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Autonomní.hlásiče.kouře.jsou.prvotně.ur-
čeny.k.ochraně.lidského.zdraví.a.života,.dru-
hotně.i.k.ochraně.majetku..Od.tohoto.základ-
ního.konstatování.se.odvíjí.rozhodnutí,.jaké.
typy.hlásičů.v.daném.případě.použít.a.kam.
je.umístit.

Detektorům.kouře.se.věnují.normy.ČSN.
EN.54.Elektrická požární signalizace,.zvláš-
tě.její.Část 7: Hlásiče kouře – Hlásiče bodo-
vé využívající rozptýleného světla, vysílané-
ho světla a ionizace,.a.dále.ČSN.EN.14604.
Autonomní hlásiče kouře..Montáži.a.použití.
hlásičů.se.věnuje.ČSN.P.CEN/TS.54-14.Elek-
trická požární signalizace – Část 14: Návody 
pro plánování, projektování, montáž, uvedení 
do provozu, používání a údržbu.

Základní.oblastí.použití.hlásičů.kouře.jsou.
trvale.obývané.prostory:.rodinné.domy,.byty,.
hotely,.penziony,.ubytovny.apod..Druhou.vel-
kou.oblastí.jejich.použití.jsou.místa.s.větším.
pohybem.osob:.školy,.úřady,.divadla,.obchod-
ní.domy.apod.

Pro. to,. aby.byl. hlásič. kouře. autonomní,.
musí.mít.nezávislý.zdroj.energie,.vlastní.vy-
hodnocovací.jednotku.a.zařízení.k.vyhlášení.
poplachu.. Není. tedy. možné,. aby. byl. zapo-
jen.do.elektrického.rozvodu.v.daném.objek-
tu.a.neměl.svůj.vlastní.záložní.zdroj.energie..
Naopak.musí.včas.signalizovat.pokles.kapa-
city.baterie..Například.detektory.výbušných.
plynů.často.nejsou.autonomní,.ale.ty.nedete-
kují.požár,.jen.nebezpečí.jeho.vzniku..Uvě-
domme. si,. že. požár. mnohdy. vzniká. právě.
v.elektrických.rozvodech.a.při.výpadku.elek-
trického.napájení.by.byl.neautonomní.hlásič.
kouře.nefunkční.a.neposkytl.by.přítomným.
osobám.žádnou.ochranu.

Autonomní.hlásiče.kouře.jsou.často.mylně.
považovány.za.zařízení,.které.případné.nebez-
pečí.hlásí.„na.požárníky“..To.je.ovšem.velký.
omyl,.autonomní.hlásiče.kouře.na.nebezpe-
čí.upozorňují.jen.v.daném.místě.a.v.určitém.
dosahu.daném.silou.vestavěné.sirény..Opět.se.
vracíme.k.účelu.těchto.zařízení,.tj..k.ochra-
ně.lidského.zdraví..Začlenit.hlásiče.kouře.do.
bezpečnostního.systému.s.následným.hláše-
ním. na. telefon. či. pult. centrální. ochrany. je.
možné,.ale.to.je.jiná.kategorie.hlásičů.

K.tomu,.aby.bylo.možné.určit,.jaký.druh.
hlásiče.použít,.je.nutné.vědět,.jaké.druhy.po-
žáru. jsou. v. daných. budovách. nejpravděpo-
dobnější..Pro.tento.účel.lze.požáry.rozdělit.na.
rychle.planoucí.a.pomalu.planoucí..Při.rychle.
planoucím.požáru.se.vyvíjí.málo.kouře,.při.
pomalu.planoucím.naopak..Který.typ.požá-
ru.je.častější?.Oheň.s.velkým.vývinem.kou-
ře.je.typický.např..pro.hoření.lůžkovin,.oheň.
s.menším.vývinem.kouře.v.prvopočátku.ho-

Autonomní hlásiče kouře, jejich druhy 
a užití v praxi

ření.bývá.typický.při.selhání.elekto.instalace.
a.elektropřístrojů..V.praxi.se.nejvíce.používa-
jí.optoelektonické.a.ionizační.hlásiče.kouře..
Které.jsou.v.dané.budově.vhodné.a.jak.rych-
le.budou.reagovat?

Optické hlásiče

S.optickými.hlásiči.kouře.se. lze.na. trhu.
setkat.nejčastěji..Mají.vestavěnou.měřicí.ko-
moru,.u.nejlevnějších.variant. s. jednopaprs-
kovým.optickým.snímačem..Na.co.hlásič.rea-
guje?.Kouř,.který.vstoupí.do.měřicí.komory,.
rozptýlí. světelný. paprsek. optického. sníma-
če..Paprsek.ze.zdroje.je.buď.namířen.přímo.
na.fotocitlivý.prvek.a.rozptyl.světla.kouřem.
vyvolá.pokles.intenzity.dopadajícího.světla,.

nebo. je.naopak. fotocitlivý.prvek.mimo.pa-
prsek. a. světlo. na. něj. dopadá. pouze. tehdy,.
když.se.vlivem.kouře.rozptyluje..Při.překro-
čení.nastavené.hodnoty.elektronika.vyhodno-
tí.situaci.jako.poplach.

Při. instalaci. tohoto. typu. hlásiče. je. tře-
ba.uvážit,.že.vývin.viditelného.kouře.může.
být.mnohdy.značně.opožděný.za.samotným.
vznikem. požáru..A. u. autonomních. hlásičů.
jde.především.o.to,.zachytit.požár.co.nejdří-
ve,.a. tím.získat. tolik.potřebný.čas.na.včas-
ný.zásah.či.únik.ze.zasažených.prostor..Ten-
to.typ.hlásičů.je.tedy.logicky.nejvíce.vhodný.
k.detekci.požárů.s.rychlým.vývinem.kouře..
V.praxi.jsou.tyto.hlásiče.vhodné.např..tam,.
kde.jsou.lůžkoviny.(hotelové.pokoje);.dete-
kují.také.poměrně.rychle.doutnající.kamna.či.
zahořelý.adventní.věnec..Výroba.uvedených.
hlásičů.je.poměrně.levná.a.nenáročná.a.de-
tektor. je. již. ze. svého. principu. odolný. pro-
ti.falešným.poplachům..Odtud.pramení.jeho.
masové.rozšíření.

Ionizační hlásiče

Druhým. nejrozšířenějším. typem. hlásičů.
jsou.hlásiče.ionizační,.které.reagují.na.spali-
ny,.jež.vznikají,.když.něco.hoří,.doutná.či.se.
pálí..Laicky.si.jej.lze.představit.jako.umělý.
nos,.který.neustále.„čichá“.vzduch,.a.zjistí-.
-li.v.něm.stopy.spalin,.zareaguje..V.běžných.
domácnostech.tedy.dokážou.zavčas.rozeznat.
již.počátek.požáru,.aniž.k.hlásiči.musí.dojít.
kouř..To.je.důležité.při.požárech.elektrozaří-

zení,.např..v.obchodních.domech.nebo.kan-
celářích..Ionizační.hlásiče.lze.doporučit.také.
pro.obytné.domy.s.více.domácnostmi,.pro-
tože.spolehlivěji.a. rychleji.než.optické.hlá-
siče.reagují.na.požár,.který.vznikl.u.sousedů.
nebo.ve.společných.prostorách..

Ionizační.hlásiče.jsou.však.náročnější.na.
kvalitní.elektroniku,.která.dokáže.odfiltro-
vat.falešné.poplachy;.jinak.by.hlásič.spustil.
poplach.např..při.smažení.potravin..Někteří.
výrobci.se.s.tímto.„neodstatkem“.nedokázali.
vypořádat.a.raději.ionizační.hlásiče.opusti-
li..To.je.zřejmě.jeden.z.důvodů.menšího.vy-
užití. ionizačních. hlásičů,. přestože. kvalitní.
ionizační. hlásič. je. neocenitelný. pomocník.
a.v.mnoha.ohledech.předčí.optoelektronic-
ké.hlásiče..Zahraniční.výrobci.špičkové.pro-
tipožární.techniky,.např..společnost.Kidde,.
dodávají.z.90.%.právě.ionizační.autonomní.
hlásiče.kouře..

Druhým.velkým.úskalím.ionizačních.hlá-
sičů.kouře.v.naší.zemi.je.skutečnost,.že.io-
nizační.komora.obsahuje.miniaturní.množ-
ství.radioaktivního.materiálu,.nejčastěji.al-
fa-zářiče.americia.Am241.o.intenzitě.záření.
3.kBq.. Proto. veškerá. výroba,. dovoz,. dis-

Obr. 2. Kombinovaný ionizační detektor kouře 
a elektrochemický detektor oxidu uhelnatého 
Kidde 122

Obr. 1. Duální detektor kouře Kidde PI9000 
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tribuce. a. servis. podléhají. schválení. SÚJB.
a. každý. jednotlivec. či. firma,. kteří. chtějí.
s.těmito.hlásiči.pracovat,.musí.mít.od.SÚJB.
zkoušky.a.povolení.k.nakládání.se.zdroji.io-
nizujícího.záření..

Duální hlásiče

Trendem. současné. doby. u. velkých. vý-
robců.jsou.duální.hlásiče.–.tedy.takové,.kte-
ré. sdružují.dva.snímače.v. jednom.zařízení..
Již.zmíněná.firma.Kidde.má.ve.svém.výrob-
ním.programu.hned.několik.duálních.zaříze-
ní.. Jedním.z.nich. je.hlásič.kouře.a.zplodin.
PI9000.(obr. 1).

Další. variantou. je. duální. detektor. oxidu.
uhelnatého. kombinovaný. s. ionizačním. hlá-
sičem. kouře.. Proč. právě. detekce. CO?.Ten-
to.smrtelně.jedovatý.plyn.nelze.rozeznat.lid-
skými. smysly,. a.přitom. je. to.právě.on,.kdo.
při. požárech.ohrožuje.potichu. a.neviditelně.
lidský.život..Proto.dnes.světoví.výrobci.au-
tonomních.hlásičů.kouře.kladou.velký.důraz.

na.umístění.detektorů.CO.v.každé.bytové.jed-
notce.společně.s.protipožárními.hlásiči..Jen.
tak.lze.mluvit.o.komplexní.ochraně.lidského.
života.při.požáru..A.opět. je. třeba.zdůraznit,.
že.ne.každý.detektor.CO.dokáže. tento.plyn.
opravdu. spolehlivě. rozpoznat. a. inteligentně.
vyhodnotit.množství,.které.může.být.nebez-
pečné..Zvláště.zařízení.napojené.jen.„do.zá-
suvky“,.bez.záložního.zdroje,.je.naprosto.ne-
dostačující.a.lze.říci.i.zbytečné..Při.vyhodno-
cování.koncentrace.CO.je.třeba.konstatovat,.
že.již.0,5.%.tohoto.plynu.v.ovzduší.je.pro.do-
spělého.člověka.smrtelné.při.třetím.nadechnu-
tí..Vyhodnotit.včas.mnohem.menší.množství.
CO.v.ovzduší.tedy.vyžaduje.kvalitní.senzor.
a.velmi.kvalitní.elektroniku..

Jak.detektor.CO.měří,.je.námět.pro.samo-
statný.článek,.stejně.jako.detekce.výbušných.
plynů.a.umístění.hlásičů.v.objektech.

Zbyněk Sladký, 
System Personal Guard, s. r. o.

(spg@kidde.cz)

krátké zprávy 

 Profil CANopen pro 
výtahy CiA 417 verze 2.0

Pracovní.skupina.organizace.CAN.in.
Automation. pro. výtahy. (CiA CAN open 
Lift Special Interest Group,.www.can-cia.
org).vydala.verzi.2.0.specifikace.aplikač-
ního. profilu. CANopen. pro. řídicí. systé-
my.výtahů.(CiA.417,.tzv..CAN open Lift),.
umožňujícího.realizovat.systém.s.až.osmi.
paralelními. výtahy. a. 254. obsluhovaný-
mi.podlažími..Specifikace.je.ve.verzi.2.0.
zcela. přepracována. a. není. úplně. zpětně.
kompatibilní. s. verzí. 1.0..Změněny. jsou.
zejména. specifikace. některých. virtuál-
ních.zařízení,.např..pohonů.kabin.výtahů,.
a.některých.objektů.typu.PDO..Pracovní.
skupina.bude.přidávat.ještě.další.virtuál-
ní.zařízení,.nemá.však.již.v.úmyslu.mě-
nit.právě.vydanou.verzi.2.0.specifi.kace.

K.seznámení.se.standardem.CANopen.
Lift.si.lze.z.webových.stránek.organizace.
CiA.zdarma.stáhnout.části.1.a.2.specifika-
ce.CiA.417..Společnosti,.které.chtějí.stan-
dard.CAN.open.Lift.komerčně.použít,.po-
třebují.také.části.3.a.4.specifikace,.dostup-
né.pouze.členům.organizace.

Na.veletrhu.Interlift.2009.v.Augsburgu.
v.Německu.demonstrovala.organizace.CiA.
za.velkého.zájmu.projektantů.výtahových.
systémů. interoperabilitu. zařízení. podle.
standardu.CANopen.Lift.od.dvanácti.vý-
robců..„Celkem.již.více.než.4.000.nainsta-
lovaných.řídicích.systémů.a.rostoucí.počet.
výrobců. podporujících. ve. svých. produk-
tech.standard.CANopen.Lift.posouvají.vý-
znam. standardizovaného. profilu. CiA.417.
na.novou,.vyšší.úroveň,“.řekl.Holger.Zel-

twanger,. výkonný. ředitel. CiA.. Standard.
CANopen. Lift. bude. v. nejbližší. době. dále.
představen. na. specializovaných. veletrzích.
výtahové.techniky.v.Indii.a.v.Itálii.a.na.ně-
kolika. konferencích. a. putovní. výstavce.
v.Německu.
[Tisková.zpráva.CiA,.11..února.2010.]...........(sk)

  Seminář o správě majetku – 
Enterprise Asset Management

Odborný. seminář. na. téma. Enterpri-
se Asset Management – správa majetku.
(EAM).se.uskuteční.v.Kongresovém.cent-
ru.na.brněnském.výstavišti.30..března.2010..
Své. produkty. a. služby. na. semináři. před-
staví.společnosti.Okin.Group,.a..s.,.a.EFA.
Services,. s.. r.. o., s. tematikou. výhod. ply-
noucích.z.využití.odborných.externích.slu-
žeb,.Eprin,.spol..s.r..o.,.a.ICS.Identifikační.
systémy,.a..s.,.s.přednáškami.věnovanými.
efektivní. evidenci,. inventarizaci. a. správě.
majetku..Společnosti.Synergit,.s..r..o.,.a.In-
seko,. a.. s.,. se. budou. věnovat. problemati-
ce. údržby.. S. tematikou. komplexního. za-
bezpečení.majetku.vystoupí.zástupci.spo-
lečnosti.Tyco.Fire.&.Integrated.Solutions,.
s..r..o..Akci.pořádá.agentura.AD&M,.kte-
rá.se.dlouhodobě.věnuje.zprostředkovávání.
výměny.aktuálních.informací.mezi.uživate-
li.a.dodavateli.produktů.a.služeb.v.daném.
segmentu.trhu..Bližší.informace,.reference.
a.elektronická.přihláška.jsou.k.dispozici.na..
www.adam-ova.cz. v. části. Připravujeme, 
popř.. lze. kontaktovat. pořadatele. na. tel..
č..+420.596.919.977..Posluchači.se.semi-
náře.zúčastní.bezplatně.

(pa)

České vysoké učení technické v Praze

 Fakulta strojní

&

Česká zemědělská univerzita v Praze

Technická fakulta

vás zvou k účasti

na mezinárodní konferenci

4th International Symposium

on Measurement, Analysis and

Modelling of Human Functions

14. 6. – 16. 6. 2010

http://www.ishf2010.cz


