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Anotace 

HABRYCH, V. Hlediska ovlivňující návrh EPS.  Bakalářská práce, Ostrava, VŠB-TU, 

FBI, 2009. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou elektrické požární signalizace z hlediska 

jejího navrhování a integrace do systémů řízení budov. V první části práce je představen 

systém elektrické požární signalizace, jeho základní funkce a prvky. Druhá část se věnuje 

návrhu systémů, který je zde rozdělen na dvě etapy. První je zaměřena na výběr vhodného 

principu detekce požáru, s upozorněním na některá významná hlediska ovlivňující volbu 

a umístění hlásičů požáru. Druhá je věnována řešení otázek volby ústředny EPS. 

Následující části práce jsou věnovány technologiím budov a posouzení aspektů integrace 

požární signalizace do systému řízení budovy. 

 

Klíčová slova: požár, signalizace, detekce, systém, návrh, integrace, řešení, řízení,        

 

 

Anotation 

HABRYCH, V. The Aspects Affecting Design of EPS System. The Bachelor study, Ostrava, 

VŠB-TU, FBI, 2009. 

 

 The theses deals with Fire Alarm Signalization System from an aspect of its 

designing and integration into the control building systems. In the first part  Fire Alarm 

Signalization System  is presented, its basic functions and elements. The second part, with 

has two parts, concerns with designing of these systems. The first is pointed to the suitable 

selection of fire detection principle, stressing some important aspects affecting selection 

and localization of fire signalization devices. The second is focused on the selection of the 

Fire Central Office. Next part of work are about technologies in buildings. They review 

aspects for integration of Fire Alarm Signalization into the buiding´s control systems.        
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1. Úvod 
 

Požární bezpečnost má v oblasti bezpečnosti staveb stále větší význam. Je to dáno 

zejména nárůstem rozlehlosti a složitosti nyní realizovaných komplexů budov, a s tím 

rovněž úzce související problematikou využití množství nově vyvinutých materiálů 

a technologických zařízení nezbytných pro provoz takto koncipovaných budov. 

V současnosti tedy v podstatě není technický problém navrhnout a realizovat takovou 

budovu, která bude mít několik pater pod zemí, desítky pater nad zemí a bude využívána 

pro všechny lidské činnosti, které nás napadnou.  

Při návrhu megalomanských projektů je ovšem důležité mít na paměti především 

bezpečnost lidí a následně majetku, uvnitř i v okolí takového komplexu. Dochází zde 

ke kumulaci velkého množství lidí na poměrně malém prostoru, mnohdy daleko 

od východu z budovy na volné prostranství, kteří při vzniku mimořádné události, mezi 

které požár bezesporu patří, budou mít snahu ohrožený prostor opustit, 

evakuovat se. Důležitým faktorem je v takovém případě je čas, tedy doba od vzniku 

události do doby, kdy lze evakuaci považovat za bezpečně proveditelnou. Čím dříve 

budeme vznik požáru schopni zaznamenat, tím dříve může být zahájena evakuace a mohou 

následovat i práce související s jeho likvidací. 

Vzhledem, k již zmiňované velké rozlehlosti realizovaných komplexů budov 

je nemyslitelné včasnou detekci zabezpečit trvalou kontrolou všech prostor před 

vznikajícím požárem jinak, než vhodným sledovacím zařízením. Nejvyužívanějším 

prostředkem pro detekci vznikajícího požáru v budovách a technologických zařízeních 

je v současné době systém elektronické požární signalizace EPS, jehož detekční 

spolehlivost vychází z mnoha aspektů, které je třeba při návrhu zohlednit.  

V této práci se proto chci věnovat charakteristice systému elektrické požární 

signalizace, dále bych rád poukázal na některá hlediska která by neměla být opomíjena při 

návrhu tohoto systému. Jak bylo již uvedeno jsou současné budovy vybavovány i řadou 

dalších provozně důležitých technologií, funkce některých systémů se s EPS navzájem 

prolínají. V takovém případě není od věci vzhledem k předpokladu zjednodušení 

a zlevnění instalace, provozu i obsluhy, posoudit možnosti a přínos integrace (sloučení) 

EPS a dalších technologií. Na základě toho, se v závěru práce pokusím posoudit aspekty 

a možnosti integrace EPS a systémů řízení budovy. 
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2. Rešerše 
 

Literatura zabývající se přímo problematikou integrace EPS do systémů řízení 

budovy nebyla z dostupných zdrojů nalezena, proto v rešerších představené publikace jsou 

z oblastí, ze kterých práce vychází. Jde především o problematiku návrhu EPS 

se zaměřením na vhodný návrh detekce požáru a o problematiku inteligentních budov 

a integrace systémů v takto koncipovaných stavbách.   

 

DUDÁČEK, A. Automatická detekce požáru. Edice SPBI Spektrum 26., 1. vyd. Ostrava : 

SPBI, 2000. ISBN 80-86111-62-8. 

Publikace řeší problematiku detekce vzniku požáru v uzavřených prostorách. Je zde 

zmíněn význam elektrické požární signalizace a její prvky. Dále jsou představeny postupy 

umožňující výpočet reakční doby hlásičů požáru na základě matematického modelování 

požáru. Závěr knihy se věnuje  lokalizací požáru pomocí autonomních hlásičů požáru.  

 

KOLEKTIV AUTORŮ, Stavební kniha 2006 - Systémové řízení budov. EXPO DATA 

spol, s r.o., Brno 2006, ISBN 80-7293-164-4 

 Publikace se zabývá problematikou systémového řízení budov s návazností 

na energetickou úsporu moderních staveb. Pro účely této práce jsou významné zejména 

kapitoly IV, V, VI, které se zabývají technologiemi v budově a jejich vazbami. 

 

TRIVIS [online], KONÍČEK, T., KOCÁBEK, P., Inteligentní budova anebo Facility 

Management z různých pohledů. Dostupné na 

:http://www.trivis.info/view.php?cisloclanku=2009031002, Vydáno dne: 10. 3. 2009 

 Článek představuje integraci z pohledu efektivnosti provozu, přístupu člověka 

a poukazuje na nezbytnost využití vhodného softwaru při správě budov. 

 

 Tzbinfo [online], JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. Inteligentní 

budovy I, II, III, IV, V. Dostupné na: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=1143, 

(bez uvedení data)  

Řada navazujících článků zabývající se základními specifiky pojetí koncepce 

inteligentních budov. Dále jsou zde popsány systémy, které zpravidla tvoří  technologické 

vybavení inteligentních budov spolu s jejich základními funkcemi. 
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3. Elektrická požární signalizace – EPS 

3.1. Základní charakteristika a funkce 
Systém elektrické požární signalizace představuje v současné době jeden 

z nejčastěji využívaných systémů pasivní požární ochrany budov. Jde o ucelený systém, 

který se skládá ze tří základních zařízení a to, z hlásičů požáru z ústředny EPS 

a doplňujících zařízení. Z pohledu současné platné legislativy v oblasti požární ochrany, 

je systém EPS dle §4 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. (Vyhláška o požární prevenci) zařazen 

mezi vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení  

Základní funkcí EPS je včasná, spolehlivá detekce vznikajícího požáru s optickou a 

akustickou signalizací stavu na určeném místě. U rozsáhlejších aplikací zajišťuje EPS také 

automatické řízení funkce dalších požárně bezpečnostních zařízení, případně jiných 

navazujících technologií, jejichž spuštění či naopak odstavení má významný vliv na další 

vývoj požáru. Instalace EPS v objektu tak přispívá k zvýšení  bezpečnosti osob  a ochrany 

majetku.      

3.2 Včasná detekce 
  Na Obrázku 1 je znázorněn předpokládaný průběh teploty v různých fázích 

rozvoje požáru v uzavřeném prostoru, je z něho patrné, že s narůstajícím časem narůstá i 

teplota (pokud vlivem nedostatku paliva nebo oxidačního činidla nedojde k samovolnému 

přerušení hoření) až se požár vlivem nárůstu teplot dostane takřka skokovou změnou 

do fáze plně rozvinutého. Z obrázku je patrné, že čím dříve bude vznikající požár 

detekován a následně zahájena jeho likvidace, tím více snížíme předpoklad dalšího 

rozvoje. To, jak rozvinutý požár jsme schopni detekovat úzce souvisí i s množstvím sil 

a prostředků potřebných pro zásah či evakuaci ohrožených osob, dále také se škodami 

způsobenými požárem samotným a případně škodami způsobenými jeho likvidací. Včasná 

detekce vznikajícího požáru je tedy jedním z nezbytných předpokladů jeho rychlého 

a úspěšného zdolání již v počáteční fázi [1].   

Velmi citlivé detekce požáru může být schopen člověk pomocí svých smyslů, jde 

zejména o čich, zrak a vnímání tepla. Zaznamenání požáru člověkem je ovlivněno 

splněním podmínky přítomnosti v dostatečné blízkosti místa s projevem hoření potřebným 

pro lidský vjem, momentální bdělosti [2]. Důležitým předpokladem úspěšné detekce 

člověkem je rovněž schopnost adekvátně vyhodnotit vzniklou situaci, předat srozumitelnou 

a přesnou varovnou informaci na správné místo, nebo provést opatření vedoucí k snižování 

následků a k likvidaci požáru. Nebude-li některá z uvedených podmínek splněna, 
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nemůžeme hovořit o dokonalé včasné detekci. Jako v ostatních oblastech lidské činnosti 

tak i pro detekování požáru je v současné době využívána moderní technika, 

která je schopna požár nejen celkem přesně automaticky detekovat, ale i spolehlivě přenést 

informaci o něm na předem určená místa a dokonce i samočinně zahájit jeho likvidaci.     

 

Obrázek 1- Předpokládané fáze průběhu požáru v uzavřeném prostoru 

 

3.3. Princip automatické detekce    
Automatická detekce požáru je založena na sledování (měření) a vyhodnocování 

fyzikálních změn souvisejících s právě vznikajícím, nebo rozvinutým požárem v daném 

prostoru. Pro detekování využíváme: 

� Parametry požáru nesouvisející s pohybem produktů hoření. Využitelné 

je v tomto případě sledování parametrů elektromagnetického vyzařování 

při požáru, a to složení spektra a intenzity vyzařování. Požár vyzařuje 

v rozsahu vlnových délek, od infračervené oblasti (IR 100 µm – 

760nm), přes viditelnou, po ultrafialovou (UV 360nm – 10nm) oblast.   

V oblasti IR se uvolňuje při plamenném hoření až 20% energie 

elektromagnetického vyzařování plamene formou radiace, zatím 

co v UV oblasti asi jen o 0,4% této energie. Z tohoto pohledu je IR 

oblast pro detekci výhodnější, ale vyvstává zde problém možného 

rušení. Za nejčastější a nejstabilnější rušivý zdroj je považováno slunce. 

Jako vhodná se z pohledu detekce a eliminace okolních rušivých vlivu 

vyvolaných především slunečním zářením jeví detekce požáru 

s vyhodnocování vyzařování plamenu požáru na vlnových délkách např. 
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2,8 případně 4,3 µm. (poloha vibračních pásů CO2). Vyhodnocování 

je rovněž doplněno o detekci a vyhodnocení modulačního kmitočtu 

plamenu. 

� Parametry požáru související s šířením produktů hoření. Zde využíváme 

nárůstu teploty při požáru, který vyvolává konvektivní proudění, jehož 

vlivem dochází jednak, ke změně teploty pod stropem, ale také 

k pohybu produktů hoření ke stropu místnosti. Jedním sledovaným 

parametrem zde může být teplota, u které můžeme měřit její absolutní 

hodnotu, rychlost nárůstu a změny teploty vzniklé turbolentním 

prouděním pod stropem místnosti a druhým může být výskyt požárních 

aerosolů ve sledovaném prostoru. 

Snímačem naměřená hodnota sledovaného parametru se vhodnou formou převede 

na elektrický signál zpracovatelné a vyhodnotitelné úrovně. Tento proces je ve sledovaném 

prostoru realizován automatickými (samočinnými) hlásiči požáru [4]. 

 

3.4. Hlásiče požáru 
Hlásiče požáru jsou základním stavebním prvkem systému EPS. Na základě 

vyhodnocení vstupního signálu hlásič předává ústředně informace o stavu v jakém 

se nachází, rozlišujeme stav „ PROVOZ“ a stav „POŽÁR“. V případě vyhlášení stavu 

požár, každý hlásič pro snadnější lokalizaci tento stav opticky signalizuje v případě, 

že je hlásič pohledově zastíněn, je tato signalizace vyvedena ze svorek hlásiče na viditelné 

místo paralelní signalizací. Signalizace hlásiče je významná zejména u systémů 

s kolektivní adresací (viz. níže), kde lokalizace místa možného požáru je udávána 

s přesností na hlásící linku, což v některých případech může pokrýt i několik místností. 

 

Hlásiče požáru můžeme dělit podle mnoha parametrů, základní dělení podle 

principu funkce je na tlačítkové a samočinné.  

Automatické lze dále například dělit, podle střeženého prostoru na bodové,  

lineární a liniové, podle sledovaného fyzikálního parametru na teplotní, kouřové, 

vyzařování plamene, speciální a multisenzorové, další možné dělení je podle 

vyhodnocování změn daného parametru na maximální, diferenciální, kombinované.    
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 3.4.1.  Tlačítkové hlásiče 
 Tlačítkové hlásiče požáru, viz. Obrázek 2, jsou určeny k ručnímu vyhlášení 

požárního poplachu. Vyhodnocení stavu „POŽÁR“ provede na základě svých vjemů 

přítomná osoba, která rozbitím ochranného sklíčka, případně následným stlačením 

aretačního spínače, předá informaci k dalšímu zpracování do systému EPS.  

 Instalace tlačítkových hlásičů požáru se provádí na viditelná místa uvnitř i vně 

objektu na únikových cestách, obchůzkových trasách strážných a všude tam, kde lze 

předpokládat zvýšené riziko vzniku mimořádné události (laboratoře, nebezpečné 

technologie)[7].  

 

 

Obrázek 2 - Vnitřní provedení tlačítkového hlásiče požáru[8] 

 

3.4.2.  Samočinné hlásiče   
Automatické hlásiče slouží k samočinnému vyhodnocení změn parametrů prostředí 

v prostoru střeženém hlásičem, za účelem detekce případného požáru a přenosu informace 

do ústředny EPS. Parametry jsou sledovány (měřeny) senzorem, naměřená hodnota se dále 

zpracovává a v obvodech prahové komparace dochází k porovnání a vyhodnocení, zda jde 

o stav požár či nikoli viz. Obrázek 3. 

 

 

 

Obrázek 3 - Blokové schéma detekce požáru 

 

Neustále řešenou problematikou u samočinných hlásičů je jejich spolehlivost, zejména 

ve vztahu k vyhlašování planých poplachů. Zvýšená citlivost hlásičů a působení rušivých 
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vlivů prostředí může způsobit vyhlášení planého poplachu a tím nepřímo nemalé finanční 

ztráty. Systém EPS se po takovém selhání může pro uživatele stát nedůvěryhodným. Na 

základě rostoucích zkušeností v oblasti rozvoje požáru, technické vyspělosti hardwaru 

i softwaru a rozvoji v oblasti algoritmizace zpracování signálu dochází k zrychlení 

a zpřesnění detekce samočinnými hlásiči.    

 

Hlásiče bodové viz. Obrázek 4 – ke sledování daného parametru dochází v místě 

instalace hlásiče. Bodové provedení hlásičů požáru je nejčastěji využívané vzhledem 

k variabilitě a případné kombinovatelnosti možných detekčních principů. Z hlediska 

instalace je bodové provedení  ideálně přizpůsobeno pro montáž na strop, v některých 

případech i jako zapuštěné do podhledu. Bodové hlásiče kouře jsou též využívány 

ke sledování parametrů požáru ve vzduchotechnických kanálech, nebo ve skříních 

technologických zařízení.   

 

 

 

Obrázek 4 – Bodový hlásič požáru [8] 

 

Hlásiče lineární – k vyhodnocení daného parametru dochází sledováním změn IR 

paprsku mezi jeho vysílačem a přijímačem. S ohledem na provedení hlásiče, charakter 

prostoru a sledovanou veličinu jsou schopny  pracovat do vzdálenosti až 100m. Instalace 

se provádí pod strop na dlouhé rovné úseky. Při instalaci i provozu je důležité dodržovat 

v prostoru mezi přijímačem a vysílačem podmínku přímé viditelnosti. Hlásiče se dodávají 

v provedení odděleného vysílače a přijímače, nebo jsou vysílač a přijímač sloučeny 

na jedné straně a paprsek se na protější stěně odráží na odrazové ploše zpět. Sloučené 

provedení je výhodnější z hlediska připojení vedení, ovšem je náročnější na odladění 

a provoz. 

Hlásiče liniové – pracují na principu změny vlastností látek při působení tepla, 

skládají se z vyhodnocovací a detekční části. Na základě změny teploty v okolí detekční 

části se měřením ve vyhodnocovací částí vyhodnotí případný požár. Detekční část může 
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být realizována jako teplotně citlivý metalický, nebo optický kabel. Zaváděny jsou i další 

principy využívající roztažnosti plynů, nebo změn magnetických vlastností. Liniové 

hlásiče jsou vhodné pro instalaci do podhledů a podlah.   

  

Hlásiče teplotní – vyhodnocují vznik požáru na základě zvyšování teploty 

v prostoru. Teplotní hlásiče bodové sledují maximální hodnotu, nebo rychlost nárůstu 

teploty v místě hlásiče. Samotné měření je založeno na vyhodnocování teplotních změn na 

základě změny elektrických vlastností teplotně citlivých prvků umístěných v hlásiči.   

Lineární teplotní hlásiče vyhodnocují změny modulace IR paprsku při průchodu 

prostředím s různým indexem lomu a turbulentním prostředím. Liniové hlásiče teplot 

se nejčastěji využívají v provedení detekční části jako metalický kabel, který se dodává 

s vyhodnocováním změn digitálně (projevuje se jako zkrat vodičů vlivem ohřevu izolace), 

nebo analogově (vlivem teploty dochází ke změně vodivosti v kabelu). Na základě znalostí 

elektrických vlastností parametrů detekční části, lze s velkou přesností vyhodnotit místo 

požáru [4].    

Hlásiče kouře – detekují vznikající požár na základě výskytu požárních aerosolů, 

které se přirozeným pohybem šíří ve střeženém prostředí. Nejčastěji se využívají hlásiče 

opticko-kouřové a ionizační. Opticko-kouřové hlásiče pracují na principu rozptylu, nebo 

absorpce IR paprsku při průchodu kouřem, takto jsme schopni detekovat částice o velikosti 

0,15 až 10µm.. Realizují se jako bodové na principu rozptylu, u kterých sledujeme dopad 

odražených paprsků na fotocitlivý prvek v komoře hlásiče, nebo jako lineární pracující 

na principu absorpce IR paprsku v prostředí mezi vysílačem a přijímačem. Ionizační 

hlásiče kouře pracují na principu změny vodivosti ionizovaného prostředí mezi 

elektrodami snímací komory související s množstvím požárních aerosolů v prostoru 

komory. Touto metodou jsme schopni detekovat částice o velikosti 0,08 až 1µm, 

Nejvhodnější je však využití tohoto detekčního principu pro velikost pevných částic 

požárního aerosolu v rozsahu 0,08 až 0,18 µm. K ionizaci vzduchu v prostředí komory 

se užívá radioaktivního prvku, nejčastěji Americium 241. Hlásiče jsou realizovány 

v provedení bodovém.  

Pro vybrané aplikace je možná varianta provedení hlásiče kouře se systémem 

nuceného přívodu požárního aerosolu přímo k detekční komoře pomocí přisávání z prostor, 

kde hlásič nelze umístit. 

Hlásiče plamene – pracují na principu detekce záření v určité oblasti UV a IR 

spektra při plamenném hoření (řešeno v odstavci 3.3). Umístění hlásičů plamene 
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je podmíněno přímou viditelností na střeženou oblast, se snahou o co nejmenší možnost 

rušení slunečním nebo i jiným světelným zářením. Výhodou těchto hlásičů je schopnost 

pracovat v prašném prostředí a rychle detekovat plamenné hoření v rozsáhlém prostoru již 

v počáteční fázi (bez vývoje kouře a zvýšení teploty v prostoru). 

Hlásiče multisenzorové – pro vyhodnocení vzniku požáru využívají kombinaci 

nejméně dvou rozdílných principů detekce (rozdílných snímačů), vzájemně provázaných 

naprogramovanou logickou vazbou. K vyslání stavu požár do ústředny dojde až po splnění 

podmínek logické vazby. Takto fungující hlásiče mohou přispívat ke snižování počtu 

vyhlášených planých poplachů v náročnějších provozních podmínkách. Nejčastěji 

používanou kombinací senzoru je v současné době vzájemné spojení detekčního principu 

bodových opticko-kouřových hlásičů, v kombinaci s principem detekce bodových 

teplotních hlásičů s vhodně nastavenou prahovou hodnotou. 

Jak bylo již řečeno je v současné době zaměřen vývoj hlásičů na zpřesnění detekce 

vzhledem k planým poplachům. Novinkou v této oblasti jsou hlásiče interaktivní, které 

sami přizpůsobují citlivost vzhledem k okolnímu prostředí. Hlásič obsahuje procesor, který 

vyhodnotí dlouhodobě sledované hodnoty a na jejich základě upravuje citlivost.  

  

3.5. Ústředna EPS 
Ústředna je centrální řídící jednotkou celého systému. Přijímá a vyhodnocuje 

informace od hlásičů požáru, kontroluje svoji funkci i funkčnost celého systému, reaguje 

na vzniklou situaci signalizací stavů „POŽÁR a PORUCHA“ obsluze a případným řízením 

výstupních a navazujících zařízení. U moderních ústředen řízených mikropočítačem 

dochází ke kontrole chodu řídícího programu obvodem „watch dog“. Zdroj ústředny napájí 

celý systém energií a v případě výpadku přepíná napájení na náhradní zdroj, jehož kapacita 

musí být taková, aby bylo napájení systému EPS zajištěno minimálně po dobu stanovenou 

normou (Česká republika 24hod z toho 15min stav požár). Obsluha může provádět 

na ústředně základní obslužné operace, jako potvrzení a nulování poplachů a poruch, 

uvádění systému do stavu „TEST“, který je využíván pro kontrolu funkcí celého systému 

včetně hlásičů bez vyhlášení stavu požár. 

 Nyní dodávané ústředny pracují převážně na principu mikropočítače. Je tedy 

možno pomocí příslušného softwaru programovat provozní parametry, reakce a vazby 

vstupů a výstupů. V paměti ústředny mohou být také uchovávány informace dlouhodobé 

historie událostí. 
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Ústředna může pracovat ve dvou základních, automaticky i manuálně 

přepínatelných režimech, režimy „DEN“ a „NOC“. Do režimu „DEN“ je ústředna přepnuta 

v provozní době za přítomnosti obsluhy, způsob reakce na požár je v tomto režimu 

rozděleno do dvou stupňů. První stupeň je vyhlášení úsekového poplachu kdy je obsluha 

povinna do stanoveného času označovaného jako čas „t1“ (norma max. 3min) potvrdit 

přijetí informace o poplachu zrušením akustické signalizace, od potvrzení začíná běžet 

druhý stupeň označovaný jako čas „t2“ (norma max. 20min). Po potvrzení přijetí obsluha 

prověří místo ze kterého je požár hlášen, jde-li o planý poplach musí obsluha do uplynutí 

„t2“ nulovat ústřednu zpětným nastavením, jde-li o skutečný požár obsluha vyhlásí 

všeobecný poplach ručně tlačítkovým hlásičem, nebo tlačítkem manuální poplach na 

ústředně. Nedojde-li k reakci obsluhy do uplynutí nastaveného času „t2“ dojde k vyhlášení 

všeobecného poplachu automaticky. Vyhlášení poplachu tlačítkovým hlásičem se považuje 

jako potvrzený poplach a má přímo charakter poplachu všeobecného . Ústředna je přepnutá 

do režimu „NOC“ v mimoprovozní době, nebo v případě, že ve střeženém objektu není 

trvale přítomná obsluha, režim noc nepodléhá dvoustupňové signalizaci a vyhlašuje 

všeobecný poplach okamžitě.  

 

3.6. Doplňující zařízení EPS    
Doplňující zařízení slouží k rozšíření funkce ústředny, jsou realizovány přímo 

v ústředně, nebo se umisťují samostatně na výstupní i hlásící  linku. Pokud využíváme 

k nasazení doplňujících zařízení hlásící linku, musí celá tato linka splňovat parametry linky 

výstupní. 

 Mezi doplňující zařízení řadíme dle ČSN 34 2710 signalizační zařízení, ovládací 

jednotky a, zařízení dálkového přenosu - ZDP, registrační jednotku a řídicí jednotku. 

Signalizační zařízení - slouží k akustické a optické signalizaci stavu ústředny, patří 

sem, signalizační panel, orientační tablo, teleindikační jednotku, signalizační prvky 

Ovládací jednotky – na podnět z ústředny ovládají pomocí svých výstupů 

navazující zařízení. U adresovatelných systémů jsou ovládací jednotky volně 

programovatelné a na základě rozdělení systémů na skupiny lze podle místa vyhlášeného 

požáru ovládat dané zařízení přispívající k bezpečné evakuaci osob či včasné likvidaci 

požáru. Výstupy ovládacích jednotek mohou mít charakter bezpotenciálový (releový 0/1), 

nebo napěťový. Tato zařízení je třeba samostatně napájet ze zálohovaného zdroje ústředny. 
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 Zařízení dálkového přenosu – systém zařízení sloužící k přenosu informací mezi 

vzdáleným dohledovým místem a systémem EPS za účelem jeho dohledu a správy. 

Prostřednictvím dálkového přenosu lze v dnešní době počítačové komunikace přenášet 

podrobné informace o stavu systému a tím získat detailní přehled o vzniklé situaci a vývoji 

požáru. Dálkový přenos lze realizovat  prostřednictvím drátové i bezdrátové komunikace. 

Registrační jednotka – zaznamenává výstupní informace ústředny s doplňujícími 

identifikačními údaji. 

Řídící jednotka – v předem zvoleném programu samočinně přepíná, zapíná nebo 

vypíná zařízení EPS, či jeho části nebo funkce [12]. 

 

3.7. Připojení hlásičů k ústředně EPS 
Hlásiče požáru jsou k ústředně připojeny zpravidla prostřednictvím dvouvodičové 

hlásící linky, prostřednictvím které probíhá napájení hlásičů i přenos informací 

do ústředny. Informaci o stavu hlásičů by měla pro rychlou reakci obsluhy doprovázet 

i informace o lokalizaci prvku, u systémů EPS tomu říkáme adresace.  

Adresaci rozlišujeme na kolektivní a individuální. Kolektivní adresace spočívá 

v připojení několika prvků (maximálně 32) do ústředny pod jednou adresou 

(identifikačním znakem), což u rozsáhlých systémů může při snaze o přesnou lokalizaci 

činit potíže. Adresa je dána připojením linky do ústředny (pořadí vstupních svorek). 

Naproti tomu individuální adresace spočívá v přiřazení adresy (identifikačního parametru) 

každému hlásícímu prvku linky. Způsob adresace se vzhledem k vývoji a zkušenostem 

výrobců může lišit, prvku lze přiřadit adresu již ve výrobě, nebo instalačním technikem a 

nebo pořadím hlásiče na lince.   

Topologie hlásících linek se odvíjí od volby systému ústředny a způsobu zapojení 

hlásičů na vedení.  Základní rozdělení z hlediska připojení k ústředně EPS je na přímé 

(liniové) vedení a kruhové vedení. Přímé vedení je připojeno k ústředně jen v jednom 

místě, lze uplatnit u systému s kolektivní i individuální adresací. Nevýhodou přímých linek 

je vyřazení hlásičů za místem případné poruchy. Kruhové vedení má v ústředně zakončeny 

oba konce, lze ho aplikovat u systémů s individuální adresací. Výhoda spočívá ve stálosti 

připojení prvků k ústředně i při poruše vedení. Systém s individuální adresací můžeme 

větvit na přímém i kruhovém vedení adresovatelnými prvky, ale i linkou s kolektivní 

adresací připojenou přes modul označovaný jako adresovací jednotka.   
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Obecně na vedení rozeznáváme poruchy přerušení a zkrat. Jak již bylo řečeno 

dopad poruchy přerušení na chod systému lze eliminovat kruhováním linek. Pro eliminaci 

poruchy zkrat se na vedení nasazují v pravidelných odstupech izolátory, které místo zkratu 

automaticky odpojí, přičemž maximální počet odpojených prvků může být 32.  Někteří 

výrobci funkci izolátoru implementovali přímo do hlásičů, čímž docílili snížení počtu 

vyřazených hlásičů na minimum.    

  Na adresné vedení vstupních prvků lze připojit i adresné výstupní – ovládací 

i signalizační prvky  za předpokladu dosažení parametrů  předepsaných pro vedení 

ovládacích prvků. 

 

3.8. Připojení výstupních prvků k ústředně 
Výstupy ústředny můžeme obecně rozdělit na bezpotenciálové (releové 0/1) 

a potenciálové (napěťové). Možnosti připojení doplňujících prvků se stejně jako 

u vstupních odvíjí od zvoleného systému EPS a zejména od možnosti jeho adresace. 

V případě, že se nejedná o adresovatelný systém, jsou ovládaná zařízení připojena přímo 

v ústředně na releové a napěťové výstupy. Nevýhodou je vysoká náročnost provedení 

kabeláže vzhledem k nutnosti realizace samostatných vedení od daného výstupu 

k ovládanému zařízením. U adresných systémů se na vedení připojují ovládací jednotky, 

každá ovládací jednotka má svou adresu. Ústředna muže dle potřeby řídit její výstupy. 

Umístění v objektu lze volit v závislosti na využití výstupů modulu. Přiblížením 

ovládacích jednotek k danému zařízení docílíme zvýšení přehlednosti, spolehlivosti a 

úspory nákladů při realizaci. Propojení adresovatelných výstupních prvků s ústřednou 

může být realizováno až čtyřvodičovým propojením, kde dva vodiče jsou využity pro 

napájení jednotky a dva pro komunikaci s ústřednou. 

Komunikační výstupy ústředny slouží pro datové spojení s jinými technologiemi, 

nebo dalšími ústřednami.    

Ovládací vedení musí splňovat normou předepsané parametry odolnosti a podmínek 

instalace. Pro datovou komunikaci je výhodné použít i kabelů s optickým vláknem, které 

dosahují lepších komunikačních parametrů a jsou odolné proti rušivým vlivům. Optické 

kabely v dnešní době již dosahují i srovnatelných parametrů mechanického namáhání 

a odolnosti proti požáru s vodiči metalickými. 
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3.9. Sloučení více ústředen EPS 
U rozsáhlejších systémů EPS může nastat situace, kdy vzhledem k rozlehlosti 

střeženého objektu a počtu nasazených hlásičů nelze zabezpečit střežení jednou ústřednou. 

Nabízí se několik variant řešení nasazení více ústředen. První varianta spočívá v umístění 

všech nezávisle pracujících ústředen na jedno pracoviště obsluhy, toto řešení je náročné na 

kabeláž, obsluhu i množství poruch. Pro zjednodušení se v takových případech systém EPS 

sloučí propojením potřebného počtu ústředen.  

U ústředen bez možnosti datového propojení  se na pracoviště obsluhy umístí 

hlavní nadřazená ústředna a na její linkové vstupy se přivedou informace z výstupů 

o stavech ostatních vedlejších – podřízených ústředen. Tato informace však vypovídá 

o stavu „POŽÁR“ případně „PORUCHA“ celé vedlejší ústředny, nikoli o přesném místě 

požáru. Přesnou lokalizaci musí provést obsluha přímo na dané vedlejší ústředně, 

což u rozsáhlejších areálů může znamenat časovou ztrátu v řádech i několika minut.  

Ústředny, u nichž je možnost vzájemné komunikace je možno navzájem datově 

propojit. Topologie vzájemného propojení několika ústředen může být libovolná, 

s ohledem na možnosti vytýčené trasy je opět výhodnější použít bezpečnější kruhovou 

variantu a tím udržet spojení ústředen i při přerušení linky . V takto vytvořené síti ústředen 

probíhá komunikace na principu MASTER – SLAVE (řídící – řízený) a na řídící ústředně 

lze signalizovat a reagovat na úplné události ústředny řízené. Řídící ústředna se umístí na 

pracoviště obsluhy, která je schopna na místě rychle vyhodnotit vzniklou situaci 

a příslušně na ni reagovat. Možnost komunikačního propojení ústředen je vzhledem 

k rychlosti lokalizace místa požáru, a tím k včasnému zahájení zásahu oproti variantě 

nadřazené a podřízených ústředen výhodnější.  

Nejsofistikovanější možností propojení ústředen EPS se v současné době zdá 

realizace nadstavbového systému, spočívajícího v napojení ústředen na řídící PC. Takto 

vybudovaný systém umožňuje vzhledem k větší přehlednosti a uživatelskému komfortu 

zkrácení časů pro zahájení řešení mimořádné události. Informace zpracovávané pomocí PC 

lze také snadněji dále předávat a zpracovávat, například jako tištěnou kartu zásahu s mapou 

přístupu a důležitými informacemi k místu události, nebo jako data na operátorské – 

dispečerské centrum. 
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4. Normativní požadavky 
 
 Navrhování i provoz EPS jsou podřízeny řadě platných legislativních 

a normativních předpisů. Například při stanovení nutnosti vybavení objektu EPS a jejím 

provozu jde zejména o ustanovení z oblasti podmínek požární bezpečnosti a požární 

bezpečnosti staveb. Při samotném navrhování systému je dále třeba neopomenout také to, 

že EPS je elektrické zařízení a tudíž nepodléhá jen řadě vlastních norem, ale také 

předpisům pro schvalování, instalaci a provoz elektrických zařízení.        

 Nejčastěji se pracuje s:   

− Vyhláškou 246/2001Sb.  O stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu Státního požárního dozoru 

− ČSN 73 0802    Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 

− ČSN 73 0804    Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty  

− ČSN EN 54 – X(342710)  Elektrická požární signalizace 

− ČSN 730875    Navrhování elektrická požární signalizace 

− ČSN 33 2000-3 Elektrická zařízení. Stanovení základních 

charakteristik 

− ČSN 33 2000-5-51  Elektrická zařízení. Všeobecné předpisy 

  

5. Navrhování EPS 

5.1. Cíle návrhu  
 Jak bylo již výše uvedeno je instalace systému EPS jedním z mnoha opatření 

přispívajících k dosažení potřebné úrovně požárního zabezpečení. Komplexní přístup 

potřebný k řešení požární ochrany budov je proto vyžadován i u návrhu EPS. Cílem 

je nejen navrhnout systém spolehlivě detekující vznikající požár, ale zároveň systém 

přispívající k potlačení jeho rozvoje a tím usnadňující činnost represivní. Při jeho 

zpracování je třeba mít na paměti vlivy, které mohou významně ovlivnit funkci 

jednotlivých součástí EPS a naopak je třeba zohlednit vliv EPS na chod budovy a její 

vybavení. Důležitým aspektem návrhu je i ochrana zájmů investora, což je spolehlivost, 

technická dokonalost, pokud možno nadčasovost a v neposlední řadě cena. 
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5.2. Přístup k řešení návrhu   
 Samotné řešení a přístup k problematice lze posuzovat z mnoha úhlů pohledu. 

Jedno z možných pojetí tvorby návrhu se nabízí již v názvu ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ 

signalizace, budeme-li vycházet z těchto klíčových slov lze tedy postup rozdělit na etapu 

návrhu vhodné detekce požáru (požární část) a na ní navazující výběr a návrh instalace 

vhodného hardwaru (elektrická část). Projektant, jako osoba zpracovávající návrh systému 

EPS by měl být znalý problematiky obou uvedených oblastí. 

        

6. První etapa - návrh detekce požáru 
 
 Systém EPS je určen k instalaci do stavby nebo technologie. Vzhledem k tomu, 

že převážná většina staveb je svým provedením a režimem jedinečná, bude z tohoto 

pohledu jedinečný i požárně bezpečnostní systém. Jedinečnost bude také do jisté míry dána 

hledisky, která řešitel při návrhu zohlední.  

 

6.1. Možné pojetí návrhu   
 Prvotním krokem návrhu účinné detekce by mělo být shromáždění všech 

dostupných podkladů a informací k danému objektu. Důležité jsou zejména stavební 

dokumentace zahrnující situační plánky, dispoziční řešení jednotlivých podlaží (půdorysy, 

řezy), specifikace použitých materiálů, informace o dalších technologiích použitých 

ve stavbě. Další důležitou informací je podrobná znalost záměru investora. To, jak bude 

budova a její části využívány, udává předpoklad obsazení prostoru lidmi a dokresluje 

představu o množství a druhu zpracovávaného, případně  skladovaného materiálu.   

Na základě získaných informací si je třeba uvědomit priority a stanovit základní 

cíle  v oblasti požární ochrany, což jsou:   

− Bezpečí osob (obyvatelé, zaměstnanci, hasiči, ….) 

− Ochrana majetku (budovy, vybavení, …..) 

− Snižování dopadů požáru na přírodu a okolí (jedovaté produkty, škody 

při zásahu, …..) 

 Stanovení těchto priorit souvisí se snahou udržet při mimořádné události v daném 

prostoru přijatelné podmínky jako je teplota, koncentrace nebezpečných látek, viditelnost, 

zamezení šíření plamene, … Nastavená míra zabezpečení věnovaná uvedeným prioritám 

se bude lišit dle využití objektu. Pro srovnání uvedu na příkladu sportovního stadionu 
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a kulturní památky. Jednoznačně bude u stadionu vzhledem k předpokladu shromažďování 

většího počtu lidí přísnější zaměření na bezpečnost osob než na ochranu majetku, na rozdíl 

od kulturní památky, kde předpokládáme uložení nenahraditelných předmětů 

a mnohonásobně menší návštěvnost.          

 Je pochopitelné, že každý kdo vstupuje do návrhu, realizace, nebo schvalování 

stavby (architekt, stavitel, investor, uživatel, státní instituce konající dohled v oblasti PO 

a životního prostředí, pojišťovací ústav, ….) bude mít jiný žebříček priorit při prosazování 

způsobu realizace požární ochrany objektu .  

 

 Máme-li stanoveny priority a cíle pro jednotlivé prostory můžeme přistoupit 

k určení konkrétních hodnot mezních podmínek, které udávají například výšku možného 

zakouření, nebo teplotu v konkrétní výšce prostoru. Následné udržení stanovených 

podmínek v prostoru souvisí se sledováním vhodných fyzikálních veličin pomocí 

detektorů. Při překročení hodnoty sledovaného parametru dojde k signalizaci systémem 

EPS. Vybrané detektory musí svými schopnostmi a vlastnostmi odpovídat požadavkům 

stanoveným v mezních podmínkách [9]. 

  

6.2. Požární scénář 
 Požární scénář reprezentuje soubor domnělých hrozeb vzniku a vývoje požáru. 

Je tvořen kombinací analýzy náhodných poruch a analýzy rizik. Analýza náhodných 

poruch ukazuje na výskyt možných zdrojů zapálení a přítomnost potenciálního paliva. 

Analýza rizik se zabývá dopadem požáru na okolní prostředí, přičemž riziko 

je pravděpodobnost náhody násobená důsledky z dané náhody. Scénář by měl zohlednit 

popis různých podmínek, jako obsazení prostoru lidmi, charakter objektu z pohledu 

stavebních  a požárních charakteristik. 

 Při posouzení charakteru stavby je třeba věnovat pozornost následujícím 

parametrům: 

− Geometrie prostoru a charakter objektu (podlahová plocha, počet podlaží, 

výška stropu, ..) 

− Charakter prostředí (teplota , vlhkost, …) 

− Vybavení technologiemi (topení, vzduchotechnika, výrobní linky, …) 

− Provozní rysy (provoz ve dne – v noci, víkend, …) 

− Historický a kulturní význam   
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Na základě těchto informací lze stanovit předpoklad směru a rychlosti šíření požáru. 

Pro specifické investorské záměry je třeba podchytit i specifické anomálie v prostoru. 

  

 Požární charakteristika by měla zahrnout: 

− Potenciální zdroje požáru (teploty, energetické charakteristiky, styčné 

plochy zdrojů s hořlavými soubory, …) 

− Charakteristiky možných paliv v prostoru (PTCH, množství, rozložení, 

způsob skladování, …) 

− Možnost šíření požáru (přítomnost dalšího potenciálního paliva, …) 

Údaje o potenciálních zdrojích a možných palivech dávají předpoklad k určení parametrů 

hoření, rozvoje a vývoje požáru. Lze také odhadnout charakter a množství produktů hoření.   

   

 U obsazenosti lidmi jsou vedle informace o jejich počtu důležité také informace o : 

− Věku a pohlaví 

− Duševním zdraví a schopnosti reakce na podněty 

− Bdělosti, pohyblivosti a úrovni znalosti objektu  

Tyto informace hrají roli zejména pro stanovení předpokladu zjištění vznikajícího požáru 

osobami v daném prostoru a reakce na vzniklou situaci. Důležité je i stanovení vhodného 

způsobu vyhlášení požáru a tvorby plánu evakuace osob.    

Další součástí požárního scénáře je stanovení pravděpodobnosti vzniku a charakter 

rozvoje požáru. To lze určit pravděpodobnostní nebo deterministickou metodou. 

Pravděpodobnostní metoda vychází ze statistik, z historie požárů, z analýzy poruch 

stromem událostí, z HAZOP, atd. Naproti tomu deterministická metoda vychází 

z fyzikálních a chemických vlastností přítomných látek a z informací získaných 

experimentálně. 

 

6.3.  Předpověď rozvoje požáru 
Pro předpověď rozvoje požáru jsou důležitými faktory, prostor ve kterém hoří, 

druh, množství a rozmístění paliva a množství vzdušného kyslíku. Rozsah požáru případně 

rychlost jeho rozvoje lze posuzovat na základě několika definovatelných vlastností. 

Jde především o rychlost uvolňování tepla udávanou jako maximální Qm [kW], vycházející 

z paliva a z plochy, kterou pokrývá. Dále sledujeme nárůst rychlosti požáru nebo čas tg [s] 

udávající dobu nárůstu na určitou rychlost uvolňování tepla zpravidla 1055[kW], 
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podle hodnoty tg [s] stanovujeme tři stupně nárůstu rychlosti dle Tabulky 1. Výšku 

plamenů lze odvodit ze vztahu (1). 

 

Tabulka 1 - Tabulka stupňů rychlosti nárůstu požáru [9] 

 

označení nárůstu 
rychlosti požáru 

doba nárůstu tg [s] α[kW/sec2] 

pomalé >=400 <=0,0066 

střední 150<=tg<400  0,0066< α<=0,0469  

rychlé  tg<150 >0,0469 

 

    

 

hl=0,182(kQ)
2 

[m]  (pro SI)  (1) 

  

kde:  k - je bezrozměrná konstanta polohy požáru v místnosti  

– pro požár probíhající v rohu místnosti je k=4  

– pro požár probíhající u stěny místnosti je k=2 

– pro požár probíhající uprostřed místnosti je k=1    

 Q –rychlost uvolňování tepla požárem [kW] 

  

Nárůst rychlosti uvolňování tepla požárem lze ve většině případů rozvoje hoření 

charakterizovat jednoduchou časově závislou exponenciální funkcí (nárůst je přibližně 

závislý na druhé mocnině času), pro jeho úspěšné zvládnutí je třeba stanovit kritickou 

rychlost uvolňování tepla, kterou lze vyhodnotit na základě maximální doby vhodné 

pro detekci. Maximální dobu, kdy je detekce významná pro zvládnutí požáru ovlivňují 

faktory zpoždění v řetězci akcí a reakcí nezbytných k započetí zásahu, které je třeba 

předem definovat viz. Obrázek 5. 
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Obrázek 5 - Závislost rychlosti uvolňování tepla požárem na čase s vyznačenou maximální přijatelnou 

hodnotou pro započetí zásahu a kritickou hodnotou detekce. 

   

6.4. Výběr detektoru 
 Pro výběr vhodného detektoru a jeho optimální umístění v prostoru vycházíme 

ze stanoveného cíle, požárního scénáře a z poznatků o daném prostoru. Zvolený typ 

detektoru musí zaručovat potřebnou citlivost, musí dosahovat požadovaných prahových 

hodnot, vyhovovat zvolenému postavení a dále musí odolávat okolním vlivům. Do návrhu 

by měla být zahrnuta i míra spolehlivosti detekčního systému, případně jeho částí. 

Za předpokladu znalosti vstupních parametrů lze návrh provést vhodnou výpočetní 

metodou. Konkrétní výpočetní metodika návrhu umístění jednotlivých typů hlásičů 

by překračovala záměr této práce, možné početní metody návrhu lze prostudovat například 

v [9]. 

 Přínosné však bude poukázat na některé významné parametry ovlivňující umístění 

u nejužívanějších typů hlásičů.    

6.4.1.  Hlediska ovlivňující  detekci teplotním bodovým hlásičem  

− Teplota okolí – teplota v okolí hlásiče má významný vliv na rychlost reakce. 

Bude-li teplota výrazně nižší je pro dosažení detekční hodnoty třeba delšího 

rozvoje požáru a tím vznikne i větší reakční prodleva.  
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− Výška stropu – se stoupajícími produkty hoření dochází k rozšiřování jejich 

kužele a tím k ochlazování, což je výraznější ve stádiu rozvoje, proto při snaze 

o včasnou detekci je s ohledem na teplotu výhodnější nižší poloha stropu. 

− Reakční časová konstanta (RTI) – představuje prodlevu při přestupu tepla z okolí 

k teplotně citlivému prvku. Prodleva se označuje τ0 a udává citlivost hlásiče 

experimentálně stanovenou výrobcem. 

− Rychlost uvolňování tepla – mění se na základě skladby paliva, v některých 

případech se dá přibližně určit porovnáním, z tabulek a výpočtem. 

   

6.4.2.  Hlediska ovlivňující  detekci bodovým hlásičem kouře 

− Charakter zplodin hoření – zejména je pro výběr detekčního principu hlásiče 

důležitá velikost částic a barva kouře, což vychází z charakteru požáru a složení 

paliva. 

− Hustota zplodin hoření – problematika hustoty zplodin hoření souvisí zejména 

s ranným stádiem požáru a s ředěním kouře se vzduchem. Ředění, případně odtah 

spalin z detekovaného prostoru může probíhat přirozenou cestou, 

nebo vzduchotechnickými jednotkami.  

− Pohyb zplodin hoření – pro úspěšnou detekci je nezbytné, aby kouř dosáhl 

od místa požáru k detektoru. K jeho pohybu je zapotřebí množství tepelné 

energie, které musí narůstat s výškou umístění hlásiče. Negativním vlivem 

působícím na pohyb zplodin hoření je jejich chladnutí. V určité výšce dojde 

k vyrovnání teplot a tím k nulové vztlakové síle. V případě, že dochází 

ke kumulaci horkého vzduchu pod stropem místnosti (nevětraná prosluněná atria, 

prostory pod střechou) je průnik kouře nad tuto vrstvu znemožněn. Průběh teplot 

v prostoru může být lineární, nebo skokový a lze ho porovnat s předpokládaným 

teplotním vývojem požáru. Příklad takového porovnání je uveden v Obrázku 6, 

z něho je právě patrná výška, ve které dochází ke zmíněnému vyrovnání teplot. 

Tato problematika je významná v počátečním stádiu rozvoje požáru v prostoru 

s vysoko umístěnými detektory.  

− Mezní rychlost – podmínkou úspěšné detekce je, že kouř vstupující do detekční 

komory musí mít určitou minimální rychlost. Experimentální výzkum ukázal, 

že tato rychlost je 0,15m/s.   
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Obrázek 6 - Graf znázorňující porovnání teplot požáru a prostoru v určité výšce nad podlahou v počátečních 

fázích požáru 

6.4.3.  Hlediska ovlivňující  detekci hlásičem vyzařování 

− Charakter vyzařování – podle předpokládaného výskytu zdroje záření (paliva) 

rozeznáváme vyzařování kvantové a hmotnostní. Kvantové vyzařování probíhá 

u hoření s plynným okysličovadlem, což je například u hořlavých plynů a kapalin, 

i u pevných látek hořících plamenem. Hmotnostní vyzařování probíhá u hoření 

látek s obsahem pevného okysličovadla, nebo u látek s obsahem vnitřní energie, 

sem řadíme například uhlí, celulózu, plasty na bázi derivátů, patří sem však i kovy 

zahřáté vlastní deformací.  

− Charakter prostředí – negativní vliv na korektní detekci mají rušivé vlivy 

ve sledovaném prostoru, pohlcování a odraz záření. Mezi rušivé vlivy (nežádoucí 

vyzařování) patří zejména sluneční záření, umělé osvětlení, ale také elektronické 

přístroje a součástky. Pohlcování a odraz souvisí zejména se sledovanou vlnovou 

délkou, se vzdáleností  a prostředím, kterým záření prochází. 

− Umístění detektoru – narozdíl od předchozích typů hlásičů je u detektoru  

vyzařování nutná přímá viditelnost na zářící místo, ideální postavení je, vznikne 

li požár v ose detektoru se zvětšujícím se vychýlením od osy se snižuje 

identifikační vzdálenost .          
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6.5. Přístup výrobců 
Výrobci požárních detektorů na základě výpočtových modelů, dlouhodobého 

laboratorního vývoje a velkorozměrových testů svých výrobků připravují pro projektanty 

jako součást projekčních podkladů jednoduché metodiky pro řešení výběru vhodného typu 

hlásiče i jeho umístění. V některých případech se takto zpracované metodiky stávají 

výchozím podkladem pro tvorbu norem.    

7. Druhá etapa – výběr ústředny a provázání systému  
 

Navazujícím krokem na vyřešený výběr, rozmístění a počet detektorů je jejich 

propojení s vhodně nadimenzovanou  ústřednou EPS. Při výběru ústředny hraje 

významnou roli její kapacita, variabilita a datové komunikační předpoklady. V současné 

době, kdy je trendem komunikace mezi prvky na lince a ústřednou, je u velkých světových 

výrobců (například SIEMENS, ESSER) na základě uzavřenosti komunikačního protokolu 

dáno nejen omezení výrobce detektorů na výrobce ústředny, ale v některých případech, 

jde i o omezení na určitou produktovou řadu. Z toho vyplývá, že při výběru dodavatele 

jednotlivých prvků jsme zpravidla nuceni užít konkrétní modelovou řadu ústředen stejného 

dodavatele. Zvláštní pozornost je třeba této problematice věnovat, je li záměrem návrhu 

pouze rekonstrukce, či rozšíření systému.  

Při výběru ústředny i celého systému je třeba překontrolovat certifikace a atesty 

potřebné pro instalaci EPS v ČR pro daný charakter objektu.     

Jednotliví dodavatelé přistupují k distribuci svých technologií komplexně a snaží 

se poskytovat plnou technickou podporu již při samotném návrhu systému. Součástí této 

podpory jsou i dokonale zpracované projekční podklady, které projektanta vedou 

ke správnému návrhu topologie a dimenzování hlásících i výstupních linek. Způsoby 

možného provedení byly popsána v kapitole 3.7 a 3.8. Rozmístění doplňujících zařízení 

(viz. kapitola 3.6 a 3.8), je dáno jejich charakterem, předpokládaným rozmístěním 

navazujících technologií a požárním členěním budovy.   

  Dnešní vývojový trend v oblasti technologií budov je zaměřen na vzájemnou 

integraci systémů.  
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8. Integrace  systémů 
 
 Význam slova integrace je sjednocení, ucelení, splynutí, či proces spojování 

do vyššího celku. Ve spojení se systémy podílejícími se na provozu budovy jde o vytvoření 

jednotného celku se vzájemnou vazbou, která vede k rozšířenému využití funkce systémů. 

S rozvojem a aplikací PC komunikačních technologií do oblasti integrace došlo k povýšení 

vzájemných vazeb mezi integrovanými technologiemi což do oblasti řízení budov přineslo 

možnost vyšší úrovně řešení integrace označované jako „inteligentní budova“.       

8.1. Inteligentní budova 
 Poprvé použili termín „inteligentní budova“ v 90. letech Američané, pro označení 

budov s provázaností technických prostředků, správou poskytovaných služeb do celku 

uspokojujícího uživatele. Později výraz převzali Japonci a pojmenovali tak celou koncepci 

provázanosti počítačových systémů řídících integraci technologií budovy. Do současné 

doby byla pro tento výraz publikována řada  definic, které se více či méně liší. Základem 

však vždy zůstává to, v čem spočívá integrace systémů inteligentní budovy. Tím je přístup 

k ucelené koncepci řízení a správy budovy, založené na definování vztahů a vazeb 

jednotlivých celků a jejich základních myšlenek. Výsledná koncepce by měla uspokojit 

zájmy provozovatele (pronajímatele) i uživatele (nájemce), které lze definovat takto [10],  

[11]:  

− Provozovatel požaduje – minimalizaci nákladů na pořízení, provoz, energie, 

správu, opravy a rekonstrukce. 

− Uživatel požaduje – flexibilitu, technickou vyspělost a kvalitu využívaného 

prostředí. 

Směr k dosažení těchto požadavků je dán snižováním vstupu lidského faktoru 

do obsluhy a servisu, zvyšováním bezpečnosti, tvorby analýzy a přehledu o provozu.  

Koncepce integrace managementu budov může na základě požadavku v rámci 

chodu nadnárodních společností přesahovat i hranice kontinentů. Na její tvorbě 

se pod dohledem systémového integrátora musí podílet všechny zainteresované strany 

investor (provozovatel), dodavatelé, projekční týmy jednotlivých technologií a případně 

i budoucí uživatel.  
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8.2. Integrované systémy 
 Jak bylo již výše uvedeno byl proces integrace zahájen ještě před zrodem koncepce 

„inteligentní budova“. Tehdy se jednalo o integraci systémů, jejichž spolupráce se nabízí 

na základě logiky jejich funkce. Nejpatrnější je to například u elektronických 

zabezpečovacích systémů (EZS), kde docházelo na základě informace ze systému 

elektronické kontroly vstupu, k ovládání (aktivaci a deaktivaci) oblastí definovaných 

v systému EZS. 

 Nyní můžeme technologie tvořící zázemí budovy rozdělit do několika základních 

skupin dle funkčních předpokladů [6]: 

− Silnoproudé systémy – správa silových rozvodů (osvětlení, sledování spotřeby) 

− Měření a regulace – vytápění, chlazení, vzduchotechnika, dodávka vody 

− Bezpečnostní systémy – EPS spolu s ostatními PBZ, EZS, systém kontroly vstupu, 

uzavřený okruh průmyslové televize (CCTV), docházkové systémy 

− Informační technologie – PC komunikace, telekomunikace, propojení na veřejná 

média 

− Automatizace pracovišť, transport – výtahy, dopravníky, výrobní provozy  

 

8.3. Realizace propojení     
Řešení vazby jednotlivých systémů může být realizováno využitím dvou různých 

způsobů propojení, které lze při propojení systémů i kombinovat. 

Prvním možným řešením je propojení bezpotenciálovými kontakty. Informace 

přenášená konkrétním výstupem je pevně dána a je pro ni vymezen určitý přenosový kanál. 

Počet kanálů je dán naprojektovanou kapacitou kabelových tras. Vznikne-li v budoucnu 

potřeba přenášet další informace je třeba připravit další přenosovou cestu, to obnáší 

doplnění vstupních a výstupních modulů zařízení a jejich kabelové propojení. Často 

se v takové situaci setkáváme s realizačními problémy které mohou být na této úrovni 

v některých případech často i neřešitelné. Z hlediska bezpečnosti provozu je řešení 

vzhledem ke své technologické „jednoduchosti“ nejpřijatelnější s ohledem na možnost 

ovlivnění přenosu rušivými vlivy, nebo vzniku chyby softwaru také nejbezpečnější. 

Z hlediska množství přenesených informací je ovládání konvenčními signály v dnešní době 

nedostačující.   

Dalším možným řešením je právě „inteligentní“ propojení pomocí obousměrných 

datových komunikačních protokolů jednotlivých technologií, které jsou většinou pro své 
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řízení přímo vybaveny mikropočítačem, nebo je lze k externímu PC zajišťujícímu 

komunikaci připojit. 

Datová komunikace jednotlivých systémů je možná jen v případě vzájemné 

otevřenosti a tím dané srozumitelnosti komunikačních protokolů. Bude-li jeden výrobce 

dodávat všechny technologie, je předpoklad, že při jejich propojení nebude s protokoly 

problém. I přes snadné propojení myslím, že závislost na jednom dodavateli u všech 

technologií není při realizaci a výhledu do budoucna (servis, inovace) příliš výhodná. 

Častějším řešením je instalace, která splňuje finanční i technické požadavky investora, 

ale vzhledem k rozdílným dodavatelům je nutné vyřešit způsob možné komunikace.  

Propojitelnosti systémů lze v takovém případě dosáhnout několika způsoby [11]: 

− Využitím brány (gateway) – jednotka, která překládá komunikační protokol 

jednoho výrobce, do protokolu jiného výrobce   

− Sdílenými protokoly – vznikly na základě spolupráce více dodavatelů 

při vývoji společného protokolu 

− Univerzálním protokolem – vznikají aplikací standardů daných sdružením 

výrobců a normových organizací. V současné době je používáno a dále 

rozvíjeno několik takto vytvořených protokolů, nejznámější jsou BACnet, 

LON, nebo EIB. Při použití takového protokolu jedním dodavatelem by neměl 

být problém s připojením jiného používajícího daný formát.  

 

8.3.1.  BACnet (Bulding Automation Control Network) 
 Protokol pro automatizaci budov, vyvinutý organizací ASHRAE. Je určen pro řídící 

a automatizační úroveň (vrstvu). Hlavní myšlenkou je formulace univerzálního popisu 

všech možných funkcí zařízení. Poskytuje vysokou flexibilitu pro různá přenosová média, 

pro přenos nižších vrstev používá protokoly LonTalk a TCP/IP. Vazby a alokace budov 

(směrování alarmů, vizualizace apod.) lze měnit během provozu manuálně, nebo pomocí 

časového programu [5]. 

 

8.3.2.  Sběrnice LON 
 Technologie LONWORKS, vyvinutá firmou Echolon, používá komunikační 

protokol LonTalk, vycházející ze specifikace protokolu LonMark. Pracuje na principu 

komunikace mezi neuronovými čipy, kterými je vybaven každý komunikační bod (uzel). 
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V případě potřeby zakódování přenášených dat je možné využít specielního mechanismu 

autentifikace informací [5]. 

 

8.3.3.  EIB (Europen Installation Bus) 
 EIB je v Evropě nejrozšířenějším typem sběrnice. V roce 1992 se stala německou, 

později i evropskou normou EN 50090, podporuje ji například SIEMENS. Umožňuje 

komunikační propojení technologií pomocí různých přenosových kanálů, například 

kroucená dvoulinka, silová vedení, radiové a infra přenosy. 

 

8.4. Stručně o MaR 
 Systémy MaR patří do kategorie zařízení, která zajišťují přijatelné životní prostředí 

pro uživatele budovy a zároveň zajišťují provozovateli efektivnost provozu. V budově 

podléhají řízení MaR technologie vzduchotechniky, topení, chlazení a teplá užitková voda. 

Ze strany MaR nejde jen o řízení strojoven a kotelen, ale i o řešení přenosu energie z médií 

do prostoru budovy.  

Principem funkce MaR je sledování (měření) vybraných fyzikálních veličin 

(například teplota, tlak) a na základě jejich hodnoty dle zvoleného algoritmu reagovat 

vhodnou regulací média ovlivňujícího danou veličinu. Základními prvky jsou vstupní 

měřící prvky (měřiče – čidla veličin), řídící programovatelný autonomní regulátor, 

výstupní ovládané regulační prvky (ventily, čerpadla, klapky). Vstupy regulátorů 

jsou schopny přijímat analogové i digitální signály, což umožňuje sledovat plynulé změny 

i impulsy při dosažení hraniční hodnoty. Regulátory porovnají hodnotu přijaté informace 

s požadovaným naprogramovaným stavem a na základě shody, či neshody hodnot reagují 

nastavením úrovně výstupních signálů, které mohou umožnit plynulé ovládání například 

u pohonů ventilu, nebo vydat impuls pro rozběh čerpadla. 

Technologie MaR využívají pro kontrolu vlastní činnosti princip autodetekce, 

což v praxi znamená i několikastupňovou kontrolu měřením kritických hodnot 

regulovaných veličin, které nejsou vyhodnocovány řídícím regulátorem. Při překročení 

definované kritické hodnoty dojde k přerušení řetězce havarijních kontaktů 

a tím k přechodu celé soustavy do bezpečného stavu a signalizaci havárie do systému. 

Pro opětovné uvedení do provozu je zapotřebí zákrok servisního technika.   

U velkých aplikací lze jednotlivé regulátory spojovat sběrnicí do vyšších 

nadřazených celků, jejichž činnost lze řídit z operátorského pracoviště pomocí PC. Takto 
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koncipované systémy jsou označovány jako decentralizované, což znamená rozložení 

řízení do několika úrovní, přičemž každý regulátor má vlastní program a je schopen 

nezávislého provozu. Výhodou tohoto řešení je: 

− Zvýšená odolnost proti poruchám – porucha v části systému má dopad 

pouze na porušenou část systému. 

− Snadná údržba a kontrola systému – vzdálenost prvků od regulátoru 

je minimální, někdy jsou přímo osazeny do prvku 

− Zvýšený předpoklad spolehlivosti a nižších nákladů na realizaci – kratší 

vedení je méně nákladné a náchylné na rušení  

 

8.5. Porovnání MaR a EPS 
 Podívejme se nyní na obecné srovnání systémů MaR a EPS z hlediska základních 

funkcí a použití: 

− Oba systémy jsou určeny pro instalaci ve stavbě či technologii.  

− Oba systémy se skládají ze vstupních (měřících) prvků, řídící jednotky (regulátor- 

ústředna) a výstupních prvků (akční členy, klapky) 

− Oba systémy se v případě rozsáhlých aplikací spojují do vyšších celků s možností 

řízení operátorem pomocí PC  

− MaR slouží pro udržování životní pohody a efektivnosti 

− EPS plní funkci bezpečnostní ve vztahu k ochraně zdraví a majetku. 

− Správná funkce celého systému je u MaR trvale sledována měřením kritických 

hodnot, při havarijním stavu je schopna systém odstavit automaticky. 

− Správná funkce celého systému je u EPS sledována pravidelnými kontrolami 

prováděnými servisní organizací     

− MaR při poruše udrží funkce, případný výpadek vznikne jen u jedné části 

(hotelový pokoj)  

− EPS při poruše linky může dojít k vyřazení střežení i větších ploch (patro budovy) 

− Důsledek nefunkčnosti MaR – snížení úrovně kvality prostředí 

− Důsledek nefunkčnosti EPS – možné výrazné škody na majetku a poškození zdraví 

 

Zhodnotíme li výše uvedené body zjistíme, že systémy EPS a MaR pracují vedle 

sebe v budově na stejném principu, mají podobnou strukturu, jiný cíl, různé dopady 

při nefunkčnosti. Komplexní kontrola funkce MaR je prováděna průběžně, což vychází 
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z principu činnosti systému, u EPS je jediným možným způsobem komplexní kontroly 

stanovení pravidelných funkčních testů.  

 

8.6. Vazby systémů při integraci 
  Jedním z cílů integrace je jak již bylo řečeno zjednodušení a zpřehlednění 

obsluhy.To v praxi znamená ve většině případů přechod z rozhodovací funkce operátora 

na funkci dohledovou. Vzájemné vazby mezi jednotlivými systémy jsou na základě 

požadavků naprogramovány tak, že operátor sleduje chod systému a v případě 

nesrovnalostí by měl mít právo zasáhnout. Manuálně i automaticky provedené operace jsou 

zapisovány do historie událostí a lze je později zpracovávat. Dohledová funkce snižuje 

riziko vzniku chyby operátora a vzhledem k přímosti komunikace zkracuje čas reakce 

někdy i o minuty.    

Konkrétní vazby mohou vypadat zhruba tak, jako na Obrázku 7.  

 

 
   

Obrázek 7 - Schéma možnosti realizovatelných  vzájemných vazeb mezi technologiemi provozu budovy 

 

 Podíváme-li se na systém EPS, je z obrázku patrné, že má vliv na většinu systémů 

budovy, ale opačným směrem, tedy na EPS nepůsobí žádná z technologií. Působení 

na ostatní systémy předpokládáme ze strany EPS jen při vyhlášení všeobecného poplachu. 
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Systém EPS v klidovém stavu nevykazuje směrem k navazujícím zařízením činnost. 

Naopak systém MaR přijímá i vysílá povely od zařízení, z jejichž činnosti těží informace 

pro ideální řízení. 

 Součástí koncepce integrace je i nasazení produktů facility magementu, 

které mohou zastřešovat administrativní správu chodu celé budovy. Je tvořen řadou 

aplikací, které jsou velmi přínosné pro doplnění funkce jednotlivých technologií. Sledují 

například termíny pravidelných kontrol a revizí, automaticky na ně upozorní příslušného 

technika a jsou schopny i odeslat objednávku organizaci, která je ke kontrole smluvně 

zavázána. Mohou automaticky volat servisní organizaci při vzniku poruchy, sledovat sklad 

náhradních dílů a na základě snížení jejich počtu opět administrativně zabezpečit 

objednání. Dalším úkolem těchto aplikací je třeba sledování a vyhodnocování rentability 

provozu .     

8.7. Úrovně systému řízení budovy   
MaR je zpravidla nejrozsáhlejším systémem v budově. Tyto systémy na rozdíl 

od některých specializovaných technologií zasahují, díky zaměření na vytápění, chlazení 

a vzduchotechniku, téměř do všech prostor budovy, proto projektanti řídícího systému 

bývají zároveň systémovými integrátory projektu řízení budovy. Systém řízení budovy 

lze podle MaR rozdělit na tři technologické úrovně viz. Obrázek 8:    

I. Procesní úroveň – na této úrovni jsou k aplikačním kontrolerům (regulátorům) 

připojeny vstupní a výstupní prvky. Jejich kapacitu lze dle potřeby rozšiřovat 

pomocí expanzních modulů, které lze připojit i ze vzdálenějších míst, pomocí 

sběrnice. Regulátory na této úrovni řeší algoritmy řízení a to i autonomně při 

výpadku komunikace s nadřazenou úrovní. Jsou vybaveny moduly reálného 

času, zálohovány proti ztrátě dat při výpadku napájení, jsou přizpůsobeny 

k lokálnímu ručnímu ovládání, které lze zabezpečit proti zneužití. Procesní 

úroveň je propojena standardizovanou průmyslovou sběrnicí se síťovými 

řídícími moduly. 

II. Automatizační úroveň – na této hladině jsou propojeny síťové řídící jednotky, 

které koordinují činnost všech technologických segmentů a řídí komunikaci 

v procesní úrovni. Síťové jednotky jsou schopny převzít integraci procesní 

úrovně jiných dodavatelů, nebo jiných technologií budovy. Koordinace 

činnosti řízená jednotkami spočívá v řízení komunikace, realizaci programů, 

sběru a vyhodnocení dat, omezování spotřeby, koordinace zátěže. Pro dosažení 
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větší spolehlivosti je paměť realizována bez použití mechanických úložných 

technologií. Síťové jednotky jsou vzájemně komunikačně propojeny sítí LAN 

– například protokolem Ethernet. 

III. Operátorská úroveň – je tvořena PC stanicemi připojenými do sítě LAN. 

Slouží k vizualizaci potřebných informací obsluze a k zpětné reakci obsluhy 

na vzniklou situaci směrem do systému. Jako nástroj pro práci operátora slouží 

software, který je vhodně vizualizován a nakonfigurován pro danou integraci 

v budově. Promyšleně a přehledně zpracovaná vizualizace pomáhá operátorovi 

řešit krizové situace. Stanic na této úrovni může být několik a dle 

uživatelských práv lze přidělit náhled do spravovaných technologií. Většina 

velkých dodavatelů systémů řízení budovy dodává vlastní nástroje 

pro integraci technologií budovy. 

 

 

 

Obrázek 8 – Technologické úrovně systému řízení budov. 
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8.8. Posouzení hledisek integrace EPS se systémem řízení budovy  
 Integraci lze provádět nejen u objektů, které jsou takto koncipovány již ve fázi 

projektu, ale i tam kde technologie již vedle sebe nezávisle pracují. Při zpracování 

konkrétního návrhu je cílem přiblížit se vlastnostem koncepce inteligentní budovy. Je třeba 

ovšem posoudit splnitelnost základních legislativních a normativních požadavků kladených 

na jednotlivé systémy, technickou realizovatelnost, spolehlivost a ekonomickou 

přijatelnost realizace i následného provozu navrženého řešení.  

 V předchozí kapitole je popsáno úrovňové dělení systému řízení budovy, integrace 

EPS v jednotlivých úrovních systému přináší stejně jako návrh samotné požární 

signalizace možnost řady specifických technických řešení, u kterých je třeba výše uvedená 

hlediska posoudit a stanovit možnost realizace. Konkrétnost zadání (vstupních informací) 

přináší možnost přesnějšího posouzení daného řešení. Obecný rozbor integrace EPS 

do jednotlivých úrovní systému řízení budovy představuje základní rozvahu 

realizovatelnosti.     

Obecně by integrace EPS v procesní úrovni znamenala připojení hlásičů požáru 

na vstupní svorky řídící jednotky systému řízení budovy (MaR) a případně připojení 

signalizačního zařízení na výstupní svorky jednotky. Odezvy jednotlivých hlásičů požáru 

by zpracovávaly řídící jednotky a při vyhlášení stavu požár by informace prošla 

do operátorské úrovně a zároveň by došlo k naprogramované reakci příslušného výstupu. 

Z hlediska technického by bylo toto řešení realizovatelné, vzniklý systém by tvořil jeden 

celek již od základní úrovně. Uplatnění tohoto řešení by bylo zejména u aplikací 

s opakujícími se technickými požadavky na dílčí prostory, jako jsou hotelové pokoje, 

kanceláře, atd. Přínos v této oblasti by spočíval zejména v celkovém zjednodušení 

kabelových rozvodů budovy, ve snížení rizika výpadku většího počtu hlásičů a v přímosti 

komunikace mezi nadřazenými úrovněmi. Ovšem z hlediska současné legislativy 

toto řešení naráží na problém nutnosti vybavit objekt systémem EPS a na jeho normou 

danou základní charakteristiku. Nutnost vybavení objektu systémem EPS je u budov 

s předpokladem integrace systémů, vzhledem k jejich rozsahu, takřka jednoznačná. Celek, 

který by takto integrací EPS se systému řízení budovy v procesní úrovni vznikl, ovšem 

z výše uvedeného důvodu nelze označit jako EPS.  

Jednou z cest pro „legalizaci“ realizace tohoto řešení by bylo přehodnocení 

legislativních požadavků na vybavování objektů EPS - v její současné podobě. Ještě 

se nabízí cesta opačná, tedy snaha o dosažení technických parametrů daných současnými 
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normami pro systémy EPS i u integrovaného celku, tedy v podstatě integrace systémů MaR 

do EPS.  

 

 

 

Obrázek 9- Schéma integrace jednotlivých systémů v automatizační úrovni. 

   

Při integraci v automatizační úrovni by se jednalo z technického hlediska 

o zachování základních vlastností a funkční nezávislosti jednotlivých systémů 

viz. Obrázek 9, u EPS by tedy hlásiče komunikovali standardně s ústřednou 

a ta by předávala informace o svých stavech do systému řízení budovy, kde by docházelo 

k vykonání naprogramovaných povelů u navazujících systémů. Ke sloučení by bylo ovšem 

třeba dosažení vzájemné srozumitelnosti komunikačních protokolů, což v dnešní době 

jejich standardizace závisí jen na výběru zařízení. Z hlediska legislativního je možné splnit 

tímto řešením všechny požadavky kladené na systémy EPS a tím i splnit požadavek 

vybavení objektu tímto systémem. Z hlediska nákladů se jedná o řešení, které počítá 

s předpokládanými výdaji na realizaci EPS navýšenými o komunikační a vizualizační 

propojení systémů. Přínosem je v tomto případě jednoduchost a přehlednost řešení. 

Operátorská úroveň nabízí z technického hlediska řešení, které opět zachovává 

základní funkční vlastnosti a nezávislost jednotlivých systémů. EPS pracuje jako jeden 

funkční celek, který je na systém řízení budovy napojen pomocí PC a dále do sítě LAN 

řízení budovy. Kompatibilita komunikace je zajištěna prostřednictvím softwarového 

vybavení, například dnes rozšiřovaného OPC pracujícího jako ovladač (driver) 

pro softwarový balík na principu server klient. Tato varianta propojení řeší problematiku 

rozdílných komunikačních protokolů, je tak předělem mezi výrobci hardwaru a softwaru. 
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Z hlediska legislativního je vzhledem k zachování parametrů EPS toto řešení v současné 

době realizovatelné. Z hlediska nákladů toto řešení přináší možné navýšení oproti integraci 

v automatizační úrovni vzhledem k nutnosti zpracování softwaru OPC pro konkrétní 

aplikaci.    
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9. Závěr 
 

Cílem práce bylo posouzení aspektů vzájemné integrace systémů EPS a systémů 

řízení budovy. 

Z provozního hlediska má integrace těchto systémů zásadní význam pro zpřehlednění 

a usnadnění práce operátora a pro urychlení reakce navazujících zařízení vzhledem 

k možnosti přímého provázání systémů na komunikační úrovni. Při doplnění softwarové 

aplikace na operátorské úrovni, lze u systémů zjednodušit i servisní a kontrolní činnost. 

Technické řešení integrace je možné provést v zásadě na třech úrovních systému 

řízení budovy. Je ovšem důležité při návrhu posoudit vedle technické řešitelnosti, 

také splnění normativních požadavků kladených na jednotlivé technologie v systému 

integrovaném do jednoho celku a dále je třeba dané řešení posoudit z hlediska 

spolehlivosti, nákladů na realizaci, provoz a údržbu.  

Nejdiskutabilnější je z tohoto pohledu řešení integrace EPS v nejnižší tedy procesní 

úrovni, kde struktura decentralizovaných systémů MaR se zdá z hlediska provozu 

při poruše bezpečnější, paradoxně dopady nefunkčnosti jsou větší při poruše EPS. Na první 

pohled elegantní řešení integrace uplatnitelné pro stále se opakující instalace (hotely, 

kanceláře), s přínosem zjednodušení, zpřehlednění a předpokládaným menším vlivem 

poruch na funkci EPS, naráží ovšem na nesplněné normativní požadavky dané pro EPS. 

Splnění či úpravu normy lze teoreticky realizovat, ale prakticky by velmi vzrostly náklady 

na instalaci i následný provoz z důvodu nastavení parametrů řídícího systému na úroveň 

předepsanou pro EPS, nebo by naopak došlo k snížení technických požadavků na EPS. 

Obě uvedená řešení napovídají že integrace v procesní úrovni nyní nenajde podporu.     

Bezesporu výhodnější z hlediska ekonomického, což je významný faktor, 

je v současnosti realizovat integraci na úrovni automatizační, nebo operátorské. 

Integrované technologie pracují v procesní úrovni jako nezávislý normou definovaný 

celek, vyhovující daným legislativním požadavkům a jejich sloučení je provedeno 

až prostřednictvím datových komunikací. Na těchto úrovních je při integraci z technického 

hlediska v podstatě nutné vyřešit pouze otázku srozumitelnosti komunikačních protokolů 

a definovat vzájemné vazby systémů. 

Někteří velcí řešitelé integrací systémů řízení budov jsou na tyto aplikace v dnešní 

době připraveni a vytvářejí univerzální integrační produkty, jejichž součástí je i řešení   

komunikačního prostředí i pro připojení vybraných systémů EPS.  Univerzálnost koncepce 

integračních produktů je přínosem pro práci integrátora a snížení nákladů.   
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