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ABSTRAKT 

 Bakalářská práce na téma Projektová laboratoř datových rozvodů je zaměřena na 

návrh systému Elektrické požární signalizace. V teoretické části jsou popsány základní prvky 

(ústředna, požární hlásiče a doplňující zařízení), které systém Elektrické požární signalizace 

obsahuje. V práci je dále obsaženo, jaké mají jednotlivé prvky systému vlastnosti, jak je 

dělíme z pohledu použití, co je třeba dodržet při návrhu systému a tvorbě dokumentace. 

Největší část je zaměřena na požární hlásiče (volbu, typu a umístění hlásiče). V další části je 

obsaženo, jaké náležitosti musí projektová dokumentace obsahovat, jakých předpisů a 

pravidel se projektant musí držet a jaké formy projektové dokumentace se používají. 

 Praktická část je zaměřena na vytvoření kompletního návrhu projektové dokumentace 

Elektrické požární signalizace. Zde je prakticky ukázáno, jak má kompletní projektová 

dokumentace vypadat. 
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ABSTRACT 

 The bachelor thesis on topic The project laboratory of data network is focused on the 

proposal of Fire alarm system. In the theoretical part, there are described basic elements 

(extinguishing control panel, fireboxes, and supplementing facilities) which Fire alarm system 

contains. In the thesis, there also is which property every element has, as divided in the way 

of usage, what is needed to observe during proposal and during creation of documentation. 

Most part is focused on Fire alarm (selection, type and localization of the fire alarm). Next 

part contains the requirements of the project documentation, what the prescript and rules are 

to abide by projector and what forms of the project documentation are used. 

 Practical part is focused on creating of complete purpose of the project documentation 

of Fire alarm. There is shown in practice what complete project documentation looks like. 
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ROZBOR ZADÁNÍ 

 Úkolem bakalářské práce je prostudování aktuálních norem a metod návrhu systému 

elektrické požární signalizace (dále jen EPS). Dále jaké požadavky musí být dodrženy před 

vlastní realizací projektu a jak ve skutečnosti projektová dokumentace vypadá.  

 Teoretická část je zaměřena na základní prvky systému EPS, jako jsou požární hlásiče, 

ústředna, kabely, atd. V jednotlivých kapitolách jsou prvky EPS rozebrány podrobněji tak, 

aby projektant byl schopný určit, kde jaký prvek použít při realizaci návrhu projektu. Větší 

část je zaměřena na požární hlásiče. Dále je v rámci bakalářské práce vypracován ucelený 

materiál, který obsahuje informace o tom, co samotná projektová dokumentace musí 

obsahovat a zároveň, co musí být dodáno projektantovi před samotnou realizací projektu. V 

další kapitole je rozebrána kabeláž pro EPS (požadavky, typy kabelů). 

 V praktické části je vytvořená kompletní projektová dokumentace systému EPS. Zde 

je demonstrováno, jak takový projekt v praxi vypadá a jaké musí mít náležitosti. Kompletní 

návrh systému EPS je vytvořen na objektu Logistický sklad Brno. Projektová dokumentace je 

součástí přílohy. 
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1. Úvod 

1.1 Historie 

 V minulosti se projektovalo na výkresový papír, používala se velká dřevěná rýsovací 

prkna a rýsovací potřeby. Toto všechno bylo hodně náročné jak na čas, tak i po stránce 

kreslení. Každá chyba, které se projektant dopustil, se těžce překreslovala a byla hodně 

časově náročná. 

 Po příchodu osobních počítačů, tiskáren a 3D softwarů se práce v oboru projektování 

hodně zrychlila. Naskytují se nám možnosti jako je kopírování, skenování, atd. Můžeme tedy 

říct, že se zkrátila doba projektování a zvýšila efektivita práce.  

1.2 Realizace projektu 

 Pokud chceme realizovat projekt, musíme sledovat několik pravidel. Mezi základní 

pravidla patří :  

• správné technické vlastnosti projektu, 

• správné ekonomické vlastnosti projektu. 

  Na prvním místě u takových projektů je dodržení aktuálních norem ČSN a předpisů, 

které tuto problematiku řeší.  

 Projekt EPS je tvořen z technické zprávy, výkazu výměr a výkresové dokumentace. V 

technické zprávě je popis realizace projektu, kabeláž, výpis z norem, atd. Výkaz výměr 

obsahuje jednotlivé položky, které budou potřeba při realizaci. Výkresová dokumentace 

slouží k zakreslení datových rozvodů, rozmístění příslušných prvků systému, aj. 
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2. Elektrická požární signalizace (EPS) 

 EPS je ucelený systém, který pomáhá chránit objekty před ničivými účinky požáru, k 

zamezení šíření požáru a určení konkrétního místa požáru. Instalací EPS lze snížit začínající 

požár tím, že informuje zasahující subjekty i osoby uvnitř objektu a provede příslušná 

opatření, které brání rozšíření požáru. To všechno za předpokladu ochrany lidských životů, 

majetku, zdraví a životního prostředí. Systém EPS můžeme rozdělit do 3 skupin. [7]  

 První skupinou jsou samočinné hlásiče požáru a manuální (tlačítkové) hlásiče, které 

slouží k detekci požáru. Do druhé skupiny patří ústředny EPS, které slouží k vyhodnocování 

situace. A třetí skupinu tvoří doplňující koncové zařízení, které opticky nebo akusticky 

signalizuje nebezpečí požáru a zařízení pro dálkový přenos. [7] 

 

 

Obr. 1: Blokové schéma EPS [4] 

2.1 Rozdělení EPS podle adresací 

2.1.1 EPS s kolektivní adresací 

 Jedná se o systém, kdy ústředna dokáže rozlišit, z které hlásící linky signál přišel, ale 

už nedokáže zjistit, který hlásič zrovna hlásí požár. Jedná se spíše o jednoduchý systém EPS a 

není u něj možné přenášet do ústředny naměřené hodnoty z detektorů. [4] 

 Metody používané pro přenos signálu požáru jsou: napěťové změny v hlásící lince a 

proudové změny v hlásící lince. V praxi se setkáme většinou s metodou napěťové změny v 



 

hlásicí lince. Tato metoda má výhodu v tom, že je vylou

současné signalizaci více hlásičů

2.1.2 EPS s individuální adresací

 Jedná se o systém, který pracuje p

Jinak řečeno,  ústředna je schopna zjistit konkrétní hl

 Podle principu dělíme na
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cí lince. Tato metoda má výhodu v tom, že je vyloučeno riziko špatného vyhodnocení p

asné signalizaci více hlásičů. [4] 

individuální adresací 

tém, který pracuje přesně naopak oproti systému s kolektivní adresac

schopna zjistit konkrétní hlásič, který hlásí požár na hlási

ělíme na dva systémy: s paralelní adresací a se sériovou adresací.

Obr. 2: Sériová adresace EPS [4] 

Obr. 3: Paralelní adresace EPS [4] 

eno riziko špatného vyhodnocení při 

 naopak oproti systému s kolektivní adresací. 

, který hlásí požár na hlásicí lince. 

s paralelní adresací a se sériovou adresací. [4] 
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2.2 Struktura systému EPS 

 

 

Obr. 4: Struktura systému EPS [8] 

KTPO - klíčový trezor požární ochrany. Slouží k rychlému a jednoduchému vstupu zásahové 

 jednotky hasičů do chráněného objekt bez poškození vstupních dveří. 

OPPO - obslužný pult požární ochrany. Zpravidla bývá u vstupu objektů a je z něho možno 

    ovládat základní úkony v systému EPS. 

ZDP - zařízení dálkového přenosů. Slouží k přenosu poplachu tam, kde není trvalá obsluha. 
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SOZ - samočinné odvětrávací zařízení. 

SHZ - stabilní hasicí zařízení. [8] 

2.3 Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) 

 Je systém, výrobek a technické zařízení, které podmiňuje požární bezpečnostní stavby. 

Požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž instalaci, provoz, projektovaní, údržbu, opravy a 

kontrolu jsou kladeny zvláštní požadavky, se nazývají vyhrazené požárně bezpečnostní 

zařízení. Ty dělíme podle své funkce na: 

• Zařízení pro únik osob při požáru (nouzové osvětlení, bezpečnostní a výstražná 

zařízení). 

• Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (stabilní nebo polostabilní 

zařízení). 

• Zařízení pro požární signalizaci (detekce hořlavých plynů a par, elektronická 

požární signalizace). 

• Zařízení pro omezení šíření požáru (požární dveře, požární klapka). 

• Zařízení pro usměrnění pohybu kouře při požáru (zařízení pro odvod kouře a 

tepla). [7] 

2.4 EPS z pohledu projektování 

 Důvodem projektování EPS je maximální využití technického zařízení za co nejmenší 

ceny s přihlédnutím investora a dodržení platných technických norem. Projekt by měl 

vycházet z požadavků investora, který si vytipuje prostory, kde chce mít nainstalovaný EPS. 

Ve většině případech se jedná o administrativní budovy, hotely a jiné objekty, kde chce mít 

investor zvýšený komfort objektu, dále tam kde nám to přikazují normy nebo má pojišťovna 

požadavek vůči cenným památkám. [7] 

 Navrhování systémů EPS je vypsáno v ustanovením §5 vyhlášky č. 246/2001 Sb.        

(o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru): 

• navrhování EPS musí být v souladu s normativními požadavky, 
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• návrhy EPS musí být součástí projektové dokumentace stavby - PBŘ, 

• pokud jsou dva nebo více se ovlivňující druhy PBZ, musí projekt řešit základní 

funkce. Koordinaci při zpracování projektové dokumentace zajišťuje 

projektant PBŘ. [8] 

 EPS se instaluje v prostorech, nestanoví-li právní předpisy jinak: 

• stavby o výšce h > 22,5m, pokud se nad touto výškou h pohybuje více než 300 

osob (dle ČSN 73 0818), 

• budovy s ubytovacím zařízením s více jak dvěma nadzemními podlažími s 

počtem osob vyšším než 30 (dle ČSN 73 0818), 

• stavby o výšce h > 45m (dle ČSN 73 0833), 

• stavby s ubytovacím zařízením s lůžkovou kapacitou větší než 100 osob, 

• zdravotnické zařízení a sociální péče (ČSN 73 0835) - ambulantní zařízení, kde 

počet evakuovaných osob bude větší než 100; lůžkové jednotky pokud bude 

více než 50 lůžek pro dospělé pacienty a 30 lůžek pro děti, 

• stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem (ČSN 73 0831), 

• stavby na výrobu a skladování (ČSN 65 0201), 

• objekty spojů a poštovních provozů (ČSN 73 0843) - kabelové prostory, 

kabelovny, sály automatických telefonních ústředen,  

• objekty, u kterých je potřeba střežení EPS dle ČSN 73 0875. [8] 

  Samotný projekt EPS by měl obsahovat tyto dokumenty: 

• Technická zpráva. 

• Rozpočet / Výkaz výměr. 

• Situace / Půdorys. 

• Návod pro samotnou montáž.  

• Revize. [4] 
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 EPS by měla být navržena tak, aby bylo zajištěno:  

• Rovnoměrné střežení všech míst v požárním úseku. 

• Umístění všech prvků bylo přístupné pro údržbu. 

• Umístění  jednotlivých prvků tak, aby se nesnížila spolehlivost systému. 

• Vyloučení planých poplachů. 

• Zařízení, které bylo nainstalováno odpovídalo příslušným normám ČSN a EN. 

[4,8] 

 Před tím, než začne projektant vypracovávat samotný projekt, tak musí být investorem 

dodány podklady PBŘ pro řešení následujících otázek: 

• Členění objektu podle požárních úseků a rozsahu EPS, umístění ústředny EPS. 

• Prostředí v dotčených prostorách. 

• Návaznost EPS na další protipožární opatření, způsob vyhlášení požárního 

poplachu. [7] 

 Dále bude projektant potřebovat výkresové podklady:  

• Celkový přehledový výkres areálu v měřítku, ze kterého jde vidět rozmístění 

objektů chráněným EPS.  

• Jednotlivá podlaží budov, kde budou zakresleny jednotlivá zařízení včetně 

kabelových rozvodů. 

• Výkresy silnoproudých a slaboproudých rozvodů (koordinace kabelových 

tras). [7] 
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3 Rozdělení EPS na požární úseky 

 Dělení na požární úseky se provádí podle vzorce z příslušné normy ČSN 73 0875. 

Požární úseky se stanoví buď podle požadavku norem pro konkrétní objekty nebo podle 

hodnoty N. 

 Hodnota N (bezrozměrné) číslo, pro které platí vztah: 

N = (j . an + os . oh) . ov,                                                (1) 

kde j je součinitel charakteru posuzovaného objektu (počet podlaží, výška objektu), 

 an součinitel pro nahodilé požární zatížení dle ČSN 73 0802 (druh provozu, druh 

  uskladněného materiálu), 

 os součinitel ohrožení osob (udává počet osob v požárním úseku, schopnost  

  pohybu osob), 

 oh součinitel ohrožení hodnot (nahraditelné nebo nenahraditelné), 

 ov součinitel provozních vlivů (školství, zdravotnictví, obchody). [1] 

 

Jestli se musí nebo nemusí instalovat EPS závisí na hodně N takto: 

 N  <  3              EPS se nemusí instalovat, 

 3,5  >  N  ≥  3             EPS se doporučuje instalovat, 

 N  ≥  3,5             EPS se musí instalovat. [1]  
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4. Prvky EPS  

4.1 Ústředny EPS 

 Ústředna EPS je zařízení, které je páteří celého systému EPS. Shromažďují se v ní 

informace ze všech požárních hlásičů a také má za úkol vyhodnotit nastalou situaci. Jak 

nastalou situaci řeší je už otázkou programu a specifického nastavení každé ústředny. Mezi 

základní funkce ústředny patří napájení celého systému EPS, ovládání systému a 

vyhodnocování situace. [6,7]    

 Ústředna EPS se upevňuje ve výšce cca 130 cm (spodek ústředny). Připevňuje se na 

rovnou a pevnou plochu. Jednostupňová ústředna musí být umístěna tam, kde je trvalá 

obsluha, pokud to není možné, musí být zajištěný dálkový přenos, kde trvalá obsluha bude 

(vrátnice). U vícestupňové  EPS musí být primární ústředna umístěna v místě s trvalou 

obsluhou. Dále musí být umístěna v požárním úseku, kde součinitel an podle normy ČSN 73 

0802 je menší než 1,1. Ústředna musí být konstruována dle normy ČSN EN 54-2, ČSN EN 

54-4 a  musí mít krytí v daném místě IP 30. Projektant musí brát ohled i na to, že při zvýšení 

provozní teploty klesá spolehlivost zařízení. Pokud je ústředna umístěna z volně dostupného 

místa, musí být zabezpečeno její zneužití. Ústředna je napájena ze sítě 230V/50Hz TN-S. 

Napájecí zdroj je zálohovaný náhradním zdrojem, většinou 12V nebo 24V. Používají se 

bezúdržbové akumulátory, které jsou buď přímo v ústředně EPS nebo ve zvláštním krytu 

blízko ústředny. Kapacita náhradního zdroje se určí podle rozsahu nainstalovaného systému. 

Norma ČSN 54-4 přikazuje, že v případě výpadku energie musí náhradní zdroj dodávat 

energii po dobu 24 hodin a z toho 15 minut ve stavu požárního poplachu. Rozvody hlásicích 

linek jsou většinou provedeny napětím 24 V. [6]    

 Jaký typ ústředny se v EPS navrhne je věcí projektanta. Důležité vlastnosti pro 

stanovení typu ústředny jsou: 

• typ a počet připojených hlásičů, 

• zařízení, která jsou ovládána, 

• projekt požární ochrany (stanoví EPS), 

• velikost finanční možnosti investora. [4,6] 
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 Ústředna při dvoustupňové signalizaci většinou pracuje v režimu „DEN“ nebo 

„NOC“.  

 Režim „DEN“ - při signalizaci požáru ze samočinných hlásičů je nejprve vyhlášen 

úsekový poplach. Ústředna pracuje v dvoustupňovém režimu poplachu s časy T1 a T2. [6]  

 Čas T1 je časový interval (max. 3 minuty), ve kterém musí obsluha ústředny EPS 

potvrdit předepsaným úkonem na ústředně příjem úsekového poplachu (vypnutí zvukové 

signalizace ústředny). Neprovede-li obsluha ústředny v tomto časovém intervalu předepsaný 

úkon, dojde k signalizaci a vyhlášení všeobecného poplachu. Provede-li obsluha ústředny v 

tomto časovém intervalu předepsaný úkon, spouští se samočinně časový interval T2. [6] 

 Čas T2 je časový interval (max. 20 minut), ve kterém musí obsluha ústředny EPS po 

zjištění stavu na místě signalizovaného požáru provést předepsaný úkon na ústředně. 

Neprovede-li obsluha ústředny v tomto čase předepsaný úkon, dojde k signalizaci 

všeobecného poplachu. Provede-li obsluha ústředny v tomto čase předepsaný úkon, zastaví se 

čas T2. V případě, že v této době nedojde ke zrušení poplachu, dochází k vyhlášení 

všeobecného poplachu a k ovládání navazujících protipožárních zařízení (zapnutí sirény, 

sepnutí požárního odvětrání, apod.). [6] 

 Dvoustupňová signalizace musí být použita je-li: 

• výška objektu h > 45 metrů (dle ČSN 73 0802), 

• v požárním úseku, kde se z celkového počtu osob nachází více než 50 % osob, 

které daný prostor neznají (knihovny, veřejné budovy, veřejná shromaždiště), 

• posuzovaný prostor výhradně určen pro osoby spící, sem ale nepatří ubytovny 

pro učně, studentské koleje a další, 

• posuzovaný prostor určen pro osoby, které nejsou schopné samostatného 

pohybu, 

• signál z EPS přenášen prostřednictvím zařízení dálkového přenosu, 

• to v požadavcích zvláštních právních předpisů nebo technických norem. [10] 

 Režim „NOC“ - v tomto režimu pracují samočinné hlásiče bez zpoždění (bez času T1 a 

T2) a všeobecný poplach je vyhlášen okamžitě. [6] 

 Tlačítkové hlásiče spouštějí vždy všeobecný poplach. [6] 
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4.2 Hlásiče (detektory) požáru 

 Hlásič požáru je prvek, který obsahuje alespoň jeden senzor sledující v daných 

časových intervalech nebo trvale specifický chemický nebo fyzikální jev spojený s 

požárem.[10] Při návrhu hlásičů požáru se každý prostor posuzuje samostatně. Umístění a 

vzdálenost hlásičů se určuje podle normy ČSN 73 0875 a nebo podle předpisů daného 

výrobce. Z téže normy můžeme říct, že střežená plocha a vzdálenost mezi hlásiči závisí na 

tvaru stropu a výšce místnosti. Pokud projektant výslovně nestanoví přesné místo hlásiče, 

můžeme jej bez jeho souhlasu posunout cca 50 cm v libovolném směru v jedné místnosti od 

místa, kde ho projektant vyznačil. To se děje v případech, kdy není možné hlásič umístit 

podle výkresu. [4,5] 

 Rozdělíme je do dvou základních skupin :  

• Tlačítkové - nereagují na fyzikální nebo chemické vlastnosti nebo jiné podněty 

požáru, ale pouze na lidský zásah. Bývají červené barvy a instalují se ve výšce 

120 - 160 cm nad podlahu. Umisťují se především: u východů z únikových 

cest,  v místech, kde je obsluha a kudy chodí osoby, které kontrolují ostrahu 

objektu. Podle ČSN EN 54-11 rozdělujeme tlačítkové hlásiče podle obsluhy a 

to na: 

− typ A - s přímou obsluhou (poplach automaticky vyhlášen po rozbití 

křehkého prvku), 

− typ B - s nepřímou obsluhou (poplach vyhlášen poté, co byl rozbit 

křehký prvek a provedena ruční příslušná operace). 

• Samočinné - vyhodnocují situaci dle změny fyzikálních čí chemických veličin 

požáru, reagují bez manuálního zásahu člověka. [4,7,10] 

  Dalším rozdělením je podle místa, kde se nacházejí: 

• Bodové - střežena oblast požáru v jednom místě.  

• Lineární - ty hlídají fyzikální a chemické parametry na určitém úseku. Při 

jejich navrhování se musíme řídit pokyny výrobce. Většinou mají vzdálenost 
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vysílač-přijímač 10÷100 m, vzdálenost paprsku od stropu 0,3÷1 m, šířka 

hlídaného prostoru může být až 14 m. [4,6] 

Podle fyzikálních čí chemických veličin dělíme samočinné hlásiče na: 

• Hlásič teplot - reagují na zvýšení teploty v určitém sledovaném úseku a to buď 

překročením nastavené maximální hodnoty nebo překročením rychlosti 

nárůstu teploty. Maximální dovolená plocha jednoho hlásiče, kterou hlídají je 

20 m2, max. vzdálenost mezi hlásiči 6,5 m a střežená výška místnosti max. 8 

m. Podle ČSN EN 54-5 mohou být hlásiče teplot rozděleny do 8 tříd: A1, A2, 

B, C, D, E, F, G.  

Rozdělení teplotních hlásičů (dle ČSN EN 54-5) 

Třída 
hlásiče 

Obvyklá teplota 
použití   

°C 

Maximální 
teplota použití   

°C 

Minimální 
teplota statické 

reakce  
°C 

Maximální 
teplota statické 

reakce  
°C 

A1 25 50 54 65 

A2 25 50 54 70 

B 40 65 69 85 

C 55 80 84 100 

D 70 95 99 115 

E 85 110 114 130 

F 100 125 129 145 

G 115 140 144 160 

Tab. 1: Rozdělení teplotních hlásičů [8] 

Obvyklá teplota použití - teplota, ve které bude instalovaný hlásič vystaven dlouhodobě bez 

 přítomnosti požáru. Tato teplota se předpokládá o 29°C nižší než 

 „Minimální teplota statické reakce“.  

Maximální teplota použití - nejvyšší teplota, ve které může být instalovaný hlásič vystaven 

 bez přítomnosti požáru. Tato teplota se předpokládá o 4°C nižší 

 než „Minimální teplota statické reakce“.  
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Teplota statické reakce - teplota, ve které se vyhlásí poplachový signál, za předpokladu že 

 bude hlásič vystaven malému nárůstu teploty. Asi 0,2°C/min. [8] 

• Hlásič kouře - reagují, zda se přesáhne hodnota požárních aerosolů nad 

nastavenou hodnotu. Běžně hlídají plochu 60 m2.  

• Hlásič kouře ionizační - reagují na zplodiny hoření schopné ovlivnit ionizační 

proudy.  

• Hlásič kouře optický - reagují na zplodiny hoření, které dovedou ovlivňovat 

pohlcování nebo rozptyl v infračerveném nebo ultrafialovém pásmu.  

• Hlásič plynu - reaguje na plynné produkty hoření (podle národní poznámky se 

nedoporučuje připojovat k EPS).  

• Hlásič plamene - reagují na plameny požáru (infračervené nebo ultrafialové 

složky spektra plamene). Střežená plocha je max. 150 m2 v závislosti na 

použitém typu a při dodržení montážní výšky dané výrobcem. Citlivost těchto 

hlásičů se posuzuje podle vzdálenosti od zkušebního ohně, rozdělujeme je do 

tříd: 

− Třída 1 - reagují na 25 m a více, 

− Třída 2 - reagují na 17 m a více, 

− Třída 3 - reagují na 12 m a více. 

• Hlásič multisenzorový - reagují na více než jeden druh požáru. [4,5,6,8,10] 

 Podle způsobu jakým hlásič reaguje a vyhodnocuje jev dělíme: 

• Hlásič statický - pracuje na principu, kdy hodnota měřeného jevu překročí 

stanovenou hodnotu za určitý čas (termomaximální).  

• Hlásič diferenční (rozdílový) - pracuje na principu, kdy rozdíl hodnot 

měřeného jevu na dvou nebo více místech v určitém čase překročí stanovenou 

hodnotu za stanoveny čas (termodiferenciální).  

• Hlásič diferenciální (přírůstkový) - reaguje pokud rychlost nárůstu hodnot 

měřeného jevu v určitém čase překročí stanovenou dobu (termodiferenciální). 

[10] 



 

 

Obr. 5: Vývoj vznika

4.2.1 Volba druhů hlásičů

 Před samotným navrhováním je d

navrhnout, protože volba druh

materiálu, provozních podmínek, p

druhů prostředí a dalších specifických 

kterém bude hlásič pracovat jako je prašnost, teplota, vlhkost, pracovní teplota.

 Pro každý druh hlásiče posuzujeme vhodnost do daného prostoru. Zvolíme ten druh, 

který nejlépe splňuje všechny požadavky. Z praxe vím

hlásiče, který by pokryl detekci všech možných projev

kombinaci více druhů hlásičů. V tomto p

 Základní požadavky, které musíme respektovat

• vysoká spolehlivost zkoušek,

• maximální omezení planých poplach

• signalizace požáru v po

• možnost zkoušek, servisu. 
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Vývoj vznikajícího požáru v jednotlivých fázích [

ů hlásičů a jejich umístění 

ed samotným navrhováním je důležité, aby projektant věděl, kde jaký hlási

, protože volba druhu hlásičů se posuzuje podle místa, charakteru chrán

materiálu, provozních podmínek, předpokládaného průběhu požáru, tvaru požárních úsek

specifických faktorů.[4] Dále musí brát ohled na prost

 pracovat jako je prašnost, teplota, vlhkost, pracovní teplota.

Pro každý druh hlásiče posuzujeme vhodnost do daného prostoru. Zvolíme ten druh, 

uje všechny požadavky. Z praxe vím, že pokud nebude sta

by pokryl detekci všech možných projevů požáru, musí projektant zvolit 

ů čů. V tomto případě se prostor zajišťuje několikanásobn

Základní požadavky, které musíme respektovat při volbě hlásičů: 

vysoká spolehlivost zkoušek, 

maximální omezení planých poplachů, 

signalizace požáru v počátečním stádiu jeho rozvoje, 

možnost zkoušek, servisu. [4,10] 

 

[9] 

ěděl, kde jaký hlásič 

místa, charakteru chráněného 

hu požáru, tvaru požárních úseků, 

Dále musí brát ohled na prostředí, ve 

 pracovat jako je prašnost, teplota, vlhkost, pracovní teplota. 

e posuzujeme vhodnost do daného prostoru. Zvolíme ten druh, 

, že pokud nebude stačit jeden typ 

 požáru, musí projektant zvolit 

ěkolikanásobně. [4] 
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 Pokud víme jaký druh  hlásiče použít, můžeme přejít k typu hlásiče. Zde nás bude 

zajímat krytí, klimatická i mechanická odolnost, citlivost a zpoždění hlásiče a další speciální 

vlastnosti. [4,10] 

 V tabulce č. 2 jsou vypracované informace z pohledu dělení automatických hlásičů 

podle hlídané plochy. 

Plocha 
hlídaných 
místností 

Typ 
hlásiče 

Výška místností 

úhel svíraný vodorovnou rovinou stavby a stropem - 
střechou 

do 15° (rov. 
strop) 

nad 15° do 30° nad 30° 

X Y X Y X Y 

do 80 m2 kouřový do 12 m 80 m2 6,7 m 80 m2 7,2 m 80 m2 8 m 

nad 80 m2 

kouřový do 6 m 60 m2 5,8 m 60 m2 7,2 m 100 m2 9 m 

kouřový nad 6 m do 12 m 80 m2 6,7 m 100 m2 8 m 120 m2 9,9 m 

kouřový nad 12 m do 16 m 20 m2 8,2 m 40 m2 9,4 m 60 m2 11,5 m 

do 30 m2 

teplotní do 7,5 m 

30 m2 4,4 m 30 m2 4,9 m 30 m2 5,5 m teplotní do 6 m 

teplotní do 4 m 

nad 30 m2 

teplotní do 7,5 m 

20 m2 3,6 m 20 m2 4,9 m 40 m2 6,3 m teplotní do 6 m 

teplotní do 4 m 

Tab. 2: Hlídaná plocha a dělení hlásičů požáru [8] 
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4.2.2 Přehled požárních hlásičů 

 

Obr. 6: Přehled požárních hlásičů [8] 
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4.5.3 Doplňující zařízení 

 Jelikož systém EPS může být složen z více ústředen, tak se používá počítačová 

nadstavba systému. To nám umožní ovládaní a kontrolu všech ústředen z jednoho místa. Mezi 

hlavní funkce můžeme brát v úvahu: 

• uložení dat různých stavů ústředny,  

• tisk informací celého systému, 

• možnost snadného rozšíření systému. [7] 

4.3 Další prvky systému EPS 

Požární smyčka - spojuje neadresovatelné hlásiče požáru nebo skupinu těchto hlásičů  

 do ústředny EPS. 

Požární linka - spojuje adresovatelné hlásiče do ústředny EPS. 

Požární poplachové zařízení - využívá se pro vyhlášení požáru a to jako zvuková nebo optická 

                  signalizace. [10] 

4.4 Kabeláž v systému EPS 

 V dnešní době nám výsledky analýz ukazují, že zrovna kabely jsou jednou z hlavních 

příčin vzniku požáru a jeho následného šíření. Je to z toho důvodu, že kabely jsou vedeny 

celým objektem a jejich izolace nejčastěji bývá ze syntetických látek, které mají odlišnou 

hořlavost. [1,2,3] 

 Kabelážní systém se skládá z kabelu, prvky, kterými je kabel spojován a prostředků 

pro uchycení a zajištění kabelu. Momentálně neexistuje žádny předpis nebo norma, která se 

zabývá systémem celé kabeláže. Systém (žlaby, trubky) by měl vydržet teplotu jako kabel 

samotný. Proto by se mělo dodržovat zásad konkrétních výrobců kabelů. [1,2,3] 

 Každý výrobce prvků EPS udává své požadavky na vedení. Vedení kabelů dělíme dle 

prostoru.  
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 Vnitřní linkové vedení jsou vedení bez požárního rizika a únikových cest. Ukládají se 

pod omítku, do žlabů, na rošty, aj. Pokud budou použity na lince pouze hlásiče požáru, 

použijeme kabely, které nepodporují hoření (např. J-Y(St)Y nebo bezhalogenové J-H(St)H). 

Naopak, kde budou prvky signalizační nebo ovládací (siréna) se podle normy ČSN 60 332-1-

1 musí použít kabely bezhalogenové, které budou mít požární odolnost min. 30 minut (JXFE-

V). Pro vnitřní linkové rozvody se většinou používají stíněné kabely, které jsou 2žilové. Ale 

vedení k reléovým skříním musí být provedeno kabelem 4žilovým s požární odolnosti 30 

minut. I přes tyto všechny zásady musíme dodržovat souběh vedení od silových kabelů. [7] 

 Nutné dodržení vzdálenosti rozvodů EPS při souběhu vedení: 

• vzdálenost 1 cm při křižování, 

• vzdálenost 20 cm při souběhu vedení nad 5 m, 

• vzdálenost 6 cm při souběhu vedení do 5 m. [1,2,3,7] 

 Venkovní nadzemní vedení musí souhlasit podle normy ČSN 34 210. Nejčastěji se 

používá kabel TCEKES. Pokud je sdělovací kabel veden souběžně na sloupech se silovým 

kabelem, musí být sdělovací kabel vždy pod silovým kabelem. [7]  

 Venkovní zemní vedení musí souhlasit s normou ČSN 73 6005. Běžně se používá 

kabel TCEPKPFLE. Dovolené krytí kabelů pod úroveň povrchu je: 

• v chodníku 40 cm, 

• v silnici 120 cm, 

• v terénu 60 cm. [1,2,3,7] 

 Kabely, které používáme na ovládání PBZ (sirény, protipožární dveře, aj.) musí 

splňovat přísnější kritéria na odolnost proti požáru. Vysoká odolnost nám zaručuje stále 

nepřetržitou funkčnost PBZ, které při požáru požadujeme kvůli evakuaci osob a signalizaci 

poplachu. [7] 
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 Seznam norem, které nám říkají, jak postupovat při montáži kabelů jsou uvedeny v 

tabulce č. 3. 

Označení Název normy 

ČSN 33 4000 

Elektrotechnické předpisy. Požadavky na 
odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a 
nadproudu. 

ČSN 33 4010 

Elektrotechnické předpisy. Ochrana 
sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a 
nadproudu atmosférického původů. 

ČSN 34 1319 
Předpisy pro ochranu před bleskem 

ČSN 33 2000 
Výběr a stavba elektrických zařízení. 
Územní a ochranné vodiče 

EN 61 024-1 
Ochrana staveb před bleskem. 

IEC 1312-1 
Ochrana před elektromagnetickým impulsem 
způsobeným bleskem. 

Tab. 3: Normy kabeláže EPS 

5.  Výkresové značky EPS 

 Výkresové značky v dnešní době nejsou dány nějakým příslušným předpisem. Záleží 

pouze na projektantovi, jaké značky používá. Většinou pracuje se značkami, které mu 

software v němž pracuje nabízí nebo si značky vytvoří sám (siréna, maják) a po té je vkládá 

na výkres. Pokud si značky vytvoří sám, musí výkres obsahovat vysvětlení vytvořených 

značek (legenda). Značky se mohou nepatrně lišit dle specifikací každého výrobce. V tabulce 

č. 4 jsou zakresleny základní výkresové značky, se kterými se v praxi můžeme setkat. 
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Tab. 4: Výkresové značky EPS 
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5.1 Označení hlásičů požáru a ústředny  

 Označování a zakreslování  hlásičů požáru nám doporučuje norma ČSN 73 0875. 

Projektanti EPS by se měli tímto označováním řídit.  

 Hlásiče s adresací se označují:   

AA BB CC / dd 

AA - pořadové číslo ústředny EPS, 

BB - pořadové číslo hlásicí linky na ústřednu EPS, 

CC - pořadové číslo hlásiče nebo prvku na hlásicí lince 

dd - číslo skupiny hlásičů požáru. [1]  

 Hlásiče bez adresace se označují: 

AA BB CC 

AA - pořadové číslo ústředny EPS, 

BB - pořadové číslo hlásicí linky na ústřednu EPS, 

CC - pořadové číslo hlásiče nebo prvku na hlásicí lince. [1]  

U tlačítkových hlásičů se před číselnou adresu napíše písmeno T. [1] 

 Ústředny a jiné prvky typu master se označují: 

MAA 

AA - adresa ústředny. [1]  

 U typů slave (releové skříně) se označují stejně, jen změníme písmeno na S. [1] 
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6. Obsah jednotlivých etap projektu 

 Rozlišujeme různé etapy výstavby, podle kterých projektanti vypracovávají projekt. 

Jednotlivé etapy :  

• Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). 

• Dokumentace pro stavební povolení (DSP). 

• Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD). 

• Dokumentace projektu stavby (DPS). 

• Dokumentace skutečného provedení. [7] 

6.1 Projekt ke stavebnímu řízení 

 Jedná se o projekt, který slouží k vydání stavebního povolení příslušným stavebním 

úřadem. Měl by obsahovat kolik hlásičů bude přibližně v systému EPS, přibližný počet 

požárních linek, o jaký druh EPS se bude jednat, jestli je už v daném objektu instalován 

systém EPS, tak jakou formou bude navazovat na nové zařízení, jak bude vyhlášen poplach 

požáru. Neobsahuje podrobné informace na ovládání přídavných zařízení, atd. [7] 

6.2 Prováděcí projekt na dodávku a zařízení EPS  

 Z hlediska rozdělení můžeme projekt rozdělit na dvě části. A to na část textovou 

(technická zpráva, přílohy, rozpočet) a část výkresovou (půdorys, rozmístění jednotlivých 

prvků, legenda).  

 Obsahem technické zprávy je: 

• Úvod - zde je popsán účel projektu (popis objektu, stavební řízení, výchozí 

podklady). 

• Základní údaje o stavbě - v této kapitole jsou většinou vypsány údaje jako číslo 

projektu, název stavby, akce, jaký druh dokumentace bude použit a firma, která 

zakázku zpracuje. 
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•  Údaje o objektu - kde se daný objekt nachází, celková plocha, jak jsou 

rozděleny požární úseky a počet podlaží. 

• Popis technického řešení - řeší umístění a napájení ústředny, jaký napájecí 

zdroj bude použit, zda bude použita počítačová nadstavba, jaké typy hlásičů 

budou použity na konkrétní požární úsek a jejich rozmístění a řešení návaznosti 

na další zařízení. 

• Seznam norem - zde je vypsán seznam norem, který se v EPS používá a normy 

s nimi související. 

• Provozní podmínky - v této části se podle normy ČSN 33 2000-3 stanoví 

prostředí, ve kterém jsou prvky nainstalovány. Tam, kde jsou nainstalovány 

samočinné hlásiče je přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm. 

• Záruka a servis - za záruku odpovídá firma, která realizovala prodej a montáž. 

V záruční době není možné do systému zasahovat, ani přemisťovat jednotlivé 

prvky systému bez souhlasu dodavatele. [7,10] 

 Dále technický popis obsahuje: 

• Všeobecný popis - tato část popisuje všeobecnou stránku EPS. 

• Popis signalizace požáru - zde se uvádí, jakým způsobem je poplach 

signalizován (opticky a zároveň akusticky). Také se zde uvádí v jakém režimu 

ústředna pracuje (DEN / NOC).  

• Napájení ústředny - jakým způsobem a z kterého místa bude ústředna 

napájena.  

• Návaznost na další zařízení. [7,10] 

 V části výkresové je obsahem: 

• Seznam výkresů. 

• Situace v měřítku - většinou venkovní rozvody, které propojují jednotlivé 

objekty stavby. 
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• Blokové schéma - připojení všech zařízení k ústředně. 

• Půdorys jednotlivých budov - výkresy v měřítku 1:50 a 1:100, obsahuje 

zakreslení všech zařízení s přesnou polohou umístění, jejich označení a 

zakreslení kabelových rozvodů. 

• Legenda. [6,7,10] 

6.3 Montáž zařízení EPS 

 Montáž zařízení EPS může provádět pouze firma, která je pověřena výrobcem, nebo 

firma, která má proškolené pracovníky. Proškolení pracovníci musí splňovat určité podmínky 

a to takové, že musí mít zkoušku z vyhlášky 50/1978 min. § 5., mají školení od výrobce. 

Osoby, které nebyly proškoleny můžou provádět montáž pouze pod dohledem osoby, která 

splňuje podmínku montáže (proškolení). [6,8] 

6.4 Zodpovědné osoby  

 Investor je povinen před uvedením systému do provozu a před revizí pověřit 

příslušnou osobu zodpovědnou za provoz EPS, za údržbu EPS a obsluhu EPS. [7,10] 

 Osoba zodpovědná za provoz EPS : 

• kontroluje činnost osob pověřených obsluhou EPS, 

• zodpovídá za správně využívání EPS a její provoz, 

• zodpovídá za vedení provozní knihy EPS. [6,10] 

 Osoba pověřená údržbou EPS: 

•  musí mít zkoušku z vyhlášky č. 50/1979 § 5 a musí být prokazatelně 

proškolená výrobcem,  

• kontroluje předepsaným zařízením EPS, 

• provádí opravy stanovené výrobcem, 

• provádí záznamy do provozní knihy o kontrolách, údržbě a opravách EPS. 

[6,10] 
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 Osoba pověřená obsluhou EPS: 

• musí být osoba poučená, 

• musí být prokazatelně proškolená předávající organizací, 

• stará se o záznamy v požární knize o signalizaci a poruše EPS. [6,10] 



-38- 

 

7. Seznam základních norem EPS  

7.1 Projektové normy EPS 

 Přesné názvy projektových norem EPS jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Označení Název normy 

ČSN EN 54-1 
Elektrická požární signalizace - Úvod 

ČSN EN 54-10 
Elektrická požární signalizace - Hlásiče 
plamene - Bodové 

ČSN EN 54-11 
Elektrická požární signalizace - Tlačítkové 
hlásiče 

ČSN EN 54-12 
Elektrická požární signalizace - Hlásiče 
lineární využívají optického světelného 
paprsku 

ČSN EN 54-13 
Elektrická požární signalizace - Posouzení 
kompatibility komponentů systému 

ČSN EN 54-16 
Elektrická požární signalizace - Ústředny 
pro hlasová výstražná zařízení 

ČSN EN 54-17 
Elektrická požární signalizace - Izolátory 

ČSN EN 54-18 
Elektrická požární signalizace - 
Vstupní/výstupní zařízení 

ČSN EN 54-2 
Elektrická požární signalizace - Ústředna 

ČSN EN 54-20 
Elektrická požární signalizace - Nasávací 
hlásiče 

ČSN EN 54-21 
Elektrická požární signalizace - Poplachová 
a poruchová přenosová zařízení 

ČSN EN 54-23 
Elektrická požární signalizace - Požární 
poplachová zařízení - Optická výstražná 
zařízení 
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ČSN EN 54-24 

Elektrická požární signalizace - 
Komponenty pro hlasové výstražné systémy 
- Reproduktory 

ČSN EN 54-25 
Elektrická požární signalizace - 
Komponenty využívající rádiové spoje 

ČSN EN 54-3 
Elektrická požární signalizace - Požární 
poplachová zařízení - Sirény 

ČSN EN 54-4 
Elektrická požární signalizace - Napájecí 
zdroje 

ČSN EN 54-5 
Elektrická požární signalizace - Hlásiče 
teplot - Bodové hlásiče 

ČSN EN 54-7 

Elektrická požární signalizace - Hlásiče 
kouře - Hlásiče bodové využívající 
rozptýleného světla, vysílaného světla a 
ionizace 

Tab. 5: Základní normy EPS 

7.2 Základní normy požární bezpečnosti kabelových rozvodů 

 V tabulce č. 6 jsou sepsány přesné názvy základních norem zabývající se kabelovými 

rozvody v oblasti požární bezpečnosti staveb.  

Označení Název normy 

ČSN EN 50 200 ed.2 

Zkušební metoda odolnosti proti požáru pro 
nechráněné kabely malých průměrů určených pro 
použití v nouzových obvodech 

ČSN EN 61 034-1 

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za 
definovaných podmínek - Část 1: Zkušební 
zařízení 

ČSN EN 61 034-2 

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za 
definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup 
a požadavky 
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ČSN EN 60 332-1-1 

Zkoušky elektrických a optických kabelů v 
podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého 
šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou 
izolací - Zkušební zařízení 

ČSN EN 60 332-2-1 

Zkoušky elektrických a optických kabelů v 
podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého 
šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého 
průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení 

ČSN EN 50 226-1 

Společné zkušební metody pro kabely za 
podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření 
plamene na vertikálně namontovaných svazcích 
vodičů nebo kabelů - Část: Zařízení 

ČSN EN 50 226-2-1 

Společné zkušební metody pro kabely za 
podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření 
plamene na vertikálně namontovaných svazcích 
vodičů nebo kabelů - Část 2-1: Postupy - 
Kategorie A F/R 

ČSN EN 50 226-2-3 

Společně zkušební metody pro kabely za 
podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření 
plamene na vertikálně namontovaných svazcích 
vodičů nebo kabelů - Část 2-3: Postupy - 
Kategorie B 

ČSN EN 50 226-2-4 

Společné zkušební metody pro kabely za 
podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření 
plamene na vertikálně namontovaných svazcích 
vodičů nebo kabelů - Část 2-4: Postupy - 
Kategorie C 

ČSN EN 50 266-2-5 

Společné zkušební metody pro kabely za 
podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření 
plamene na vertikálně namontovaných svazcích 
vodičů nebo kabelů - Část 2-5: Postupy - 
Kategorie D 

ČSN EN 61 537 ed.2 
Vedení kabelů - Systém kabelových lávek a 
systémů kabelových roštů 

 
Tab. 6: Základní normy popisující bezpečnost kabelových rozvodů 
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8. Technologické úrovně EPS 

 

 

Obr. 7: Technologické úrovně EPS [8] 

A.........analogový systém s interaktivním přenosem analogové veličiny. Každý hlásič 

 obsahuje procesor. 

B.........analogový systém s impulsním přenosem analogové veličiny, nepřetržitá diagnostika a 

 vyhodnocování hlásičů. 

C.........neadresovatelné / adresovatelné systémy, které používají konvečních hlásičů. [8] 
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9. Realizace vlastního projektu 
 V praxi je před realizací projektu dodáno projektantovi PBŘ s výkresovými částmi 

objektu. V dokumentu PBŘ je popsáno, co se od projektanta vyžaduje, kde má být použita 

EPS, jak má být vyhlášen poplach a další náležitosti, které mají být při požáru provedeny. Po 

té už je pouze na projektantovi, jaký systém navrhne. Vše však musí odpovídat příslušným 

normám ČSN a předpisům.  

 Objekt pro vlastní ukázku realizace EPS je „Logistický sklad Brno“. Na tomto objektu 

chci demonstrovat, jak  v praxi vypadá kompletní projektová dokumentace EPS. 

 V mém případě jsem PBŘ neměl, musel jsem si tedy příslušné požadavky určit sám. 

Hlavní požadavky, které mě zajímali před návrhem systému: 

• jaký materiál bude v hale skladován, 

• pokud budou instalovány regály, jak vysoké budou, 

• bude přítomnost trvalé obsluhy, 

• zda je v objektu systém EPS dříve instalován, aj. 

Po příslušném určení jsem mohl přejít k návrhu systému. Na začátku jsem si musel změřit 

plochu požárních úseků objektu, abych byl schopný navrhnout dostatečný počet a umístění 

požárních hlásičů. 

 Automatické hlásiče EPS jsou ve všech prostorách objektu, mimo místností bez 

požárního rizika (WC, umývárny a chodba). Jsou použity hlásiče (s ohledem na prostředí a 

přístup pro účely revizí) tohoto typu: 

• Multisenzorové hlásiče - budou pomocí patic osazeny na stropě (podhledu) 

střežených místností - jedná se prakticky o všechny místnosti, včetně haly. 

• Tepelný hlásič - bude v kuchyňce. 

• Tlačítkové hlásiče - budou na všech únikových cestách z objektu. 

 Rozvody mezi hlásiči jsou provedeny kabely JYSTY 2x0,8. Navrhl jsem zařízení EPS 

ESSER, s ústřednou IQ8C Control a hlásiči řady IQ8Quad. Ústředna se nachází mimo objekt 

a to na vrátnici s trvalou obsluhou. Propojení ústředny se střeženým objektem je propojeno 2x 
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kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8. Vyhlášení požáru jsem vyřešil sirénami, které jsem cíleně 

rozmístil v objektu. Sirény budou napojeny ohniodolným kabelem CHKE-V 2x0,8 

 Kompletní projekt jsem konzultoval s profesionální projekční firmou Ing. Jan 

Bukolský. 

 Kompletní projektová dokumentace je součástí bakalářské práce a je vložena v příloze. 
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10. Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo prostudování problematiky, norem a předpisů v oblasti 

projektování EPS a vytvoření kompletní projektové dokumentace. 

 V teoretické části jsem se zabýval prvky systému EPS, obsahem a strukturou 

samotného systému. Prostudoval jsem vlastnosti jednotlivých prvků systému, jako je 

ústředna, požární hlásiče a další potřebné prvky z provozu. V kapitole o ústředně jsou 

vypsány základní vlastnosti o tom, kde má být ústředna umístěna, co musí být dodrženo při 

jejím navrhování a další potřebné informace. Z největší části jsem se zabýval požárními 

hlásiči, zde jsem vypracoval materiál jak se požární hlásiče dělí dle druhu požáru, který druh 

hlásiče použít v daném prostředí, jak postupovat při projektování a umísťování hlásičů na 

výkres aj. 

 V části o projektováni EPS jsem vypracoval ucelený materiál, který pojednává o 

zásadách a dodržování pravidel při projektování systému EPS. Jsou zde informace o tom, jak 

má samotný projekt vypadat, jaké náležitosti musí projektová dokumentace obsahovat, čeho 

se musí projektant držet při samotném návrhu systému a hlavně jaké podklady musí být 

projektantovi dodány od investora před samotnou realizací. V části o kabeláží jsou 

vypracovány informace o zásadách vedení požárních kabelů s ostatními kabely, pravidla pro 

vedení požárních kabelů konkrétním prostorem, jejich odolnost vůči ohni aj. Dále jaký typ 

kabelů použít pro vnitřní linková vedení, naopak jaký kabel použít pro vedení signalizační a 

nakonec jaký kabel použít například pro vedení venkovní, či vedení ve výkopu v zemi. Na 

konci kapitoly jsou vypsány normy, které se požární kabeláží zabývají. V další části je 

vypracovaná tabulka, do které jsem zakreslil základní výkresové značky EPS používané v 

praxi.  

 V praktické části jsem se zabýval samotnou realizací návrhu systému EPS a kompletní 

realizací projektové dokumentace. Vytvořil jsem potřebné dokumenty, které musí projektová 

dokumentace obsahovat a co všechno musí splňovat. Výsledná kompletní projektová 

dokumentace je přílohou bakalářské práce.  
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