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Postřehy pro návrh a instalaci akustické signalizace ze semináře 

The Fire! What Fire? 

Následující poznatky vychází ze semináře CPD – The Fire! What Fire? Který proběhl před nedávnem 
ve Velké Británii. 

Před podpisem každé projektové dokumentace je klíčové, aby byl správně navržen každý detail 
systému elektrické požární signalizace. To zabere spoustu času a je potřeba zdolat spoustu problémů. 
Profesionálové zabývající se tímto, čelí stále více narůstání legislativního tlaku a regulacím.  

Výběr vhodného systému  

Výběr typu akustické signalizace závisí především na tom, zda je budova přístupná veřejnosti. 
V případě že ano, je potřeba zvážit použití hlasových zpráv ve formě povelů pro evakuaci a systému 
veřejného ozvučení (PAVA) nebo hlasových sirén, ve kterých jsou přímo implementovány hlasové 
povely. 

V případě že není, bývá nejčastěji využíváno klasických piezoelektrických sirén, nebo požárních 
zvonů.  

Bohužel je ve většině budov, volba typu akustické signalizace podřízena vzhledu prvků, a s ohledem 
na snadnost instalace. Kromě typu signalizace musí projektant také zvážit to,zda je nutné aby byli 
všichni v budově varování současně. Moderní systémy umožňují aby systém byl nastaven takto: 

• Akustická signalizace může být spuštěna se zpožděním. Toto dává prostor zaměstnancům, 
aby pátrali po příčině požáru nebo aby odhalili falešný poplach. Toto se nejčastěji používá ve 
školách, hotelech apod. tam kde hrozí způsobení paniky a v jejím důsledku např. zraněním. 
 

• Nejdříve dojde k upozornění zaměstnanců objektu a osob odpovídající za požární bezpečnost 
(požární hlídky), např. pomocí pagerů, SMS zpráv nebo speciální kódovým hlášením 
prostřednictvím ozvučovacího systému.  Příkladem tohoto mohou být nemocnice nebo 
domovy s pečovatelskou službou, kde zaměstnanci musí být informováni o poplachu, ale 
pacienti, pokud nemusí být evakuováni, ne. 
 

• Fázová evakuace budovy. Tento způsob se hodí pro budovy kde je velké množství lidí, a 
únikové cesty by je nepojaly všechny najednou. Příkladem mohou být výškové budovy, letištní 
terminály nebo nákupní centra. 

Úroveň hlasitosti by měla být 65dBA nebo o 5 dBA výše než okolní hluk. V případě že se jedná o 
hotel, nebo jiné ubytovací zařízení, měla by úroveň hlasitosti dosáhnout 75 dBA u hlavy postele. Za 
žádných okolností by siréna neměla přesáhnout hodnotu 120 dBA. Projektant také musí předejít tomu, 
aby se mísily tony sirén, požárních zvonů a EVAC rozhlasu. 

 

 



 

 

Okolní hluk  

Projektant připravující projekt by měl zvážit velikost okolního hluku v místě instalace systému. Je 
doporučeno, aby případně navštívil místo a změřil okolní hluk. V místech jakými jsou například výrobní 
haly, nebo velké tzv. „open office“ může okolní hluk běžně přesáhnout hodnotu 65dBA. 

Dalším faktem, kterým by měl být brán do úvahy je průchod zvuku přes dveře. Nezřídka jsou sirény 
umisťovány na chodbách což znamená že při průchodu zvuku dveřmi dochází ke ztrátám. Zvuk ztratí 
30dBA průchodem přes požární dveře a 20dBA přes běžné dveře. 

Všechno není vždy jen o hlasitosti. Občas je zapotřebí doplnit akustickou signalizaci o optickou 
italizaci. Zvláště vhodné je to v prostředích se zvýšeným okolním ruchem, nebo tam kde není použití 
akustické signalizace vhodné, např. operační sály. 
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