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Anotace 
 
 
PEŠL, T. Zp sob p íjmu technologických signál  PCO-EPS u HZS R. Diplomová práce, 
Ostrava, VŠB-TU, FBI 2010,  
 
 
Diplomová práce se zabývá problematikou p enosu technologického signálu od  elektrické 

požární signalizace na pult centralizované ochrany. V první ásti této práce je popsán 

systém elektrické požární signalizace, jeho základní funkce a jednotlivé ásti. Dále je zde 

uveden popis jednotlivých p enosových cest signálu na pult centralizované ochrany. Ve 

druhé ástí jsem se zam il na zhodnocení používaných zp sob  p ipojení objekt  na pult 

centralizované ochrany u jednotlivých hasi ských záchranných sbor . V záv ru této práce 

je navržen postup p íjmu signálu na  pult centralizované ochrany.   

 

Klí ová slova: elektrická požární signalizace, pult centralizované ochrany, za ízení 

dálkového p enosu, hasi ský záchranný sbor.  

 
 
Abstract 
 

PESL, T. Reception method of technological signals PCO-EPS of Fire Rescue Services of 

the Czech Republic. Diploma thesis, Ostrava, VSB-TU, FBI 2010 

 

This diploma thesis deals with the issue of technological signals transfer from electrical 

fire alarm to central security panel. In the first part of this work the system of electrical fire 

alarm is described including its basic functions and individual components. Then there is 

description of individual signal transmission routes to central security panel. In the second 

part I focused on the evaluation of methods used to connect objects with central security 

panel within individual Fire Rescue Services. In conclusion, this work suggests the 

procedure of signal reception at the central security panel. 

 

Keywords: electrical fire alarm system, central security panel, remote transmission facility, 

Fire Rescue Service 
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1 Úvod  
 

 

  V posledních letech nar stá zájem o bezpe nost, zejména v oblasti požární 

bezpe nosti staveb. Trendem dnešní doby ve stavebnictví je budování složitých objekt , 

nap . velká nákupní centra, výškové budovy, podzemní garáže, výrobní objekty se 

složitými technologiemi. Tyto objekty se vyzna ují svojí rozsáhlostí, lenitostí a kumulací 

velkého množství lidí na malém prostoru. P estože se snažíme všemi možnými zp soby 

zabránit vzniku požáru, úpln  jej vylou it nem žeme. S v domím této skute nosti se 

snažíme minimalizovat dopady t chto požár  a  na život a zdraví lidí, tak i na materiální 

škody, které vznikají p i t chto požárech. Abychom minimalizovali následky požáru, 

krom  správn  zvolených stavebních materiál  a provedení stavebních konstrukcí budov, 

je d ležitá v asná detekce vznikajících požár .         

 
 
 Požár je asov  a místn  nahodilým jevem a není vždy v lidských silách jeho vznik 

s dostate nou rychlostí zjistit. Ke vzniku požáru m že dojít v mén  dostupných místech, 

nap . ve stropních konstrukcích, kde delší dobu nemusí být patrné žádné projevy ho ení. 

Podobných p ípad , kdy požár byl zjišt n po delší dob , je mnoho. Z t chto d vodu je 

vhodné daný objekt vybavit systémem elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“), 

který umožní v asnou detekci požáru, a dopl ujícím za ízením, které zabezpe í p enos 

signálu  od  EPS  na  pult  centralizované  ochrany  (dále  jen  „PCO“),  to  je  místo  se  stálou  

obsluhou.  

 
 
 
 V této práci jsem se zam il na popis p enosu signálu od EPS ze st eženého objektu 

na PCO,  zhodnocení stávajícího stavu a používané postupy p ipojení na PCO 

v jednotlivých krajích. V záv ru své práce navrhuji zp sob p íjmu technologického signálu 

EPS na PCO.     
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2  Rešerše  
 
 

i studiu problematiky p enosu signálu EPS na PCO jsem se setkal s touto literaturou: 
 
 

SN 730875 Požární bezpe nost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace 1991 
 
              Uvedená norma eší navrhování elektrické požární signalizace p i projektování 

               nových objekt  p i rekonstrukci stávajících objekt  a technologických soubor . 

               Norma platí též pro navrhování elektrické požární signalizace v již stojících  

               objektech a technologických za ízeních. Dále platí pro zm ny staveb podléhající 

               kolauda nímu nebo stavebnímu ízení. 

 

 
SN 342710 P edpisy pro za ízení elektrické požární signalizace 1989  

 
               Tento technický p edpis stanovuje základní p edpisy a technické požadavky pro  

               za ízení elektrické požární signalizace.  

 
Vyhláška . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o stavební prevenci) 
 
 
              V tomto p edpise jsou stanoveny požadavky na vybavení prostor požárn  

bezpe nostním za ízením v objektech právnických a podnikajících fyzických 

osob. 

 
 
Beb ák, P.  Požárn  bezpe nostní za ízení. Ostrava: Sdružení požárního a bezpe nostního 
inženýrství, 2004. ISBN 80-86634-34-5, 130 s.  
 
              Autor se v této publikaci zabývá vybaveností objekt  požárn  bezpe nostním 

              za ízením a jejich logickou návazností. Poskytuje základní informace o požárn   

              bezpe nostním za ízení a metodiku projek ních zásad.   
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Pokyn . 13/2004 Sbírka inertních akt  generálního editele HZS R z 2004 
 
               Pokyn generálního editele Hasi ského záchranného sboru, kterým se stanovuje 

               postup p i p ipojování elektrické požární signalizace na pult centralizované 

               ochrany, umíst ný na opera ních a informa ních st ediscích hasi ského 

               záchranného sboru kraj . 

 
 
 
 
Pult centrální ochrany NAM Globál – výuková skripta, kolektiv autor  1. vydání NAM 
systém, as. 2008,   ISBN 978-80-254-1436-1.        
 
 
               Výuková skripta popisující  p enosové cesty mezi st eženým objektem a PCO 

                pult centrální ochrany NAM Globál  

 
 
 
Dalším zdrojem informací byly konzultace s osobami, které pracující v tomto oboru, 

zejména jmenovit editel odboru opera ního ízení komunika ních a informa ních 

technologii HZS kraje Vyso ina plk. Mgr. Ji í N mec a zam stnanec firmy Patrol Ing. Ivan 

Niesyt.  
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3  Základní charakteristika  systému EPS  
 
 
 EPS slouží k rychlé detekci a signalizaci požáru. Základní funkcí systému je v asné 

 a spolehlivé zjišt ní požáru s optickou a akustickou signalizací na ur ité místo.  

U rozsáhlejších aplikací zajiš uje EPS také automatické ovládání funkce dalších požárn  

bezpe nostních za ízení, pop ípad  jiných navazujících technologií. Jejich zastavení nebo 

spušt ní má významný vliv na další pr h požáru.  

 Nasazením systému EPS dochází ke zrychlení detekce požáru a k ohlášení jednotce 

požární ochrany, p emž práv  jejich v asným p íjezdem na místo události je možné 

lokalizovat požár,  a tím zamezit ztrátám na životech nebo velkým materiálním škodám.  

Systémy EPS lze za adit do integrovaného systému ochrany majetku, osob a do 

bezpe nostních a havarijních systém . Povinnost použít EPS je v ad  p ípad  stanovena 

technickou normou nebo vzniká p ímo z posouzení požárního nebezpe í konkrétního 

objektu. Stále ast ji je vyžadována pojiš ovnami nebo  samotnými vlastníky.    

 

Hlavní úkoly požadované od systému  EPS:  

 

 spolehlivé a rychlé zjišt ní požáru,  

 vyhlášení požárního poplachu,  

 aktivace návazných za ízení, 

 realizace p enosu signálu na HZS kraje.  

 

 

Obecn  m žeme rozd lit systém EPS do t í technologických ástí: 

1. detek ní prvky, což jsou ru ní hlási e a samo inné hlási e, 

2. úst edny EPS, 

3. tzv. výstupní prvky, což jsou za ízení pro akustickou optickou signalizaci 

poplachu, za ízení dálkového p enosu poplachu a výstupní kontakty pro 

ovládání návazných za ízení nap . ovládání stabilního hasícího za ízení. 
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 V hlídaném prostoru jsou umíst ny hlási e požáru, které jsou s úst ednou EPS 

propojeny vedením pomocí hlásících linek. Prost ednictvím tohoto vedení jsou hlási e 

napájeny z úst edny a sou asn  v opa ném sm ru se do úst edny p enášejí údaje o vzniku 

požáru.     

 

 V dnešní dob  jsou používány p evážn  dva systémy EPS. U EPS s kolektivní 

adresací je úst edna schopna rozlišit, ze které hlásící linky p išel signál „požár“, ale není 

možno zjistit od kterého hlási e. To je v mnoha p ípadech nedosta ující s ohledem na 

možnost p enosu informací na PCO. Druhý používaný systém EPS je s individuální 

adresací. V tomto p ípad  lze identifikovat stav jednotlivých hlási  na hlásící lince.   

 

                                           Obr. 1 Blokové schéma EPS     

 

3.1  Hlási e požáru  
 

 Hlási e požáru jsou základním prvkem systému EPS, sledují, m í a pop ípad  

 i vyhodnocují fyzikální parametry a jejich zm ny, které provázejí vznik požáru. Na 

základ  vyhodnocených vstupních parametr   hlási e požáru m žeme d lit podle n kolika 

kritérií. Prvotní rozd lení je na hlási e tla ítkové a samo inné. Tla ítkové hlási e jsou 
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aktivovány prost ednictvím lidského initele, jinak nereagují na zm ny parametru 

vznikajícího požáru. Samo inné hlási e reagují na výskyt nebo zm nu fyzikálních 

parametr  požáru bez nutnosti lidského zásahu.    

 

 Další d lení samo inných hlási  m že být podle místa, ve kterém hlási e 

vyhodnocují parametry požáru, a to na bodové, lineární, liniové. Podle fyzikální veli iny, 

kterou hlási e sledují na teplotní, kou ové, vyza ování plamene, speciální a 

multisenzorové. Další možností d lení je podle vyhodnocení zm n fyzikálního parametru 

na maximální, diferenciální a kombinované.[1]  

  

3.2  Úst edny EPS 
 

 Úst edna je základním prvkem systému EPS. P ijímá a vyhodnocuje informace od 

hlási  požáru, kontroluje svoji funkci i funk nost celého systému a ovládá p ipojená 

za ízení. Musí zajiš ovat nep etržité napájení hlási  požáru a p ípadn  další za ízení 

systému. Proto jsou napájeny ze sít  230/50 Hz a jsou vybaveny akumulátorem pro 

nouzové napájení p i výpadku sít . Kapacita akumulátoru musí být dostate ná, aby zajistila 

požadovanou dobu napájení systému dle normy (24 hodin, z toho 15 minut  stav požár). 

Obsluha úst edny m že provád t základní úkony, kterými jsou potvrzení  a nulování 

poplachu a poruch. Úst edny nové generace pracují na principu mikropo íta e, což 

umož uje pomocí p íslušného softwaru programovat provozní parametry. [2] 

 

 Úst edna musí zabezpe ovat signalizaci o svých základních stavech tj. provoz, 

porucha  a požár. Požár m že být signalizován dv ma zp soby, bu  jako základní, to je 

bez rozlišení místa požáru nebo  rozší ená signalizace o p esném míst  požáru. Signalizace 

požáru m že být jednostup ová nebo dvoustup ová. P i jednostup ové signalizaci je 

úst ednou EPS signalizován všeobecný poplach, což znamená požár v objektu. P i 

dvoustup ové signalizaci úst edna EPS signalizuje úsekový nebo všeobecný poplach  

a následný postup p i signalizaci závisí na režimu, ve kterém se úst edna nachází. P i 

režimu „den“ je p ítomen v objektu personál pro provedení ov ení signalizace. Režim 
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„noc“ je zapnut v dob , kdy není objektu p ítomen personál, který by provedl ov ení 

signalizace.      

  

4  Povinnost vybavit objekt systémem  EPS  
 

 Nutnost instalovat do objektu EPS je vázána r znými požadavky. Objekty jsou 

znorodé a jsou v nich provozovány r zné innosti a ty mohou p edstavovat ur ité riziko 

vzniku požáru. Posouzení provozované innosti je  jedním z kriterií i rozhodování, zda 

objekt systémem EPS vybavit. EPS  nemusí být instalována ve všech prostorech 

st eženého objektu, ale jen tam, kde se p edpokládá vznik požáru. Instalovat EPS do 

objektu lze též na p ání investora nebo požadavku pojiš ovny.   

 

Povinnost vybavit objekt systémem EPS:  

 stanoveno normou SN, pop ípad  jiným právním p edpisem,  

 vyplyne-li to z požárn  bezpe nostního ešení,  

 posouzením požárního nebezpe í.  

 

 Nutnost st ežit objet nebo prostor EPS je stanoveno v norm SN 730875. Pokud 

norma nebo jiný p edpis nena izují, ale jen doporu ují, je na zvážení investora, zda systém 

EPS do objektu instaluje.    

  

 Pokud žádná norma ani p edpis nena izují použití EPS pro daný prostor nebo 

objekt, provede se výpo et nutnosti st ežení dle koeficientu N. Ten se vypo te podle 

vzorce uvedeného v norm SN 730875. Technické normy požární bezpe nosti objekt  p i 

instalaci EPS umož ují zv tšení rozm  požárních úsek , pop ípad  prodloužení 

nechrán ných únikových cest. [4]  
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Instalace EPS závisí na hodnot  N takto:  

 

a) N < 3 nemusí být instalována ESP, 

b) 3,5 >N  3 doporu uje se, aby EPS byla instalována, 

c) N  3,5 musí být instalována. [4] 

 Dálkový p enos informací na Krajské opera ní informa ní st edisko ( dále jen 

„KOPIS“) se doporu uje jen u objekt  s dvoustup ovou signalizací poplachu, nebo tam, 

kde jsou samo inné hlási e zapojeny do závislosti více hlásicích linek nebo skupin hlási ,  

a v objektech, kde není k dispozici vlastní jednotka hasi ského záchranného sboru podniku 

(dále jen „HZSp“), a to zejména v t chto p ípadech:  

 

 

a) z objektu, jejichž výška h podle SN 730802 je v tší než 45 m,  

b) z požárního úseku, nebo jeho ásti, kde sou initel an podle SN 730802 je vetší 

nebo roven 1,4, pokud  velikost tohoto požárního úseku, nebo jeho ásti p esahuje 

10 % celkového obestav ného prostoru objektu, 

c) ze shromaž ovacích prostor  podle SN 730831, 

d) ze zdravotnických za ízení podle SN 730805, která mají l žkové odd lení 

 a objekt má více než 8 nadzemních podlaží,  

e) z hotel , má-li objekt více než 8 nadzemních podlaží. [4] 

  

5  Za ízení dálkového p enosu  
 
 
 Samotné za ízení EPS ne eší problém p enosu informací o vzniklém požáru na 

KOPIS  HZS  kraje.  P enos  informací  zajiš uje  trvalá  obsluha  úst edny  EPS,  u  které   se  

že projevit selhání lidského faktoru. Spolehlivým ešením p enosu informací od EPS na 

PCO u HZS kraje je za ízení dálkového p enosu (dále jen „ZDP“)  ve vazb  na EPS. 

Definice za ízení dálkového p enosu je uvedená v norm SN EN 54-1 Elektrická požární 
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signalizace  - úvod „Soubor komponent, které zajiš ují samo inné p edání informace o 

poplachu, pop ípad  o poruše na p edem ur ené místo“. 

Využitelnost tohoto za ízení spo ívá v zajišt ní p enosu základních provozních stav , 

signalizace vzniku požáru nebo poruchy na p edem ur ené místo s trvalou obsluhou. ZDP 

v ur itých definovaných p ípadech nahrazuje trvalou obsluhu úst edny EPS, proto je 

vyžadováno technickými p edpisy trvalá kontrola provozuschopnosti p enosových cest.      

 

 

                                                Obr. 2 Blokové schéma ZDP 

 

5.1  Technické požadavky na ZDP  
 

 V norm SN 342710 P edpisy pro za ízení elektrické požární signalizace, jsou 

popsány technické požadavky na ZDP. Podle této normy musí ZDP p enášet nejmén  tyto 

signály: 

 
 všeobecný poplach bez rozlišení hlásicí linky (požární smy ky), 

 informace o poruše bez  rozlišení druhu poruchy,  

 adresu vysílacího místa.  

 
 
Dle technických možností ZDP je doporu eno p enášet následující informace:  
 

 informace o spušt ní SHZ, pokud je SHZ úst ednou ovládáno (nap . SHZ na inertní 

plyny) nebo na vstupu úst edny EPS signalizováno (nap . sprinklery), 

 informace o všeobecném poplachu podle l. 6 SN 730875 v rozlišení na hlášení 

hlásících linek (požárních smy ek) samo inných a tla ítkových hlási  požáru, 
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 informaci o poplachu v rozlišení na úsekový poplach a všeobecný poplach podle  

      l. 5 a 6 SN 730875 bez rozlišení hlásící linky (požární smy ky), 

 informaci o poplachu v rozlišení na úsekový poplach a všeobecný poplach podle  

      l. 5 a 6 SN 730875 v rozlišení na hlášení hlásících linek (požárních smy ek)         

      samo inných a tla ítkových hlási  požáru, 

 informace o režimu „DEN“ a  „NOC“ podle l. 12 SN 730875 p i dvoustup ové 

signalizaci poplachu podle l. 67 SN 730875, 

 informace o poruše v rozlišení na vypnutí hlásicí linky (poruše smy ky), provoz na 

náhradní zdroj a nefunk ní stav EPS (nap . výpadek programu úst edny EPS nebo 

ídícího mikroprocesoru), 

 u nov  instalované EPS musí být zajišt n p enos informací o stavech všech 

konkrétních idel. [6,7] 

 
 
 V p ípad  požáru p i použití ZDP je pro externí ovládání úst edny EPS zasahující 

jednotkou požární ochrany (dále jen „JPO“) požadováno p ipojení obslužného pole požární 

ochrany (dále jen „OPPO“), jehož prost ednictvím je možné provád t základní obsluhu 

úst edny EPS. Pro umožn ní vstupu JPO do objektu je požadován klí ová trezor požární 

ochrany (dále jen  „KTPO“), v n mž je uložen klí  od objektu. [6]        

 
 
 

6  Obslužné pole požární ochrany           
 
 
 Obslužné pole požární ochrany musí být umíst no uvnit  objektu s provozovanou 

EPS v blízkosti vstupu na snadno p ístupném míst  s dobrou viditelností, od kterého se 

edpokládá nástup JPO k provedení hasebního zásahu. Funk ní vlastnosti a provedení 

OPPO jsou zakotveny v technické norm  DIN 14661:2001. OPPO musí JPO umožnit 

jednoduché ovládaní a obsluhu základních funkcí EPS:  
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 vypnutí akustické signalizace p i hlášení stavu „Požár“, 

 zp tné nastavení úst edny EPS p i hlášení stavu „Požár“, 

 odpojení a znovu zapojení ZDP,    

 ezkoušení funkce ZDP p ed jeho spušt ním. [7] 

 

Signalizace dalších stav : 

 

 OPPO v provozu, 

 ZDP spušt no,  

 spušt no SHZ,  

 vypnutí ovládaných za ízení p i jejich zkouškách.   [7] 

 

  

7  Klí ový trezor požární ochrany  
 
 
 
 Klí ový trezor požární ochrany je za ízení, ve kterém je uložen generální klí  od 

objektu. V tšinou je umíst n na zdi objektu, nebo ve stojanu u vstupu do objektu, u kterého 

se p edpokládá nástup JPO k provedení hasebního zásahu. KTPO je odemykatelný  pouze 

i aktivaci EPS ve vazb  na ZDP. KTPO je propojen s úst ednou EPS, p i normálním 

provozu jsou dví ka trezoru uzav ena prost ednictvím elektrického zámku a bez použití 

násilí není možné je otev ít. V okamžiku vyhlášení poplachu úst edna EPS vydá signál, 

který je prost ednictvím ZDP p enesen na PCO. P i vyhlášení poplachu dojde 

k odblokování elektrického zámku na vn jších dví kách trezoru. Otev ení vnit ních dve í 

 a vyjmutí klí e od objektu je možné až pomocí speciálního klí e, který má k dispozici 

velitel zasahující JPO.      
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                                Obr. 3  Klí ový trezor požární ochrany                   
 

8  Informa ní Tablo  
 
 
 Informa ní tablo je sou ástí nástavbového za ízení požívaného v adresovatelném 

systému EPS. Toto za ízení bývá umíst né u vstupu do objektu v blízkosti obslužného 

pole. Tablo by m lo jasn  identifikovat místo vzniklého požáru prost ednictvím displeje, 

na kterém se zobrazí íslo konkrétního hlási e, nebo místnosti. Nov jší typy tabla mohou 

být rozší eny o grafickou nástavbu, umož ující zobrazení plánu budovy a místo události. 

V praxi se tabla v tšinou používají k ovládání úst edny a áste  nahrazují OPPO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obr. . Informa ní tablo typ MHS 811 [5]  
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9  P enosové trasy zpráv mezi st eženým objektem a PCO 
 
 
 
 enosové trasy zajiš ují trvalé spojení mezi st eženým objektem a PCO.  Moderní 

doba vyžaduje v tší nároky na rychlost a objem p enášených informací. Daní za jejich 

používání je jejich  složitost a zvýšené nároky na nové znalosti a dovednosti projektant . 

Vedení mezi vysílací a p ijímací ástí musí být trvale kontrolováno. P ípadné poruchy 

musí být signalizovány na p ijímacím míst . Provozovat lze pouze ZDP homologováné 

eským telekomunika ním ú adem a typov  schválená Generálním editelstvím HZS R 

k p ipojení na certifikované systémy EPS dle normy SN 342710 P edpisy pro za ízení 

elektrické požární signalizace. 

 

V dnešní dob  se používají tyto p enosové trasy: 

 

 telefonní linka v hovorovém pásmu,  

 telefonní linka v nadhovorovém pásmu,  

 telefonní linka ISDN,  

 enos po síti GSM prost ednictvím GPRS,  

 rádiový p enos na vyhrazených frekvencích,  

 enos pomocí internetové sít . 

 
 

9.1  P enos prost ednictvím telefonní linky  
 
 Ve ejná telekomunika ní sí  je využitelná pro p enos zpráv na PCO  n kolika 

následujícími zp soby: 

 
 

 ISDN, 

 hovorové pásmo, 

 nadhovorové pásmo. 

 
 
 
 



 14 
 
 

9.1.1  ISDN  
 

 Pro p ipojení jednotlivých uživatel  je užívána tzv. BRI (Basic Rate Interface) 

ípojka, která se skládá ze dvou B kanál  a jednoho D kanálu. B kanály jsou hovorovými 

kanály, které lze využít pro p enos signálu na PCO. D kanál umož uje digitální p enos, i 

když v R není využíván  z d vodu nutnosti instalace ISDN karty.  

 
 

9.1.2  Hovorové pásmo  
 

 Telefonní linka se p ipojuje do úst edny EPS a až následn  je p ipojeno koncové 

za ízení. Tento zp sob zapojení je nutno dodržet, aby byla spln na podmínka priority 

vysílání informací od úst edny EPS na PCO. V p ípad , že dojde na úst edn  k události, 

která zajistí p erušení stávajícího hovoru,  uvolní linku na dobu nezbytn  nutnou pro 

edání zprávy na PCO a uvolní linku pro další hovor. 

 
 

9.1.3  Nadhovorové pásmo  
 

Tato p enosová cesta se v dnešní dob  v R p íliš nevyužívá. P enášené informace 

jsou p i tomto zp sobu p enosu m ny na signál o kmito tu nadhovorovým pásmem 20 

kHz. Nevýhodou je  nutnost p emost ní ve všech telefonních úst ednách po trase mezi 

st eženým objektem a PCO. 

9.2  Internet  
 
 V sou asné dob  s nástupem vysokorychlostního internetu se za ali n kte í výrobci 

více zam ovat na možnost využití této p enosové trasy. Problémem z stává kvalita 

poskytovaných služeb internetovým providerem.[8]  

 

9.3  P enos po síti GSM prost ednictvím GPRS  
 

 Tento typ p enosu informací je asto využíván z d vodu kvality pokrytí a 

provozních náklad  za p enosy na PCO. Další nespornou výhodou je obousm rná 

komunikace mezi st eženým objektem a PCO. Také je možno neustále provád t test 
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funk nosti  p enosové  trasy,  a  to  ve velmi krátkých intervalech. Tento zp sob m že 

nahradit p enos prost ednictvím radiové sít  na vyhrazené frekvenci. Provozovatel nemusí 

nákladn  budovat rádiovou  sí  a  ešit  povolení  pro  p id lení  kmito tového  pásma  od  

eských Radiokomunikací. Další nespornou výhodou je zajišt ní servisu a správa 

mobilních sítí operátory.    

 

9.4  Rádiová sí   
 

Rádiová sí  je p enosová trasa, která je budována a provozována výhradn  k p enosu 

dat  poplachových systém  na PCO. Všechny ostatní trasy jsou privátn  využívány k jiným 

el m. Nespornou výhodou této p enosové trasy je vlastnictví sít . Ve v tšin  p ípad  je 

vlastníkem provozovatel PCO. Tato skute nost s sebou nese celou adu povinností, ale na 

druhou stranu má celou trasu pod vlastní kontrolou a není závislý na jiném subjektu. 

Rádiové sít  používané pro p enos zpráv na PCO v eské republice jsou provozovány 

v pásmu 160 MHz, 400 MHz, 80 MHz. Na základ  žádosti a vypracovaného projektu od 

provozovatele PCO vydává eský telekomunika ní ú ad tzv. Individuální opat ení 

k provozování radiových kmito , specifikuje druh a maximáln  povolený výkon 

vysílacích radiových za ízení. Za využívání kmito tu je provozovatel povinen hradit ro ní 

paušální poplatek, jehož výše je závislá na velikosti pokrývaného území, výkon  a po tu 

základnových retransla ních stanic. 

 
Rádiové sít  se d lí: 

 jednosm rné rádiové sít  centralizované, 

 obousm rné radiové sít , 

 decentralizované radiové sít . 

 

 

9.4.1  Jednosm rné radiové sít  centralizované  
 

 Jednosm rné radiové sít  jsou nej ast ji využívané pro své nesporné výhody, nižší 

po izovací náklady, rychlejší p íjem poplachových zpráv a jejich bezpe nost p enosu. 

enosový systém je tvo en vysíla em, který je umíst n na st eženém objektu 

 a  p ijíma em, který je u PCO. V síti jsou umíst ny retransla ní stanice, jejich úkolem je 

íjem zpráv z objektových vysíla  a ve stejném zn ní a po  opakování je znovu 
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odvysílat. Pokud je na p enosové trase více retransla ních stanic, tak každá se chová stejn , 

epošle vše, co p ijme. Výjimku tvo í inteligentní retransla ní stanice, které p edávají 

zprávy z jen do nich naprogramovaných vysíla . Na ostatní nereagují. Tím se zabraní 

zahlcení  sít  a zvyšuje se její kapacita. Vysíla  posílá v ur itém intervalu kontrolní 

telegramy, p emž nedoru ení p edem stanoveného po tu telegram  za ur itou dobu má 

za následek vyhlášení výpadk  p enosové trasy. Zasílání t chto kontrolních zpráv není 

zpoplatn no. Významové zprávy mají vyšší prioritu a jsou doru eny do p ijíma e PCO 

ednostn . [8]        

 
 
                                           
                                
 
 
 
 
                                             
 
 
 
                                              Obr. 4 Jednosm rná rádiová sí   
 

9.4.2  Obousm rné sít  
 
 
 Komunikace v radiové síti probíhá obousm rn  a to vyžaduje na stran  objektu i 

PCO instalaci jak vysíla e, tak p ijíma e, což má za následek vyšší po izovací náklady.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Obr.5 Obousm rná radiová sí  
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9.4.3  Decentralizované sít   
 
 
 U d íve realizovaných radiových p enosových systém , navrhovaných pro menší 

po et p ipojených objekt , byly p enášeny nejprve tzv. stavové informace, které 

periodicky p enášely stavy t chto vysíla , jako nap . telegramy do jednoho centrálního 

po íta e. Tyto informace pak na PCO signalizovaly stav spojení se st eženým objektem. 

S rostoucím po tem p ipojených objekt  v rádiové síti a množství p enášených informací 

se tyto sít  decentralizovaly.        

 Decentralizované sít  již nep enášejí všechny kontrolní telegramy z objektu na 

PCO. V decentralizovaných radiových sítích jsou nasazovány tzv. sb rné stanice, které 

ijímají a kontrolují spojení s jinými p id lenými objekty, a sítí se dále posílají pouze 

zm ny stav  komunikace. V decentralizovaných sítích probíhá komunikace mezi sb rnými 

stanicemi obousm rn  a komunikace mezi objektem a sb rnou stanicí probíhá 

jednosm rn . Decentralizované sít  kombinují výhody sítí jednosm rných a 

obousm rných.[8]        

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                                         
 
 
 
 
 
 
                                           Obr.6 Decentralizovaná rádiová sí   
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                                       Tab. . 1 Srovnání p enosových cest [12] 
 

  
Telefonní linka GSM sí  Privátní 

rádiová sí  

napadení p enosové trasy snadné p erušení 
telefonní linky 

málo pravd podobné ruši ka 
mobilních tel. 

vyhrazená 
frekvence  

funk nost p enosové 
trasy periodický test  1 x denn  každých 15 min každých 30 s  

rychlost p enášené 
zprávy 5 - 15 s od 2 s  od 2 s  

náklady na po ízení 0 K  10000 - 20000 K  10000 - 
20000 K  

zpoplatn ní zasílaných 
zpráv  

každá zpráva cena 
1 telefonního 

hovoru 

každá zpráva jeden telefonní 
hovor nebo datový p enos 

paušální 
poplatek  

  

  

10  Pult centralizované ochrany  
 
 
 Základní funkcí PCO je p íjem informací od EPS. Požadavky na PCO jsou 

definovány v norm SN EN 51131-1. Toto za ízení je tvo eno p ijímací a vyhodnocovací 

ástí. P ijata zpráva musí být p ijíma em ve vyhodnocovací ásti dekódována a p es 

rozhraní graficky p enesena do po íta e.  

 

PCO musí spl ovat tyto základní požadavky: 

  

 dva zdroje napájení základní záložní, 

 možnost zálohování dat, 

 software se základními možnostmi: 

- okno pr žných událostí, kde se zobrazují všechny p ijaté zprávy,  

- okno d ležitých událostí, kde se zobrazují všechny d ležité zprávy v etn  

poplachových, které pot ebují odbavení operátora,  

- každá d ležitá zpráva spustí akustickou signalizaci na po íta i a není možno 

provád t další práci, dokud není d ležitá zpráva potvrzena,  

- ležité informace o objektu, formulá  s adresou, telefonní kontakty 

pov ené osoby. [3] 
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10.1  Druhy p enášených zpráv prost ednictvím p enosových cest 
 
 
 Propojení mezi st eženým objektem a indika ním za ízením zajiš ují p enosové 

trasy. Po t chto cestách je realizován p enos poplachových a jiných hlášení. Struktura 

samotného systému je dána použitými díly r zných výrobc , které musí zajiš ovat p enos 

informací. P enášené informace jsou dvojího typu:   

 
 stavové periodické informace,  

 zm nové události.  

 
Stavové informace jsou periodicky vysílané informace úst ednou EPS o stavu 

poplachového za ízení ve st eženém objektu. Sou asn  každé odeslání stavové správy 

funguje jako periodická kontrola komunikace s objektem.  

 Postupem doby docházelo k modernizaci úst eden EPS (d lení na sekce, adresace 

až na konkrétní hlási , spojení úst eden EPS). Nové úst edny jsou schopny poskytovat 

hodn  informací. Toho lze využít k up esn ní,  ve které ásti zareagoval hlási , hlavn  u 

velkých obchodních center a výškových budov. Z tohoto d vodu bylo nutné p enášet velké 

množství informaci, což nebylo možné prost ednictvím stavových zpráv, proto se 

istoupilo k p enosu zm nových informací. 

 
 Zm nové informace jsou odesílány v p ípad  vzniku události. K tomuto ú elu je 

tšinou využívána linka RS 232/485. Zm nové informace jsou dopln ny periodicky 

vysílanou zprávou o kontrole spojení. 

 

 

10.2  Zp sob zpracování zpráv na  ZDP   
 
 
 i p ijetí zprávy na sb rné za ízení ZDP od st eženého objektu, je tato zpráva 

dekódována a zjišt ny hodnoty stavu, které tato zpráva p enáší. Stavovou zprávou je 

enášen osmimístný kód (stav osmi smy ek). U této informace musí PCO porovnat 

vodní uložený stav smy ek s novým stavem a v p ípad  rozdílu vyhlásit poplach. U 

zm nové zprávy je dekódování provedeno prost ednictvím p evodní tabulky, která p evádí 

kód na stav.  Tato tabulka je uložena SW ZDP a vypovídá, jaký  kód má jaký význam.   
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11  Typov  schválená ZDP používaná u HZS  
 
 
 Pokynem 13/2004 generálního editele HZS R bylo na trhu v R schváleno 

jedenáct ZDP, které jsou k dispozici HZS kraj . Uvedené typy jsou typov  schváleny G  

HZS R a mohou být využívány pro p enos informací v R. 

 

 
 GENOVA ZDP 20, 

 GESPA L, GESPA R, 

 SEDAT,  

 RADOM SECURITY FIRE,  

 NAM SYSTEM 200 P, 

 ULTRAC FIRE,  

 DP SEDAT, 

 DCOM, 

 RHMS 2000 VVK – 300 – EPS,  

 TELENOT COMLINE 3216, 

 PCO MATILDA  3.1.  [6] 

 
 

12  Popis p enosu zpráv z PCO do výjezdového programu  IS Výjezd  
 
 Opera ní st ediska HZS kraj  jsou vybavena speciálními technologiemi a programy 

umož ujícími rychlou aktivaci, ízení a informa ní podporu JPO. Všechna opera ní 

st ediska HZS kraj  v R využívají  software od firmy RCS Kladno, s.r.o. Tento software 

je složen z modul , které jsou využívány jednotlivými odbory a které pracují nad 

spole nou databázi. Modul EPS zabezpe uje p íjem zpráv ze ZDP. Výsledné vyhodnocení 

probíhá na pracovišti opera ního d stojníka. Jednotlivé zprávy jsou zobrazovány v okn  

aplika ních zpráv v programu IS Výjezd a jejich p íchod je doprovázen akusticky.  
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 Pro p enos aktivovaných ísel hlási  (obecn  všech stav  element ) je využíváno 

sledné nastavování stav  smy ek a sekcí pomocí upraveného p ekladového systému 

(existuje p ekladová tabulka mezi íslem úst edny EPS a idla s textovým popisem 

 a vysv tlením). P i inicializaci i p i jakékoliv zm  stavu je tento stav odesílán do IS 

Výjezd. Záleží na pot ebách HZS, jaké stavy budou do IS Výjezd p enášeny (viz. 

zaškrtnutí p íslušného typu resp. t ídy elementu p i importu z NAM do IS Výjezd).  

  

 Architektura ešení využívá struktur a dat objekt , definovaných v monitorovacím 

softwaru  NET-G. Název úst edny, v etn  jejich element  (sekcí, smy ek a dalších typ ), 

je definován práv  zde. Do programu Výjezdu je název úst edny EPS na ítán p i 

požadavku na inicializaci spole  se svými aktuálními stavy. Inicializaci si m že program 

kdykoliv vyžádat. Aby IS Výjezd správn  reagoval na signály, musí být EPS úst edny 

zaevidovány, a to v radiové sb rnici, aby sb rnice správn  reagovala na p íchozí  

a kontrolní stavy zasílané radiovou sítí, a v softwaru PCO NAM, aby software správn  

reagoval na signály a stavy zasílané danou sb rnicí po síti RS 232 C, pop . Lan.  Poté jsou 

objekty, resp. zavedené úst edny, naimportovány prost ednictvím aplikace RCS Kladno 

„EPS Data Importer“. Import probíhá z NAMU do databázových struktur IS Výjezd. 

Aplikace zvládá  import jak úst eden RADOM, tak NAM, co jsou nejpoužívan jší systémy 

u HZS kraj .   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Obr. 7  Import dat EPS  
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 Import zajistí vytvo ení odpovídajících záznam  úst eden EPS v systému IS 

Výjezd. V p ípad  opakovaného spušt ní importu, dochází k importu rozdílných informací 

od posledního importu. Pro zajišt ní vyhodnocování stav  konkrétních element   obsahuje 

IS Výjezd aplikaci pro generování element  konkrétní úst edny EPS. Po spušt ní je možné 

vybrat stavy jednotlivých element , které má IS Výjezd p ijímat a vyhodnocovat  

 
 Po vygenerování element  úst edny je nutné ke každému segmentu p id lit stav 

(klid, porucha, požár) tak, aby p i p íchodu signálu reagoval odpovídajícím zp sobem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

              

                    Obr. 8 Integrovaný systém výjezdu – Administrátor  

 

 

Komunikace jednotlivých ástí systému jsou hlídány vysíla e svou sb rnou stanicí, sb rné 

stanice pak programem NET-G, nová aplikace netg2vyjezd pak samotným IS Výjezd. Pro 
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stav komunikace EPS úst edny je stav objektu NET-G s logikou nastavování první 

výpadek – poslední obnova. 

 
 

13  Organizace p ipojení EPS na PCO u HZS kraj   
 

 Následující data byla získána na základ  zaslaných otázek jednotlivým HZS 

kraj m. Ve svých dotazech jsem se zam il na problematiku p ipojování objekt  s EPS na 

PCO. Poda ilo se mi získat pot ebný materiál od všech HZS kraj . 

 

Možnost p ipojení objekt  na PCO  

 

Z vyhodnocení získaných materiál  vyplynulo, že jednotlivé HZS kraje  v dnešní dob   

používají n kolik variant p ipojení st eženého objektu na PCO.  

 

a) P enosová sí   ZDP a PCO jsou budovány a provozovány soukromou firmou.  

    Veškerá právní odpov dnost a finan ní zát ž leží na provozovateli PCO.  

 

Výhody: 

- právní zodpov dnost zajiš ující firmy  

- finan ní zát ž za z ízení a provoz sít  leží na soukromé firm  

 

Nevýhody: 

- znorodost systému  

  

b) Jednotná p enosová sí  v celém kraji, která je z izována a zpravována jednou  

    soukromou    firmou, která zodpovídá za p enos signálu na KOPIS. 

 

Výhody: 

- právní zodpov dnost soukromé firmy,  

- jednotnost používaného systému, 

- HZS kraje pouze dohleduje PCO. 
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Nevýhody:  

- V p ípad  umíst ní PCO v sídle z izovatele a provozovatele sít , m že dojít ke 

zpožd ní výjezdu JPO.  

 

c) P enosová sí , ZDP a PCO jsou budovány a spravovány v rámci HZS kraje, což 

edstavuje zna né finan ní náklady na za ízení a provoz p enosové sít . Na stran  HZS, 

kraje má v tomto p ípad  také odpov dnost za funk nost sít  a  za p ípadnou 

nepr chodnost signálu „požár“ a následné škody na požárem zni eném majetku.  

 

Výhody: 

- okamžitý kvalifikovaný zásah JPO. 

Nevýhody: 

- vyšší finan ní zát ž pro HZS kraje, 

- velké nároky na pracovníky HZS kraje.         

 
 
 
                                              Tab. . 2 Vlastnictví ZDP a PCO   
 

HZS kraje  
Vlastnictví ZDP a PCO Servis ZDP a PCO 

zabezpe uje 
soukromá firma 

HZS kraje  Soukromá firma 

Karlovarský kraj   ano ano 
Plze ský kraj   ano ano 
Ústecký kraj   ano ano 

Hlavní m sto Praha   ano ano 
St edo eský kraj   ano ano 
Jiho eský kraj   ano ano 
Liberecký kraj   ano ano 

Královehradecký kraj   ano ano 
Pardubický kraj   ano ano 

Vyso ina   ano ano 
Moravskoslezský kraj    ano ano 

Olomoucký kraj   ano ano 
Jihomoravský kraj   ano ano 

Zlínský kraj do 31.12. 
2009 ano ano 

 

enos signálu na PCO m že být zprost edkován prost ednictvím jedné nebo více firem. 

V níže uvedené tabulce je uveden stav u jednotlivých kraj .    
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                                        Tab. . 3 Zajišt ní p enosu EPS na PCO 
 

HZS kraje 

Dálkový p enos od EPS na PCO je zajišt n 

prost ednictvím 
jedné firmy  

prost ednictvím více 
firem  

Karlovarský kraj ano   
Plze ský kraj   ano 
Ústecký kraj   ano 

Hlavní m sto Praha ano   
St edo eský kraj ano   
Jiho eský kraj ano   
Liberecký kraj   ano 

Královehradecký kraj ano   
Pardubický kraj   ano 

Vyso ina ano   
Moravskoslezský kraj  ano   

Olomoucký kraj ano   
Jihomoravský kraj ano   

Zlínský kraj od 1.1. 2010 ano   
 
 
 
 
Smlouva o podmínkách p ipojení na PCO  
 

Ze zjišt ných materiál  vyplývá, že jednotlivé kraje využívají t i druhy smluv: 

 

 Trojstranná smlouva mezi HZS, provozovatelem PCO a majitelem objektu, 

 HZS kraje s provozovatelem PCO a následn  provozovatelem PCO uzavírá 

dohody s majiteli objektu, 

 HZS kraje p ímo s majiteli objektu.   

 

 Smlouva o p ipojení EPS na PCO je základní a klí ový dokument. Z níže uvedené 

tabulky vyplývá, že v tšina kraj  smluvní vztah uzavírá s firmou, která vlastní ZDP  

a PCO, a ta pak následn  uzavírá smlouvu s p ipojovaným subjektem za technických  

a organiza ních podmínek stanovených HZS. Zlínský kraj do konce roku 2009 vlastnil  

a provozoval PCO a p enosové trasy, ale v letošním roce od tohoto zp sobu upustil.   

                                  
                                             



 26 
 
 

 
                                              Tab. . 4 Smlouva p ipojení EPS na PCO  
 

HZS kraje 

Smlouva o p ipojeni EPS na PCO je uzav ena mezi  
Trojstranná smlouva 

mezi HZS 
provozovatelem PCO 

majitel objektu 

HZS s provozovatelem 
PCO a provozovatel PCO 

uzavírá smlouvy s 
majiteli objekt   

HZS s majitelem 
objektu 

Karlovarský kraj   ano   
Plze ský kraj   ano   
Ústecký kraj   ano   

Hlavní m sto Praha   ano   
St edo eský kraj ano     
Jiho eský kraj ano     
Liberecký kraj   ano   

Královehradecký 
kraj   ano   

Pardubický kraj   ano   
Vyso ina ano     

Moravskoslezský 
kraj    ano   

Olomoucký kraj ano     
Jihomoravský kraj ano     

Zlínský kraj   ano ano do 31.12. 
2009 

 
 
 
 
 
Provoz PCO vyhodnocován  

 

 U v tšiny kraj  má PCO umíst n na KOPIS, sledování a vyhodnocení probíhá 

tamtéž.  N které  HZS  kraj  p ijímají  signál  od  EPS  ješt  na  OPIS,  tento  zp sob  se  

neslu uje s dlouhodobou  koncepcí HZS R  o integraci opera ních st edisek. Zp sob, 

který využívá HZS Jiho eského kraj je zatím ojedin lý. PCO je zde umíst no 

 u soukromého subjektu a informace o vzniklém požáru jsou p edávány prost ednictvím 

datové v ty do aplikace IS Výjezd na KOPIS.    
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                              Tab. . 5 PCO je sledováno a vyhodnocováno  
 

HZS kraje 
PCO je sledováno a vyhodnocováno 

Na KOPIS Na OPIS U soukromé firmy 

Karlovarský kraj   ano   
Plze ský kraj ano     
Ústecký kraj   ano   

Hlavní m sto Praha     ano 
St edo eský kraj ano ano   
Jiho eský kraj     ano 
Liberecký kraj   ano   

Královehradecký kraj   ano   
Pardubický kraj ano     

Vyso ina ano     
Moravskoslezský kraj    ano   

Olomoucký kraj ano     
Jihomoravský kraj ano     

Zlínský kraj ano     
 
 
 
 
 

enos zpráv do aplikace IS Výjezd  
 
 

 Všechny HZS kraj  mimo HZS hlavního m sta Prahy používají výjezdový program 

IS Výjezd a tento program je propojen s PCO. Informace o vzniklém požár  je p ijímána 

na  PCO, kde jí obsluha musí potvrdit a zárove  p ijde do výjezdového programu 

prost ednictvím datové v ty obsahující všechny pot ebné údaje k výjezdu JPO. P esné 

místo požáru s rozlišením na jednotlivé smy ky respektive hlási e zjistí obsluha z PCO. 

Propojenost obou program  zkracuje dobu k výjezdu JPO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                               
 



 28 
 
 

                              Tab. . 6 P enos zpráv od PCO do aplikace IS Výjezd  
 

HZS kraje 
enos zpráv z PCO do aplikace IS Výjezd  

ANO NE 

Karlovarský kraj x   
Plze ský kraj x   
Ústecký kraj   x 

Hlavní m sto Praha x   
St edo eský kraj x   
Jiho eský kraj x   
Liberecký kraj   x 

Královehradecký kraj x   
Pardubický kraj x   

Vyso ina x   
Moravskoslezský kraj  x   

Olomoucký kraj x   
Jihomoravský kraj x   

Zlínský kraj x   
 
 
 
 
 
 
Požadovaná dokumentace  
 
 

 Požadovaná dokumentace slouží k rychlé orientaci JPO v daném objektu. Žádný 

edpis nestanoví p esn , jaký druh dokumentace musí provozovatel objektu vybaveného 

EPS p i p ipojení na PCO doložit. Jednotlivé kraje tento problém eší v rámci smlouvy 

 o p ipojení. Nej ast ji je požadována operativní karta a plány jednotlivých objekt , do 

kterých jsou zakresleny jednotlivé smy ky s hlási i požáru. Tyto dokumenty v kombinaci 

s informa ním tablem umož ují rychlé a snadné dohledání místa lokalizovaného požáru.   
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                                     Tab. . 7 Požadovaná dokumentace smlouvou  
  

HZS kraje Požadovaná dokumentace smlouvou DZP Oerativní karta 

DZP Operativní karta  není požadováná  
Karlovarský kraj   ano   

Plze ský kraj ano     
Ústecký kraj   ano   

Hlavní m sto Praha ano     
St edo eský kraj ano     
Jiho eský kraj ano     
Liberecký kraj   ano   

Královehradecký kraj ano     
Pardubický kraj ano     

Vyso ina ano     
Moravskoslezský kraj  ano     

Olomoucký kraj ano     
Jihomoravský kraj   ano   

Zlínský kraj   ano   
 
 
 
Po et p ipojených objekt  na PCO 
 
 V níže uvedené tabulce jsou po ty p ipojených objekt  na PCO. Se stoupajícím 

zájmem jednotlivých firem o co nejlepší požární zabezpe ení, se zvyšuje po et p ipojených 

objekt  na PCO.  
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       Tab. . 8 Po et p ipojených objekt  na PCO v jednotlivých krajích 
 

HZS kraje Po et p ipojených 
objektu na PCO 

Karlovarský kraj 49 
Plze ský kraj 245 
Ústecký kraj 88 

Hlavní m sto Praha 230 
St edo eský kraj 20 
Jiho eský kraj 105 
Liberecký kraj 20 

Královehradecký kraj 114 
Pardubický kraj 78 

Vyso ina 139 
Moravskoslezský kraj  200 

Olomoucký kraj 160 
Jihomoravský kraj 202 

Zlínský kraj 56 
 
 

ehled používaných ZDP v jednotlivých krajích 
 
 
                                       Tab. . 9 Používané ZDP u HZS kraj  
 

HZS kraje Typov  schválené za ízení ZDP 
použité u HZS  

Karlovarský kraj RADOM SECURITY FIRE 
Plze ský kraj RADOM SECURITY FIRE 
Ústecký kraj RADOM SECURITY FIRE 

Hlavní m sto Praha TELENOT  COMLINE 
St edo eský kraj NAM 
Jiho eský kraj NAM 
Liberecký kraj NAM 

Královehradecký kraj NAM 
Pardubický kraj RADOM SECURITY FIRE 

Vyso ina NAM 
Moravskoslezský kraj  RADOM SECURITY FIRE 

Olomoucký kraj NAM 
Jihomoravský kraj NAM 

Zlínský kraj NAM GESPA  
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14  Použitý zp sob p ipojení objekt  na PCO v Rakousku  
 
 
 
 Pro srovnání je v této diplomové práci uveden systém p ipojení objektu na PCO, 

který je  používán hasi i v Rakousku. Následující materiál jsem získal od hasi  z Vídn  

 a od firmy Telecom Austria.   

 Investor, který má zájem st ežit objekt hasi i, uzavírá t ístrannou smlouvu s hasi i, 

kte í provozují a vlastní PCO a s firmou Telecom Austria, která zabezpe uje p enos 

signálu ze st eženého objektu. Investor p i budování EPS v objektu vybírá z kolika 

firem, které jsou schváleny a certifikovány  hasi i. Vybraná firma zhotoví projekt 

 a provede následnou montáž systému EPS. P enos signálu ze st eženého objektu na PCO 

je realizován prost ednictvím telefonní linky. Tuto službu zabezpe uje firma Telecom 

Austria  prost ednictvím linky TUS.      

 
 

enášené signály  
 
 
 K p enosu informace tzv. kódu z daného objektu na PCO je využíváno výhradn  

telefonních linek. P enos je zajiš ován firmou Telecom Austria, která spravuje a dohlíží na 

funk nost p enosové trasy. Tento p enos je realizován prost ednictvím telefonní linky 

TUS. Linka TUS je vyhrazenou linkou pro p enos signálu od systému EPS na PCO. Tyto 

linky mají prioritu a jsou napájené ze záložních zdroj .  Každému objektu je p id len kód,  

který  pošle úst edna v p ípad  poplachu na PCO. To je pracovišt  vybavené p ijímacím 

za ízením a po íta em s centrální databází, ve které je uložen  seznam všech objekt . 

V p ípad  p ijetí signálu „Požár“ od st eženého objektu je p es rozhraní na obrazovce 

po íta e zobrazena adresa daného objektu. Následuje vyslání jednotky hasi . Up esn ní 

místa požáru s rozlišením na poschodí, smy ku, pop ípad  hlási  zjistí velitel jednotky až 

po p íjezdu do objektu z tzv. signaliza ního za ízení, které je umíst né u úst edny. PCO je 

ve vlastnictví  hasi , kte í zodpovídají za její funk nost.                
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Požadavky p ipojení  
 
 Pokud není v objektu  trvale p ítomna obsluha úst edny, musí být nainstalován 

klí ový trezor schválený dle normy TRVB S 123 a TRVB 114 (normy, podle kterých se 

navrhuje EPS). Klí ový trezor musí být umíst n v blízkosti vchodu do objektu, nebo místa 

ur eného pro nástup hasi .     

 S obsluhou úst edny musí být proškoleni hasi i, což je doloženo certifikátem. 

Školení obsluhy zahrnuje seznámení s p edpisy, ovládání úst edny a vycvi ení obsluhy pro 

prvotní zásah.     

 Provozovatel je povinen dodat seznam šesti osob, které jsou povinny se dostavit do 

st eženého objektu i mimo pracovní dobu  v p ípad  požáru nebo technických problém  

systému a zastoupit majitele objektu p i jednáni s hasi i.  

 
 
Pro uvedení do provozu 
  
 Telecom Austria  a odborná firma, která provedla instalaci systému EPS ve 

st eženém objektu, dodají potvrzení ve dvojím vyhotovení. Na základ  tohoto potvrzení je 

systém schválen hasi i. Hasi i stanovují termín p ipojení objektu na PCO, a to nejd íve do 

tzv. zkušebního provozu. B hem  zkušebního provozu je za ízení testováno. Probíhají 

zkoušky p enosu signálu a funk nosti systému. Výsledky testu jsou p edány hasi m a na 

jejich základ  je rozhodnuto o termínu uvedení do ostrého provozu. V p ípad  zjišt ní 

nedostatk , je systém zp t p edán odborné firm  k jejich odstran ní.    

  

15 Používaný zp sob p ipojení objektu na PCO na Slovensku 
 
 
 

Používaný systém p ipojení na PCO u Hasi ského a záchranného zboru Slovenské 

republiky (dále jen „HaZZ SR“) prochází v sou asné dob  velkými zm nami. Koncem 

roku 2009 byly vypov zeny všechny dosavadní smlouvy o p ipojení na PCO v celé 

Slovenské republice a bylo p istoupeno k postupné implementaci jednotného systému 

v rámci HaZZ SR.  V sou asné dob  je tento systém spušt n v Bratislav  a postupn  bude 

rozší en na celé území Slovenské republiky. P enos signálu a provoz  PCO je realizován  

a spravován  jednou firmou. Investor, který má zájem o p ipojení objektu vybaveného 

systémem EPS na PCO u hasi , uzavírá dvojstrannou smlouvu o podmínkách p ipojení 
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s provozovatelem PCO. P enos signálu ze st eženého objektu je realizován prost ednictvím 

komer  p ístupných sítí. 

enosové cesty:  

 

 GSM sí   

 ISDN linka 

 

Zálohování p enosu signálu je zajišt no použitím dvou odlišných na sob  nezávislých 

enosových cest.   

 

 PCO je sledováno a vyhodnocováno pracovníkem z izovatele z jednoho místa. 

Vzájemná propojenost PCO a výjezdového programu používaného hasi i je zajišt na 

prost ednictvím speciální datové sít . Informace o vzniklém požáru je p edána na p íslušné 

opera ní st edisko hasi   prost ednictvím tzv. datové v ty. P ijetí  této informace musí 

opera ní d stojník potvrdit. Pokud se tak nestane do 40 sekund, následuje p edání této 

informace obsluhou PCO pomocí telefonu.  Na jednotlivá opera ní st ediska hasi  je 

enášen pouze signál „Požár“  s up esn ním místa požáru  s rozlišením na poschodí, 

smy ku pop ípad  hlási . Funk ní schéma systému je uvedeno p íloze . 2. 

 
 
 

Podmínky p ipojení: 

 Pokud není v objektu  trvale p ítomna obsluha úst edny, musí byt nainstalován 

KTPO, který je umíst n v blízkosti vchodu do objektu nebo místa ur eného pro nástup 

JPO. Dále zde musí být na instalováno OPPO nebo informa ní tablo umož ující ovládání 

úst edny. Dle smlouvy o p ipojení je investor povinen p ed p ipojením objektu na PCO 

dodat DZP k p ipojovanému objektu.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 34 
 
 

16  Postup p ipojení EPS na PCO 
 
 

 ipojení objektu na PCO p ináší majiteli spoustu výhod, nap íklad není nutná 

trvalá obsluha úst edny EPS. Dále je objekt trvale monitorován z pracovišt  HZS kraje  

a v p ípad  aktivace systému EPS je neprodlen  vyhlášen poplach JPO.  

V následující ásti je uveden postup, kterým by se provozovatelé EPS m li ídit, pokud 

mají zájem mít p ipojen objekt k PCO.  

Požadavek majitele pop ípad  provozovatele hlídaného objektu na p ipojení EPS  

prost ednictvím ZDP na PCO k HZS kraje musí být podán v písemné form  a elektronicky. 

Tyto žádosti eviduje odd lení stavební prevence editelství HZS kraje nebo odd lení 

stavební prevence p íslušného územního odboru, který sou asn  stanoví podmínky pro 

projektování, montáž a provoz ZDP. Zárove  je investorovi p edána dokumentace, ve které 

jsou uvedeny organiza ní a technické podmínky p ipojení na PCO HZS kraje. 

   
 
Eviden ní list EPS  
 

 Eviden ní list je uložen a veden p íslušným odborem prevence daného územního 

odboru HZS kraje, a zárove  je uložen u PCO. Zaznamenávají se do n j všechny pot ebné 

údaje poskytující p ehled, v jaké fázi se proces p ipojení nachází. 

 
 
Dodatek k projektu EPS zabývající se vazbou mezi EPS, ZDP a PCO  
 

 Dle pokynu . 13/2004 generálního editele HZS R musí být zpracován dodatek 

k projektu EPS ešící propojení mezi EPS, ZDP a PCO. Projektovou dokumentaci p enosu 

zpracovává organizace s pat ným oprávn ním a spolupracuje s odbornou firmou 

zpravující ZDP. Dodatek k projektu musí být odsouhlasen odd lením stavební prevence 

HZS kraje, které vychází z dokumentace p edložené žadatelem. Dodatek musí obsahovat: 

 

a) prov rka innosti stávající EPS podle provozní knihy EPS, zam ená na etnost 

nežádoucích hlášení stavu požár, porucha, etnost vypínání hlásících linek a hrubou 

specifikaci p in t chto jev ,    

b) návrh na odstran ní jev  uvedených výše, 
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c) specifikace druhu, rozsahu a po tu p enášených informací, pop ípad  zp tných 

povel  v závislosti na možnostech p ipojované úst edny EPS a uvažovaného ZDP, 

d) srozumitelný návod k zajišt ní p esné identifikace místa vzniku signalizace vzniku 

požáru, který bude umíst n v bezprost ední blízkosti úst edny EPS nebo OPPO, 

e) umíst ní OPPO, klí ového trezoru požární ochrany a vlastního ú astnického dílu 

ZDP, 

f) specifikaci výstup  úst edny EPS pro p edávané informace a vstup  úst edny EPS 

pro p ebírané povely a zp sob propojení úst edny EPS, ú astnického dílu ZDP, 

OPPO a KTPO, [6] 

g) konkrétní technické ešení napojení vlastního ú astnického dílu ZDP na 

enosovou cestu u bezdrátového ZDP, propojení na vlastní vysokofrekven ní ást 

i anténu, a to ve spolupráci s dodavatelem p íslušného ZDP a správcem p enosové 

sít . [6] 

 
Montáž ZDP 
 

 Montáž ásti ZDP v hlídaném objektu provádí odborná firma, která vlastní pat né 

oprávn ní k této innosti a je proškolená od výrobce za ízení. Dále je nutná sou innost  

s firmou, která provedla instalaci EPS v daném objektu. Po dokon ení prací p ed uvedením 

za ízení do provozu, musí být provedeny zkoušky ve stanoveném rozsahu normou SN 

342710 a výchozí revize v rozsahu uvedené v norm SN 342710.  

 
 
Povolení zkušebního provozu 
 

Po spln ní všech organiza ních a technických podmínek je vydáno povolení ke 

zkušebnímu provozu, které zpravidla trvá trnáct dní. Provozovatel je povinen p ed 

zahájením zkušebního provozu doložit následující dokumentaci: 
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U objektu s již instalovanou EPS:  
 

 projektová dokumentace, kolauda ní rozhodnutí, 

 projektovou dokumentaci EPS ov enou stavebním ú adem, v etn  ov eného 

stanoviska orgánu statní správy na úseku požární ochrany, 

 doklad o dokon ené montáži systému nebo za ízení, osv ení o jakosti 

kompletnosti, protokol o uvedení do provozu, homologace, 

 výchozí revize, u stávajících za ízení platné protokoly periodických revizí,  

 doklad o praktickém ov ení funkce za ízení nebo hlavních komponent  

systému u za ízení, 

 dodatek k projektu EPS zabývající se p enosem dat p es ZDP na PCO.  [7] 

      
U nov  z izované EPS:  
 

 projektovou dokumentaci EPS,  

 dodatek k projektové dokumentaci EPS ešící dálkový p enos dat  s využitím ZDP.  

 

i kolaudaci EPS a ZDP:  
 

 doklad o ukon ené montáži systému nebo za ízení, osv tlení o jakosti  

a kompletnosti za ízení protokol o uvedení do provozu,  

 výchozí revize, doklad o praktickém ov ení funkce za ízení nebo hlavních 

komponent  systému u za ízení. [7] 

 
 
Další dokumentace, kterou je povinen provozovatel doložit:   
 

 dokumentaci zdolávání požáru,  

 organiza ní a technická návaznost na EPS,  
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 zp sob zabezpe ení hlídání EPS stálou službou ve zkušebním provozu s telefonním 

spojením pro zp tné ov ení od HZS kraje na hlášení p enesená na PCO u HZS 

kraje,  

 seznam pracovník  obsluhující úst ednu EPS,  

 edání klí e k KTPO. [7] 

 
 
 
Zkušební provoz  
 

 i spln ní výše uvedených podmínek a na základ  písemného souhlasu je zahájen 

testovací provoz. [7] Cílem zkušebního provozu je ov ení spolehlivosti, funk nosti 

za ízení. B hem tohoto provozu jsou provád ny zkoušky p enosu informací od st eženého 

objektu prost ednictvím ZDP na PCO. D raz je kladen na adresnost jednotlivých smy ek, 

hlási   požáru a na totožnost s projektem EPS. Po dobu zkušebního provozu je 

provozovatel povinen zajistit trvalou obsluhu úst edny. Pokud bude za ízení b hem 

zkušebního provozu vykazovat neúm rný po et poruch nebo chybových hlášení, je 

testovací provoz p erušen. Provozovatel  EPS pop ípad  provozovatel ZDP zajistí 

odstran ní závad. 

 
 
 
Prohlídka objektu místn  p íslušnou jednotkou  
 
 V pr hu zkušebního provozu je nutné seznámit hasi e ze stanice, v jejímž 

hasebním obvodu se st ežený objekt nachází, se systémem vstupu do objektu, s hlavními 

uzáv ry medií a s návazností EPS na další požárn  bezpe nostní za ízení. Dále je prohlídka 

zam ena na kontrolu DZP, zda údaje v n m uvedené souhlasí.     
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Vyhodnocení zkušebního provozu  
 

Po ukon ení zkušebního provozu je provedeno vyhodnocení. V p ípad  

bezporuchového pr hu je vydán návrh na p ipojení do trvalého provozu. V opa ném 

ípad  je provozovatel EPS povinen odstranit vzniklé závady a je stanoven nový termín 

zkušebního provozu. O zkušebním provozu se provede zápis do Eviden ního listu objektu. 

Pracovník O  a KIS provede kontrolu dat uložených v databázi PCO a p enosu zpráv do 

aplikace IS. Výjezd. [7] 

 
 
Trvalý provoz  
 

 Po úsp šném ukon ení zkušebního provozu, spln ní všech daných podmínek ze 

strany provozovatele EPS a písemným souhlasem editele HZS kraje je možné objekt 

trvale p ipojit na PCO. V p ípad , kdy je úst edna EPS p ipojena prost ednictvím ZDP na 

PCO, nemusí být trvale obsluhována. 

 

16.1  Vstup jednotek požární ochrany do objektu  
 
 Po vstupu JPO do st eženého objektu systémem EPS je nutné provést p edání 

objektu zástupci majitele. Pokud se nepoda í vyrozum t, nebo se nedostaví na místo 

odpov dný  zástupce majitele objektu, provede se uzam ení objektu a znovu nastavení 

úst edny EPS za ú asti Policie R. Podmínky, za jakých je JPO umožn no vstoupit do 

objektu, jsou uvedeny ve smlouv  uzav ené s provozovatelem.    

 
 

17  Ekonomická stránka   
 
 
 Investor je za p ipojení objektu na PCO a st ežení objektu v souladu s uzav enou 

smlouvou povinen uhradit smluvní poplatek. Výše tohoto poplatku je vypo tena dle 

kalkulace náklad  jednotlivými HZS kraj  v souladu ze zákl. . 526/1990 Sb. o cenách.  
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V cen  služby je zahrnuto:  

 

 trvalé st ežení p ipojeného objektu opera ním d stojníkem KOPIS,  

 poplatek eskému telekomunika nímu ú adu za provoz vysíla e umíst ného na 

objektu, 

 pololetní a ro ní kontrola provozuschopnosti ZDP dle vyhlášky . 246/2001 Sb. o  

stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu státního požárního dozoru, 

 periodické revize elektrické ásti ZDP dle SN 342710, 

 napojení do systému sb ru a vyhodnocení dat EPS provozovaných spole ností 

zabezpe ující dálkový p enos dat, 

 zajišt ní nep etržité servisní pohotovosti k zajišt ní trvalé provozuschopnosti 

provozovaného systému.  

 
 
 Na základ  nežádoucích hlášení stav  požár, vyú tuje ekonomické odd lení HZS 

kraje dle smlouvy uzav ené s firmou zajiš ující provoz ZDP a p enosových cest finan ní 

náhradu náklad  vzniklých p i planém výjezdu JPO. Výše poplatku za vynaložené náklady 

za planý  

 

 

 

výjezd JPO je stanovena smluvn  v souladu ze zákl. . 526/1990 Sb. o cenách. Výše t chto 

poplatk  se p esto u jednotlivých HZS kraj  liší. Na tento problém poukazují podniky 

 a instituce s p sobností v rámci celé R, které jsou nuceny za stejnou službu v každém 

kraji platit rozdílné ástky.    
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                    Tab. . 10  Poplatky za p ipojení objektu na PCO a plané výjezdy 
 

HZS kraje 
Poplatky za PCO 

za p ipojení 
sí   za planý výjezd 

Karlovarský kraj nezjišt no nezjišt no 
Plze ský kraj 1600,- nezjišt no 
Ústecký kraj  1800,- 3000,- 

Hlavní m sto Praha 6023,- 6500,- 
St edo eský kraj 6000,- 3000,- 

Jiho eský kraj 

za p enos 
2000,-      za 
servis 1770,- 

1000,- 

Liberecký kraj nezjišt no nezjišt no 

Královehradecký kraj 

3000,- ú ady 
6000,- menší 
firmy 10000,- 
super hyper 

markety  

1136,- 

Pardubický kraj 
2000 - 4000,- 
menší firma 
platí mén    

1000,- 

Vyso ina 4500,-  1250,- 
Moravskoslezský kraj  nezjišt no 2353,- 

Olomoucký kraj nezjišt no nezjišt no 
Jihomoravský kraj 5000,- 5000,- 

Zlínský kraj nezjišt no nezjišt no 
 
 
 
 

18  Návrh systému p íjmu technologického signálu od EPS na PCO 
 
 
 Z vyhodnocených materiál  od jednotlivých HZS kraj  vyplývá nejednotnost 

v organizaci p ipojení EPS na PCO. Tato problematika je v kompetenci jednotlivých HZS 

kraj . Pro podniky a organizace s p sobností v rámci R je tato situace nep ehledná  

a neumož uje jim použít stejných systém  EPS a ZDP. Sou asný stav je zap in n 

používáním  r zných druh  p enosových tras a PCO. Bylo by na míst  zabývat se 

postupným sjednocením požívaných systém  a postup  v jednotlivých krajích. 
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Návrh p enosové trasy: 
 

1) Rádiová sí   - jednosm rná, 

2) ISDN, 

3) GPRS. 

  
 

 Využití jednosm rné rádiové sít  k p enosu signálu na PCO se jeví jako jedno  

z nejoptimáln jších ešení. Jednou z výhod, které tento zp sob p enosu signál  nabízí, je 

enosová sí , která je ve vlastnictví provozovatele PCO, její nezávislost na mobilních 

nebo jiných operátorech a  nízké provozní náklady. P enos signálu prost ednictvím ISDN 

linky nebo systému GPRS navrhuji využívat jen v p ípad  špatného pokrytí signálu radiové 

sít .  

 

Návrh umíst ní a zálohování PCO: 

 Za ízení PCO navrhuji umístit na  KOPIS HZS kraje a záložní PCO  v prostorách 

firmy zabezpe ující chod systému. Na hlavním PCO navrhuji ijímat pouze signál „ 

Požár“ a informace o místu vzniku požáru s rozlišením na konkrétní hlási  požáru. 

Zárove  p enos t chto informací prost ednictvím datové v ty do výjezdového programu. 

Ostatní p enášené informace, nap . „porucha“, navrhuji ijímat  na  záložním  PCO.  

V p ípad  výpadku nebo poruchy hlavního PCO objekty ze záložního pracovišt  a 

informace o vzniklém požáru p edávat na KOPIS HZS kraje prost ednictvím telefonního 

hovoru. 

 

Návrh smluvního ujednání: 

ipojit objekt na PCO není možné bez uzav ení smlouvy o p ipojení. Používají se dva 

druhy smluv: 

 

 trojstranná smlouva to mezi investorem, firmou provozující PCO a HZS, p emž 

HZS uzavírá smlouvu s firmou provozující PCO o podmínkách spole ného 

poskytování služeb p i provozování PCO, 

 

 smlouva mezi HZS kraje a firmou provozující PCO, p emž tato firma následn  

uzavírá smlouvy o p ipojení s jednotlivými investory.     
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 Navrhuji použití trojstranné smlouvy, tj. smlouvy uzav ené mezi HZS kraje, firmou 

provozující p enos signálu a PCO a objektem s instalovanou EPS, a to z d vodu 

spole ného zú astn ní všech t í stran p i p ipojování objekt  na PCO.  

 
 

19 Záv r 
 
 
 Pro správnou funkci požárn  bezpe nostních za ízení je nutné zajistit jejich 

spolehlivost a vzájemnou provázanost. V p ípad  systému EPS a následného p enosu 

technologického signálu na PCO je krom  vy ešení technické stránky nezbytn  nutné 

esn  stanovit jednotlivá organiza ní opat ení. Tato problematika je pln  v kompetenci 

jednotlivých HZS kraj .  Z analýzy stávajícího stavu p ipojení objekt  na PCO u HZS 

kraj  vyplývá zna ná nejednotnost, a to jak v technickém provedení, tak i v organiza ních 

opat ení. Pro podniky a organizace s p sobností v rámci R je tato situace nep ehledná  

a neumož uje jim použít stejných systém  EPS a ZDP. Rovn ž ceny za p ipojení jsou 

velmi odlišné. Tento stav je zap in n používáním r zných druh  p enosových tras 

 a PCO.  

 

 

 Cílem mé diplomové práce byl návrh optimálního zp sobu p íjmu technologického 

signálu EPS na PCO. 

 

 Návrh systému uvedený v této práci vychází z nutnosti zabezpe it bezpe ný p enos 

technologického signálu, jeho správné vyhodnocení na PCO a možnost vybudování 

jednotné krajské p enosové cesty. Z výše uvedených nutností a dle dostupné literatury  

a zkušeností provozovatel  p enosových cest se zdá být nejvýhodn jší pro p enos 

technologického signálu využití jednosm rné radiové komunikace s p íjmem na PCO, 

které je umíst no na KOPIS HZS kraje a se záložním PCO, které je v sídle provozovatele 

enosové cesty. V rámci smluvních vztah  mezi HZS kraje, provozovatelem p enosové 

cesty a objektem s instalovanou EPS, je vhodné uzav ít trojstrannou smlouvu.  
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 Navrhuji, aby se další diplomové práce  zam ily na problematikou p ipojení 

objekt  na PCO mimo sídlo jednotky HZS kraje, kde doba dojezdu JPO p esahuje 

pomyslnou hranici první fáze požáru. P i ešení tohoto problému je nutno zmínit 

skute nost, že p ipojení objektu na PCO u HZS kraj  není povinnost, ale možnost. Dále se 

hloub ji zabývat vývojovými trendy systému EPS a p enosových cest signálu na PCO 

v rámci zemí Evropské Unie.   

 

 

 i zpracování této práce jsem využíval platnou  legislativu a to zejména pokyn  

. 13/2004 Generálního editele HZS R. Od roku 2004 došlo ke zna nému vývoji 

systém  EPS a platná legislativa již nepostihuje celou problematiku, nap . generálního 

klí e od objektu, dokumentaci zdolávání požáru. Proto navrhuji novelizaci výše uvedeného 

pokynu nebo vydání nového vyššího právního p edpisu. 
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íloha . 1   Bc. Tomáš Pešl Zp sob p íjmu technologického signálu ESP-PCO  
                       u   HZS R 
 
Funk ní schéma používaného systému hasi i v Rakousku 
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íloha . 2 Bc. Tomáš Pešl Zp sob p íjmu technologického signálu ESP-PCO  

                       u   HZS R 
 
Funk ní schéma používaného systému hasi i na Slovensku 
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íloha . 3 Bc. Tomáš Pešl Zp sob p íjmu technologického signálu ESP-PCO  
                       u   HZS R 
 
 
  Trojstranná smlouva požívaná v kraji Vyso ina 
 

S M L O U V A 
 

o podmínkách p ipojení    
objektového za ízení ZPPP k za ízení PCO EPS 

 
 
 

kterou uzavírají: 
 
PATROL group  s.r.o.       
Romana Havelky 4957/5b     

586 01  Jihlava, tel:  602565656                I O:  46981233 

zastoupená editelem Ing. Pavlem Volencem                                   DI :  
CZ46981233 
(dále jen „PATROL“) 

 

a 
  

R - Hasi ský záchranný sbor kraje Vyso ina  
Ke Skalce 32                                                                                               I O:70885184 
586 04 Jihlava              
Zastoupený editelem plk. Ing. Drahoslavem Rybou 
(dále jen „HZS“) 

 
a 
     zákazník  
adresa                                                                                      I :            
                                                                         DI : CZ                                                                                                                      
zastoupená :                                               
(dále jen „zákazník“). 
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edm t  smlouvy 
     P edm tem smlouvy je stanovení podmínek pro p ipojení objektového za ízení pro 

enos požárního poplachu elektrické požární signalizace (dále jen „objektové za ízení 
ZPPP“) zákazníka ve 

 

 
 

k za ízení radiotelefonního pultu centralizované ochrany elektrické požární signalizace 
(dále jen „za ízení RPCO EPS“)  PATROLu, umíst ného na krajském opera ním a 
informa ním st edisku HZS kraje Vyso ina (dále jen „KOPIS“). Dále pak je p edm tem 
této smlouvy stanovení podmínek provád ní pravidelných revizí, kontrol a servisních 
zásah  ZPPP EPS . Jedná se obslužný/bezobslužný režim obsluhy EPS. 
 

II. 
Místa  pln ní 

 
     Místy  pln ní  p edm tu  této smlouvy je objekt adresa …………  (dále jen „ objekt“), 
kde se nachází úst edna EPS a objektové za ízení ZPPP a KOPIS HZS, kde se nachází 
za ízení RPCO EPS.  

III. 

Smluvní podmínky 
 
Podmínkou pln ní p edm tu této smlouvy mezi ob ma místy je zajišt ní bezporuchového        

a správného p enosu informací  PATROLem. 
Jedenkrát m sí  provádí zákazník v sou innosti s obsluhou KOPIS fyzickou zkoušku 

funk nosti propojeného systému v etn  po íta e s nadstavbou.  
HZS ani PATROL nep ebírají  hmotnou ani jinou odpov dnost za chrán ný majetek 

zákazníka v etn  EPS v objektu. PATROL nenese odpov dnost za požárem zp sobené 
škody. 

Zákazník pln  hradí škody zp sobené neodborným zásahem do objektového za ízení 
ZPPP. 

PATROL zodpovídá za vady a škody zp sobené vlastní obsluhou, opravou nebo údržbou, 
provád nou v rozporu s provozními p edpisy nebo návody k obsluze a za výkon 
innosti provád ný jinou právnickou osobou jménem dodavatele. Pro p ípad takto 

vzniklé škody má dodavatel uzav enou pojistnou smlouvu. 

Odpov dnost za ostatní škody se ídí p íslušnými právními p edpisy. 
Smluvní strany ur ují pro vzájemný styk tyto odpov dn  osoby: 
 
 

Zákazník   
HZS kraje Vyso ina kpt.N mec Ji í tel.: 567584497 
PATROL Ing.Niesyt Ivan tel.: 567310444 

 
 

 Adresa st eženého objektu 
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8. Zákazník se zavazuje: 
a) ádn  hradit faktury oprávn  vystavené PATROLEM i HZS za služby poskytované 

v souladu s touto smlouvou, 
b) aktualizovat seznam a zp sob vyrozum ní osob ur ených zákazníkem k zajišt ní 

bezpe nosti objektu pro p ípad poruchy za ízení RPCO EPS nebo k p evzetí objektu, a 
to po vstupu jednotky HZS na základ  hlášení požáru za ízením RPCO EPS  (viz 

íloha      . 2),  
c) zajistit, aby se alespo  jeden z pracovník  uvedených v p íloze . 2 dostavil do 30-ti 

minut do objektu, aby mohl být velitelem zásahu objekt p edán, 
d) zavést HZS odsouhlasený zp sob odemykání vstupních dve í, p ístup  k uzáv m 

médií, dve í na zásahových cestách a dále do prostor vybavených hlási i EPS, 
e) oznámit HZS a PATROLu zahájení prací nebo zásah  do systému, které by mohly  

zp sobit signál „POŽÁR“ nebo „PORUCHA“ a po ukon ení prací a p ipojení objektu 
ke st ežení provést funk ní zkoušku  za ízení  ZPPP a RPCO EPS, 

f) provozovat systém EPS v etn  radiového vysíla e v souladu s touto smlouvou, platnými 
právními a technickými p edpisy, písemnými pokyny HZS a neprodlen  hlásit smluvním 
partner m veškeré zm ny údaj  souvisejících se st eženým systémem a objektem, 

g) umožnit PATROLU provést 2 x ro  kontrolu provozuschopnosti (revizi) objektového 
za ízení ZPPP, 

h) v p ípad  ukon ení platnosti tohoto smluvního vztahu dále neprovozovat  radiový 
vysíla , 

i) poskytnou informace související s provedením hasebního zásahu – schématické 
plánky st ežených prostor s vyzna ením idel (objekt, patro, místnost, umíst ní), 
uzáv  plynu, vody a elektrické energie, rozsah b žné pracovní doby. Tyto 
informace jsou uvedeny v p íloze . 5 ke smlouv  (Prvotní informace k zásahu), 
která je její sou ástí. Jakékoli zm ny v t chto údajích je zákazník  povinen 
neprodlen  nahlásit HZS              a PATROLu. 

 

HZS se zavazuje: 
           Po ínaje dnem uzav ení této smlouvy nep etržit  po dobu 24 hodin denn , ve dnech 
pracovních     i dnech pracovního volna a klidu, jakož i svátcích, obstarávat pro zákazníka hlášení 
EPS z objektu zákazníka. 

a) i signálu „POŽÁR“: 
 al) vyslat jednotku požární ochrany (PO) z Požárního poplachového plánu kraje 

Vyso ina s nejkratším asem dojezdu do objektu zákazníka od vyhlášení požárního 
poplachu této jednotce PO, 

a2)  informovat o vzniklé události opera ní st edisko Policie R , zákazníka  a 
PATROL, 

b) veškeré stavy signalizované za ízením RPCO EPS zapisovat do provozní knihy 
za ízení,která je vedena v elektronické podob , 

c) vést protokol o po tu planých  poplach , který obsahuje datum, as, místo a skute ný 
popis událostí.  

PATROL se zavazuje: 
a) používat pouze homologovaná za ízení ZPPP a RPCO EPS s adresným p enosem dat, 

odpovídající platným právním   a technickým p edpis m, 
b) aktualizovat  podklady o objektu uložené v databázi za ízení RPCO EPS,  
c) udržovat celý systém v trvale v bezporuchovém a  provozuschopném stavu, 



 6 
 

d) i p ijetí signálu „PORUCHA“ neprodlen  informovat HZS a zákazníka o poruše             
objektového za ízení 

e) i poruše systému ZPPP nebo RPCO EPS  zahájit opravu za ízení do 6 hodin od 
nahlášení KOPIS HZS, nebo zákazníkem a na své ásti, tj. od technologického rozhraní  
odstranit závadu do 24 hodin, 

f) i poruše systému za ízení ZPPP nebo RPCO EPS, která nebyla odstran na do 24 hodin, 
dohodnout se zákazníkem ešení a neprodlen  o tomto informovat KOPIS, 

g) v p ípad , že na své ásti neodstraní poruchu za ízení ZPPP do 24 hodin a za ízení ZPPP 
je mimo provoz, nefakturovat paušální poplatek za tuto službu  v daném m síci, 

h) provád t ro ní revize a dvakrát ro  kontroly provozuschopnosti za ízení ZPPP a RPCO 
EPS, 

i) aktualizovat seznam oprávn ných servisních pracovník , v etn  operativního spojení, a to 
i jakékoli zm  (viz p íloha .3). 

IV. 

Cenové podmínky a úhrada služby 
 

1. Zákazník zaplatí PATROLu za služby dle této smlouvy smluvní cenu  X,- K  (X tisíc  
korun) bez DPH m sí .  

 

      V cen  služby je zahrnuto : 

trvalé st ežení systému EPS napojeného objektu opera ním d stojníkem KOPIS 

poplatek eskému telekomunika nímu ú adu za provoz vysíla e na objektu  

pololetní a ro ní kontrola provozuschopnosti ZPPP dle vyhlášky .246/2001 Sb.,  o 
stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu státního požárního dozoru  
(vyhláška o požární prevenci) 

periodické revize elektrického za ízení ZPPP dle SN 342710 

napojení do systému sb ru a vyhodnocení dat EPS provozovaných spole ností 
PATROL group s.r.o. vlastní sb rnou sítí a PCO na KOPIS HZS  

zajišt ní nep etržité servisní pohotovosti k zajišt ní trvalé provozuschopnosti 
propojeného systému 

      Nejsou zde zahrnuty náklady na opravy , materiál a náhradní díly. 

 
2. Poplatek bude placen m sí  zp tn  na základ  vystavené faktury – da ového 

dokladu. Variabilním  symbolem je íslo faktury. Fakturu – da ový doklad vystaví 
PATROL vždy k poslednímu dni v m síci. Doba splatnosti faktury iní 30 dní. 

3. Uvedené smluvní ceny jsou platné do konce roku 2006. Po uplynutí tohoto období 
mohou být smluvní ceny pro každý kalendá ní rok valorizovány, a to v návaznosti na 
infla ní koeficient vyhlášený eským statistickým ú adem. O každé zm  cen musí 
být sepsán písemný dodatek smlouvy, platný po podpisu pov ených zástupc  obou 
smluvních stran. 

4. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury (bod IV. 1.a 2.) iní 0,02 % 
z hrazené ástky  za každý den prodlení od ukon ení data splatnosti faktury.  

5. V p ípad  planého poplachu majícího p inu na stran  zákazníka , zavazuje se 
zákazník zaplatit HZS za každý uskute ný výjezd požární jednotky k hasebnímu 
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zásahu ástku ve výši 1250,- K  . V p ípad  , že se bude jednat o planý poplach 
zp sobený závadou technického za ízení , bude HZS tolerovat maximáln  dva 
uskute né výjezdy v kalendá ním roce bez požadavku na úhradu. 

6. Faktura ní adresa objednatele: 

Faktura ní adresa ……. 

7. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti da ového dokladu dle platných zákon . 
 

 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Každá ze stran je oprávn na odstoupit od této smlouvy v p ípad , že druhá strana poruší své 

povinnosti vyplývající z této smlouvy a toto porušení neodstraní ani do trnácti dn  po 
obdržení písemného upozorn ní. Ú inky odstoupení nastávají okamžikem doru ení písemného 
odstoupení druhé stran . 

 
2. Do deseti dn  od nabytí ú innosti odstoupení od smlouvy PATROL zajistí odpojení 

zákazníka od za ízení ZPPP a zašle HZS aktualizovanou p ílohu . 3 smlouvy mezi 
HZS         a PATROLem. 

 
VI. 

 
Výpov dní lh ta 

 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neur itou s výpov dní lh tou 3 (t i) m síce pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Výpov dní lh ta po íná b žet 1. dnem m síce, který 
následuje po dni doru ení výpov di poslední ze smluvních stran. Výpov  se podává 
v písemné podob  ostatním smluvním stranám. 

2. Smlouvu lze kdykoliv ukon it písemnou dohodou všech smluvních stran. 
3. Do deseti dn  od nabytí ú innosti výpov di PATROL zajistí odpojení zákazníka od 

za ízení RPCO EPS a zašle HZS aktualizovanou p ílohu . 3 smlouvy mezi HZS                
a PATROLem. 

 
VII. 

Záv re ná ustanovení 
 
 
1.  Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy podepsané všemi stranami. 

Zm ny     a dodatky k této smlouv  jsou platné pokud budou uzav eny v písemné 
podob                     a  podepsány všemi smluvními stranami.  Každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení dodatku. 

2.  Smluvní strany se zavazují vytvo it podmínky k zamezení úniku informací o ostatních 
(zbývajících) dot ených zú astn ných stranách a o skute nostech, se kterými se 
seznámily p i napl ování p edm tu innosti této smlouvy.  

3.  Vztahy mezi HZS a PATROLem jsou upraveny smlouvou uzav enou dne: 26. íjna 
2004. 
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4.  astníci této smlouvy svým podpisem stvrzují, že ji p ed podpisem p etli, že byla 
uzav ena po vzájemné dohod , podle jejich svobodné a pravé v le, ur it , vážn                           
a srozumiteln , nikoliv v tísni za jednostrann  nevýhodných podmínek. 

5.  Nedílnou sou ástí smlouvy jsou následující p ílohy: 
- íloha .1:  Písemný protokol o zahájení trvalého provozu, 
-  p íloha .2: Seznam a zp sob vyrozum ní osob ur ených zákazníkem k zajišt ní  

bezpe nosti objektu pro p ípad poruchy za ízení ZPPP nebo RPCO EPS    
a po vstupu jednotky HZS do objektu na základ  hlášení požáru 
za ízením RPCO EPS, 

-  p íloha .3:  Seznam oprávn ných servisních pracovník  v etn  operativního 
spojení, 

-  p íloha .4:  Vymezení pojm  za ízení systému EPS, 
-  p íloha .5:  Prvotní informace k zásahu. 

6.  Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem podpisu všech zú astn ných stran. 
 
 
 
 
 
V …………………….. dne : ………………. 
 
 
            Zákazník:                                                                   ……………………….……….                               
                                                                                                                                                  
                                                                                                             
 
 
V …………………….. dne : ………………. 
 
 
            HZS:                                                                          ……………………….………. 
                                                                                                   plk. Ing. Drahoslav Ryba                          
                                                                                                                   editel  
 
 
V …………………….. dne : ……………… 
 
 
            PATROL:                                                                   ……………………….………. 
                                                                                                          Ing. Pavel Volenec         
                                                                                                           editel spole nosti 
 
 
 
Zn ní vzorové smlouvy bylo projednáno na Generálním editelství HZS R s Ing. 
Hoškem. 
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íloha . 4 Bc. Tomáš Pešl Zp sob p íjmu technologického signálu ESP-PCO  
                       u   HZS R 
 
 
 
PCO u HZS kraje Vyso ina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


