
PŘ 1/ČAP2008
Vydala Česká asociace pojišťoven

Praha 2008

SPRINKLEROVÁ
ZAŘÍZENÍ

ODBORNÁ PŘÍRUČKA



Zpracoval: Ing. Pavel Rybář
Odborný garant: Pracovní skupina Požární ochrana – ČAP
Schválila: Odborná sekce neživotního pojištění – ČAP

prosinec 2008



verze 011008 1

Úvod

Sprinklerová zařízení jsou nejúčinnějším aktivním opatřením pro ochranu osob a majetku
před požáry. K typickým aplikačním oblastem sprinklerové ochrany patří logistická centra, 
shromažďovací prostory, výškové budovy, hotely, textilní a dřevařské závody, automobilový 
průmysl  a v posledních létech nemocnice, domovy důchodců a zařízení s pečovatelskou 
péčí.
Očekávaný přínos sprinklerové ochrany je podmíněn účinností a trvalou provozuschopností 
sprinklerových zařízení.
Účelem tohoto dokumentu je popsat způsoby prokazování a dosažení těchto cílových 
očekávání se zaměřením na dotazníkovou metodu využitelnou pro provozovatele, risk 
manažery a underwritery pojišťoven.     

1. Účinnost a trvalá provozuschopnost

Účinnost je závislá především na odborné způsobilosti projektantů, kteří musí při návrhu 
vycházet z normativních  požadavků tj. v případě sprinklerových zařízení z ČSN EN 12 845  
Stabilní hasicí zařízení- Sprinklerová zařízení-Navrhování, instalace a údržba. Další 
návrhové dokumenty, které odrážejí stav vědy a techniky v daném oboru a   obsahují 
návrhové požadavky, které nejsou uvedené v citované normě jsou uvedené v tab1. 
Použité komponenty musí vyhovovat příslušným, většinou harmonizovaným normám, 
jejichž přehled podle ČSN EN 12259 je v tab.2. 
Trvalá provozuschopnost  je podmíněná   prováděním prohlídek,  kontrol a oprav 
sprinklerového zařízení ve stanovených termínech  podle:

a) návodů k obsluze a údržbě na systém a komponenty. V případě systému 
minimálně podle  ČSNEN 12845 ve znění posledního platného vydání, pokud  
nejsou v průvodní dokumentaci dodavatele stanoveny požadavky vyšší,

b) vyhl. MV č.248/2001 Sb., o požární prevenci – viz příloha č.1
Po uvedení sprinklerového zařízení do provozu rozhoduje o jeho trvalé provozuschopnosti 
a účinnosti především provozovatel. Zcela zásadní je, aby určil osobu odpovědnou za 
provoz sprinklerového zařízení. Tato osoba musí s definovanou odpovědností, po 
prokazatelném zaškolení u dodavatele zařízení, zajišťovat  v předepsaném rozsahu a ve 
stanovených termínech údržbu, kontroly, prohlídky a opravy  předmětného zařízení. 

2. Průkaz o provozuschopnosti a účinnosti sprinklerového zařízení

Objektivním a nezpochybnitelným průkazem o účinnosti a trvalé provozuschopnosti 
sprinklerového zařízení je prokazatelné provádění:
 údržby,
 inspekčních prohlídek,
 inspekčních prohlídek starých instalací,
 kontrol vyšší složitosti včetně kontrol provozuschopnosti.

2.1 Inspekční prohlídky

 Přejímací - jejich cílem je porovnání skutečného stavu instalace s návrhovými 
požadavky výchozího projekčního dokumentu. 
Zvlášť důležité je provádět tyto prohlídky u:
 rozsáhlých instalací jako jsou logistická centra a shromažďovací prostory a 

tam kde jsou instalované sprinklery typu ESFR, Large orifice, Extended 
coverage, EPEC a Large drop. Provedení prohlídky je těchto případech 
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zdůvodněné skutečností, že i malá odchýlení od návrhových požadavků 
odvozených z výsledků ohňových zkoušek  mohou mít za následek, že 
předmětné sprinklerové zařízení bude neúčinné. 

 u sprinklerových zařízení určených pro ochranu zvláštních nebezpečí (viz 
dále)

 Průběžné - jejich cílem je objektivně zjistit úroveň účinnosti a provozuschopnosti 
sprinklerového zařízení zejména po změně podmínek pro které bylo navrženo, nebo 
v případě pochybnosti o jeho technické úrovni,

Inspekční prohlídky se provádějí prostřednictvím nezávislého inspekčního orgánu nebo 
expertní organizace specializované na tuto činnost - viz tab.3. Tyto organizace provádějí 
komplexní posouzení stavu sprinklerových zařízení nejen z hlediska jejich funkčnosti, ale i
účinnosti v konkrétní aplikaci. Jejich závěry a vydané protokoly jsou průkazné a 
nezpochybnitelné.

Za ochranu zvláštních nebezpečí se podle ČSN EN12845 a dalších návrhových 
dokumentů považují zejména :

 sklady aerosolů
 víceřadové věšákové oděvní sklady
 sklady prázdných palet
 sklady alkoholických nápojů v dřevěných sudech
 sklady netkaných syntetických látek
 sklady polypropylenových a polyethylenových maloobjemových kontejnerů
 sklady pneumatik
 sklady papíru
 sklady bavlny
 zařízení pro výrobu dřevotřískových desek
 kabelové kanály a šachty
 zařízení na recyklaci umělých hmot
 papírenské stroje
 zakládačové garáže

2.2 Inspekční prohlídky starých instalací

Za staré instalace se na základě statistického vyhodnocení výskytu závad obvykle považují 
sprinklerová zařízení se suchou soustavou starší než 12,5 roků a s mokrou soustavou 
starší než 25 roků. 
Podle statistiky VdS (stav k 2005/2) se u suchých soustav již po 12,5 rocích vyskytují u cca 
25 % kontrolovaných instalací závažné nedostatky za které se považuje  silná korose 
potrubních rozvodů vyžadující jejich výměnu. U 45 % kontrolovaných instalací se vyskytuje 
střední rozsah korose.
V případě sprinklerů se vyskytují u 4% kontrolovaných sprinklerů závažné závady týkající 
se otevření sprinkleru nebo jeho funkce. Závady menšího rozsahu se vyskytují u  10 % 
kontrolovaných sprinklerů. 
I v tomto případě  je nezbytné, aby  provedení inspekční prohlídku staré instalace provedla 
nezávislá expertní organizace – viz tab.3.
Kromě jiného se jedná o ekonomickou cestu jak sprinklerovou instalaci uvést do funkčního 
a provozuschopného stavu bez nutnosti provedení nákladné generální opravy při které se 
vyměňují všechny sprinklery a potrubní rozvody.

2.3 Kontroly vyšší složitosti  

Za kontroly vyšší složitosti se považují kontroly prováděné  v termínech:
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 Jeden rok - kontrola provozuschopnosti podle vyhl. MV č. 246/2001Sb., o požární
prevenci v rozsahu podle jednoroční kontroly uvedené v ČSNEN 12845,

 Tři roky - kontrola podle ČSNEN 12845 zaměřená zejména na stav zásobní a tlakové 
nádrže, uzavírací armatury a řídící a zpětné ventily,

 Deset let - kontrola podle ČSNEN 12845 zaměřená na vnitřní kontrolu nádrží.

                       

Obr. 1     
Vlevo :   Výsledek inspekční prohlídky staré instalace - pokročila koroze a zanesené potrubí 
Vpravo: Sprinkler obalený textilními vlákny v důsledku nedostatečného úklidu prostorů s
            vysokou prašností

Uvedené kontroly by měl provádět na základě servisní smlouvy dodavatel sprinklerového 
zařízení nebo firma s prokazatelnými referencemi v navrhování a montáži sprinklerových 
zařízení, která kromě toho splňuje požadavky uvedené v tab.3.
Význam provádění shora uvedených prohlídek a kontrol dokladuje statistika Výboru 
evropských pojistitelů CEA (7047 hlášení o nasazení sprinklerových zařízení v létech 1985 
až 2002) podle které byla průměrná úspěšnost nasazení sprinklerových zařízení cca 90 % 
zatímco v Německu podle statistiky VdS (1985-1996) 98 %. To je výsledkem dlouhodobě 
realizovaného systému inspekčních  prohlídek sprinklerových zařízení prováděných VdS  a 
zadávaní uživatelských kontrol vyšší složitosti registrovaným firmám.

Obr. 2   Úspěšnost sprinklerového zařízení (%)v závislosti na stáří instalace
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3. Situace v ČR

V ČR se zatím systémově inspekční prohlídky neprovádějí. To je důvodem pro větší výskyt 
nedostatků než je obvyklé v ostatních zemích EU. Na základě praktických zkušeností a 
hodnocení zahraničních expertů se jedná v projektové části zejména o následující 
nedostatky:

 neprovádí se hydraulické výpočty v požadovaném rozsahu a podle stanovených 
návrhových kritérií,

 neoprávněně se snižují normativní požadavky cestou expertních posudků 
zejména pokud jde o intensitu dodávky a dobu činnosti s cílem zmenšit nádrže 
na vodu,

 zaměňují se polostabilní zařízení za stabilní,
 svařuje se potrubí o průměru menším než 50 mm,
 neznalost posledního platného vydání návrhového dokumentů zejména při 

navrhování sprinklerových zařízení podle zahraničních návrhových dokumentů 
typu CEA, ČAP CEA, VdS CEA a NFPA,

 vypouští se některé předepsané komponenty jako jsou mokré ventilové stanice,
závěsy ohebných hadic apod.

 akceptuje se chybný způsob ovládání zařízení odvětrání kouře a tepla u 
systémů SM (ESFR),

Po uvedení zařízení do provozu se jedná zejména o tyto nedostatky:
 není určena osoba odpovědná za zajišťování údržby, kontrol, prohlídek, a 

oprav,
 provozovatel nereaguje na změny v chráněném úseku což se týká především 

skladového hospodářství,
 není zajištěn volný výstřik ze sprinklerů z důvodu nedodržování skladovacích 

výšek nebo zanesením sprinklerů prachem, natřením tepelných pojistek barvou, 
jejich zakrytím apod.,

 určené osoby nejsou informované kde se nachází strojovna a klíč od strojovny, 
jak se sprinklerové zařízení odstavuje  z činnosti a jaké činnosti musí následovat  
po vyhlášení stavu „porucha“ a „ požární poplach“,

 provozovatel neplní požadavky vyhl. MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci  
týkající se odstavení sprinklerového zařízení  z používání,

 opravy, kontroly provozuschopnosti a další kontroly vyšší složitosti se zajišťují 
firmami které nemají potřebné zkušenosti v navrhování a montáži sprinklerových 
zařízení a technické a školící zázemí.

4. Ověřování přínosu sprinklerového zařízení Dotazníkem ČAP

K vyhodnocení  stavu a přínosu sprinklerové instalace pro ochranu osob a majetku mohou  
risk manažeři pojišťoven, underwriteři, pracovníci státního požárního dozoru a v neposlední 
řadě sami provozovatelé využít Dotazník ČAP. Jedná se o jednoduchý postup založený na 
nezpochybnitelných otázkách které nevyžadují speciální odborné znalosti.

Poznámka 1: Dotazníková metoda v žádném případě nenahrazuje protokoly od nezávislých 
expertních organizací.

Poznámka 2: Doporučuje se, aby osoby využívající Dotazník ČAP absolvovali školení u firmy
splňující požadavky uvedené v tab.3.5.
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5. Odstranění zjištěných nedostatků 

Nedostatky zjištěné při inspekčních  prohlídkách a  kontrolách vyšší složitosti, jakož i 
nedostatky které vyplynou z Dotazníku ČAP by měl provozovatel bez prodlení odstranit 
prostřednictvím odborně způsobilé firmy splňující požadavky uvedené v tab.3.

Výsledné vyhodnocení Dotazníku ČAP lze využít pro:

 hodnocení technického stavu a přínosu posuzované sprinklerové instalace
z hlediska ochrany majetku a osob,

 k uplatnění požadavku na provedení průběžných nebo přejímacích inspekčních 
prohlídek nebo kontrol vyšší složitosti,

 k uplatnění požadavku na provedení inspekční prohlídky staré instalace.

  

                                                                                                                                                                      
Požadavky na firmy provádějící inspekční prohlídky a kontroly vyšší složitosti

* jedná se o  kontrolu provozuschopnosti podle vyhl. MV č. 246/2001Sb.,  o požární prevenci

Druh činnosti Požadavky na provádějící firmu Poznámka

Kontroly vyšší složitosti
1*, 3 a 10  leté

 zabývá se projekcí a montáží  sprinklerových 
zařízení 

 je držitelem  ISO 9000
 má  vybudované nebo smluvně zajištěné 

školící středisko s referenčním funkčním 
sprinklerovým zařízením  

 má zřízené pohotovostní call centrum

Ze relevantní se považují 
i  firmy registrované od 
VdS

Inspekční prohlídky 
přejímací a průběžné  

Inspekční prohlídky starých 
instalací

nezávislá expertní organizace zabývající se touto 
činností

V ČR např.  VdS

Opravy jako v případě kontrol vyšší složitosti Další požadavky -viz 
vyhl. MV č.246/2001
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Seznam příloh:

Příloha č.1 Obrazová příloha
Příloha č.2  Požadavky podle vyhl. MV č.246/2001Sb., o požární prevenci 
Příloha č.3  Dotazník ČAP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha  č.1   Obrazová příloha

Obr. 1 Strojovna sprinklerového zařízení
1-   poplachový zvon, 2- schéma chráněných úseků, 3- schéma sprinklerového zařízení, 4- provozní 
kniha, 5- návod k obsluze řídícího ventilu, 6- potrubí soustavy, 7- štítek řídícího ventilu, 8-  hlavní 
uzavírací armatura, 9- štítek s označením soustavy

62 4 5 873 91
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Obr.2 
Druhy skladování podle 
ČSNEN 12845
---------------------------------------------
ST1 volné stohové nebo blokové 
sklady
ST2 jednořadé regálové sklady
ST3 několikařadové regálové sklady
ST4 paletové regály
ST5/6 regály s plnou nebo laťovou 
policí

       

Obr. 3
Spouštěcí zařízení čerpadla s dvěma manometry, tlakovými 
spínači a armaturami umožňujícími kontrolu nastavení 
spínacích tlaků.

                                                                                     

Obr. 4 
Spínač pro monitorování stavu uzavření hlavního uzavíracího 
šoupátka 
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Obr. 5
Za standardní a minimální 
se považuje, pokud není 
stanoveno jinak-viz tab1, 
zásobování vodou se zvýšenou 
spolehlivostí tj. s dvěma 
čerpadly.

Tabulka 1 Požadavky na zásobování vodou podle CEA 4001:03

Třída nebezpečí Kumulovaný počet sprinklerů 
pro danou třídu nebezpečí

Minimální druh zásobování vodou

LH;OH1 < 1000 Jednoduché (2)
HHP > 5000 Zdvojené
HHS (sklady) > 3000 (1) Zdvojené

Poznámka 1: 4000 pokud je více než 1000 regálových sprinklerů
Poznámka 2: V prostorech kde se nacházejí imobilní osoby ( např. nemocnice, dětské jesle….) 
                        je jako minimální,  zásobování vodou se zvýšenou spolehlivostí.
Poznámka 3: Jestliže kumulovaný počet sprinklerů připojených ke stejnému zásobování vodou 
                        je větší než 10 000 musí se použít zdvojené zásobování vodou.

Příloha č. 2  Požadavky na zajištění trvalé provozuschopnosti PBZ podle vyhlášky 
                      MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Termín Požadavek Průkaz
před uvedením 
PBZ do 
provozu 

§7, odst.1

provedení funkčních zkoušek zda provedení 
PBZ odpovídá projekčním a technickým 
požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci

doklad o funkční zkoušce

při provozu 
PBZ 

§7, odst.2

postupuje se podle normativních požadavků a 
průvodní dokumentace výrobce (návod k obsluze 
a údržbě) popřípadě podle ověřené projektové 
dokumentace  nebo podrobnější dokumentace.

záznam v provozní knize

při provozu 
EPS / jednou 
za měsíc resp. 
za 6 měsíců

§8, odst.1

zkouška činnosti
 ústředen a doplňujících   zařízení  měsíčně a 
 samočinných hlásičů jednou za 6 měsíců

záznam v provozní knize
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po uvedení do 
provozu,
min. jednou 
za rok pokud 
není stanovena 
lhůta kratší

§7, odst.4

kontrola  provozuschopnosti  PBZ  podle  
právních předpisů, normativních požadavků, 
průvodní dokumentace výrobce 

Doklady prokazující 
provozuschopnost o:
 montáži 
 funkční zkoušce
 kontrole provozuschopnosti 

podle §7, odst.8, 
 údržbě
 opravách

U vyhrazených PBZ a dalších PBZ 
pokud je to stanoveno v dokumentaci 
výrobce se prokazuje také záznamy 
v provozní dokumentaci 
např.provozní knize

po provedení 
kontroly 
provozuschop-
nosti 
s výsledkem, 
že je  
nefunkční

§7, odst.6

 zřetelně označit PBZ a prostor kde je 
instalováno skutečnost, že  není schopné 
plnit svoji funkci,

 provést opatření k neprodlenému 
uvedení PBZ do provozu

 zabezpečit do doby  opětovného uvedení 
PBZ do provozu v potřebném rozsahu 
náhradní organizační a  technická 
opatření  

po uvedení do 
provozu  PBZ

 opravy
 údržba

§7, odst.7
§10, odst.1

používat pouze náhradní díly odpovídající  
technickým podmínkám výrobce a další podmínky 
stanovené právními předpisy, normativními 
požadavky a průvodní dokumentací výrobce

 doklad o opravě
 doklad o údržbě

po uvedení do 
provozu
§45, odst.2b

požární kontrola kromě jiného se zaměřením na 
provozuschopnost PBZ 

doklady o provozuschopnosti PBZ 
zda jejich provoz, kontroly, údržba a 
opravy odpovídají stanoveným 
požadavkům
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Klient………………………………………………………………
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Č. Posuzovaná 
skupina

Otázka Zjištěný stav Vyhodnocení
+ --

1 Charakteristika 
sprinklerové
ochrany

Která firma HZ dodala?

1.1 Které požární úseky HZ pokrývá 
a jaké je plošné pokrytí místa 
pojištění / PKmax sprinklerovou 
ochranou?

 ………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….                                      
% místa pojištění /             % PKmax

1.2 Druh sprinklerového zařízení  s mokrou soustavou
 se suchou soustavou
 s předstihovou soustavou
 systém SM (ESFR sprinklery)
 pěno- vodní sprinklerové zařízení


1.3 Datum uvedení HZ do provozu?  uvedeno do provozu………………………………………..
 rekonstrukce…………………………………………………
 stáří…………………………………………………………..

1.4 Skladování  výška stropu………………….…………………………….
 výška skladování…………………………………………..
 plocha chráněného úseku……………………. …………….
 komodita…………………………………………………….
 druh skladování:

 Volné stohové ST1
 Regálové skladování ST2, ST3
 Paletový regál ST 4
 Regály s plnými nebo laťovými policemi ST 5/6 

2 Plnění 
požadavků
vyplývajících z  
vyhl. 
č..246/2001Sb. 
a průvodní 
dokumentace 

Je určena osoba odpovědná za 
provozuschopnost HZ?

 Jméno………………………………………………………
 není

2.1 Kdo je odpovědný za činnosti 
v případě odstavení HZ?

 Jméno……………………………………………………..
 není

3 Strojovna – Je k dispozici:  Protokol o tlakové zkoušce                      ano/ne
 Návod k obsluze  a údržbě                      ano/ne
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průvodní 
dokumentace, 
náhradní 
sprinklery

 Provozní kniha                                         ano/ne

3.1 Je provozní kniha ve strojovně?  ano
 ne

3.2 Obsahuje provozní kniha 
průběžné záznamy zejména 
záznamy o kontrolách vyšší 
složitosti (1roční, 3 a 10 leté) ve 
stanovených termínech?

 ano                     
 částečně                                              
 ne


3.3 Je uzavřená smlouva na 
provádění kontrol vyšší složitosti 
(1,3,10 letých) s relevantní 
firmou?

 ano
 firma………………………………………………………….
 není


3.4 Když je  zařízení se suchou 
soustavou starší než 12,5 roku a 
s mokrou soustavou starší než 25 
roků byla provedena kontrola 
nezávislou expertní organizací? 

 ano
 kým………………………………..kdy………………..
 ne


3.5 Bylo sprinklerové zařízení 
podrobeno inspekční prohlídce 
od VdS, FM…a následně
odstraněny nedostatky ?

 přejímací inspekční prohlídka -kdy…………..od………….
 průběžná inspekční prohlídka- kdy…………..od………….
 nedostatky nebyly odstraněny
 nedostatky odstraněny

3.6 Je ve strojovně zásoba 
náhradních sprinklerů ?

 ano
 ne


4 Strojovna-
čerpací zařízení  
a ventilové 
stanice

Kolik je instalovaných čerpacích 
zařízení a s jakým pohonem?
Pozn.: u projektů započatých po r. 2004 
musí být u skladů podle CEA 4001 min. 2 
čerpadla, optimálně s dieselmotorem a 
elektrickým motorem nebo s dvěma 
elektrickými motory napájenými ze dvou 
nezávislých el. sítí.  

 čerpadlo s elektromotorem
 čerpadlo s dieselpohonem
 spádová nádrž
 1 veřejná vodovodní síť
 2 nezávislé vodovodní sítě
 2 nádrže
 1 nádrž
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4.1 Jak často se provádí zkoušky 
startování čerpadla a po jakou 
dobu se nechá čerpadlo běžet?
Pozn.: 1x týdně-20 min.

 čerpadlo se ověřuje dostatečně - bez zjevné závady
 čerpadlo se ověřuje nedostatečně
 na počítadle motohodin je  zaznamenáno ………..Mh
 podle sdělení provozovatele:…………………………..

4.2 Vyžádejte charakteristiku 
průtok/tlak čerpadla a soustavy  
pro hydraulicky nejnevýhodnější 
a nejvýhodnější účinnou plochu  
a zapište jmenovitý průtok /tlak  
ze štítku čerpadla.
Pozn.: vyhodnocení provádějte pouze 
na základě konzultace se specialistou.

 jmenovitý průtok  čerpadla na  štítku je:
……………….l/min při ………………..  MPa

 charakteristika Q/p 
 předložena
 nepředložena
 zjevně není

 vyhodnocení Q/p a velikosti čerpadla (volitelný požadavek)
 vyhovuje
 nevyhovuje

……………………………………………………………

4.3 Jsou mokré ventilové stanice 
opatřeny řídícím ventilem?

 ano
 ne


5 Strojovna –
nápisy, tabulky, 
schémata

Je na dveřích zvenku nápis 
“Strojovna  sprinklerového 
zařízení“ nebo “Uzavírací 
armatura sprinklerového zařízení“  
„Uvnitř“ ?

 ano
 ne

5.1 Jsou na potrubích nad 
ventilovými stanicemi štítky 
s číslem soustavy?

 ano
 ne
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5.2 Je na dobře viditelném místě:  schéma sprinklerového zařízení              ano/ne
 schéma s vyznačenými chráněnými úseky včetně účinné 

plochy, intensity dodávky, třídy nebezpečí a u skladů 
s uvedením výšek skladování                  ano/ne

 návody k uvedení ventilových stanic do pohotovostního 
stavu                                                         ano/ne

 jsou uvedeny skladovací výšky na schématu, nebo ve 
skladu                                                        ano/ne

6 Nádrže na vodu Jak je velký objem nádrže na 
vodu systému SM (ESFR) ?
Pozn.:
a) u regálového skladu se za absolutní 

minimum považuje 300 m3
b) při jakékoliv nejistotě nebo 
nedostatku informací se nehodnotí

 objem nádrže na vodu…………………………………..
 nádrž má zjevně malý objem ………………………….
 objem je dostatečný……………………………………
 nádrž je prázdná………………………………………..

6.1 Je  informace, že je použita nádrž 
u které se předpokládá v průběhu 
hašení doplňování z CAS?

 ano 
 ne  
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7 Strojovna –
funkční zkoušky

Kontrola funkce  tlakových 
spínačů pro spouštění hlavního 
čerpadla a ohlášení spuštění 
čerpadla na místě se stálou 
obsluhou:

Požádejte o spuštění hlavního čerpadla odpouštěním tlaku  
z potrubí příslušného tlakového spínače. Zapište tlak 
v pohotovostním stavu a tlak při kterém došlo ke spuštění 
čerpadla.
 tlak před spuštěním ……. MPa
 tlak při spuštění…………  MPa 
 čerpadlo spustilo a na místě se stálou obsluhou ohlášen 

signál požární poplach a spínač správně nastaven
 čerpadlo nespustilo 
 není signál
 nelze provést kontrolu daného spínače
 závada v označení signálu
 tlakový spínač nesprávně nastaven

Pozn.: ke spuštění musí dojít při 80% tlaku před spuštěním

Požádejte o spuštění záložního čerpadla odpouštěním tlaku  
z příslušného tlakového spínače. Zapište tlak v pohotovostním 
stavu a tlak při kterém došlo ke spuštění čerpadla.
 tlak před spuštěním ……. MPa
 tlak při spuštění…………  MPa 
 čerpadlo spustilo a na místě se stálou obsluhou ohlášen 

signál požární poplach a spínač správně nastaven
 čerpadlo nespustilo 
 není signál 
 nelze provést kontrolu daného spínače
 závada v označení signálu
 tlakový spínač nesprávně nastaven

Pozn.: ke spuštění musí dojít při 60% tlaku před spuštěním

7.1
Kontrola funkce poplachového 
zvonu, tlakového spínače 
požárního poplachu a přenosu 
signálu na místo se stálou 
obsluhou:

 signál  z tlakového spínače zaznamenán na místě se 
stálou obsluhou jako požární poplach 

 signál  z tlakového spínače neohlášen na místě se stálou 
obsluhou  jako požární poplach

 závada v označení signálu 
 závada v přenosu signálu
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7.2 Kontrola funkce monitorovacího 
zařízení hlavní uzavírací 
armatury a přenosu signálu na 
místo se stálou obsluhou.

 změnou polohy armatury vyvolán signál na místě se stálou 
obsluhou jako porucha 

 změnou polohy armatury nevyvolán signál na místě se 
stálou obsluhou jako porucha

 tlakový spínač nenamontován
 závada v označení signálu
 závada v přenosu signálu 

7.3 Pokud je napájení z veřejné 
vodovodní sítě ověřte funkci 
tlakového spínače a přenos 
signálu na místo se stálou 
obsluhou 

 spínač reaguje na pokles tlaku a ohlašuje na místě se 
stálou obsluhou poruchu 

 na místě se stálou obsluhou nevyvolán signál porucha
 tlakový spínač nenamontován 
 tlakový spínač nelze odzkoušet
 závada v přenosu signálu 
 závada v označení signálu

8 Stálá služba,
(dispečink, velín, 
hlídací služba…)

Vědí zaměstnanci stálé služby 
(velínu) kde se nachází strojovna 
a kde jsou klíče od strojovny?

 ano 
 ne 
 částečně

8.1 Vědí čím se vyhlašuje uvedení 
sprinklerového zařízení do 
činnosti?

 ano 
 ne
 částečně 

8.2 Vědí jak se zastaví dodávka vody 
a na čí pokyn?

 ano 
 ne 
 částečně

8.3 Jsou seznámeni s povinnostmi 
po obdržení signálů „porucha“ a 
„požární poplach“?

 ano
 částečně
 nedostatečně 

8.4 Zaškrtněte monitorované stavy, 
které se signalizují na místě se
stálou obsluhou stanoveným 
způsobem (jako požární poplach, 
porucha nebo sdružené info):

 hladiny vody v zásobních nádržích - jako porucha

 spínač průtoku vody -  jako požární poplach

 tlak na přívodním potrubí veřejného vodovodu - jako 
porucha  

 zásobování elektrickou energií a to porucha jedné nebo 
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více fází - jako porucha  


 teplota ve strojovně - jako porucha 

 obvod trasového topení - jako porucha 


 otevření řídícího ventilu (uvedení zařízení do činnosti) -
jako požární poplach 



 průtok vody v zóně - jako požární poplach 


 čerpadlo v chodu - jako požární poplach 


 uzavření hlavní uzavírací armatury - jako porucha 


9 Chráněný úsek Je zajištěn volný výstřik ze 
sprinklerů ?
(netýká se SM sprinklerů)

 min. volný prostor pod sprinklerem  a horní plochou zboží 
je větší než 0,5 m 



9.1  sprinklery jsou  bez nánosu prachu, nečistot, barvy                                                
 jsou zaneseny prachem, zakryty, natřeny barvou……. 

9.2 ESFR ochrana – Je zajištěná 
součinnost ZOKT a SM systému 
(ESFR), volný výstřik a příčné a 
podélné mezery mezi paletami ?

 ZOKT se spouští:
 výlučně ručně - O.K.
 samočinně s tím, že jsou splněny podmínky 

na otevírací teplotu pojistek a jejich citlivost 
(klapky musí mít pojistku 140 0C - modrou a 
RTI vyšší než 80 tj. 8 mm bańku) - O.K.

 prostřednictvím EPS (bez ohledu zda je nebo 
není zabudované zpoždění) – nevyhovuje

 mezi talířem sprinkleru ESFR a horní plochou zboží je 
volný prostor větší  než 1m – O.K.
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 mezi paletami je podél reguluje  mezera větší než 0,8 m,
minimálně po 3 m  a mezi zadními čely palet napříč regálu 
mezera od první až do poslední regálové úrovně min. 0,15 
m - O.K.



9.3 Podvěšené stropy -- Jsou ohebné 
hadice v podhledech opatřeny 
závěsy?

 ano
 ne

Ostatní zjištění:

Poznámky:

Prohlídku provedl:

Přítomni:

Datum:


