
Příloha dokumentace zdolávání požárů s rozmístěním hlásičů EPS 

Příloha DZP s rozmístěním hlásičů EPS se skládá ze dvou částí a) z grafické části a za b) z výpisu hlásičů 

EPS. Celou přílohu DZP s rozmístěním hlásičů je třeba HZS Královéhradeckého kraje předložit spolu 

z žádostí o stanovení termínu zkoušky pro ověření funkčnosti signálu ve dvojím listinném vyhotovení 

a elektronicky ve formátu pdf.  Přílohu DZP s rozmístěním hlásičů EPS vytiskněte vždy v takovém 

formátu, aby byla zajištěna její čitelnost, v případě nutnosti zvolte i větší formát než A3 (jedná se 

především o grafickou část). 

a) Požadavky na grafickou část přílohy DZP s rozmístěním hlásičů EPS 

Jedná se o výkresy připojovaného objektu rozkreslené po jednotlivých podlažích, do kterých budou 

zakresleny pouze aktivní prvky EPS a označení místností. Přílohu vytiskněte vždy v takovém formátu, 

aby byla zajištěna její čitelnost, v případě nutnosti zvolte i větší formát než A3. 

 Půdorysy vždy otočit po směru písma, 

 obrysy objektu, vnitřní vybavení, technické prvky, atd. ponechat v šedé barvě, 

 aktivní prvky EPS (koncové body čidla/hlásiče), ústřednu EPS, OPPO a KTPO – zvýraznit 

červenou barvou, 

 koncové body EPS(čidla/hlásiče) označit takto: druh hlásiče – číslo hlásiče, např.: OPT. H – 2/3 

o druh hlásiče – použít zkratku dle typu hlásiče např.: TEP. H – tepelný hlásič, TLA. H. – 

tlačítkový hlásič, OPT. H. – optický hlásič, KOM. H – kombinovaný hlásič, atd.; 

o označení lineárních hlásičů (LIN. H.) - v místě vysílače lineárního hlásiče bude v 

plánku vyznačena červená značka automatického hlásiče, v místě přijímače 

lineárního hlásiče bude v plánku vyznačena zvýrazněná červená tečka, tyto 

značky vysílače a přijímače budou vzájemně spojeny tenkou červenou 

čárkovanou čarou a uprostřed této čáry bude uvedeno označení typu hlásiče 

(v tomto případě LIN. H) a jeho číslo. Toto označení bude orientováno 

jednotně s označením všech ostatních hlásičů v jednom směru tak, aby 

nemusel čtenář plánek z důvodu čitelnosti otáčet. 

o číslo hlásiče – vychází ze seznamu hlásičů EPS vygenerovaného z pultu centralizované 

ochrany, který poskytuje společnost ASTOR KOMPLEX (nepoužívat seznam hlásičů 

vygenerovaný z ústředny EPS). Z této tabulky pro potřeby číselného označení 

jednotlivých čidel použijte údaje uvedené ve sloupečku „skupina“ a „hlásič“ ve 

formátu („skupina/hlásič“) např.:  1/1, 2/3, atd.; 

 čísla místností – do půdorysu zaznačit pouze čísla místností v černé barvě a k půdorysu 

doplnit tabulku, kde bude legenda místností s příslušným číslem a typovým označením 

místnosti) např.: kancelář, sklad, atd.; 

  u každého půdorysu vyznačit o jaké nadzemní či podzemní podlaží se jedná, 

 všechny ostatní informace, jako je rozmístění hydrantů, sirén, dveří ovládaných EPS, atd. 

prosím z výkresu odstraňte.  

  



b) Požadavky na výpis hlásičů EPS z pultu centralizované ochrany 

Výpis hlásičů EPS vygenerovaný z pultu centralizované ochrany (nikoli z ústředny EPS) je samostatnou 

součástí přílohy DZP s rozmístěním hlásičů EPS.  

Tento seznam poskytuje pouze společnost ASTOR KOMPLEX, s.r.o., s požadavkem na výpis hlásičů 

EPS, pro potřeby přílohy DZP s rozmístěním hlásičů EPS, se na tuto společnost obracejte.  


