Příloha č. 2 Pokynu ředitele HZS Karlovarského kraje č. 39/2019
Všeobecné podmínky pro připojení ústředny elektrické požární signalizace
prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany
Pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) systému NAM GLOBAL s označením TP-ZDPNAM GLOBAL -01/2002 provozuje na krajském operačním a informačním středisku
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“), společnost
PATROL group s.r.o.
Ústředna elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) provozovaná právnickou nebo
podnikající fyzickou osobou (dále jen „provozovatel“), může být připojena na PCO po splnění
následujících podmínek:
1. Připojení EPS k PCO je realizováno na základě trojstranné smlouvy mezi
provozovatelem EPS, společností PATROL group s.r.o., a HZS KVK. U nově
kolaudovaných objektů, kde připojení EPS na PCO vyplývá z požárně bezpečnostního
řešení stavby a projektové dokumentace, musí být smlouva podepsána nejpozději v den
místního šetření (kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby, prozatímní užívání ke
zkušebnímu provozu, předčasné užívání stavby apod.).
2. Provozovatel EPS musí mít schválený Dodatek k projektu EPS před připojením EPS na
PCO. Dodatek k projektu EPS zpracovává provozovatel a schvaluje ho územně
příslušné oddělení (pracoviště) prevence HZS KVK.
Dodatek k projektu EPS musí obsahovat tyto náležitosti:
a) prověrku činnosti stávající EPS podle „Provozní knihy zařízení EPS“, zaměřenou
na četnost nežádoucích hlášení stavu „POŽÁR“, četnost poruch, četnost vypínání
hlásicích linek (požárních smyček) a hrubou specifikaci příčin těchto jevů,
b) návrh na odstranění jevů uvedených v písm. a) /zavedení opakovaného nulování,
zavedení závislosti více hlásicích linek (vícesmyčkové závislosti), záměna druhu
hlásiče (např. kouřový za tepelný) apod./,
c) specifikaci druhu, rozsahu a počtu přenášených informací, příp. zpětných povelů,
v závislosti na možnostech připojované ústředny EPS a uvažovaného ZDP,
d) srozumitelný návod k zajištění přesné identifikace místa signalizace vzniku požáru,
který bude umístěn v bezprostřední blízkosti ústředny EPS nebo obslužného pole
požární ochrany (dále jen "OPPO“),
e) umístění OPPO, klíčového trezoru požární ochrany (dále jen „KTPO“) a vlastního
účastnického dílu ZDP,
f) specifikaci výstupů ústředny EPS pro předávané informace a vstupů ústředny EPS
pro přebírané povely stanovené podle písm. c) a způsob propojení ústředny EPS,
účastnického dílu ZDP, OPPO a KTPO,
g) konkrétní technické řešení napojení vlastního účastnického dílu ZDP na přenosovou
cestu - u bezdrátového ZDP propojení na vlastní vysokofrekvenční část či anténu, a
to ve spolupráci s dodavatelem příslušného ZDP a správcem přenosové sítě.
3. Klíč ke KTPO musí odpovídat standardu HZS KVK, vnitřní dvířka KTPO (otevíraná
jednotným klíčem HZS KVK) musí být konstrukce pro osazení půlvložkou FAB.
Půlvložka odpovídající jednotnému klíči HZS KVK bude osazena v rámci instalace
ZDP. V KTPO bude vložen generální klíč, kterým bude možno zajistit vstup jednotek
do všech prostor v rámci střeženého objektu. KTPO se umisťuje ve fasádě objektu nebo
ve stojanu u vstupu do objektu (např. v případě oplocení areálu), u kterého se
předpokládá nástup jednotky požární ochrany k provedení požárního zásahu. Pokud je

před KTPO další bariérové zařízení (závora, brána apod.), musí klíč od KTPO umožnit
otevření těchto zařízení.
4. Před podepsáním smlouvy musí být provozovatelem EPS na HZS KVK předána
v digitální a tištěné podobě následující dokumentace:
Prvotní informace k zásahu – schématické plánky střežených prostor s vyznačením čidel
(objekt, patro, místnost, umístění), uzávěrů plynu, vody a elektrické energie, rozsah běžné
pracovní doby.
5. HZS KVK požaduje přenášení informací o stavech všech konkrétních čidel z ústředny
provozovatele EPS na PCO tzv. adresaci čidel (při instalaci volit ústřednu, která tuto
adresaci umožňuje).
6. Jedná-li se o změnu dokončené stavby dle § 2 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tzn. nástavbu, přístavbu a
stavební úpravy, kde dojde k rozšíření EPS v takto nově vzniklých prostorech, a má-li
již provozovatel uzavřenou smlouvu (viz bod č. 1), musí splnit následující:
a) uzavřít Dodatek ke smlouvě, který se bude týkat změn údajů souvisejících se
střeženým systémem a objektem vlivem provedení změny dokončené stavby,
b) provozovatel EPS musí mít na změnu dokončené stavby schválený Dodatek
k projektu EPS územně příslušným oddělením (pracovištěm) prevence HZS KVK
(viz bod č. 2). Rozhodne-li jeho zpracovatel tzn. správce systému, že není nutné
jeho zpracování, vydá o tom písemnou zprávu.
c) aktualizovat dokumentaci Prvotní informace k zásahu PCO a předat HZS kraje.
7. K fyzickému připojení objektu provozovatele EPS prostřednictvím ZDP na PCO
HZS KVK a zahájení jeho střežení dojde na základě vydání písemného „souhlasu
s připojením“, vydaným HZS KVK na základě splnění všech shora stanovených
podmínek pro připojení a podmínek uvedených v trojstranné smlouvě.

