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Anotace 

V této kvalifikační práci se nachází řešení problematiky systémového návrhu elektrické 

požární signalizace ve vazbě na další požárně bezpečnostní zařízení. Práce je strukturovaná 

na praktickou část, ve které je řešena požární bezpečnost konkrétního stavebního objektu - 

vzorového supermarketu. O aplikaci konkrétních prvků a nastavení jednotlivých parametrů 

daného systému pojednává část teoretická, která rovněž poskytuje důležité informace o 

navrhování systému elektrické požární signalizace, zejména popisu jednotlivých 

komponent systému, rozbor návazností systému a to celé v kontextu platných právních a 

normativních předpisů. 
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Summary 

This study focuses on the design of electrical fire detection system in relation to the other 

fire prevention and fire safety measures. The part of the study focuses on the design of fire 

safety measures in an example supermarket store. The function of individual elements of 

this system are then described and its parameters are optimised in the theoretical part of the 

study. The theoretical part also provides important information on the design of the fire 

detection system, describes its individual components and their role in the system. The 

technical aspects of fire safety design are investigated in the context of existing standard 

specifications and Czech legislation. 
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Seznam zkratek 

EPS  Elektrická požární signalizace 

HZS   Hasičský záchranný sbor České republiky 

CHÚC  Chráněná úniková cesta 

KOPIS  Krajské operační a informační středisko 

KTPO  Klíčový trezor požární ochrany  

OPPO  Obslužné pole požární ochrany 

PBZ  Požárně bezpečnostní zařízení 

PCO  Pult centralizované ochrany 

PNP  Požárně nebezpečný prostor 

PO  Požární ochrana 

PÚ  Požární úsek 

SPB  Stupeň požární bezpečnosti 

ÚO   Územní odbor 

VZT  Vzduchotechnické zařízení 

ZDP  Zařízení dálkového přenosu 

ZOKT  Zařízení pro odvod kouře a tepla 
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1. ÚVOD 

Kvalifikační práce na téma Systémový návrh EPS ve vazbě na PBZ je rozdělena do dvou 

částí. První část obsahuje teoretický základ, jehož cílem je čtenáře seznámit se základním 

rámcem problematiky systému EPS a jeho navrhování. Tato část definuje systémový 

pohled na řešení problematiky bezpečnosti stavebních objektů. Popisuje komplexní systém 

jako celek, dělí jej na subsystémy až po základní komponenty systému EPS, věnuje se 

návazným zařízením a popisuje varianty provozu systému EPS. Celá teoretická část je 

vedena v kontextu současně platných právních a normativních předpisů. Tato část práce 

bude sloužit jako odborná literatura využitelná při výkonu státního požárního dozoru – 

stavební prevence. Jelikož pramenů a publikací na stejná nebo příbuzná témata existuje 

celá řada, klade si tato práce za cíl podat informace s těžištěm právě v oblastech, ve 

kterých jsou nejčastěji nejasnosti. Výběr těchto oblastí je založeno na několikaleté 

zkušenosti při výkonu komisaře státního požárního dozoru. 

Druhá část, která obsahuje praktické řešení požární bezpečnosti daného vzorového 

supermarketu je zpracována v rozsahu realizační projektové dokumentace. Obsahuje 

technickou zprávu a výkresovou část. Cílem zpracování praktické části je na danou 

problematiku získat opačný pohled než při výkonu státního požárního dozoru – stavební 

prevence, při které se projektové dokumentace kontrolují, zda odpovídají právním a 

normativním předpisům a vydávají se závazná stanoviska dotčeného orgánu na úseku PO 

k daným stavebním řízením. Realizací projekční činnosti se současně ověří teoretické 

vědomosti. 

2. PRÁVNÍ A NORMATIVNÍ PŘEDPISY 

Požární ochrana a všechny navazující a doplňující právní předpisy vychází ze zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon definuje 

základní povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, povinnosti fyzických i 

právnických osob. Určuje výkon státního požárního dozoru, stanovuje postihy fyzických i 

právnických osob. Zabývá se jednotkami požární ochrany.  

Zásadním prováděcím právním předpisem s ohledem na požárně bezpečnostní zařízení je 

vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
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požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), která v § 4 definuje všechny druhy 

vyhrazené požární techniky, včetně věcných prostředků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení. V § 5 stanovuje podmínky pro projektování požárně 

bezpečnostních zařízení, kde je mj. podmíněno, že vyhrazené požárně bezpečnostní 

zařízení může projektovat pouze osoba odborně způsobilá, která toto oprávnění získala na 

základě zvláštního právního předpisu. § 6 se týká montáže požárně bezpečnostních 

zařízení, o jejímž provedení musí osoba, která montáž provedla, vyhotovit písemný doklad. 

§7 stanovuje podmínky pro provoz, údržbu a opravy požárně bezpečnostních zařízení. 

Speciální místo zaujímá elektrická požární signalizace, jejíž požadavky upřesňuje § 8. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., se mimo jiné dále zabývá odbornou způsobilostí osob, výkonem 

státní požárního dozoru. Podstatnou část tvoří oddíl věnovaný druhům, obsahu a vedení 

dokumentace požární ochrany. 

Dalším prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 23/20008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. Úkolem této vyhlášky 

je zejména přiřazení jmenovitých normativních přepisů ke konkrétním druhům staveb, 

čímž činí aplikaci těchto normativních předpisů závazným. 

Normativních a právních předpisů, které řeší požární bezpečnost stavebních objektů je 

velké množství. Rozdělení je použito s ohledem na plánované využití těchto objektů. 

Základní členění je dle kmenových norem řady Požární bezpečnost staveb: ČSN 730802 – 

nevýrobní objekty a ČSN 730804 – výrobní objekty. 

Problematiku elektrické požární signalizace řeší speciální norma ČSN 730875: Požární 

bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace 

v rámci požárně bezpečnostního řešení.  

Požadavky na provedení systému EPS až po jednotlivé detaily obsahuje ČSN 342710: 

Elektrická požární signalizace – projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a 

údržba. 

2.1 PBŘ 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby 

k příslušnému stupni stavebního řízení. Jeho obsah má pevně stanovenou osnovu, která je 
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uvedena v § 41 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).  

V PBŘ je kompletně zhodnocena navrhovaná nebo stavebně měněná stavba a je v něm 

stanovena koncepce požární ochrany této stavby. PBŘ obsahuje textovou část 

,strukturovanou jako technickou zprávu, a výkresovou část – výkresy požární bezpečnosti. 

PBŘ obsahuje popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu využití, 

rozdělení stavby do požárních úseků. K jednotlivým požárním úsekům poté stanovuje 

požární riziko, stupeň požární bezpečnosti, mezní velikosti požárního úseku, hodnotí 

stavební konstrukce a hmoty, možnost provedení požárního zásahu, možnost evakuace 

osob, zvířat a majetku únikovými cestami, stanovuje odstupové vzdálenosti, způsob 

zabezpečení stavby požární vodou, zhodnocení instalovaných technických a 

technologických zařízení, vybavení věcnými prostředky požární ochrany nebo požární 

technikou a v neposlední řadě posouzení požadavků na vybavení stavby PBZ včetně 

systému EPS.  

Pokud z výše uvedeného vyplyne nutnost objekt vybavit systémem EPS, měly by se, 

v souladu s ČSN 73 08 75 - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární 

signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, objevit v PBŘ následující podmínky a 

zhodnocení: 

 stanovení požadavků na rozsah ochrany zařízením EPS (které požární úseky a jak) 

 způsob detekce požáru (teplota, kouř, plamen, kombinace) 

 požadavky na tlačítkové hlásiče (umístění v objektu, požárním úseku) 

 umístění hlavní ústředny EPS (případných vedlejších ústředen EPS s požadavkem na 

jejich propojení) 

 požadavky na ovládaná PBZ (typy, způsob ovládání, časové prodlevy jednotlivých 

zařízení. Popis požadovaných stavů v jednotlivých režimech) 

 požadavky na monitorovaná PBZ (seznam zařízení a výpis požadovaných stavů) 

 požadavky na rozdělení objektů na detekční a signalizační zóny (způsob signalizace 

poplachu) 

 způsob střežení ústředny EPS (stálá služba nebo ZPD, časy t1 a t2, režimy Den a Noc) 

 požadavek na adresační informace na ústředně EPS (adresnost po místnostech, po 

hlásičích) 
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 požadavek na vybavení zařízení EPS grafickou nadstavbou 

Požadavky na daný konkrétní systém EPS stanovené v PBŘ stavby slouží následně jako 

podklad pro vypracování samostatné části projektové dokumentace EPS. Projektování této 

části se řídí především dle ČSN 34 27 10 – Elektrická požární signalizace – projektování, 

montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba. 

2.2 Nutnost vybavení objektu systémem EPS 

Objekt může být systémem EPS vybaven celý, nebo jen jeho část – nejčastěji vybrané 

požární úseky. Pro vybavení objektu (nebo jeho části) systémem EPS se u všech staveb 

může stavebník, investor nebo provozovatel rozhodnout dobrovolně. Právní a normativní 

předpisy však jednoznačně definují parametry objektů, jejich částí nebo druhy 

provozovaných činností, kde je instalace systému EPS povinná. 

Instalace systému EPS tedy vychází z: 

 požadavků vlastníka objektu, provozovatele činnosti, pojišťovny apod. 

 požadavku právního přepisu (nejčastěji vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších 

přepisů) 

 požadavku technických norem (kmenové ČSN 730802 – Nevýrobní objekty a ČSN 

730804 – Výrobní objekty a dále rozšiřujících norem řady ČSN 7308xx – požární 

bezpečnost staveb, zejména shromažďovací prostory, budovy pro bydlení a ubytování, 

sklady, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče) 

 požadavek ovládání ostatních PBZ (pokud vzniká nutnost vybavit požární úsek 

jakýmkoli PBZ, je systém EPS požadován i v případě, že nutnost instalace EPS jiný 

právní nebo normativní nepožaduje) 

Jednotlivé právní předpisy a normy ČSN pro dané typy výrobních a nevýrobních objektů a 

provozů používají nejčastěji následující parametry a jejich kombinace pro daný požární 

úsek, které při dosažení mezních hodnot znamenají nutnost instalace systému EPS: 

 půdorysná plocha požárního úseku – S  

 skupina výrobních a skladových provozů (dle ČSN 730804, 730845) 

 hodnota nahodilého požárního zatížení - pn  

 počet osob dle Obsazení objektu osobami, které se v požárním úseku vyskytují - E 

 výšková poloha požárního úseku – hp (pro nadzemní podlaží) 
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 počet podzemních podlaží 

Obecně se dá hovořit o objektech, částech objektů, nebo požárních úsecích, u kterých je 

instalace systému EPS jednoznačně vyžadována jako o takových, u nichž je zvýšené riziko 

vzniku požáru, půdorysně rozlehlých požárních úsecích, kde je zvýšené množství 

chráněných hodnot (osob, zvířat, majetku). A o objekty, kde je zhoršena možnost 

provedení zásahu jednotek HZS vlivem značné výškové polohy nebo naopak v hlubokých 

podzemních podlažích. 

3. DEKOMPOZICE BEZPEČNOSTI OBJEKTU 

Bezpečnost objektu ve smyslu této práce je chápána hlavně jako soubor základních 

pohledů na jakýkoli stavební objekt a zejména z pohledu požární bezpečnosti. Není zde 

tedy myšlena oblast statické konstrukční bezpečnosti, hygienické bezpečnosti, bezpečnosti 

práce, bezpečnosti informačních systémů a mnohých dalších pohledů, které s pojmem 

bezpečnost obvykle souvisí (obr. 1). Neopomenutelná je bezpečnost kriminální. 

 

 
 

obr. 1 - Bezpečnost  stavebního objektu 

Provázání požární bezpečnosti a bezpečnosti kriminální je v každém stavebním objektu 

velmi složité, protože obě disciplíny vycházejí z protichůdných principů. Úkolem požární 

bezpečnosti je zachovat objekt maximálně přístupný a otevřený, zejména ve smyslu 

umožnění a maximálnímu usnadnění možnosti evakuace, možnosti vstupu jednotek HZS 

do objektu k umožnění co nejsnazšího provedení zásahu, případně otevření přívodu 

vzduchu pro ZOKT.  

Zajištění maximální kriminální bezpečnosti má naopak snahu objekt co nejvíce uzavřít, ve 

smyslu zabránění přístupu nepovolaných osob od objektu zvenčí, tak i zabránění 

BEZPEČNOST 
STAVEBNÍHO 

OBJEKTU 

POŽÁRNÍ  
BEZPEČNOST 

KRIMINÁLNÍ 
BEZPEČNOST 

OSTATNÍ   
BEZPEČNOST 

(statická, práce …) 
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nepovolaným osobám v úniku z objektu, pokud už ke kriminální činnosti došlo, a ztížit tak 

např. manipulaci s odcizenými věcmi.  

Z tohoto důvodu je komplexní zabezpečení objektu velice složité, jde o stanovení priority 

v daném řešeném objektu a prostředí. Tato práce kriminální bezpečnost objektu 

nezlehčuje, ani nepřehlíží. Počítá ovšem dle tradiční hierarchie hodnot, zakotvených v 

předpisech o PO, s prioritou ochrany života a zdraví osob, zvířat a až poté s ochranou 

majetku.  

Zajištění požární bezpečnosti objektu znamená zhodnocení několika podkapitol a následně 

stanovení potřebných opatření nebo navržení příslušných podsystémů (obr. 2).  

Nejdříve se zhodnotí parametry zamýšlené stavby, účel využití, stanoví se požární zatížení, 

požární riziko, stupeň požární bezpečnosti a na základě těchto parametrů se navrhne 

rozdělení stavby do požárních úseků, kvalita a kritéria požárně dělících konstrukcí, 

stavební hmoty atd. – Stavební řešení.  

 

obr. 2 - Požární bezpečnost 

Zhodnotí se obsazení objektu osobami a možnost provedení evakuace, navrhnou se počty a 

parametry únikových cest, zejména kapacity, provedení a vybavení. V podobném rozsahu 

se zhodnotí možnost provedení zásahu jednotek HZS. 

Stanoví se umístění objektu v okolní zástavbě a ve vztahu k okolním pozemkům, definuje 

se požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti. 

Další kapitolou je řešení vyhrazených PBZ a věcných prostředků (obr. 3). Při řešení 

jednotlivých PBZ a věcných prostředků se nejdříve stanoví, zda je dané PBZ v objektu 

vyžadováno buď právním a normativním předpisem, nebo je-li požadováno z jiného 
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důvodu. Konkrétní řešení pro dané PBZ a věcné prostředky obsahuje určení druhu, počtu a 

požadovaných parametrů a funkcí daného zařízení. 

 

 

obr. 3 - PBZ 

Jedním z vyhrazených PBZ je i systém EPS, jehož navrhování se věnuje tato práce. Systém 

EPS lze dále dekomponovat na konkrétní prvky – ústředny EPS, kabely a kabelové trasy, 

jednotlivá detekční a signalizační zařízení (obr. 4).  

 

 

obr. 4 - Systém EPS 

Soubor těchto prvků nazýváme Komponenty systému EPS. Systém EPS dále ovlivňuje a je 

ovlivňován celou řadou dalších zařízení a faktorů, které nazýváme Návaznosti systému 

EPS. Návaznosti systému EPS pokrývají jednotlivé vazby mezi Systémem EPS a ostatními 

prvky na dané rozlišovací úrovni, ale i do nadřazených rozlišovacích úrovní. Příkladem 

může být instalovaný systém EPS, který přes daný výpočtový součinitel - c1 snižuje 

výpočtové požární zatížení – pv, což se výrazně promítne do celkového stavebního řešení 

daného objektu. 

SYSTÉM EPS 

KOMPONENTY 

SYSTÉMU EPS 

NÁVAZNOSTI 
SYSTÉMU EPS 

ÚSTŘEDNY EPS KABELY A 

KABELOVÉ TRASY 

DETEKČNÍ 
ZAŘÍZENÍ 

SIGNALIZAČNÍ 
ZAŘÍZENÍ 

PBZ 

SYSTÉM EPS SYSTÉM SHZ SYSTÉM ZOKT NÁHRADNÍ 
ZDROJE 

VĚCNÉ 
PROSTŘEDKY 

Ostatní 
vyhrazené PBZ 



David Černý: Systémový návrh elektrické požární signalizace ve vazbě na požárně 
bezpečnostní zařízení 

2014                                                                                                                                      8 

Pro správnou funkci systému EPS, přeneseně na systém PBZ obecně, je důležité systém 

navrhovat, projektovat, instalovat a hlavně testovat v kontextu všech návazných zařízení a 

faktorů. Takovému systémovému přístupu říkáme Koordinace systému EPS. 

4. KOMPONENTY SYSTÉMU EPS 

4.1 Ústředny EPS 

Ústředna EPS zabezpečuje napájení celého systému ze sítě 230V, nebo ze záložního 

akumulátoru. Dále vyhodnocuje signály od hlásičů a senzorů, upozorňuje pomocí 

signalizační linky na vznik požáru a kontroluje, zda není porucha na hlásičích, nebo na 

samotné ústředně. 

Systém EPS je ve většině případů složen z jediné ústředny. S rostoucí velikostí, členitostí a 

náročností objektu se může objevit ústředen více. Ústředna EPS je tedy buď hlavní, nebo 

vedlejší.  

Hlavní ústředna EPS přijímá a vyhodnocuje výstupní signály hlásičů požáru, případně 

přejímá a vyhodnocuje informace ze všech vedlejších ústředen systému. Tato ústředna je 

monitorována stálou službou nebo ZDP. 

Vedlejší ústředna přijímá a vyhodnocuje výstupní signály vysílané hlásiči požáru, které 

předává ústředně hlavní. Nemusí být trvale obsluhována. 

4.1.1 Požadavky na ústředny EPS 

Místnosti nebo prostory, ve kterých je umístěna hlavní nebo vedlejší ústředna EPS, musí 

tvořit samostatný požární úsek. Pokud je stavba vybavena požárním úsekem požárního 

zabezpečení stavby, např. požární úsek Ohlašovny požáru, může být ústředna EPS jeho 

součástí. Logickým umístěním jsou prostory pro dozor nad provozem objektu jako 

vrátnice, recepce, ostraha a informace. 

Hlavní ústředna EPS se s ohledem na umožnění rychlého zásahu jednotek požární ochrany, 

ale také s ohledem na bezpečnost osob při požáru, normativně požaduje umístit do 

vzdálenosti 10 m od vstupu do objektu z volného prostranství, které navazuje na přístupové 

komunikace. 

Pokud se jedná o stávající objekt, který nebyl projektován podle současných platných 

právních a normativních předpisů a ve kterém dochází ke stavebním úpravám nebo 



David Černý: Systémový návrh elektrické požární signalizace ve vazbě na požárně 
bezpečnostní zařízení 

2014                                                                                                                                      9 

změnám užívání je nutné systém EPS upravit a provést v souladu s platnými normativními 

a právními předpisy, u takových stavebních záměrů, kdy dochází z hlediska ČSN 73 08 34 

ke změně staveb skupiny I nebo změně staveb skupiny II, lze ponechat stávající provedení 

systému EPS pouze v případě, že systém EPS není potřeba rozšířit. 

Ústředna EPS musí být vybavena záložním zdrojem elektrické energie. Nejčastěji tuto 

funkci plní vestavěný akumulátor, který musí zajistit provoz po dobu nejméně 24 hodin, 

z toho 15 minut ve stavu Požár. 

4.1.2 Stavy ústředny EPS 

Mezi základní stavy, které musí ústředna EPS umět vyhodnocovat, jsou stavy PROVOZ, 

POŽÁR, PORUCHA. Moderní ústředny mají pak celou řadu dalších speciálních 

programovatelných funkcí pro jednotlivé hlásící linky. 

Signalizace POŽÁR nebo také GLOBÁLNÍ POŽÁR je základní informace o stavu 

ústředny EPS, signál indikující vznik požáru. Podle typu adresace potom musí vyhodnotit 

místo požáru. U kolektivní adresace udává hlásící linku, ze které přišel signál. U 

individuální adresace udává hlásič, případně skupinu hlásičů. 

Signalizace PORUCHA indikuje stav systému EPS, který znemožňuje nebo ohrožuje jeho 

správnou funkci. Jedná se o problém v systému, který je ústředna schopna identifikovat 

samočinně a tento stav výstražně signalizuje akusticky nebo opticky. 

Signál PROVOZ nebo také KLID indikuje bezporuchový stav systému, který je připraven, 

napájen z hlavního zdroje a nesignalizuje stavy PORUCHA, POŽÁR ani VYPNUTÍ. 

Ústředna EPS poplach signalizuje obsluze a ovládá signalizaci v objektu nebo jeho části. 

Signalizace pro celý objekt je Všeobecný poplach, pokud je poplach vyhlášen ve 

vymezené části objektu jedná se o Zónový poplach.   

4.2 Kabely a kabelové trasy 

Kabely a kabelové trasy k ovládaným a monitorovaným zařízením, napájení ústředen, 

jejich propojování atd. musí být navrženy jako kabely, které zajistí funkci při požáru, tedy 

jako kabely s funkční integritou při požáru.  

Výjimkou jsou kabely a kabelové trasy, které slouží pro zařízení, která budou samočinně 

aktivována i při ztrátě funkční integrity, ztrátě celistvosti obvodu nebo jiném poškození. U 
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těchto zařízení se využije běžný elektroinstalační materiál. Příkladem je požární klapka na 

vzduchotechnickém potrubí, která se při ztrátě napětí okamžitě uzavře. 

Další výjimkou jsou kabely a kabelové trasy pro zařízení, která se uvedou do požadované 

polohy bezprostředně po prvotním vyhlášení poplachu a v této poloze setrvají bez ohledu 

na další příchozí signály, tedy i bez ohledu na případné porušení kabelové trasy. Jediným 

požadavkem v tomto případě je pak celistvost obvodu – nehořlavé provedení. 

4.2.1  Kritéria kabelů a kabelových tras 

Základním kritériem rozdělení kabelů je Třída reakce na oheň, které nese označení Aca, 

B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca. Pro připojení většiny komponent systému EPS ve většině 

druzích provozu a účelu postačují kabely B2ca. 

Dalším kritériem je vývin kouře v podmínkách požáru, reprezentovaný označením s1, s2, s3. 

Označení odpadávání nebo odkapávání hořících částí nebo kapek d0, d1, d2.  

Speciálním druhem kabelů je pak Kabel funkční při požáru, který se klasifikuje třídou 

funkčnosti, která odpovídá předepsané požární odolnosti P15-R (30, 60, 90, 120) nebo 

PH15-R (30, 60, 90, 120). 

V jednotlivých případech musí být stanoveny požadavky na dobu požadované funkce 

kabelu jednotlivé kabelové trasy.  

Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, musí kabelové trasy splňovat veškeré 

požadavky pro dané prostory. 

Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby minimálně po dobu požadovaného 

zachování funkční integrity nebyly ohroženy a narušeny okolními prvky a systémy – 

potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi, dílci. To znamená, aby byly minimálně po 

dobu požadovaného zachování funkční integrity pokud možno vyloučeny škodlivé vlivy – 

poškození požárem, poškození výbuchem, elektromagnetické a elektrostatické vlivy, 

mechanické poškození padajícími konstrukcemi, zkrat, proudové přetížení a útlum 

datových signálů a jiné rušivé vlivy jiných zařízení.  

4.3 Detekční zařízení 

Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k 

usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za 
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požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální 

hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 

Hoření je exotermický děj, probíhající za vývoje světla, tepla a zplodin hoření. Hoření 

vzniká a probíhá za určitých podmínek. Pro jeho průběh je zapotřebí současná přítomnost 

hořlaviny, oxidačního prostředku a zdroje iniciace. Hořlavina a oxidační prostředek spolu 

tvoří hořlavý soubor. Jako zplodiny hoření se označují všechny plynné (ale i pevné a 

kapalné) produkty hoření. Mezi základní látky ve spalinách se řadí například: Oxid 

uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO2), a jiné vesměs jedovaté nebo nebezpečné látky. 

Z odborného hlediska se požár rozděluje na tzv. fáze požáru. Intenzita hoření při požáru 

není stejná po celou dobu trvání požáru. U požáru, který není hašen, je samovolný rozvoj 

požáru charakterizován čtyřmi fázemi požáru1. Poslední dvě fáze požáru jsou náročné na 

likvidaci požáru a škody způsobené požárem jsou velké. Doba trvání požáru je závislá 

především na množství hořlavých látek a podmínkách hoření. 

V současné době jsou systémy detekce požáru na vysoké úrovni a jsou schopny zachytit 

vznik požárně nebezpečné situace v první fázi hoření, kdy jsou případné škody minimální. 

4.3.1 Způsoby detekce požáru [3] 

Základní projevy požáru jsou teplota, světlo (plamen) a zplodiny hoření. Zplodiny hoření 

jsou buď neviditelné (plyny CO, CO2, aerosoly) nebo viditelné (světlý nebo tmavý kouř). 

Tyto projevy lze pomocí vhodného detektoru indikovat a převést na elektrické signály. 

Elektrické signály jsou dále přenášeny do ústředny a zpracovány (obr. 5). 

 

                                                 
1
 I. fáze – časový úsek od vzniku požáru až do počátku intenzivního hoření. Trvá 3 –10 

min. podle druhu hořlavé látky a podmínek rozvoje požáru. Intenzita hoření je většinou 
malá, požárem je zasažena pouze část hořlavých materiálů. Toto je fáze nejvýhodnější pro 
zahájení hasebních prací, likvidace bývá jednoduchá a škody minimální. Zde také leží 
těžiště činnosti EPS, která má zachytit vznik požáru v této fázi.  

II. fáze – časový úsek od počátku intenzivního hoření až do zasažení požárem všech 
hořlavých materiálů a konstrukcí hořícího objektu. Situace na požářišti bývá již velmi 

složitá a vyžaduje vyšší nároky na organizaci hasebních prací.  

III. fáze – časový úsek od počátku snižování intenzity požáru. Na požářišti jsou narušeny 
nosné konstrukce, hrozí nebezpečí zřícení.  

IV. fáze – časový úsek v době snižování intenzity hoření až do úplného vyhoření hořlavých 
látek.  
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obr. 5 - Blokové schéma detekce požáru 

Zvýšení teploty lze poměrně jednoduše a přesně měřit. Jedná se o nejstarší princip 

požárního hlásiče - první tepelná čidla byla založena na bimetalovém pásku. Hlásič teplot 

vyhodnocuje nejen hodnotu teploty, ale i její změnu. Předpokládá se, že za normální 

(nepožárové) situace je okolní teplota hlásiče skoro konstantní nebo se nemění příliš 

rychle. Tuto konstantní teplotu hlásič považuje za normální klidovou teplotu okolí, kterou 

při pomalých změnách teploty posouvá na aktuální teplotu. Pokud se začne teplota okolí 

měnit směrem nahoru (vzrůstat), začnou tuto změnu zpracovávat SW obvody a 

vyhodnocovat kritéria pro vyhlášení požárové situace na základě změny teploty. Pro 

vyhlášení požárové situace od diferenciální části hlásiče musí být tedy splněny tři 

podmínky - teplota musí stoupat dostatečně rychle (strmost), musí stoupnout o dostatečnou 

hodnotu (nárůst) a musí překročit minimální teplotu. 

Optický projev plamene je charakterizován vyzařováním elektromagnetického záření 

(světla) ve spektrálním rozsahu 400-500 nm. Problematikou u těchto detektorů je možnost 

falešných hlášení od slunečního odrazu nebo horkých těles. Pro eliminaci těchto jevů se 

používají 2 nebo 3 detektory instalované v jednom pouzdře a laděné v různých 

spektrálních pásmech a současné vyhodnocování jejich stavů. Detektory je možno umístit 

mimo střežený prostor tak aby případný požár detekovali z povzdálí. Metoda vhodná např. 

pro hlídání venkovních transformátorů.  

Pevné zplodiny hoření (kouř) lze detekovat velmi snadno na základě útlumu světla v 

optické komoře. V detektoru je vyhodnocovací komůrka, která je prosvětlována IR diodou 

a je vyhodnocována světelná ztráta. Pokud se do komůrky dostane kouř, je snížena 

propustnost světla nebo dochází k odrazům světla na částečkách kouře a detektor vyhlásí 

poplach. Odpověď fyzikální části v čistém prostředí prostém kouře se může měnit i vlivem 

jiných okolních podmínek, např. vlivem teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, větru 
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nebo vlivem znečištění vyhodnocovacích prvků. Na základě pomalých změn odpovědi 

fyzikální části si hlásič provádí korekce pro vyhodnocení požárové situace tak, aby změny 

v zadaném rozmezí neměly podstatný vliv na citlivost hlásiče. Nesmí ovšem docházet k 

náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování či námrazám. Pokud se odpověď 

fyzikální části mění způsobem, který svým charakterem odpovídá zvyšování okolní 

koncentrace kouře, hlásič porovnává odpověď fyzikální části s dřívější odpovědí. Jestliže 

rozdíl těchto hodnot přesáhne určitou úroveň, hlásič vyhodnotí situaci jako alarmovou. 

Výhodou tohoto způsobu detekce je reakce na situaci, kdy některé materiály nemusí přímo 

hořet, ale už jejich doutnání způsobí poplach. Jedná se o nejčastěji využívaný princip v 

požárních čidlech.  

4.3.2 Hlásiče [3] 

Hlásiče požáru sledují, měří a případně i vyhodnocují fyzikální parametry a jejich změny, 

které provázejí vznik požáru. 

Hlásiče požáru můžeme dělit podle několika kritérií. První rozdělení je na hlásiče 

tlačítkové a samočinné - automatické. Tlačítkové hlásiče nereagují na změnu parametrů 

provázejících vznik požáru přímo, ale prostřednictvím lidského činitele, který musí tuto 

změnu vyhodnotit a potom stiskem tlačítkového hlásiče předat údaj o požáru do ústředny 

elektrické požární signalizace. Samočinné hlásiče reagují na výskyt nebo změnu 

fyzikálních parametrů požáru bez nutnosti zásahu lidského činitele. 

Podle místa, ve kterém hlásiče vyhodnocují parametry požáru, je můžeme dělit na bodové 

hlásiče, které sledují fyzikální parametry požáru na jednom místě, a lineární (liniové) 

hlásiče, které sledují změnu fyzikálních parametrů na určitém úseku nebo v určitém 

prostoru. 

Opticko-kouřové hlásiče na principu rozptylu jsou vhodné především pro světlé dýmy 

případně i pro některé dýmy tmavé. Hlásiče nejsou použitelné v prašném prostředí a v 

prostředí s výskytem aerosolů v ovzduší. V opticko kouřovém hlásiči na principu rozptylu 

je zdroj optického (většinou IR) záření a světlocitlivý prvek, jejichž optické osy jsou 

vzájemně orientovány tak, že za normálních podmínek nemůže paprsek ze zdroje, který se 

šíří jen přímočaře, dopadat na světlocitlivý prvek. Tato část hlásiče je oddělena od 

okolního prostředí labyrintem, který zabraňuje vnikání světla, ale umožňuje vniknutí 

dýmu. Vnitřek čidla hlásiče je pro minimalizaci odrazu světla matně černý. Zdrojem záření 
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je nejčastěji svítivá (LED) dioda emitující v IR oblasti spektra, světlocitlivým prvkem je 

pak fotodioda citlivá v IR oblasti. V případě vniknutí požárního aerosolu do hlásiče dojde 

k rozptylu záření na částečkách aerosolu a tím se část záření dostane i na světlocitlivý 

prvek neležící v ose vyzařovaného paprsku. Zdroj záření obvykle nepracuje kontinuálně, 

ale je napájen z impulsního generátoru. Pokud tento jev nastane při několika následujících 

záblescích, je to hlásičem vyhodnoceno jako požár. 

Ionizační kouřový hlásič požáru je vhodný pro zjišťování požárů, které jsou provázeny 

vývinem viditelných i neviditelných zplodin hoření. Dobře reaguje i na zplodiny žhnutí. 

Nedá se použít v prostředí prašném, v případě výskytu kouře za běžných podmínek, v silně 

agresivním prostředí a v prostředí s výpary některých chemikálií. Rychlost proudění nesmí 

přesáhnout limitní hodnoty pro daný hlásič. Princip zjišťování vzniku požáru ionizačním 

hlásičem je založen na vyhodnocení změn vodivosti ionizační komory při vniknutí kouře. 

V ionizační komoře protéká proud díky ionizaci radioaktivním zářením. V případě, že mezi 

elektrody komory vnikne kouř, zvětší se počet rekombinací kladných a záporných nábojů. 

Další volné náboje se vážou na podstatně hmotnější a tím méně pohyblivé částice 

požárního aerosolu. Důsledkem těchto procesů je snížení počtu a pohybu volných nábojů a 

tím i snížení vodivosti ionizační komory. Protože na vodivost ionizační komory nemá vliv 

jen kouř, ale také vlhkost a tlak vzduchu, teplota apod., používá se v hlásiči obvykle dvou 

komor. Jedné komory, do které může bez problémů vniknout kouř a druhé kompenzační, 

do které kouř nevniká, nebo vniká až s velkým zpožděním. 

Teplotní hlásiče bodové se nejčastěji používají jako kombinované, sdružující systém 

maximální i diferenciální, které vyhodnocují překročení maximální teploty nebo 

překročení rychlosti nárůstu teploty. V současné době se nejčastěji používá pro jejich 

konstrukci principu založeného na měření teplot dvěma termistory. První je volně 

přístupný pro okolní vzduch a druhý je pro zvýšení tepelné setrvačnosti uzavřen do tepelně 

izolovaného materiálu. Volně přístupný termistor slouží pro měření okolní teploty - část 

maximální. Diferenciální část je založena na měření teplotní diference mezi oběma 

termistory. Čím je rychlost zvyšování okolní teploty větší, tím se také vlivem rozdílné 

tepelné setrvačnosti zvětšuje rozdíl teplot mezi termistory a současně se zkracuje reakční 

doba diferenciální části. Výstupy maximální a diferenciální části jsou vedeny do 

součtového obvodu, jehož výstup ovládá klopný obvod. 
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Teplotní hlásiče liniové jsou vhodné například pro kabelové kanály, dopravníkové trasy, 

eskalátorové tunely a podobně. Jejich značnou výhodou je vysoká klimatická odolnost. 

Tyto hlásiče nejčastěji tvoří dvoužilový vodič, který reaguje na překročení maximálně 

přístupné teploty ztrátou izolační schopnosti mezi žilami. Digitální hlásiče mají obvykle 

žíly z ocelových předpružených drátů navzájem izolovaných lehce tavitelnou izolací. Ta se 

při zahřátí nad přípustnou teplotu prořízne a žíly se navzájem zkratují. Nevýhodou je 

nutnost vyměnit po reakci celý hlásič za nový. U analogového typu liniového hlásiče jsou 

vodiče izolovány teplotně závislou izolací, jejíž izolační odpor se s rostoucí teplotou 

snižuje = zvyšuje se vodivost. Tuto změnu vodivosti je možno vyhodnotit. Pokud nebyl 

hlásič vystaven extrémním teplotám, je po ochlazení je hlásič znovu použitelný. Pro 

konstrukci liniových teplotních hlásičů požáru využívá i změn optických vlastností 

světlovodů při jejich mechanickém namáhání. Konstrukčně se jedná o světlovod ze 

skelného vlákna, který je aramidovým vláknem ovinut s paralelně vedeným válečkem ze 

speciálního materiálu s vhodnou tepelnou roztažností. Celek je opatřen ochranným 

plastovým obalem, podle potřeby i se zalisovaným závěsným lankem. Světlovod je 

připojen na ústřednu elektrické požární signalizace přes vlastní vyhodnocovací jednotku. 

Světlovod je na tuto vyhodnocovací jednotku připojen buď jako linka nebo jako smyčka 

(kruhová linka). Toto zapojení umožňuje dosáhnout vyšší spolehlivosti. Při zvýšení teploty 

dojde vlivem teplotní roztažnosti ke světlovodu válečku k mechanickému namáhání 

světlovodu, v jehož důsledku dojde reflexí části laserového paprsku, vysílaného z 

vyhodnocovací jednotky, k jeho zeslabení. Reflexe a případně i útlum laserového paprsku 

jsou vyhodnocovány a na základě jejich změn je vyhodnocována požární situace. 

Princip teplotních hlásičů lineárních je založen na zjišťování místních rozdílů v hustotě a 

indexu lomu vzduchu a tím i teplotě pod stropem místnosti. Příčinou teplotních fluktuací je 

turbulentní proudění vyvolané požárem. Při průchodu paprsku přes takovéto prostředí 

dochází k jeho rozptylu a výsledkem je jeho modulace. Skládá se ze dvou oddělených 

částí, vysílače optického paprsku a přijímače paprsku. Protože se u teplotního lineárního 

hlásiče vyhodnocuje modulace optického (IR) paprsku vyvolaná požárem, musí vysílač 

vysílat buď kontinuální IR paprsek, nebo paprsek impulsní s frekvencí podstatně vyšší než 

je očekávaná vyvolaná modulační frekvence. Důsledkem je potom větší příkon teplotního 

lineárního hlásiče oproti hlásiči kouřovému, se kterým je konstrukčně prakticky shodný. 

Protože teplotní hlásič obvykle reaguje i na zeslabení optického paprsku, mluví se pak o 
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lineárním hlásiči s teplotní větví. Nevýhodu lineárního teplotního hlásiče je, že nedokáže 

rozlišit promíchávání horkého vzduchu s normálním od promíchávání studeného vzduchu 

se vzduchem s pokojovou teplotou například při větrání za silného mrazu. Problémy může 

způsobit i turbulentní proudění v blízkosti topných těles. 

Hlásiče vyzařování plamene jsou vhodné především pro prostory, kde se očekává rychlý 

výskyt plamenného hoření a rychlé šíření požáru např. hořlavé kapaliny. Tyto hlásiče 

reagují na vyzařování plamene v určité části spektra (UV, viditelné, IR) nebo na určitých 

vlnových délkách. Čidlo převádí modulované vyzařování plamene na střídavý elektrický 

signál. Ten je veden do selektivního zesilovače, který zesiluje pouze v pásmu typických 

modulačních frekvencí plamene 3 až 30 Hz. Pokud je ve střídavém signálu tato složka 

obsažena, je dále vedena do zpožďovacího obvodu, který určuje minimální dobu, po kterou 

musí na čidlo dopadat dostatečně intenzivní modulované IR záření, aby hlásič vyhlásil 

požár. Po uplynutí nastavené doby je vydán signál k překlopení klopného obvodu a tím k 

přenesení signálu požár do ústředny elektrické požární signalizace. Takto konstruované 

hlásiče nejsou schopné odlišit modulované vyzařování plamene od jiného modulovaného 

záření v příslušné části spektra - například modulace slunečního záření pohybujícími se 

předměty a podobně. Z tohoto důvodu se tyto hlásiče prakticky nedají použít ve 

venkovním prostředí a i při instalaci v místnosti je nutné pečlivě ověřit, zda se v prostoru 

nemůže modulované záření s příslušnou frekvencí vyskytovat za běžného provozu. Hlásič 

může být doplněn i obvody pro detekci deflagrace. Deflagrace je provázena velmi rychlým 

a intenzivním zvýšením vyzařování v tomto pásmu.  

5. NÁVAZNOSTI SYSTÉMU EPS 

Pojmem návaznost systému EPS je obvykle myšleno zařízení, které je s ústřednou EPS 

propojeno a které chování ústředny EPS ovlivňuje = Monitorované zařízení, nebo zařízení, 

které ovlivňuje ústředna EPS = Ovládané zařízení. 

Monitorovaná zařízení jsou všechna připojená zařízení, která je pro požární bezpečnost v 

objektu potřeba sledovat. Mezi hlavní Monitorovaná zařízení se řadí: 

 OPPO 

 požární klapky VZT zařízení (signalizace zavřené/otevřené) 

 tlačítka Central-stop, Total-stop 
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 chod a funkce náhradního zdroje elektrické energie (chod, porucha) 

 chod a funkce SHZ 

 chod a funkce ZOKT 

 chod a funkce větrání únikových cest 

 teploty v silech, stav dvouplášťových nádrží a jiné zařízení určené PBŘ 

Ovládaná zařízení jsou taková, která uvádí do chodu a případně je dále ovládá ústředna 

EPS na základě vyhodnocení Monitorovaných zařízení, signalizací hlásičů nebo vnitřního 

stavu ústředny EPS. Mezi hlavní činnosti Ovládaných zařízení patří: 

 SHZ 

 ZOKT 

 vypínání VZT jednotek 

 zavření požárních klapek VZT zařízení 

 vypínání přívodu elektrické energie do objektu  

 uzavření přívodu plynu do objektu 

 uzavření přívodů a rozvodů hořlavých kapalin 

 uzavření požárních uzávěrů otvorů (okna, dveře, rolety, žaluzie, stěnové uzávěry apod.) 

 spuštění akustického vyhlášení poplachu 

 zajištění příjezdu jednotek HZS do objektu nebo areálu (vjezdová vrata, závory apod.) 

 otevření KTPO a spuštění zábleskového majáku nad KTPO 

 spuštění nouzového osvětlení objektu a další funkce požadované PBŘ 

5.1 SHZ 

Stabilní hasicí zařízení je vyhrazené PBZ, které je stabilně nainstalováno ve střeženém 

objektu, jeho části nebo pro dané technologické zařízení. 

Podle způsobu ovládání se jedná o zařízení samočinné nebo ovládané manuálně. 

Samočinná funkce je zajišťována pomocí EPS nebo jinou formou, např. tavné články, 

hlavice. Manuálně ovládané stabilní hasicí zařízení v systému EPS funguje jako 

monitorované PBZ, které signalizuje obsluze EPS informaci až po manuálním spuštění 

SHZ. 

Samočinné SHZ slouží ke včasnému zahájení procesu hašení tzn. v rané fázi rozvoje 

požáru díky tomu, že zařízení je stabilně nainstalované, stále připravené k okamžitému 
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zahájení činnosti bezprostředně po detekci účinku požáru. Na rozdíl od prvotního hašení 

lidskými silami přítomnými v objektu, ke kterému může dojít až po uplynutí značné doby 

(čas na zpozorování požáru, čas na vyhodnocení, čas na pohyb osob k požáru, čas na 

přípravu k akceschopnosti …). Na zásah provedený kvalifikovanými jednotkami HZS je 

potřeba další doby (čas na vyhlášení a provedení výjezdu jednotek HZS). 

5.1.1 Druhy SHZ 

Podle druhu hasícího média se jedná nejčastěji o vodní nebo pěnová SHZ. Podle druhu 

hořlavých látek, které SHZ střeží se jedná o prášková, plynová a halonová. Plynová a 

halonová SHZ používají princip objemového hašení požáru. 

Sprinklerové SHZ je nejrozšířenější druh, který patří rovněž k nejspolehlivějším. Hasicím 

médiem je voda, proto vyjma prostředí ve kterém se vyskytují látky nebo zařízení, u 

kterých je vyloučeno použití vody jako hasiva, je sprinklerové SHZ vhodné do všech 

prostorů. Sprinklerové SHZ se skládá ze soustavy sprinklerových hlavic osazených na 

zásobovacím potrubí, umístěné v podstropním nebo podstřešním prostoru. Zásobovací 

potrubí je udržováno pod konstantním tlakem vody nebo vzduchu za pomoci řídícího 

ventilu z vodního zdroje. Každá hlavice se samočinně otevře při dosažení otevírací teploty 

tepelné pojistky, proto jsou vždy aktivovány hlavice v blízkosti požáru, které nejdříve ze 

všech zachytí účinek hoření – zvýšení teploty. Pokles tlaku v rozvodném potrubí vede 

k otevření řídícího ventilu a spuštění sprinklerového hasicího zařízení. U Mokré soustavy – 

trvale zavodněného systému dochází k výtoku vody z hlavice bezprostředně po aktivaci 

hlavice. Další variantou je Suchá soustava – trvale nezavodněné potrubí musí po aktivaci 

hlavice nejdříve dojít k natlakování celého řadu a následně dojde k výtoku vody 

z aktivovaných hlavic. Otevření řídícího ventilu systému SHZ je nejčastěji sledovaný stav, 

jenž je přenášen do ústředny EPS a ústředna EPS na základě tohoto signálu přejde do stavu 

Požár.  

Sprinklerové SHZ je z hlediska návaznosti systému EPS monitorovaným PBZ. 

Drenčerové SHZ je obdobou sprinklerového SHZ, jedná se o otevřené drenčerové hubice, 

které jsou nainstalované na rozvodném potrubí. Vodovodní rozvodné potrubí je trvale 

nezavodněné. Odlišnost je při aktivaci systému, kdy voda vystřikuje ze všech hubic 

současně po naplnění a natlakování celého okruhu potrubí. Samotná aktivace systému je 

provedena buď manuálně člověkem, nebo je provedena ústřednou EPS na základě signálu 
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jiného detekčního zařízení. Tím se drenčerové SHZ od sprinklerového liší, protože v 

systému EPS působí spíše jako ovládané zařízení, ikdyž stav drenčerového SHZ je 

ústřednou EPS také monitorován. 

Drenčerové SHZ se často aplikuje na konkrétní stavební konstrukce nebo ještě častěji na 

konkrétní technologické zařízení, např. transformátory. 

Pěnové SHZ je dalším specifickým typem SHZ, které se skládá z čerpací stanice vody, 

zásobníku pěnidla, směšovacího zařízení, které z vody a pěnidla vytvoří pěnotvornou směs. 

Směs je dále transportována potrubním rozvodem až do prostorů, ve kterých má dojít 

k hašení. Samotná pěna se z namíchané směsi vytvoří v pěnotvorné soupravě – pěnotvorné 

proudnici. Typ pěny2
 a způsob její aplikace se definuje s ohledem na typ provozu a 

přítomných hořlavých látkách. Pěnové SHZ je nejčastěji navrhováno v provozech, kde se 

předpokládá výskyt a požár hořlavých kapalin. 

Podobně jako u drenčerů je k aktivaci potřeba zásah člověka nebo spuštění signálem 

z ústředny EPS. K detekci požáru musí dojít vlivem jiného detekčního zařízení, proto je 

pěnové SHZ zařazeno primárně jako PBZ ovládané. 

Práškové SHZ využívá prášek uskladněný v tlakových zásobnících, který je při aktivaci 

systému vytlačen plynem, obvykle dusíkem. Množství prášku přímo odpovídá potřebné 

zásobě plynu. Jedná se o další typicky ovládané PBZ, které je použitelné zejména pro 

prostředí, kde není vhodné jiné hasivo, např. chemický průmysl, alkalické kovy, stlačené 

plyny. 

Dalším typem jsou plynové a halonové SHZ, které používají princip objemového hašení. 

To znamená, že vhodným prostorem k využití jsou uzavřené prostory, podle jejiž rozměrů 

je napočítáno množství hasicího plynu, které je potřebné k vytvoření žádané koncentrace, 

která přeruší hoření. Jako nejčastější plyny jsou využívány CO2, dusík, argon, inergen. Při 

návrhu těchto zařízení je riziko, že v prostoru hašení zůstanou osoby, proto je potřeba 

poškození zdraví eliminovat vhodným návrhem systému.  

                                                 
2
 Vlastnosti pěny závisí na použitém pěnidle a instalovaném pěnotvorném zařízení – 

pěnotvoré proudnici (těžká pěna – číslo napěnění < 20, střední pěna – číslo napěnění 20 až 
200, lehká pěna – číslo napěnění > 200) 
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5.1.2 Nutnost vybavení objektu SHZ 

Vybavit objekt zařízením SHZ je, podobně jako u zařízení EPS, možné se rozhodnout 

dobrovolně, ale existuje opět řada parametrů, jejichž překročení znamená nutnost objekt, 

prostor nebo technologické zařízení zařízením SHZ vybavit. Tato kritéria jsou definována 

v právních předpisech nebo technických normách (kmenové ČSN 730802 – Nevýrobní 

objekty a ČSN 730804 – Výrobní objekty a dále rozšiřujících norem řady ČSN 7308xx – 

požární bezpečnost staveb). 

Obecně se dá hovořit o objektech, částech objektů, nebo požárních úsecích, u kterých je 

instalace SHZ jednoznačně vyžadována jako o těch, u kterých je zvýšené riziko vzniku 

požáru, půdorysně značně rozlehlých požárních úsecích, kde je zvýšené množství 

chráněných hodnot (hlavní důraz je kladen na ochranu majetku). Dále se jedná o objekty, 

kde je zhoršena možnost provedení zásahu jednotek HZS vlivem značné výškové polohy 

nebo naopak v hlubokých podzemních podlažích.  

Nejdůležitějšími parametry a jejich kombinace, které uvádí technické normy ČSN, jsou 

podobně jako u kritérií pro EPS: 

 půdorysná plocha požárního úseku – S  

 skupina výrobních a skladových provozů (dle ČSN 730804, 730845) 

 hodnota nahodilého požárního zatížení - pn  

 výšková poloha požárního úseku – hp (pro nadzemní podlaží) 

 počet podzemních podlaží 

5.2 ZOKT 

Každé hoření je spojeno se vznikem zplodin hoření a produktů termického rozkladu 

hořlavých látek. Zplodiny hoření se nacházejí v prostoru obklopujícím pásmo hoření a 

vytvářejí určitý stupeň zakouření. Zvyšování koncentrace zplodin hoření způsobuje snížení 

obsahu kyslíku v prostoru. Mimo přítomnost toxických látek ve vzduchu tím také vzniká 

nebezpečí ohrožení osob nacházejících se v těchto prostorech. 

Zařízení pro odvod kouře a tepla plní dva úkoly tj. odvedení přebytečného tepla – horkého 

vzduchu z prostorů a odvedení zplodin – toxických látek mimo dotčené prostory, čímž 

dojde ochránění osob, které se v dotčeném prostoru nachází a usnadní jim evakuaci 

z objektu. 
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Vždy je nutné dimenzovat otvory ve stavebních konstrukcích, kterými bude přiváděn do 

objektu čerstvý vzduch z exteriéru budovy, nejčastěji v obvodových stěnách, a otvory pro 

odvod vzduchu kontaminovaného zplodinami hoření, nejčastěji ve střešním plášti. 

Principem ZOKT je buď přirozené větrání, kdy se využijí přirozené fyzikální vlastnosti 

proudění plynů, nebo se použije mechanické větrání např. pomocí ventilátorů. Mechanické 

větrání se navrhuje nejčastěji podtlakové, aplikovat lze i přetlakový systém. 

5.2.1 Nutnost vybavení objektu ZOKT 

Právní předpisy a technické normy ČSN definují i pro zařízení ZOKT kritéria, za kterých 

je jejich instalace povinná. 

Obecně se dá hovořit o objektech, částech objektů, nebo požárních úsecích, u kterých je 

instalace ZOKT jednoznačně vyžadována jako o těch, u kterých je zvýšené riziko vzniku 

požáru, rozlehlých požárních úsecích, kde je zvýšené množství chráněných hodnot (hlavní 

důraz je u ZOKT kladen na ochranu života osob nebo zvířat). A o objekty, kde je zhoršena 

možnost provedení zásahu jednotek HZS vlivem špatného přirozeného odvětrání a značné 

výškové polohy nebo naopak v hlubokých podzemních podlažích.  

Z parametrů je to zejména počet osob dle Obsazení objektu osobami, které se v požárním 

úseku vyskytují – E v kombinaci s dalšími parametry.  

5.3 Signalizační zařízení 

Vyhlášení požárního poplachu osobám nacházejícím se v objektu je další ze základních 

funkcí systému EPS. Aby bylo jakémukoli poplach porozuměno i nevyškolenými osobami 

laické veřejnosti, musí být vyhlášen poplach alespoň akusticky. K tomuto účelu se instalují 

sirény nebo hlasové poplachové systémy. 

Sirény musí mít takovou úroveň, aby přítomné osoby byly jednoznačně informovány o 

vyhlášení požárního poplachu. Sirény musí vyvinout akustický tlak nejméně 85 dB a 

instalují se vždy nejméně dvě. Preferuje se větší množství méně výkonných sirén. 

Minimální doba aktivovaného akustického signálu je 15 minut. 

Zařízení pro hlasové poplachové zprávy je obvykle realizováno pomocí domácího 

rozhlasu, evakuačního rozhlasu, nouzového zvukového nebo hlasového systému. Systém 

musí být navržen tak, aby nebylo možné současně vysílat hlasové zprávy z více než 

jednoho mikrofonu, hlasového modulu nebo generátoru zpráv. 
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Akustické poplachové zařízení je možné doplnit optickým poplachovým zařízením, které 

ale nesmí být použito samostatně. Jakékoli optické požární poplachové zařízení musí být 

jasně viditelné a odlišitelné od ostatních optických signálů použitých v objektu. 

5.4 Zařízení pro potřeby jednotek HZS 

5.4.1 OPPO 

Obslužné pole požární ochrany je zařízení, které se umisťuje do 5 m od vstupu do objektu, 

který je předurčen pro jednotky HZS. Jedná se o doplňující zařízení ústředny EPS, kterým 

se jednoduše ovládají základní funkce využitelné jednotkami HZS jako např. vypnutí 

akustického vyhlášení požáru, zpětného resetování ústředny EPS, odpojení a zapojení 

funkce ZDP. Další funkcí OPPO je signalizace stavu všech vyhrazených PBZ. 

5.4.2 KTPO 

Klíčový trezor požární ochrany je umísťován při vstupu do objektu, areálu. V klíčovém 

trezoru je umístěn generální klíč, kterým je možné odemknout všechny zámky na 

uzávěrech v objektu, a umožnit tak zasahujícím jednotkám HZS vstup do všech částí 

objektu bez použití násilí. 

Vyjmutí generálního klíče z klíčového trezoru je možné za podmínky jeho otevření. 

Klíčový trezor otevírá ústředna EPS při přechodu do režimu Požár. Po otevření prvních 

dvířek ústřednou EPS je potřeba otevřít motýlkovým klíčem druhá dvířka, za kterými je již 

připraven generální klíč. 

Motýlkový klíč má zasahující jednotka HZS s sebou ve vozidlech, pro každý kraj je určeno 

příslušné číselné označení takového motýlkového klíče a všechny objekty vybavené KTPO 

v daném kraji mají tento klíč jednotný. 

5.5 Central-stop, Total-stop 

Tlačítko Central-stop je jedno nebo více tlačítek v objektu, které slouží k vypnutí napájení 

všech okruhů vedení elektrické energie a rozvaděčů elektrické energie, vyjma zařízení a 

rozvodů pro vyhrazená PBZ. Použití tohoto tlačítka je primárně určené pro zasahující 

jednotky HZS, které jeho pomocí zajistí bezpečnost zasahujících příslušníků a dalších 

např. evakuovaných osob před úrazem elektrickým proudem od instalovaných technologií, 

kabelových vedení, elektrických rozvaděčů. Vyhrazená PBZ zůstávají i nadále pod 

napětím a lze je plnohodnotně využívat a ovládat. 
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Tlačítko Total-stop pak vypíná kompletně napájení celého objektu, včetně všech 

technologií, rozvaděčů apod. v hlavní rozvodně, zpravidla umístěné mimo objekt. 

Výhodou je absolutní jistota, že v objektu nemůže dojít k úrazu elektrickým proudem od 

jakéhokoli zařízení, nevýhodou je odpojení i vyhrazených PBZ, které již nelze používat a 

ovládat. Jediná napájená zařízení v tomto případě zůstávají zařízení, která jsou vybavena 

vlastním, nejčastěji bateriovým zdrojem elektrické energie. 

Obě tlačítka musí být jednoznačně označena textem tak, aby jejich identifikace nemohla 

být zaměněna s jinými tlačítky, které slouží k jinému účelu. Použití obou tlačítek je na 

veliteli zásahu, s ohledem na momentální podmínky při zásahu jednotek HZS. 

5.6 Koordinace systému EPS 

Jednotlivé dílčí části komplexního systému EPS, jednotlivá ovládaná a monitorovaná 

zařízení pro konkrétní objekt obvykle zajišťuje specializovaná firma nebo osoba, která 

nese za správnost projektu, montáže a následnou provozuschopnost daného zařízení 

odpovědnost, kterou dokládá oprávněním k projektování nebo montáži od daného výrobce 

systémové komponenty a následně vystavuje prohlášení o montáži a provozuschopnosti 

daného zařízení. 

Bezproblémový chod takové komponenty je základní, nikoli nevyhnutelnou podmínkou 

správné funkce systému EPS objektu jako celku. Systém EPS objektu je tedy nutné 

posuzovat a navrhovat systémově, komplexně. Zejména definovat koordinační podmínky 

všech návazných PBZ a to již v části projektové dokumentace, v PBŘ. 

K ověření správné funkce, systému EPS objektu jako celku, slouží Koordinační funkční 

zkouška, která následuje po dílčích funkčních zkouškách všech jednotlivých komponent 

systému, ale před uvedením systému EPS do provozu. Po uvedení systému EPS do 

provozu je koordinační funkční zkouška opakována periodicky nejméně jednou za rok, 

nebo je-li do systému EPS jakkoli zasahováno. 

Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje ji 

právě projektant PBŘ. Přítomni jsou zkušební technici připojených zařízení. 

Hlavním cílem koordinační funkční zkoušky systému EPS je ověření správné komunikace 

mezi jednotlivými komponentami systému a ústřednou, nastavení správného časového 
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sledu vstupních a výstupních signálů ústředny a ověření správné funkce systému v různých 

režimech, např. při výpadku zdroje elektrické energie. 

Nejčastějšími problémy, které koordinační funkční zkouška odhalí, bývají: 

 nefunkční - závadná komponenta (při velkém množství stejných připojených zařízení) 

 nepřipojená komponenta (zařízení funguje správně, ale není připojeno k ústředně PES) 

 nesprávně nebo reversně fungující komponenta (zařízení je správně připojeno, přijímá 

signály od ústředny, ale není dosaženo chtěného stavu, např. opačný směr proudění 

vzduchu u ventilátorů, zavření zařízení na signál k otevření) 

 nejednotná funkce komponenty v různých režimech (zařízení funguje správně 

v normálním režimu, ale nefunguje při výpadku zdroje elektrické energie, při Total-

stopu, Central-stopu) 

 nedostatečná kapacita náhradních zdrojů elektrické energie (během zkoušek dojde 

k vybití záložních zdrojů elektrické energie dané komponenty, která nefunguje po 

minimální stanovenou dobu, nebo se vlivem velkého množství připojené zátěže 

prokáže nedostatečná kapacita nebo výkon záložního zdroje celého systému EPS) 

6. PROVOZ SYSTÉMU EPS 

Systém EPS lze provozovat v různých režimech. V současnosti se již stalo běžným 

standardem provozování systému EPS s dvoustupňovou signalizací (obr. 6). 1. stupeň 

signalizace poplachu je určen pouze pro obsluhu ústředny, požární hlídku nebo další 

určené osoby. Až po proběhnutí časového intervalu přechází ústředna do 2. stupně 

signalizace, který je určen ke spuštění návazností systému EPS a vyhlášení všeobecného 

poplachu. Provozní stavy jsou ovlivněny druhem aktivovaného hlásiče, manuálního 

tlačítkového nebo automatického. Chování systému je ovlivněno režimem Den, Noc. 

 



David Černý: Systémový návrh elektrické požární signalizace ve vazbě na požárně 
bezpečnostní zařízení 

2014                                                                                                                                      25 

 

obr. 6 - Dvoustupňová signalizace 

6.1 Režim ústředny Den, Noc 

Rozdělení režimu ústředny EPS na Den a Noc nemusí být vázáno na reálnou denní nebo 

noční dobu a nemusí být pouze rozdělením provozu ústředny na provoz s obsluhou a bez 

obsluhy. 

Režim Den se obvykle chápe jako denní doba, během které ve střeženém objektu je 

přítomna stálá služba ústředny EPS, jako je provozní nebo pracovní doba. Doba, kdy jsou 

v objektu přítomni zaměstnanci a návštěvníci. Prioritou chráněných hodnot jsou v režimu 

Den osoby v objektu, kterých je zvýšená koncentrace a je kladen důraz na usnadnění jejich 
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evakuace. V tomto případě je preferovaným ovládaným PBZ, které je pro usnadnění 

evakuace osob z objektu projektován ZOKT. ZOKT je ústřednou EPS spuštěno 

bezprostředně po vyhlášení poplachu. 

Režim Noc je naopak mimoprovozní, mimopracovní doba, ve které se v objektu nenachází 

návštěvníci. Nenachází se v objektu ani personál, nebo jen v minimálních počtech. 

Prioritou chráněných hodnot bývají v režimu Noc materiální hodnoty jako např. 

uskladněné zboží, výrobky, materiál. V tomto případě se ZOKT samočinně nespustí, 

protože zabránění přívodu vzduchu do objektu brzdí rozvoj požáru a v ideálním případě 

může dojít vlivem nedostatku oxidačního činidla k samovolnému uhašení požáru. ZOKT je 

v pohotovostním stavu a umožňuje jeho dodatečného manuálního spuštění, rozhodne-li o 

tom velitel zásahu HZS.  

K rozdělení režimů ústředny na Den a Noc nemusí nutně dojít, vždy s ohledem na daný typ 

provozu objektu. Lze vybrat samostatný režim Den, pro nějž může být typickým příkladem 

objekt obchodního nebo zábavního centra s non-stop provozem. Nebo se dá aplikovat 

samostatný režim noc, např. v objektu skladové haly. 

6.2 Časy t1, t2 

Čas t1 je maximálně 1 minuta. Jedná se o časový interval, který slouží obsluze ústředny 

EPS k tomu, aby zpozorovala vizuální nebo akustický projev ústředny. Pokud obsluha 

zpozoruje ve stanoveném limitu poplašný projev ústředny EPS, potvrdí to předepsaným 

úkonem, čímž přenese ústřednu do odpočítávání času t2. Pokud obsluha nestihne v daném 

limitu zareagovat, EPS samočinně vyhlásí všeobecný poplach a spustí všechna připojená 

ovládaná PBZ. 

Čas t2 se nastavuje v rozmezí do 6 minut. Měla by být co nejkratší, ale aby byla reálná 

s ohledem na velikost a dispozici hlídaného objektu, počet osob a požární riziko. Úkolem 

obsluhy ústředny EPS v běžícím čase t2 je zjištění, která komponenta systému poplašný 

stav způsobuje a kde se nachází. Poté se vydá tuto komponentu v objektu fyzicky vyhledat. 

Pokud na signalizovaném místě vyhodnotí, že se jedná o planý poplachový stav 

zapříčiněný např. technickou závadou, má možnost na ústředně EPS poplachový stav 

stornovat. V případě, že se v časovém limitu t2 nepodaří poplachový stav stornovat, nebo je 

naopak požár ověřen, vyhlásí ústředna EPS všeobecný poplach a spustí všechna připojená 

ovládaná PBZ. 
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Prodloužení času t2 nad 6 minut lze pouze na základě provedení analýzy zdolávání požáru 

s průkazem úspěšného vedení protipožárního zásahu a možné lokalizace a likvidace 

požáru. 

Dalším argumentem pro prodloužení doby t2 je podrobný rozbor doby aktivace 

jednotlivých PBZ, zejména SHZ. 

6.3 Stálá služba 

Stálá služba, nebo také trvalá obsluha je název pro organizační zajištění trvalé přítomnosti 

osob v objektu. Úkolem těchto osob je příjem a vyhodnocení informací hlavní ústředny 

EPS. Stálá služba musí být v objektu 24 h denně a vykonávající osoby musí být k takové 

činnosti prokazatelně proškoleni. 

Nároky na pracovníky stálé služby jsou poměrně vysoké. Je rovněž potřeba, aby 

pracovníků byl dostatek. U velkých objektů nebo rozsáhlých komplexů je k ověření 

technické závady v čase t2 potřeba mít na dané směně současně dva pracovníky, kteří 

komunikují vysílačkou nebo jiným telekomunikačním prostředkem. 

Dalším požadavkem je elementární orientace v ústředně, pracovníci musí rozumět 

textovému hlášení, které jim lokalizuje místo vzniklého problému, musí umět potvrdit čas 

t1, potvrdit poplach nebo naopak planý poplach stornovat a restartovat ústřednu EPS do 

základního režimu. 

I při splnění těchto předpokladů je ke správnému vyhodnocení a řešení situace 

nejrizikovějším prvkem lidský faktor, strach z odpovědnosti, tlak časového limitu, a toto je 

ještě umocněno aktuální stresovou situací. 

Pracovníkům stálé služby je možno technicky pomoci např. grafickou nadstavbou systému 

EPS, která jim usnadní a urychlí orientaci o místě problému v objektu. 

6.4 ZDP na PCO 

Zařízení, které je alternativou střežení objektu stálou službou. Předává zásadní informace 

(signály Požár, Globální Požár, Globální porucha …) z hlavní ústředny EPS na PCO 

místně příslušného KOPIS HZS, které signály vyhodnotí a následně je proveden výjezd 

jednotek HZS - represivní zásah jednotek HZS v objektu nebo zjištění planého poplachu 

v objektu vlivem např. technické poruchy. Od detekce problému, signalizace, přenos 

informace až po výjezd jednotek je vše provedeno zcela bez účasti osob v objektu. 



David Černý: Systémový návrh elektrické požární signalizace ve vazbě na požárně 
bezpečnostní zařízení 

2014                                                                                                                                      28 

Podmínkou připojení objektu na PCO HZS je instalace KTPO a vybavení všech dveří 

v objektu v systému generálního klíče, instalace OPPO, instalace zábleskového majáku nad 

prostorem KTPO. 

ZDP může projektovat, montovat a provádět servis pouze oprávněná osoba, která je 

mandatorní smlouvou definována místně příslušným krajským ředitelstvím HZS. 

Další z podmínek vybavení objektu ZDP, je soulad fyzického označení jednotlivých 

hlásičů požáru, označení v operativní kartě dokumentace zdolávání požáru a půdorysů, 

které jsou umístěny u hlavní ústředny EPS. Tento požadavek je z důvodu usnadnění 

orientace jednotek HZS v objektu a rychlého nalezení aktivovaného hlásiče v rozsáhlých 

objektech, zejména jedná-li se o planý poplach vlivem technické závady komponenty 

systému EPS. 

K eliminaci častých planých poplachů slouží jejich zpoplatnění. První dva plané výjezdy 

jednotek HZS v roce se neplatí. 

Vybavení objektu ZDP tedy přináší před uvedením objektu do užívání zvýšené nároky na 

instalaci dalších zařízení, nutnost zpracovat více projektové dokumentace i dokumentace 

požární ochrany objektu, což přináší zvýšení vstupních finančních nákladů. Tyto 

vynaložené finanční prostředky jsou ale nepatrné ve srovnání s úsporou, kterou jsou 

náklady na mzdy pracovníků stálé služby. Za provoz ZDP je servisními organizacemi 

smluvně účtováno řádově jen několik tisíc Kč měsíčně, o které se dělí s HZS. 

7. KOMENTÁŘ K PRAKTICKÉ ČÁSTI  
Pro praktickou část práce byl vybrán stavební objekt vzorového supermarketu, ke kterému 

byl navržen systém ESP ve vazbě na ostatní PBZ. Návrh systému EPS je v rozsahu 

technické zprávy a výkresové části – půdorysů EPS, blokového schéma zapojení 

komponent. Technická zpráva tvoří přílohu 1 – technická zpráva. Výkresová část tvoří 

přílohu 2 – půdorys EPS a přílohu 3 – blokové schéma. Rozsah zpracování odpovídá 

realizační projektové dokumentaci skutečné stavby. 

Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu 98 m x 45 m s prodejní plochou 3843 m2
. 

Objekt je jednopodlažní, na ploše cca 390 m2
 je dvoupodlažní vestavba.  
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Funkční uspořádání objektu obsahuje prodejní plochu, skladové zázemí, technické zázemí 

a administrativní a sociální zázemí. Součástí je několik samostatných prodejen 

koncesionářů ve vstupním portálu. 

Je uvažováno s rozdělením objektu do požárních úseků dle požadavků ČSN a funkční 

přizpůsobení objektu obecným požadavkům skutečného objektu.  

Objekt je hodnocen jako nevýrobní, ve smyslu ČSN 730802. Konstrukční systém je dle 

této normy hodnocen jako nehořlavý, s požární výškou hp = 0 m. 

Je počítáno s normativním nahodilým požárním zatížením 90 kg/m2
. Většina požárních 

úseků je proto v I. SPB, nejvyšší očekávaný SPB je II. u požárních úseků např. skladů, 

diesel-generátoru.  

Normativní obsazení objektu osobami dle ČSN 730818 je cca 750 osob. Proto je objekt 

hodnocen dle ČSN 730831 jako shromažďovací prostor velikosti cca 2,5 SP ve výškovém 

pásmu 1 VP. 

Vzhledem k parametrům objektu je současným standardem vybavení objektu kompletní 

škálou PBZ, tedy EPS, SHZ i ZOKT. 

7.1 Komponenty systému EPS 

Pro systém EPS byly vybrány prvky firmy Esser Honeywell. Ústředna EPS Esser IQ8 

Control M, doplněná automatickými a teplotními hlásiči odpovídající produktové řady 

Esser IQ8 (obr. 7). 

Kompaktní rozměry, mnoho různých funkcí a možnosti rozšíření činí z tohoto systému 

mnohostranný nástroj pro automatickou požární ochranu. 

Ústředny Esser fungují v následujících provozních stavech: 

 Klidový stav 

 Požár 

 Porucha 

 Odpojení 

 Zkušební provoz 

Ústředna Esser IQ8 Control M splňuje nejvyšší bezpečnostní nároky na komplexní 

monitorování objektu. Zakládá se na výkonné technice kruhové sběrnice Esserbus, vedení 
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kruhové sběrnice odolné proti zkratu a přerušení. Ekonomičnost instalace spočívá ve 

snížené spotřebě kabeláže díky kombinované topologii kruhového vedení a odboček. 

Přípustná délka vedení Esserbus je do 3500 m. Systém podporuje modulární výstavbu 

ústředen. Do sítě Essernet lze zapojit až 31 ústředen. Přenosová rychlost až 500 kBd. 

Kruhových vedení Esserbus s odbočkami lze připojit až 7. 

 

obr. 7 - Variabilita systému Esser 

Na sběrnici lze připojit až 127 účastníků. Senzory jednotlivých hlásičů na sběrnici mohou 

aktivovány a deaktivovány ručně i časově. Esserbus přenáší nejen poplachová, ale i 

poruchová hlášení. 

Připojení návazností – monitorovaných a ovládaných na sběrnici lze pomocí účastníka 

Esserbus Koppler. Jedná se o sběrnici s libovolně programovatelnými vstupy a výstupy. 

Automatické hlásiče Esser IQ8 vynikají především v integraci optické i akustické 

signalizace. Pro optickou signalizaci je vybaven majákem s viditelným úhlem 360°
. Jako 

akustickou signalizaci používá sirénu nebo hlasový výstup. Siréna splňuje díky 92 dB 

nejvyšší bezpečnostní standardy a lze pomocí ní nahradit samostatnou sirénu. 

7.2 SHZ 

V objektu je navrženo vodní sprinklerové SHZ. Rozsah střežených prostor je prodejní 

plocha i většina zázemí objektu. SHZ je z pohledu EPS monitorovaným zařízením. 

Ústředna EPS vyhodnocuje informaci o spuštění SHZ. Systém SHZ se spouští samočinně 

při poklesu tlaku v rozvodném potrubí vlivem prasknutí sprinklerové hlavice. 
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Propojení ústředny SHZ s ústřednou EPS bude kabelové pomocí Esserbus Koppler do 

příslušného Kopplerového okruhu. 

7.3 ZOKT 

Je uvažováno s instalací zařízení ZOKT v rozsahu zejména prodejní plochy a CHÚC 

v prostoru administrativního zázemí.  

Prodejní plocha je rozdělena na dvě samostatné kouřové sekce oddělené středovým 

vazníkem železobetonového skeletu.  

ZOKT je řešeno jako nucené větrání, které zajišťují ventilátory umístěné na konstrukci 

zastřešení objektu. Jako přívod vzduchu jsou uvažovány dveře v obvodovém plášti 

objektu. Tyto dveře budou otevírány signálem z ústředny EPS. Jsou současně uvažovány 

jako únikové cesty pro zajištění potřebného množství a kvality únikových cest. 

ZOKT je z pohledu EPS ovládaným i monitorovaným PBZ. Ústředna EPS vyhodnocuje 

manuální spuštění systému ZOKT a spouští ZOKT při stavu Požár. 

Propojení ústředny ZOKT s ústřednou EPS bude kabelové pomocí Esserbus Koppler do 

příslušného Kopplerového okruhu. 

7.4 Provozní režimy  

Ústředna bude navržena ve dvou režimech – Den a Noc. Tyto dva režimy korespondují 

s výskytem osob v objektu. V režimu Den jde o provozní dobu, ve které se v objektu 

budou zdržovat zákazníci i personál, zejména stálá služba ústředny EPS. V režimu Noc 

bude objekt uzavřen bez přítomnosti osob. 

Jelikož je navrženo připojení objektu na PCO HZS, není stálá služba v objektu 

vyžadována. Její zavedení v provozní době je navrženo z hlediska dozorování objektu a 

vykonávání i jiné nezbytné činnosti těmito osobami. Její zavedení v provozní době je 

důležité z hlediska eliminace planých poplachů a neopodstatněného výjezdu jednotek HZS.  

Rozdělení na provozní režimy Den a Noc prakticky znamená odlišnost v nastavení časů t1, 

t2 pro jednotlivé režimy a rozdílné nastavení ovládaného PBZ – ZOKT. 

7.4.1 Režim Den 

Nastavení časů t1, t2 v režimu Den bude 1 resp. 3 minuty.  



David Černý: Systémový návrh elektrické požární signalizace ve vazbě na požárně 
bezpečnostní zařízení 

2014                                                                                                                                      32 

V čase t1 musí stálá služba ústředny EPS potvrdit přijetí signalizovaného stavu. Volba 

v max. dovolené hodnotě, tedy 1 minuta je zvolena z důvodu předpokladu, že v prostoru 

2.10 – recepce bude personál stálé služby EPS vykonávat i jinou nezbytnou činnost např. 

komunikaci se zákazníky. Musí mít tedy dostatek času, aby signál EPS zpozoroval a začal 

se na problematiku EPS soustředit.  

V případě, že stálá služba neprovede potvrzení přijetí signálu ústředny EPS do 1 minuty, 

přechází ústředna automaticky do stavu Požár a spouští všechny předdefinované procesy 

návazností. 

V čase t2 musí stálá služba ústředny EPS provést fyzické ověření, jestli se jedná o planý 

poplach – technickou závadu, nebo skutečný požár. 

Volba ve střední hodnotě rozpětí, 3 minuty je s ohledem na vzdálenosti a dispoziční 

členění objektu. K usnadnění orientace v prostoru, je u ústředny EPS umístěn půdorys 

projektové dokumentace EPS s umístěním jednotlivých hlásičů. Jejich označení musí 

jednoznačně korespondovat s řetězcem, který uvádí ústředna EPS a současně s fyzickým 

označením každého hlásiče. Vyhledání příslušného hlásiče v půdoryse by nemělo stálé 

službě trvat déle než 45 s. Zbylých 2:15 by mělo s rezervou postačit na cestu k příslušnému 

hlásiči a potvrzení požáru, případně zrušení poplachu a restart ústředny EPS. 

V případě, že stálá služba neprovede další zásah na ústředně EPS do 3 minut, přechází 

ústředna automaticky do stavu Požár a spouští všechny předdefinované procesy 

návazností. 

7.4.2 Režim Noc 

V režimu Noc je objekt uzavřen a nejsou v objektu přítomny osoby. Protože není kým 

ověřit, jestli je signalizovaný stav skutečným požárem nebo technickou závadou jsou časy 

t1, t2 nastaveny na hodnotu 0 sekund. 

Ústředna při jakémkoli signálu monitorovaných zařízení nebo hlásičů přechází do režimu 

Požár a spouští všechny předdefinované procesy návazností.  

Z hlediska ovládaných PBZ je v režimu Noc vyřazeno automatické spuštění systému 

ZOKT. V objektu nejsou osoby, které by bylo nutné chránit před účinky požáru a vlivem 

spotřebování a nedostatku okysličovací látky pro hoření nedochází k urychlování šíření 

požáru. 
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O použití ZOKT rozhoduje velitel zasahující jednotky HZS a spuštění, v případě nutnosti 

odvětrání zakouřeného prostoru, provede manuálně. 

Vzhledem k připojení objektu na PCO HZS vyjíždí jednotky HZS k objektu okamžitě po 

obdržené informaci z ústředny EPS a planý poplach – technickou závadu nebo skutečný 

požár vyhodnotí až jednotka HZS průzkumem objektu. Pro jednotku HZS jsou učeny a u 

vstupu do objektu instalovány zařízení OPPO pro dálkové ovládání základních funkcí EPS, 

KTPO pro vyjmutí generálního klíče pro přístup do objektu a zábleskový maják umístěný 

nad KTPO pro upozornění jednotek HZS na umístění KTPO. 

7.5 Tools 8000 

Esser tools 8000 (obr. 8) je softwarové vybavení, které se využívá pro nastavení a 

programování systému ústředny EPS. Jednotlivé komponenty vlastní ústředny lze nejprve 

namodelovat.  

 

obr. 8 - Pracovní prostředí Tools 8000 

Ve vlastním modelu se nadefinuje zapojení jednotlivých okruhů linek, nadefinuje se jejich 

posloupnost, jejich adresy a typy informací, které dané zařízení poskytuje. Namodelované 

prostředí je možno odladit, odstranit případné chybné nastavení. 

Po vymodelování vlastního hardwarového složení ústředny, nadefinování jednotlivých 

linek – hlásičových, kopplerových a nastavení parametrů všech připojených zařízení lze 

vytvořený program exportovat přímo do ústředny. 
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8. ZÁVĚR 

Bakalářská práce si před samotným započetím rozboru problematiky, sběrem informací a 

výběrem stavebního objektu pro praktickou část, kladla několik cílů, které byly v průběhu 

zpracování naplněny.  

Prvním z cílů bylo vytvoření teoretické části, která by byla dále využitelná jako odborná 

literatura pro seznámení širší veřejnosti, zejména z řad projektantů požární bezpečnosti, 

případně samotných investorů-stavebníků, s podstatnými body systémového návrhu EPS. 

Těžiště této teoretické části práce se nachází zejména v bodech, které jsou ze strany 

projektantů interpretovány chybně, nejednoznačně nebo jsou zcela opomenuty. 

Jestli vznikl hodnotný text, který se bude lišit od již publikované literatury a bude k užitku 

i ve svém dalším využití, lze vyhodnotit pouze úsudkem a k ověření bude potřeba delšího 

času.  

Možnost vyzkoušet si vypracovat část projektové dokumentace stavby a získat tím na 

řešení problematiky návrhu EPS opačný pohled, než než je pohled správního úřadu, který 

kontroluje již zpracovanou projektovou dokumentaci v kontextu právních a normativních 

předpisů, bylo druhým hlavním cílem. 

Zpracování praktické části bakalářské práce, i přes rozsáhlý teoretický základ, bylo 

významně obtížnější, než jsem očekával a bylo velkým přínosem. Pro úspěšné vypracování 

praktické části bylo nutné doplnit mimo odborných, teoretických informací i dovednosti 

ovládání grafického kreslícího softwaru.  

Závěrem je tedy konstatování, že zpracováním této kvalifikační práce jsem si značně 

rozšířil úhel pohledu a objem vědomostí na složitou problematiku systému EPS, které budu 

nadále využívat při práci komisaře státního požárního dozoru – stavební prevence, HZS 

Ústeckého kraje.  
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1 

1 Úvod 

Projektová dokumentace řeší systém EPS v budově „Vzorového supermarketu“ v rozsahu 

realizační projektové dokumentace. 

2 Použité podklady 

Podkladem pro zpracování části realizační projektové dokumentace EPS je projektová 

dokumentace - požárně bezpečnostní řešení stavby.  

Podkladem pro použití jednotlivých komponent systému jsou Technické podklady výrobce 

– Honywell Esser. 

Rozvodná soustava: 1+N+PE 50 Hz, 230V/400V, TN-S, Ochrana před nebezpečným 

dotykem soustavy TN-S – samočinným odpojením zdroje, Ochrana před nebezpečným 

dotykem u soustavy EPS – bezpečným napětím SELV (24Vss) 

Dokumentace je zpracována v souladu s právními a normativními přepisy platnými v době 

zpracování, zejména: 

 ČSN 73 08 75 – Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

 ČSN 34 27 10 – Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, 

kontrola, servis a údržba 

 ČSN 73 08 48 – Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody 

 ČSN 34 23 00 – Vnitřní rozvody sdělovacích zařízení 

 ČSN 33 20 00 – Elektrické instalace nízkého napětí 

3 Použité komponenty 

Jsou použity prvky společnosti Honeywell Esser. Ústředna EPS Esser IQ8 Control M, 

doplněná prvky odpovídající produktové řady Esser IQ8. Manuálními hlásiči, 

automatickými opticko-kouřovými a teplotními hlásiči. 
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3.1 Ústředna EPS – ESSER IQ8 Control M (808004) 

Hlavní ústředna je zvolena ESSER IQ8 Control M, která nabízí následující vlastnosti: 

 Max. sedm pozic pro mikromoduly. 

 Max. sedm mikromodulů analogové kruhové sběrnice esserbus. 

 Provoz na kruhové lince. 
 Zachování provozu i při zkratu a přerušení. Možnost realizace odboček. 
 Instalace kruhové sběrnice sdělovacím kabelem typ I-Y(ST)Y 0,8 v délce až do max. 3,5 km. 

 Až 127 hlásičů požáru (skupin hlásičů) na kruhové sběrnici. 
 Až 32 kopplerů esserbus na kruhové sběrnici. 
 Režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2 k vyloučení falešných poplachů. 

 Svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu. 

 Tři volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s 
napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení. 
 Rozhraní TTY nebo RS485, přímo na základní desce. Možnost RS 232 nebo TTY v podobě mikromodulu. 

Možnost propojení do sítě pomocí kruhové sběrnice essernet až s 30 dalšími ústřednami, zachování provozu 
sběrnice i při zkratu a přerušení. 
 Možnost připojení na grafické systémy řízení a správy. 

 Ovládací panel s LCD displejem. 

 Paměť událostí až 10 000 hlášení. 
 Všechny mikromoduly kompatibilní se systémem 8000. 

 Rozhraní pro interní tiskárnu. 

 Možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou. 

 Doplňkové výkonové parametry a charakteristické znaky sběrnice esserbus-Plus 

 Max. 4 analogové mikromoduly kruhové sběrnice esserbus-Plus 

 Signalizační zařízení s napájením po sběrnici, synchronním řízením, akustickým signálem, provedení dle 
DIN EN 54-3, akustický tón poplachu dle DIN 33404 

 Až 48 hlásičů s integrovanými signalizačními zařízeními IQ8Quad/x (podle typu) a až 32 signalizačních 
zařízení IQ8Alarm na kruhové sběrnici 
 

 

 
 

 

Jmenovité napětí 230 V AC 

Jmenovitý proud 
0.35 A 0.35 A (standardně); 0,7 A 
(esserbus PLus)  

Výstupní napětí 12 V DC  

Klidový proud 
cca. 215 mA (základní sestava bez 

ovládacího panelu)  

 
cca.230 mA (základní sestava s 
ovládacím panelem)  

Proud pro externí spotřebiče 2 A 

Kapacita akumulátoru max. 2 x 12 V/24 Ah  

Teplota okolního prostředí -5 °C ... 45 °C  

Stupeň krytí IP30  

Skříň / Kryt 
ABS, 10% skelného vlákna pro 

výztuhu, V - 0  

Barva šedá podobná Pantone 538  

Rozměr Š: 450 mm V: 640 mm H: 185 mm  



David Černý: Systémový návrh EPS ve vazbě na PBS 

Příloha 1 – Technická zpráva 

 

3 

Umístění ústředny v prostoru 2.10 – recepce objektu. Ústředna EPS musí být v souladu 

s ČSN 73 08 75 provedena v samostatném požárním úseku – bude provedeno umístění 

ústředny v boxu v provedení EI 30 DP1, včetně požárního uzávěru otvoru v provedení EW 

30 DP1. 

Součástí ústředny bude záložní akumulátor 24V/24Ah. 

 Hlavní ústředna bude vybavena třemi kruhovými linkami Esserbus. Dvě budou sloužit pro 

připojení automatických a manuálních hlásičů a třetí linka bude určena pro vstupně – 

výstupní prvky Koppler. 

Ovládací a signalizační prvky jsou umístěny na čelním panelu ústředny. 

Označení jednotlivých připojených hlásičů hlavní ústředny EPS musí být unikátní a 

jednoznačně korespondovat označení v půdorysu EPS. Toto označení musí být provedeno 

na každém hlásiči fyzicky, v dostatečné velikosti pro čtení jednotek HZS. 

3.2 Detekční zařízení – hlásiče  

Automatické i manuální hlásiče požáru jsou rozmístěny dle požadavků ČSN 73 08 75 a 

ČSN 34 27 10. Hlásiče jsou propojeny do dvou kruhových linek. Umístění hlásičů je nutno 

dodržet, jakékoli posunutí o vzdálenost větší než 1 m není možné. 

Při instalaci je nutné dodržet instalační pokyny udané výrobcem zařízení. 

Použity jsou následující typy hlásičů Esser IQ8: 
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3.2.1 Automatický hlásič Esser IQ8 Quad – opticko-kouřový (802371) 

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé 

detekci požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní 

kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, 

indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. 

Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní optickou signalizaci lze připojit jako 

doplněk. 

 

 

 

 

 

Umístění jednotlivých hlásičů vždy na stropní konstrukci v nejvyšším místě prostoru. 

Pozice patrná z výkresu (Příloha 2 – půdorys EPS). V prostorech instalovaných snižujících 

podhledů umístěna druhá vrstva hlásičů na stropní konstrukci v prostoru nad podhledem. U 

hlásičů nad snižujícím podhledem bude instalována optická signálka na půdorysném 

průmětu hlásiče na snižující podhled. 

 

 

Provozní napětí 8 ... 42 V DC  

Klidový proud při 19 V DC 50 A 

 cca. 280 A @ 42 V  

Proud při poplachu bez komunikace 18 mA 

Kontrolovaná plocha max. 110 m²  

Kontrolovaná výška max. 12 m  

Rychlost proudění vzduchu 0 ... 25.4 m/s  

Provozní teplota -20 °C ... 72 °C  

Teplota skladování  -25 °C ... 75 °C  

Stupeň krytí IP 43  

Materiál ABS plast  

Vlhkost vzduchu < 95 % (bez orosení)  

Barva bílá podobná RAL 9010  

Hmotnost cca. 110 g  

Specifikace hlásiče EN 54-7  
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3.2.2 Automatický hlásič Esser IQ8 Quad – termodiferenciální (802271) 

Automatický hlásič s rychlým polovodičovým snímačem k bezpečné a spolehlivé detekci 

požárů s rychle stoupající teplotou, s integrovaným rozlišením maximální hodnoty k 

detekci požárů s pomalými nárůsty teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou 

inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, uložením 

poplachů a provozních dat v paměti, indikací poplachu, softwarovým adresováním a 

samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní 

optickou signalizaci lze připojit jako doplněk. 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění na stropní konstrukci v prostoru pekárny. 

Provozní napětí 8 ... 42 V DC  

Klidový proud při 19 V DC 40 A 

 cca. 220 A @ 42 V  

Proud při poplachu bez 
komunikace 

18 mA 

Kontrolovaná plocha max. 30 m²  

Kontrolovaná výška max. 7.5 m  

Rychlost proudění vzduchu 0 ... 25.4 m/s  

Provozní teplota -20 °C ... 50 °C  

Teplota skladování  -25 °C ... 75 °C  

Stupeň krytí IP 43  

Materiál ABS plast  

Vlhkost vzduchu < 95 % (bez orosení)  

Barva bílá podobná RAL 9010  

Hmotnost cca. 110 g  

Specifikace hlásiče EN 54-5 A1  

Rozměr Ø: 117 mm V: 49 mm (62 mm s paticí)  



David Černý: Systémový návrh EPS ve vazbě na PBS 

Příloha 1 – Technická zpráva 

 

6 

3.2.3 Manuální hlásič Esser IQ8 - tlačítkový  (804905) 

K použití na sběrnici Esserbus a Esserbus-PLus, s uložením poplachu do paměti a indikací 

poplachu. Možnost připojení standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici 

pracuje hlásič v režimu nouzového provozu. 

 

 

 

 

Umístění v únikových cestách ve výšce cca 1,2 -1,5 m nad podlahou. Kryt v červené barvě. 

3.3 Kabelové rozvody 

Kabelové rozvody EPS jsou vedeny v trasách – žlabech, které jsou odděleny od ostatní 

instalace. Odstup od silového vedení je min. 6 cm při křížení a min. 20 cm při souběhu. 

Odbočná kabeláž je ukotvena a všechny kabelové trasy jsou provedeny s požární odolností. 

Požadovaná minimální doba funkčnosti napájecích kabelových rozvodů je: 

 zařízení pro akustické vyhlášení požáru – min. 30 minut (třída funkčnosti P30-R), 

 ovládací kabely od EPS – min. 15 minut (třída funkčnosti P15-R), 

 nouzové osvětlení – min. 60 minut (třída funkčnosti PH60-R), 

 stabilní hasicí zařízení – min. 60 minut (třída funkčnosti PH60-R), 

 zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru – min. 30 minut (třída funkčnosti PH30-R), 

 požární klapky VZT (v případě, že pro svou funkci potřebují trvalou dodávku el. 

energie) – po dobu požadované požární odolnosti, 

Použity jsou kabely PraFlaGuard F (1x2x0,8, 2x2x0,8 a 4x2x0,8) – jedná se kabely 

funkční při požáru v provedení B2CA-s1-d0 s odolností PH90-R, PS90, E90. 

Provozní napětí 8 ... 42 V DC  

Klidový proud při 19 V DC 45 A 

Proud při poplachu bez 
komunikace 

18 mA 

Indikace provozu LED, zelená  

Indikace poplachu LED dioda, červená  

Počet hlásičů/skupina 
10 hlásičů / skupina; 127 hlásičů / kruh 
(dle VdS)  

Připojovací svorka max. 2.5mm² (AWG 26-14)  

Provozní teplota -20 °C ... 70 °C  

Teplota skladování  -30 °C ... 75 °C  

Stupeň krytí IP44 (in housing), IP55 (with accessory)  

Skříň / Kryt PC ASA plast  

Hmotnost cca. 236 g (s krytem)  

Specifikace hlásiče pr EN 54-11, typ B  



David Černý: Systémový návrh EPS ve vazbě na PBS 

Příloha 1 – Technická zpráva 

 

7 

3.4 Vstupně – výstupní prvky Esserbus Koppler 

Esserbus Koppler je zařízení komunikující s ústřednou EPS přímo prostřednictvím vedení 

Esserbus, pomocí něhož lze připojit do systému EPS ESSER některé automatické hlásiče, 

tlačítkové hlásiče (neadresovatelné) i speciální hlásiče. Kromě čtyř vstupů jsou k dispozici 

ještě dva volně programovatelné reléové výstupy. Koppler Esserbus vyžaduje externí 

napájení. 

Jsou použity následující typy Kopplerů 4in/2out a 12 relé. Tyto vstupně – výstupní prvky 

jsou umístěny v prostoru . Slouží k ovládání všech návazností systému EPS, monitorovaná 

a ovládaná PBZ. 

3.5 Akustické vyhlášení poplachu 

Pro včasné upozornění na nebezpečí požáru a pro řízení evakuace je v rámci 

shromažďovacího prostoru a na všech únikových cestách z něj, dále v zázemí, skladech, 

administrativních a sociálních prostorech instalováno zařízení evakuačního rozhlasu. 

Zařízení s mikrofonem je umístěno v informačním místě u vstupu na prodejní plochu a v 

kanceláři vedoucího, kde je instalována rozhlasová ústředna Evakuačního rozhlasu.  

Kromě možnosti přímo řídit evakuaci osob přes mikrofon a vysílací zařízení, je toto 

zařízení vybaveno i automatickým přehráváním zprávy (informace pro zaměstnance). Dále 

je po nastaveném zpoždění automaticky aktivováno přehráváním nekódované zprávy pro 

návštěvníky, která v případě signálu některého z hlásičů EPS po vyhlášení všeobecného 

poplachu automaticky vysílána do reproduktorů evakuačního rozhlasu a vybízí ke 

klidnému odchodu osob z objektu. 

Evakuační rozhlas je samočinně aktivován nejpozději do 1 minuty od vyhlášení 

všeobecného poplachu ústřednou elektrické požární signalizace a vyřazuje z provozu 

veškeré jiné ozvučení.  

Mimo samočinného spouštění od EPS bude zajištěna možnost přímého ovládání od 

ústředny EPS z místa s nepřetržitou službou po dobu funkce shromažďovacího prostoru 

(prodejní doba). 
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3.6 ZDP 

Navržený systém EPS bude připojen ZDP na PCO HZS. Z jednotlivých PBZ (EPS, ZOKT, 

SHZ) jsou přenášeny následující informace: 

 PROVOZ 

 PORUCHA 

 POŽÁR 

4 Návaznosti systému 

Mimo světelné a akustické signalizace požárně nebezpečné situace zařízení EPS ovládá 

další požárně bezpečnostní a technická zařízení. Od ovládacích panelů ZOKT je na 

ústřednu EPS přenášena informace Požár. Dále je na ústřednu EPS přenášena informace o 

poloze a stavu požárních klapek a stěnových požárních uzávěrů instalovaných na 

vzduchotechnickém zařízení a chodu čerpadla sprinklerového hasicího zařízení.  

Spouštění zařízení ZOKT je provedeno na základě vyhlášení požárního poplachu min. ze 

dvou automatických hlásičů EPS v příslušné kouřové sekci.  

Stabilní hasicí zařízení reaguje na nárůst teploty nad 68°C prasknutím tepelné pojistky a 

zahájením hašení. Následkem prasknutí tavné pojistky dochází k poklesu tlaku v potrubí a 

automatickému spuštění čerpadla SHZ. Spouštění SHZ je signalizováno na ústřednu EPS. 

Je realizováno následující propojení: 

 přenos informací mezi ovládacími panely ZOTK a ústřednou EPS  

 přenos informací mezi ústřednou SHZ a ústřednou EPS 

 přenos informací mezi ústřednou měření a regulace a ústřednou EPS (vypínání 

provozní vzduchotechniky) 

 přenos informací mezi ústřednou EZS a ústřednou EPS (pokyn k odblokování vstupů,  

atp.) 

 pro snadnou orientaci zasahující jednotky HZS je nad klíčovým trezorem u hlavního 

vstupu pro HZS instalován zábleskový maják 

Systém EPS a PBZ bude provozován ve dvou režimech – DEN a NOC. 
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4.1 Režim DEN 

Režim den bude provozován v provozní době objektu, tedy každý den od 09:00 do 21:00. 

V provozní době bude v objektu přítomna stálá služba v prostorech recepce 2.10, kde bude 

zavedena telefonní linka pro přímé ohlášení požáru a umístěna hlavní ústředna EPS. Dále 

je z tohoto místa zajištěna  možnost použití zařízení evakuačního rozhlasu. 

Nastavení časových intervalů t1 a t2 na ústředně EPS dle kapitoly 4.5 ČSN 73 08 75: 

 t1 = 1 min,   

 t2 = 3 min. 

4.1.1 Nastavení návazností 

Od automatických hlásičů  

 spuštění požárních ventilátorů nuceného požárního odvětrání příslušné kouřové sekce 

při signalizaci jednoho hlásiče – spuštění při všeobecném poplachu, dále při signalizaci 

dvou samočinných hlásičů EPS – ihned 

 otevření automatických vstupních dveří, a dveří v obvodových stěnách objektu pro 

přívod vzduchu 

 otevření světlíku přirozeného odvětrání prostoru chráněné únikové cesty  typu A 

 uzavření otvorů v požárně dělící konstrukci požárními uzávěry, které budou v běžném 

provozním režimu otevřené  

 vypnutí provozní vzduchotechniky  

 uzavření požárních klapek ve vzduchotechnických rozvodech a stěnových požárních 

uzávěrů  

 přerušení  běžného ozvučení a  spuštění evakuačního rozhlasu  

 uvolnění  klíčového trezoru a hlášení požáru přes ZDP na operační středisko  HZS - při 

všeobecném poplachu.  

 

Od manuálních hlásičů  

 uzavření otvorů v požárně dělící konstrukci požárními uzávěry, které budou v běžném 

provozním režimu otevřené 

 spuštění požárních ventilátorů nuceného požárního odvětrání příslušné kouřové sekce 

současně s tím otevření automatických vstupních dveří, a dveří v obvodových stěnách 

objektu pro přívod vzduchu 

 otevření světlíku přirozeného odvětrání prostoru chráněné únikové cesty  typu A 
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 vypnutí provozní  vzduchotechniky  

 uzavření požárních klapek ve vzduchotechnických rozvodech a stěnových uzávěrů  

 přerušení běžného ozvučení a spuštění evakuačního rozhlasu pro vyhlášení evakuace 

 uvolnění klíčového trezoru a ohlášení požáru přes ZDP na operační středisko HZS - 

ihned.   

4.2 Režim NOC 

Režim noc bude v mimo-provozní době objektu, tedy každý den od 21:00 do 09:00. V tuto 

dobu není v objektu stálá služba a vyhodnocení stavu provede ústředna EPS. Ohlášení 

požáru provede ZDP na operační středisko HZS. 

Nastavení časových intervalů t1 a t2 na ústředně EPS dle kapitoly 4.5 ČSN 73 0875: 

 t1 = 0 min,   

 t2 = 0 min. 

4.2.1 Nastavení návazností: 

 vypínání provozní VZT, 

 uzavírání požárních klapek ve vzduchotechnických rozvodech a stěnových uzávěrů; 

 uzavření všech požárních uzávěrů (které budou  v mimopracovní době v otevřené 

poloze),  

 uvolnění klíčového trezoru a ohlášení požáru přes ZDP na operační středisko HZS 

Ústeckého kraje - ihned.   

5 Dodávka elektrické energie 

Požárně bezpečnostní zařízení, technické a technologické zařízení, které musí zůstat 

v provozu i při požáru, 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 zařízení po požadovanou dobu. Přepnutí na druhý napájecí zdroj 

musí být samočinné. Tyto zařízení se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně 

nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při 

odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.  

Veškerá zařízení v objektu budou napájena z veřejné distribuční sítě, jako druhý nezávislý 

zdroj napájení elektrickou energií bude v objektu instalován diesel-generátor, který je 
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navržen tak, aby byl schopen po požadovanou dobu zajistit dodávku elektrické energie 

k následujícím zařízením: 

 nouzové osvětlení – doba funkčnosti 60 minut (záložním zdrojem pro nouzové 

osvětlení je UPS instalovaná v prostoru místnosti č. 6.14) 

 zařízení pro vyhlášení požárního poplachu (evakuační rozhlas) – doba funkčnosti 30 

minut (v případě, že nebude instalováno zařízení s vlastními zdroji) 

 požární klapky ve VZT potrubí (v případě, že pro svou funkci potřebují trvalou 

dodávku el. energie) – po dobu požadované požární odolnosti 15 minut 

 zařízení EPS (bude instalováno zařízení s vlastními zdroji) 

 zařízení ZOTK včetně určených východových dveří s funkcí přívodních otvorů pro 

ZOTK 

 zařízení SHZ (budou instalována dvě elektrická čerpadla SHZ, s požadavkem na 

napojení na náhradní zdroj)  

 

 






