsobilou pro tuto činnost  

b) Písemné stvrzení splnění požadavků uvedených v § 6 odst.1 Vyhlášky 

ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. 

c) Omezení šíření nebezpečných vlivů přes vodičové cesty použitím 

protipožárních krytů do podhledů a  reproduktorů označených EVAC 

s keramickou svorkovnicí a teplotní pojistkou. [7] 

9.2.3. Požadavky na provoz 

Před zprovozněním systému určí uživatel osobu zodpovědnou za provoz, osobu 

pověřenou údržbou a osoby pověřené obsluhou tak, aby mohly být včas zaškoleny do svých 

činností. Předání a převzetí systému musí být provedeno neprodleně po dokončené montáži a 

po provedené výchozí revizi. K tomuto datu se zavede provozní kniha zařízení 

Osoba zodpovědná za provoz systému zodpovídá za funkčnost systému, kontroluje 

obsluhu, zajišťuje opravy zařízení, zodpovídá za vedení provozní knihy a svoji činnost v ní 

podchycuje, kontroluje zkoušky, odpovídá za provedení revizí, udržuje v pořádku průvodní 

dokumentaci. Při vyřazení zařízení nebo její části z činnosti zajišťuje potřebná náhradní 

opatření z hlediska požární bezpečnosti objektu. 

Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS musí mít kvalifikaci alespoň osob poučených 

dle ČSN 34 3100. Řídí se pokyny výrobce, vedou záznamy v provozní knize a při eventuální 

signalizaci systému detekce postupují v souladu s požárními poplachovými směrnicemi 

objektu. Zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz. 
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   Osoby pověřené údržbou nebo opravou musí mít kvalifikaci osob znalých ve 

smyslu ČSN 34 3100 a musí být prokazatelně vyškoleny výrobcem či určenou organizací. 

Provádějí prohlídky a údržbu systému dle pokynů výrobce a drobné opravy v rozsahu 

stanoveném výrobcem. Závady, které nejsou schopny nebo oprávněny opravit, neprodleně 

hlásí osobě zodpovědné za provoz. O všech kontrolách, údržbě a opravách pořizují záznam do 

provozní knihy. 

Průvodní dokumentace k zařízení obsahuje projektovou dokumentaci skutečného 

provedení, provozní knihu zařízení, návod na obsluhu zařízení od výrobce, postup obsluhy 

v případě závady systému, návod na provádění kontrol a údržby zařízení, doklad o montáži, 

funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti včetně: 

• naměřené zátěže reproduktorů na obvod v nouzovém režimu; 

• nastavení všech nastavitelných prvků v systému, včetně výstupní úrovně 

výkonových zesilovačů; 

• hladiny akustického tlaku; 

• měřeni srozumitelnosti. 

 

V provozní knize se zaznamenávají všechna použití systému ve stavu nouze a  

všechny závady, které se objevily, spolu se všemi automaticky vytvářenými záznamy, které 

obsahují: 

• data a časy použití systému; 

• podrobnosti o vykonaných zkouškách a kontrolách; 

• podrobnosti o provedené údržbě zařízení; 

• časy a data výskytu každé závady; 

• podrobnosti o nalezených závadách a okolnostech o nich, které byly objeveny 

(např. během rutinní údržby); 

• činnost pro nápravu nebo odstranění závady; 

• datum, čas a jméno osoby ve službě; 

• druhý podpis odpovědné osoby, jestliže nějaká objevivší se závada byla 

napravena. [7] 
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9.3. Technické požadavky na systémy vyhlašování poplachu 

9.3.1. Všeobecně 

Nouzový zvukový systém musí umožňovat vysílání srozumitelné informace o 

opatřeních, které je třeba uskutečnit k ochraně životů v jedné nebo více stanovených 

oblastech.  

Musí se splnit následující kriteria: 

a) Je-li systémem detekce předána informace o poplachu, musí systém ihned 

vyřadit z činnosti všechny funkce, které nejsou spojeny s funkcí nouzového 

systému (jako je hudba nebo všeobecná zaznamenaná hlášení vysílaná do zón 

reproduktorů vyžadujících nouzová hlášení). 

b) Dokud není zničen, jako výsledek nebezpečí, musí systém kdykoli umožňovat 

vysílání signálu nouze.  

c) Systém musí být schopen vysílání během 10 s po zapnutí základního napájení 

nebo podružného napájení. 

d) Kromě podmínky výše uvedené, musí být systém schopen vysílání prvního 

signálu vyhlášení nouze během 3 s poté, co byl obsluhou uveden do režimu 

vysílání signálu nouze, nebo automaticky, po přijetí signálu ze systému 

detekce. 

e) Systém musí být schopen vysílání signálů vyhlášení nouze a mluveného slova 

do jedné nebo více oblastí současně. Musí to být alespoň jeden příslušný signál 

vyhlášení nouze střídající se s jedním nebo více hlášeními mluveného slova 

určenými pro tyto účely. 

f) V kterékoliv době musí být obsluha schopna přijímat údaje o správné funkci 

systému.  

g) Závady jednotlivých zesilovačů nebo obvodů reproduktorů nesmí vyústit v 

celkovou ztrátu pokrytí v zóně, kterou reproduktor obsluhuje. 

h) Před prvním hlášením mluveného slova musí předcházet signál vyhlášení 

nouze v délce 4 s až 10 s. Po sobě jdoucí signály a hlášení musí potom 

pokračovat dokud se nezmění podle postupu evakuace, nebo jsou manuálně 

umlčeny obsluhou. Interval mezi po sobě jdoucími hlasovými hlášeními nesmí 

přesáhnout 30 s a signály vyhlášení nouze se musí vysílat, jakmile by doba 

přesáhla 10 s. Tam, kde se použije více než jeden signál vyhlášení nouze, 



 13

takový jaký se použije pro dva různé druhy nebezpečí, musí se každý signál 

jasně rozlišit. 

i) Všechna hlášení musí být čistá, krátká, nedvojsmyslná a pokud to jen lze 

předem navržená. Tam, kde se použije hlášení ze záznamu, musí být udržována 

v trvanlivé formě, přednostně v paměti a co do použitelnosti musí být průběžně 

monitorována. Navržený systém musí ve své podstatě znemožnit, aby nějaký 

vnější zdroj znehodnotil nebo porušil paměť nebo její obsah. 

j) Použitou řeč(řeči) stanoví uživatel. 

k) Systém musí být schopen rozdělení do jednotlivých nouzových zón 

reproduktorů, vyžaduje-li to postup evakuace. Tyto zóny nemusí být shodné se 

zónami systému detekce. 

l) Při určování zón reproduktorů se musí použít následující kritéria: 

• srozumitelnost rozhlasového hlášení v jedné zóně se nesmí snížit pod hodnotu 

0,7 na jednotné stupnice srozumitelnosti (CIS) vysíláním hlášení v jiných 

zónách nebo z více než jednoho zdroje; 

• zóny systému detekce musí obsahovat více než jednu zónu reproduktorů. 

 

Obrázek.č.6 Zapojení reproduktorů v jedné zóně detekce [14] 

 

m) Musí být dostupný podružný napájecí zdroj. [7] 

9.3.2. Požadavky na kontrolu a indikaci závad 

Nejdůležitějším požadavkem na nouzový zvukový systém je automatická kontrola a 

indikace závad. Kontrolní obvody musí rozeznat zejména:  

− závadu kritické cesty signálu od zdroje signálu (paměť) přes zesilovače až k 

reproduktorům  

− závadu zesilovače a záložního zesilovače 

− závadu reproduktorové linky (rozpojení a zkrat) 
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Obrázek.č.7 Kontrola kruhovým vedením[14] 

 

 

 

 

Obrázek.č.8 Měření impedance reproduktorové linky [14] 

 

 

 

Obrázek.č.9 Měření impedance reproduktorové linky s koncovou kapacitou [14] 

 

 

 

Obrázek.č.10 Měření průchodnosti vedení pro pilotní signál [14] 

 

− závadu komunikačních linek mezi jednotlivými částmi systému 

− závadu mikrofonu včetně pouzdra zvukové cívky, předzesilovače a hlavní 

kabeláže (je-li použit) 
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− závadu generátoru nouzového signálu a nahraného hlášení 

Indikace závady se musí objevit nejpozději do 100s od jejího vzniku bez ohledu na to, 

jestli se systém právě používá k jiným účelům než nouzovým. 

Tedy jakákoliv závada, která by měla vliv na funkci systému v nouzovém režimu (při 

evakuaci) se musí indikovat během 100s. Nestačí například kontrolovat propojovací kabel 

měřením vodiče který se nepoužívá pro evakuační signál, systém musí monitorovat například i 

jediný špatný kontakt konektoru - pokud porucha tohoto kontaktu ovlivní evakuační hlášení. 

Některé rozhlasové ústředny provádí kontrolu reproduktorových rozvodů měřením impedance 

linky a během tohoto měření je v zóně krátkodobý výpadek signálu - i v tomto případě se musí 

měření opakovat minimálně každých 100s. [7], [9] 

9.3.3. Akustické tlaky  

Zvukové signály se mohou použít pro upozornění na bezprostředně hrozící vyhlášení. 

Aby bylo efektivní, musí být dostatečně slyšitelné. Nouzové signály by v celé oblasti pokrytí  

měly splňovat následující kritéria: 

a) absolutně nejmenší hladinu zvuku: 65 dBA; 

b) absolutně nejmenší hladinu zvuku ve spícím režimu: 75 dBA; 

c) slyšitelnost zvuku poplachu nad hlukem pozadí (signál-hluk): 6 dBA až 20 

dBA; 

d) maximální hladinu zvuku poplachu : 120 dBA. 

Měření jsou navržena pro ověření postřehnutelnosti slyšitelných poplachových signálů 

a měla by se používat k hodnocení slyšitelnosti takových signálů nad hlukem pozadí.  

Tam, kde se používá více než jeden poplachový signál se musí měření opakovat pro 

každý druh signálu. Měření se provádí s poplachovým signálem znějícím v bodech 

reprezentujících oblast, která má být pokryta. Pro jednoduchý trvalý tón se musí měření 

provádět podobu alespoň 10 s. 

Pro měření akustických tlaků se používají digitální zvukoměry. Zvukoměr je přístroj, 

který měří přesným mikrofonem akustický tlak, převádí jej na střídavé napětí, podle potřeb 

měření umožňuje zařazení některého z filtrů realizujícího křivky A, B, C. Změřené napětí pak 

zobrazí na voltmetru ocejchovaném v decibelech. Přístroj má většinou rozsah měření 30 až 

130 dB. Výhodou je možnost ukládání naměřených hodnot, které se můžou pomocí dodaného 

softwaru načíst na PC.  

Reprezentativní hladiny hluku pozadí se měří ve stejných bodech jako měření 

poplachového signálu. Tato měření se musí provádět během period běžné osobní aktivity a 
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provozu mechanického zařízení. Měření musí trvat dostatečně dlouho, aby se získaly 

konstantní hladiny s přesností 0,5 dBA. 

 

Hluk b ěžného prostředí: Úroveň hluku:  

Tikání hodin  30dB 

Rozhovor  65dB 

Křik   88dB 

Reprodukovaná hudba 40-80dB 

Vysavač  50-75dB 

Kancelář  38-65dB 

Restaurace 40-80dB 

Velký orchestr  20-100dB 

Hluk na ulici 20-75dB 

Doprava 45-75dB 

Motocykl 65-100dB 

Osobní automobil  60dB 

Kovárna 112dB 

Bouře 90-115dB 

 

Tabulka č.2 Úroveň hluku běžného prostředí [11] 

 

 

Umístění, druh měření, potřebný čas, doba trvání a měřené hladiny se musí 

zaznamenat pro všechny zkoušky hladin poplachu a hluku pozadí. [7], [8] 

9.3.4. Srozumitelnost řeči 

Srozumitelnost řeči je jedním z důležitých ukazatelů nouzových zvukových systémů.  

Srozumitelnost řeči v celé oblasti pokrytí musí být větší nebo rovna 0,7 na jednotné stupnici 

srozumitelnosti (CIS). Hladina hluku v době měření (ale bez přítomnosti zkušebního signálu) 

a hladina zkušebního signálu musí být uvedeny spolu s výsledky měření. [7] 
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10. Metody měření srozumitelnosti řeči 

Srozumitelnost řeči vyjadřuje, jaká část vyřčené informace může být v daném 

prostředí pochopena. Srozumitelnost je ovlivňována dobou dozvuku, hladinou hluku v pozadí 

nebo lépe odstupem signálu od šumu, objemem místnosti a její geometrií společně s 

umístěním povrchu, které odrážejí nebo pohlcují zvuk. Čím kratší je doba dozvuku, tím lépe 

je řeč srozumitelná, což platí až do chvíle, než hluk v pozadí začne převládat. Existuje několik 

metod určených k měření a hodnocení srozumitelnosti řeči v místnosti. Výsledky ukazují, jak 

srozumitelně je řeč ve skutečnosti vnímána. Posuzovat akustickou kvalitu přenosu řeči lze 

buď pomocí subjektivních testů srozumitelnosti nebo použitím objektivních metod (metoda 

RASTI a STI). Subjektivní (poslechové) testování srozumitelnosti řeči lze rozdělit na testy 

poznatelnosti bez smyslových výrazů a slabik a na testy slovní a větné srozumitelnosti. 

Problém těchto metod spočívá v jejich náročnosti a zejména jejich subjektivitě. Při použití 

jazykového materiálu podobného skutečnému jazyku se sice zkoušky srozumitelnosti blíží k 

běžnému přenosu řeči, ale na druhou stranu se výrazněji projevují subjektivní vlivy spojené s 

vnímáním řeči (paměť, aktivní a pasivní slovní zásoba posluchače a s ní související domýšlení 

nejasně zaslechnutých zkušebních prvků). Z toho plyne, že nejméně jsou subjektivně 

ovlivňovány testy poznatelnosti bez smyslových výrazů, naopak testy větné srozumitelnosti 

se skutečnému běžnému hovoru blíží nejvíce a jsou tedy také nejsilněji subjektivně 

ovlivňovány. [7], [11], [13] 

Index přenosu řeči (STI) 

Index přenosu řeči se odvozuje výpočtem z měření funkce přenosu modulace a tyto 

možnosti nabízí řada měřicích systémů založených na bázi počítače. Podrobnosti o nosných a 

modulačních kmitočtech, které je třeba použít a jejich váhování při výpočtu nebyly dosud 

normalizovány. Obecně není metoda STI vhodná pro zkoušení systémů vnášejících 

kmitočtový posun nebo násobení kmitočtu nebo používají vokodéry. [7] 

RASTI - Rychlý (prostorový) index akustického přenosu řeči 

RASTI představuje objektivní způsob měření srozumitelnosti řeči. Měří se ve dvou 

frekvencích – 500 a 2 000 Hz. Reproduktor vysílající zvuk se umisťuje na místo hovořící 

osoby, mikrofon na místo posluchačů. 

Výsledky RASTI vzniklé ze zjednodušené metody určování STI, které používají dvě 

nosné oktávového pásma hluku a čtyři nebo pět modulačních kmitočtů. Metoda je popsána v 

IEC 60268-16. Obecně je metoda RASTI vhodná pro akustiku místnosti s přímým přenosem 
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zvuku mezi mluvčím a posluchačem. Pouze za určitých podmínek lze metodu použít pro 

zvukové systémy. [7] 

Vyhodnocení foneticky vyvážených slov 

Metoda vyhodnocení foneticky vyvážených slov (PB)je metodou subjektivní a závisí 

na přenosu speciálně vybraných slov ze známé populace k panelu posluchačů. Pro všechny 

typy subjektivních testů zahrnující akustiku místnosti by měla být zkušební slova vložena do 

nosných frází protože to vytváří typické odrazy a dozvuk během prezentace zkušebních slov. 

Zde nejsou žádná omezení vzhledem k vlastnostem zvukovému systému nebo omezení 

vzhledem k prostředí, protože metoda je založena na příjmu slov posluchači. [7] 

Zkouška modifikovaným rýmem 

Metoda zkoušky modifikovaným rýmem (MRT) používá také panel posluchačů. zde 

nejsou žádná omezení vzhledem k vlastnostem zvukovému systému nebo omezení vzhledem 

k prostředí protože metoda je založena na příjmu slov posluchači. [7] 

Artikula ční index  

Artikulační index je vypočtená hodnota z naměřeného spektra hluku vztažená na 

třetinooktávová referenční pásma řeči. Srozumitelnost je velmi dobrá při AI=100% a naopak 

špatná blíží-li se 0%. Artikulační index se vypočte z naměřeného spektra hluku, které je 

rozděleno na 16 třetinooktávových pásem od 200 do 6300 Hz. Tato pásma tvoří standardní 

(referenční) oblast řeči (Obr. 1), která byla získána experimentálně z frekvenčních 

charakteristik mužských hlasů. Artikulační index je v podstatě v procentech vyjádřený poměr 

plochy ohraničené horní hranicí řečové oblasti a křivkou hlukového spektra k celkové ploše 

referenční oblasti řeči. Každé třetinooktávové pásmo přispívá k výsledku různou měrou 

vyjádřenou váhovým faktorem. Leží-li změřená hodnota hluku v daném frekvenčním pásmu 

nad horní hranicí referenční oblasti řeči, je příspěvek k artikulačnímu indexu v tomto pásmu 

nulový. Leží-li však naměřená hodnota pod ní, je příspěvek roven váhovému faktoru. Potom 

je zřejmé, že čím nižší je hladina hluku uvnitř řečové oblasti, tím vyšší je příspěvek k 

artikulačnímu indexu v daném pásmu.  
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Obr.č.11 Referenční oblast řeči pro stanovení artikulačního indexu. [11] 
 

Všechny výše uvedené metody mohou dávat mylné výsledky, není-li postup měření 

veden velmi pečlivě a přesně podle příslušné normy. Dále je důležité, aby hladina okolního 

hluku byla v době měření velmi podobná té, která se vyskytuje za běžných provozních 

podmínek, nebo je nutno provést příslušné korekce nezpracovaných dat z výsledků měření. 

 [7], [11] 
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11. Metodický postup pro provedení funkční zkoušky a kontroly 

provozuschopnosti před zahájením provozu 

Před zahájením provozu systému musí být předána uživateli objektu průvodní 

dokumentace systému. Tato dokumentace musí obsahovat především tyto dokumenty: 

• Zpráva o provedené výchozí revizi silových přívodů dle ČSN 33-2000-6 

• Projektová dokumentace skutečného provedení, doplněná o technické vlastnosti 

systému – zátěže zón, nastavení ovládacích prvků  

• potvrzení zodpovědného  projektanta 

• Prohlášení o montáži požárně bezpečnostního zařízení dle §6 vyhlášky MV č. 

246/2001Sb., 

• Prohlášení o shodě ve smyslu Zák. 22/1997 Sb., v platném znění 

• Protokol o proškolení obsluhy zařízení 

• Návod na obsluhu zařízení od výrobce, 

• postup obsluhy v případě závady systému, 

• protokol o funkční zkoušce 

• protokol o kontrole provozuschopnosti  dle Vyhlášky 246/2001 Sb., 

• obchodní jméno, adresa a  telefonní číslo organizace, odpovědné za údržbu a opravy 

systému 

11.1. Individuální zkoušky 

Individuální zkoušky systému slouží pro kontrolu samotného systému bez návazností 

na systém detekce. 

11.1.1. Kontrola dokumentace 

Před zahájením činnosti je nezbytné prostudování dokumentace, která objasní 

správnou funkci zařízení a zda je zařízení navrženo v souladu s požadavky Požárně 

bezpečnostního řešení stavby, zákonných předpisů,  norem a předpisů výrobce (dovozce). 

 

Kontrola projektové dokumentace systému 

Kontrola požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby, které mají souvislost se 

systémem vyhlašování poplachu. V požárně bezpečnostním řešení se uvádí všechny 

požadované funkce a návaznosti se systémem detekce. 
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Kontrola projektová dokumentace systému, zda projekt odpovídá požadavkům 

požárně bezpečnostního řešení a zjištění dalších funkcí systému a návazností se systémem 

detekce.. Při funkční zkoušce před uvedením do provozu se vychází z dokumentace provedení 

stavby – DPS.  

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola montážní dokumentace 

Kontrola systému vyhlašování poplachu, zda odpovídá předložené projektové 

dokumentaci systému. Zde je nutné provést kontrolu umístění hlavních komponentů systému 

a v dostupné míře i kontrolu provedených kabelových rozvodů. 

Kontrola následujících dokumentů: 

• prohlášení o splnění požadavků na montáž vyhrazeného požárně 

bezpečnostního zařízení, 

• projektová dokumentace skutečného provedení, doplněná o technické 

vlastnosti systému – zátěže zón, nastavení ovládacích prvků,  

• protokol o proškolení obsluhy zařízení. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola provozní dokumentace 

Nejdůležitějším provozním dokumentem je kniha provozu požárně bezpečnostního 

zařízení. V provozní knize jsou všechny důležité záznamy např.: komponenty systému, určení 

osob pro obsluhu, osoby pro servis atd. dále jsou v provozní knize zaznamenány všechny 

důležité informace o provozu systému. Záznamy o poruchách a způsobu jejich odstranění, 

záznamy o činnosti systému, záznamy o kontrolách a prohlídkách systému. 

Kontrola následujících dokumentů: 

• Návod na obsluhu zařízení od výrobce, 

• postup obsluhy v případě závady systému, 

• Servisní smlouva s organizací provádějící údržbu a servis zařízení. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

 

Kontrola grafických pomůcek pro nahlášení závady a postup v případě požáru 

V místě obsluhy zařízení jsou důležité pomůcky pro obsluhu pro případ výskytu 

závady. Pro rychlou orientaci a rychlou reakci na vzniklou situaci jsou nepraktičtější grafické 
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informace pro nahlášení závady a postup v případě požáru. Cedule musí být viditelné, čisté, 

dostupné a musí být správně umístěny. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

11.1.2. Kontrola centrály zařízení a poruchových hlášení 

Kontrola začátku vysílání do 10s po zapnutí napájení 

Zapnutí napájení 230 V. Systém musí být připraven do 10 s. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola náhradního zdroje a přechodu na náhradní zdroj 

Kontrola přechodu na náhradní zdroj se provede vypnutím hlavního napájení 230 V. 

Systém přechází do režimu napájení z vlastního zdroje. Tímto je simulována závada přerušení 

hlavního napájení. Výsledkem kontroly má být signalizace této závady na systému 

vyhlašování poplachu. 

Kontrola signalizace dobíjení náhradního zdroje se provede vypnutím některého 

nabíječe, čímž nenabíjíme akumulátory a záložní napájení tak může být nedostupné. 

Výsledkem kontroly má být signalizace této závady na systému vyhlašování poplachu. 

Kontrola kapacity akumulátorů náhradního zdroje se provede měřícím přístrojem. 

Kapacita je navržena a ověřena na dobu evakuace = _________h 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola poruchy zesilovače a přechodu na záložní zesilovač 

Kontrola se provede vypnutím některého ze zesilovačů. Tímto je simulována závada 

zesilovače. Následně dojde k přepnutí na záložní zesilovač, indikaci závady a systém dále 

funguje. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola poruchy záložního zesilovače 

Kontrola se provede vypnutím některého ze záložních zesilovačů. Tímto je 

simulována závada záložního zesilovače. Výsledkem kontroly má být signalizace této závady 

na systému vyhlašování poplachu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 
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Kontrola poruchy mikrofon ů 

Kontrola se provede odpojením evakuačního mikrofonu v místě ostrahy, případně 

v místě řízení evakuace. Tímto je simulována závada poškození mikrofonu, např. poškození 

jeho cívky. Výsledkem kontroly má být signalizace této závady na systému vyhlašování 

poplachu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola poruchy generátoru nouzových signálů 

Kontrola se provede odpojením zařízení generující nouzový signál.  Tímto je 

simulována závada generátoru nouzového signálu. Výsledkem kontroly má být signalizace 

této závady na systému vyhlašování poplachu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola poruchy obvodu reproduktor ů 

Kontrola se provede zkratováním reproduktorového výstupu na zónu č.1 a vyvoláním 

na kontroléru okruhů testování, které se jinak děje automaticky v určených časových 

intervalech. Tímto je simulována závada na kanálu. K této indikaci musí být manuální 

deblokace akustického signálu "závada". Tuto neblokujeme tlačítkem dealokace. Výsledkem 

kontroly má být signalizace této závady na systému vyhlašování poplachu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola poruchy propojení systému, spojovacích nebo hlasových linek, závadě 

procesoru, závadě paměti 

Kontrola se provede odpojením částí systému obsahující paměť, případně generátor 

nouzového signálu. Výsledkem kontroly má být signalizace této závady na systému 

vyhlašování poplachu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola pojistek zařízení 

Kontrola se provede odpojením všech napájení z některého koncového zesilovače. 

Tímto je simulována závada spálení pojistky. Výsledkem kontroly má být signalizace této 

závady na systému vyhlašování poplachu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 
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Kontrola hlášení závad  

Kontrola se provede nasimulováním závady. Závada musí být indikována do 100 s. 

Rozezní se přerušované pískání. Pokud byly odstraněny všechny závady, musí se signalizace 

(akustická i visualní) vypnout automaticky.  

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

 

11.1.3. Zkoušky zvukových hlášení 

Měření akustické hladiny okolního hluku pozadí 

Musí být odměřena akustická hladina okolního hluku pozadí a vést o tom záznam v 

knize instalace. Záznam slouží k porovnání akustické hladiny nouzového signálu. 

Výsledek: viz. příloha tohoto protokolu č. ____________ 

Měření akustické hladiny nouzového signálu 

Musí být odměřena akustická hladina nouzového signálu a hlášení podle vývojového 

diagramu ČSN EN 60849 /C1 a vést o tom záznam. Porovnání záznamu se záznamem měření 

akustické hladiny okolního hluku pozadí. 

Výsledek: viz. příloha tohoto protokolu č. ____________ 

 

Nouzové hlášení nebo signál musí mít SPL 65 dB/A, ve spícím režimu 75 dB/A, jinak 

6 až 20 dB/A nad hladinou okolního hluku, nejvýše však 120 dB/A 

Měření srozumitelnosti 

Musí být provedeno měření srozumitelnosti minimálně jednou z metod měření a vést o 

tom záznam.  

Výsledek: viz. příloha tohoto protokolu č. ____________ 

Srozumitelnost řeči musí být větší nebo rovna 0,7  

Měření zátěže jednotlivých zón 

 Musí být odměřeny výkonové zátěže jednotlivých zón v době poplachového 

vysílání. 

Výsledek: viz. příloha tohoto protokolu č. ____________ 
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11.1.4. Fyzická kontrola zařízení 

Zkontrolovat všechny napájecí vodiče, zvláště 24 V napájení 

Dotáhnout šroubovací svorkovnice 

Zkontrolovat signálové propojení 

Zkontrolovat upevnění přístrojů v racku 

Zkontrolovat stav akumulátorů a jejich povrchovou teplotu 

Zkontrolovat povrchovou teplotu zesilovačů 

Zkontrolovat ventilační otvory zesilovačů 

Zkontrolovat oteplení hlavních napájecí kabelů 230 V k racku 

Zkontrolovat možnost uzamykání rackových skříní 

Zkontrolovat chlazení racků 

Odměřit izolační odpor a přítomnost cizích napětí na kostře systému. 

Zjistit, zda v systému není cizí materiál (např. papíry apod.). 

Zkontrolovat elektromagnetické rušení systému 

Ověřit údržbu pořádku v místnosti, kde je umístěn systém (prach) 

11.2. Komplexní zkoušky  

Komplexní zkoušky se provádí v součinnosti se zkouškami systému detekce a 

prověřují vzájemné vazby obou systémů, jejich propojení a vzájemné ovlivňování. 

11.2.1. Kontrola poruchových hlášení 

Kontrola poruchy propojení se systémem detekce 

Kontrola se provede odpojením komunikačního spoje mezi zvukovým systémem a 

systémem detekce nebezpečí (EPS). Tímto je simulována závada propojení se systémem 

detekce. Výsledkem kontroly má být signalizace této závady signalizací všeobecné poruchy 

systému vyhlašování poplachu na panelu systému detekce. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

 

Informace o výskytu závady 

Kontrola informace o výskytu závady se provede simulací závady na systému 

vyhlašování poplachu. Výsledkem kontroly má být signalizace všeobecné poruchy systému 
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vyhlašování poplachu na panelu systému detekce. Pokud byly odstraněny všechny závady, 

musí se signalizace (akustická i visualní) vypnout automaticky. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

11.2.2. Zkoušky reakcí systému na signál ze systému detekce 

Kontrola zahájení evakuačního vysílání 

Kontrola se provede vygenerováním  poplachu na systému detekce, čímž systém 

přejde do poplachového režimu. Následně musí  začít evakuační vysílání do 3 s od uvedení do 

stavu nouze. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola vy řazení všech funkcí nespojených s funkcí nouzového systému 

Kontrola se provede vygenerováním  poplachu na systému detekce, čímž systém 

přejde do poplachového režimu. Následně např. zkusit vstoupit hlášením klasickým 

přepážkovým mikrofonem. Toto nesmí být možné. Je-li poplach, musí být vyřazené všechny 

funkce nespojené s funkcí nouzového systému. Do činnosti může vstupovat pouze ostraha 

prostřednictvím evakuačního mikrofonu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola hlášení signálu nouze 

Kontrola se provede vygenerováním  poplachu na systému detekce, čímž systém 

přejde do poplachového režimu. Před prvním hlášením musí být signál nouze (siréna) 4-10s. 

Dále pokračovat v hlášení. Hlášení musí být čisté, jasné, nedvojsmyslné, dokud se nezmění 

evakuace, nebo nedojde k manuálnímu umlčení. Manuální umlčení se děje na systému 

detekce. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola jazyka hlášení 

Vygenerovat na EPS poplach. Je slyšet siréna, poté hlášení, které je ___jazyčné. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 
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Možnost řízení distribuce signálu 

Kontrola se provede vygenerováním  poplachu na systému detekce, čímž systém 

přejde do poplachového režimu. Systém umožňuje hlášení jen do manuálně spuštěných zón. 

Indikace zón je na centrále systému. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Možnost manuálního provozu 

Kontrola se provede vygenerováním  poplachu na systému detekce, čímž systém 

přejde do poplachového režimu. Systém umožňuje hlášení pokynů pro evakuaci přes 

evakuační mikrofon. Toto hlášení můžeme provádět kdykoli - má přednost před sirénou či 

automatickým hlášením. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

 

Přehled prováděných kontrol před zahájením provozu u jednotlivých systémů 

Kontrola systému Domácí rozhlas  Evakuační rozhlas  Nouzový zvukový 

systém  

 dle ČSN 73 0802 dle ČSN 73 0831 dle ČSN EN 60849 

Individuální zkoušky     

Kontrola projektové dokumentace X X X 

Kontrola montážní dokumentace X X X 

Kontrola provozní dokumentace X X X 

Kontrola grafických pomůcek pro nahlášení 

závady a postup v případě požáru 
X X X 

Kontrola začátku vysílání do 10s po zapnutí 

napájení 
O O X 

Kontrola náhradního zdroje a přechodu na 

náhradní zdroj 
X X X 

Kontrola poruchy zesilovače a přechodu na 

záložní zesilovač 
O O X 

Kontrola poruchy záložního zesilovače O O X 

Kontrola poruchy mikrofonů O O X 

Kontrola poruchy generátoru nouzových 

signálů 
O O X 

Kontrola poruchy obvodu reproduktorů O O X 

Kontrola poruchy propojení systému, 

spojovacích nebo hlasových linek, závadě 
O O X 
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procesoru, závadě paměti 

Kontrola pojistek zařízení O O X 

Kontrola hlášení závad O O X 

Měření akustické hladiny okolního hluku 

pozadí 
O O X 

Měření akustické hladiny nouzového signálu O O X 

Měření srozumitelnosti O O X 

Měření zátěže jednotlivých zón O O X 

Fyzická kontrola zařízení O O X 

Komplexní zkoušky     

Kontrola poruchy propojení se systémem 

detekce 
O X X 

Informace o výskytu závady O O X 

Kontrola zahájení evakuačního vysílání O X X 

Kontrola vyřazení všech funkcí nespojených 

s funkcí nouzového systému 
O X X 

Kontrola hlášení signálu nouze O X X 

Kontrola jazyka hlášení O X X 

Možnost řízení distribuce signálu O O X 

Možnost manuálního provozu O O X 

X – provádí se  O – neprovádí se 

Tabulka č.3 Přehled prováděných kontrol před zahájením provozu 
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12. Metodický postup pro provedení periodické kontroly 

provozuschopnosti 

12.1. Individuální zkoušky 

12.1.1. Kontrola dokumentace 

Před zahájením činnosti je nezbytné prostudování dokumentace, která objasní 

správnou funkci zařízení a zda je zařízení navrženo v souladu s požadavky Požárně 

bezpečnostního řešení stavby, zákonných předpisů,  norem a předpisů výrobce (dovozce). 

Kontrola montážní dokumentace 

Kontrola systému vyhlašování poplachu, zda odpovídá předložené projektové 

dokumentaci systému. Zde je nutné provést kontrolu umístění hlavních komponentů systému 

a v dostupné míře i kontrolu provedených kabelových rozvodů. 

Kontrola následujících dokumentů: 

• prohlášení o splnění požadavků na montáž vyhrazeného požárně 

bezpečnostního zařízení, 

• projektová dokumentace skutečného provedení, doplněná o technické 

vlastnosti systému – zátěže zón, nastavení ovládacích prvků,  

• protokol o proškolení obsluhy zařízení. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

 

Kontrola provozní dokumentace 

Nejdůležitějším provozním dokumentem je kniha provozu požárně bezpečnostního 

zařízení. V provozní knize jsou všechny důležité záznamy např.: komponenty systému, určení 

osob pro obsluhu, osoby pro servis atd. dále jsou v provozní knize zaznamenány všechny 

důležité informace o provozu systému. Záznamy o poruchách a způsobu jejich odstranění, 

záznamy o činnosti systému, záznamy o kontrolách a prohlídkách systému. 

Kontrola následujících dokumentů: 

• Návod na obsluhu zařízení od výrobce, 

• postup obsluhy v případě závady systému, 

• Servisní smlouva s organizací provádějící údržbu a servis zařízení, 
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• protokol o funkční zkoušce, 

• protokol o předcházející kontrole provozuschopnosti. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola grafických pomůcek pro nahlášení závady a postup v případě požáru 

V místě obsluhy zařízení jsou důležité pomůcky pro obsluhu pro případ výskytu 

závady. Pro rychlou orientaci a rychlou reakci na vzniklou situaci jsou nepraktičtější grafické 

informace pro nahlášení závady a postup v případě požáru. Cedule musí být viditelné, čisté, 

dostupné a musí být správně umístěny. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

12.1.2. Kontrola centrály zařízení a poruchových hlášení 

Kontrola náhradního zdroje a přechodu na náhradní zdroj 

Kontrola přechodu na náhradní zdroj se provede vypnutím hlavního napájení 230 V. 

Systém přechází do režimu napájení z vlastního zdroje. Tímto je simulována závada přerušení 

hlavního napájení. Výsledkem kontroly má být signalizace této závady na systému 

vyhlašování poplachu. 

Kontrola signalizace dobíjení náhradního zdroje se provede vypnutím některého 

nabíječe, čímž nenabíjíme akumulátory a záložní napájení tak může být nedostupné. 

Výsledkem kontroly má být signalizace této závady na systému vyhlašování poplachu. 

Kontrola kapacity akumulátorů náhradního zdroje se provede měřícím přístrojem. 

Kapacita je navržena a ověřena na dobu evakuace = _________h 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola poruchy zesilovače a přechodu na záložní zesilovač 

Kontrola se provede vypnutím některého ze zesilovačů. Tímto je simulována závada 

zesilovače. Následně dojde k přepnutí na záložní zesilovač, indikaci závady a systém dále 

funguje. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 
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Kontrola poruchy záložního zesilovače 

Kontrola se provede vypnutím některého ze záložních zesilovačů. Tímto je 

simulována závada záložního zesilovače. Výsledkem kontroly má být signalizace této závady 

na systému vyhlašování poplachu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola poruchy mikrofon ů 

Kontrola se provede odpojením evakuačního mikrofonu v místě ostrahy, případně 

v místě řízení evakuace. Tímto je simulována závada poškození mikrofonu, např. poškození 

jeho cívky. Výsledkem kontroly má být signalizace této závady na systému vyhlašování 

poplachu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola poruchy generátoru nouzových signálů 

Kontrola se provede odpojením zařízení generující nouzový signál.  Tímto je 

simulována závada generátoru nouzového signálu. Výsledkem kontroly má být signalizace 

této závady na systému vyhlašování poplachu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola poruchy obvodu reproduktor ů 

Kontrola se provede zkratováním reproduktorového výstupu na zónu č.1 a vyvoláním 

na kontroléru okruhů testování, které se jinak děje automaticky v určených časových 

intervalech. Tímto je simulována závada na kanálu. K této indikaci musí být manuální 

deblokace akustického signálu "závada". Tuto neblokujeme tlačítkem dealokace. Výsledkem 

kontroly má být signalizace této závady na systému vyhlašování poplachu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola pojistek zařízení 

Kontrola se provede odpojením všech napájení z některého koncového zesilovače. 

Tímto je simulována závada spálení pojistky. Výsledkem kontroly má být signalizace této 

závady na systému vyhlašování poplachu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 
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Kontrola hlášení závad  

Kontrola se provede nasimulováním závady. Závada musí být indikována do 100 s. 

Rozezní se přerušované pískání. Pokud byly odstraněny všechny závady, musí se signalizace 

(akustická i visualní) vypnout automaticky.  

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Měření zátěže jednotlivých zón 

 Musí být odměřeny výkonové zátěže jednotlivých zón v době poplachového 

vysílání. 

Výsledek: viz. příloha tohoto protokolu č. ____________ 

12.1.3. Fyzická kontrola zařízení 

Zkontrolovat všechny napájecí vodiče, zvláště 24 V napájení 

Dotáhnout šroubovací svorkovnice 

Zkontrolovat signálové propojení 

Zkontrolovat upevnění přístrojů v racku 

Zkontrolovat stav akumulátorů a jejich povrchovou teplotu 

Zkontrolovat povrchovou teplotu zesilovačů 

Zkontrolovat ventilační otvory zesilovačů 

Zkontrolovat oteplení hlavních napájecí kabelů 230 V k racku 

Zkontrolovat možnost uzamykání rackových skříní 

Zkontrolovat chlazení racků 

Odměřit izolační odpor a přítomnost cizích napětí na kostře systému. 

Zjistit, zda v systému není cizí materiál (např. papíry apod.). 

Zkontrolovat elektromagnetické rušení systému 

Ověřit údržbu pořádku v místnosti, kde je umístěn systém (prach) 

12.2. Komplexní zkoušky  

12.2.1. Kontrola poruchových hlášení 

Kontrola poruchy propojení se systémem detekce 

Kontrola se provede odpojením komunikačního spoje mezi zvukovým systémem a 

systémem detekce nebezpečí (EPS). Tímto je simulována závada propojení se systémem 
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detekce. Výsledkem kontroly má být signalizace této závady signalizací všeobecné poruchy 

systému vyhlašování poplachu na panelu systému detekce. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Informace o výskytu závady 

Kontrola informace o výskytu závady se provede simulací závady na systému 

vyhlašování poplachu. Výsledkem kontroly má být signalizace všeobecné poruchy systému 

vyhlašování poplachu na panelu systému detekce. Pokud byly odstraněny všechny závady, 

musí se signalizace (akustická i visualní) vypnout automaticky. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

12.2.2. Zkoušky reakcí systému na signál ze systému detekce 

Kontrola zahájení evakuačního vysílání 

Kontrola se provede vygenerováním  poplachu na systému detekce, čímž systém 

přejde do poplachového režimu. Následně musí  začít evakuační vysílání do 3 s od uvedení do 

stavu nouze. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola vy řazení všech funkcí nespojených s funkcí nouzového systému 

Kontrola se provede vygenerováním  poplachu na systému detekce, čímž systém 

přejde do poplachového režimu. Následně např. zkusit vstoupit hlášením klasickým 

přepážkovým mikrofonem. Toto nesmí být možné. Je-li poplach, musí být vyřazené všechny 

funkce nespojené s funkcí nouzového systému. Do činnosti může vstupovat pouze ostraha 

prostřednictvím evakuačního mikrofonu. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

Kontrola hlášení signálu nouze 

Kontrola se provede vygenerováním  poplachu na systému detekce, čímž systém 

přejde do poplachového režimu. Před prvním hlášením musí být signál nouze (siréna) 4-10s. 

Dále pokračovat v hlášení, dokud se nezmění evakuace, nebo nedojde k manuálnímu umlčení. 

Manuální umlčení se děje na systému detekce. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 
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Možnost řízení distribuce signálu 

Kontrola se provede vygenerováním  poplachu na systému detekce, čímž systém 

přejde do poplachového režimu. Systém umožňuje hlášení jen do manuálně spuštěných zón. 

Indikace zón je na centrále systému. 

Výsledek zkoušky:  vyhovuje    nevyhovuje 

 

Přehled prováděných periodických kontrol u jednotlivých systémů 

Kontrola systému Domácí rozhlas  Evakuační rozhlas  Nouzový zvukový 

systém  

 dle ČSN 73 0802 dle ČSN 73 0831 dle ČSN EN 60849 

Individuální zkoušky     

Kontrola montážní dokumentace X X X 

Kontrola provozní dokumentace X X X 

Kontrola grafických pomůcek pro nahlášení 

závady a postup v případě požáru 
X X X 

Kontrola náhradního zdroje a přechodu na 

náhradní zdroj 
X X X 

Kontrola poruchy zesilovače a přechodu na 

záložní zesilovač 
O O X 

Kontrola poruchy záložního zesilovače O O X 

Kontrola poruchy mikrofonů O O X 

Kontrola poruchy generátoru nouzových 

signálů 
O O X 

Kontrola poruchy obvodu reproduktorů O O X 

Kontrola poruchy propojení systému, 

spojovacích nebo hlasových linek, závadě 

procesoru, závadě paměti 

O O X 

Kontrola pojistek zařízení O O X 

Kontrola hlášení závad O O X 

Měření zátěže jednotlivých zón O O X 

Fyzická kontrola zařízení O O X 

Komplexní zkoušky     

Kontrola poruchy propojení se systémem 

detekce 
O X X 

Informace o výskytu závady O O X 

Kontrola zahájení evakuačního vysílání O X X 

Kontrola vyřazení všech funkcí nespojených O X X 
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s funkcí nouzového systému 

Kontrola hlášení signálu nouze O O X 

Možnost řízení distribuce signálu O O X 

X – provádí se  O – neprovádí se 

Tabulka č.4 Přehled prováděných periodických kontrol 

 

13. Závěr 

S výstavbou velkých nákupních center, sportovních a kulturních komplexů, 

ubytovacích areálů a rozsáhlých objektů pro shromáždění velkého počtu osob vzrostl i 

význam rozhlasových zařízení. Velká centra využívají rozhlasová zařízení pro informaci 

zákazníků a zlepšení kvality svých služeb. Ve většině těchto případů slouží toto zařízení i   

pro vyhlašování požárního poplachu a jiných nouzových hlášení v objektech. 

Aby tato zařízení dobře plnila svoji bezpečnostní funkci, je nutné aby už v projekční 

přípravě bylo k těmto systémům přistupováno s odpovědností, která tomu náleží. Je nutné si 

uvědomit, že tyto systémy slouží k ochraně zdraví a životů lidí.  

Není to ovšem jen otázka projektů, ale i montáž, obsluha, pravidelná údržba, kontroly 

a servis, které ovlivňují funkceschopnost a použitelnost v případech mimořádných událostí. 

Cílem mé práce bylo shrnout požadavky kladené na tyto systémy z hlediska legislativy 

a vypracovat  metodický postup pro potřeby montážních a servisních organizací k provedení 

funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti v rámci provádění individuálních a 

komplexních zkoušek systémů domácího rozhlasu, evakuačního rozhlasu a nouzového 

zvukového systému.  

Na trhu v české republice je několik dodavatelů těchto certifikovaných systémů. 

Osobně si myslím, že dodavatelé v mnohých se soustředí na otázku připravenosti montážních 

firem na montáž a oživení systému, ale již není tolik pozornosti věnováno právě otázkám 

zkoušení a pravidelných kontrol. Pokud ale chceme, aby zařízení spolehlivě fungovalo je 

právě otázka kontroly a zkoušek jednou z nejdůležitějších oblastí, která musí být u systémů 

vyhlašování poplachu zdůrazňována.   
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