
Technická služba v PO 
 
Základní věcné prostředky PO - rozdělení 
 
Hasicí 
 
Přenosné vodní monitory.  
Pěnomety s pohonem vodní turbínou.  
Přenosné přiměšovače.  
Přenosné hasicí přístroje.  
Pojízdné hasicí přístroje.  
Přívěsné hasicí přístroje.  
Džberové stříkačky.  
Tlumnice a hasící roušky. 
 
Hadicové – základní 
¨ 
Hadice  
- sací,  
- tlakové,  
- na nebezpečné látky.  
 
Pěnotvorné.  
Armatury (přívodního, výtlačného a pěnotvorného příslušenství).  
Proudnice. 
 
Hadicové – pomocné 
 
Hadicové můstky.  
Hadicové navijáky.  
Zařízení a prostředky pro ošetřování hadic.  
Klíče na hadice a armatury.  
Ostatní – ventilová lana, záchytná lana, vidlice, hadicové držáky, objímky na hadice, bandáže 
apod.). 
 
Přenosné žebříky pro hasiče (záchranné a zásahové) 
Vysunovací.  
Hákové.  
Jednodílné.  
Střešní.  
Nastavovací.  
Sklopné.  
Pro požární sport. 
 
 
 
 
 
 
 



Účelové věcné prostředky PO 
 
Osvětlovací 
 
Ruční svítilny.  
Chemická světla.  
Náhlavní svítilny.  
Světlomety se stativy. 
 
Varovné - např. pro stanovení polohy hasiče na místě zásahu („mrtvý muž“), pokud nejsou 
nedílnou součástí dýchacího přístroje 
 
Pohybová čidla.  
Přivolávací akustické prostředky.  
Zvláštní výstražná zařízení se stativy. 
 
Vyprošťovací a destrukční 
 
Bourací kladiva a sbíječky s elektrickým pohonem.  
Mechanická vyprošťovací zařízení – ruční.  
Požární sekery.  
Trhací háky.  
Páčidla a pákové kleště.  
Prostředky pro vnikání do uzavřených prostor.  
Zvedáky a navijáky (bez motorového pohonu a s výjimkou pevně zabudova-ných v 
zásahových požárních automobilech). 
 
Ostatní 
 
Skříňky s nástroji.  
Skříňky s elektrotechnickým nářadím.  
Ženijní nářadí (lopaty, krumpáče, vidle, kladiva, košťata apod.).  
Nářadí v nejiskřivém provedení.  
Nádoby na úkapy, průtokové kartáče na mytí.  
Vytyčovací pásky, termofólie, přikrývky. 
 
Speciální věcné prostředky PO – záchranné 
 
Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou 
Lana.  
Pásy a postroje.  
Ostatní textilní materiál.  
Karabiny a spojky.  
Ostatní kovový materiál.  
Specielní prostředky pro vytahování a spouštění.  
Ostatní materiál. 
 
 
 
 



Záchranné a evakuační prostředky 
 
Záchranné seskokové matrace.  
Záchranné plachty.  
Záchranné tunely.  
Záchranné a evakuační prostředky.  
Záchranná a evakuační nosítka. 
 
 
 
 
 
Prostředky první pomoci 
 
Zdravotnické brašny a lékárničky.  
Fixační prostředky a dlahy.  
Nosítka.  
Rozpínací vaky (např. Ambuvak). 
 
Speciální věcné prostředky PO – zásahové 
 
Pneumatické vyprošťovací zařízení 
 
Zvedací vaky.  
Plnící soupravy.  
Podkládací a zajišťovací klíny. 
 
Prostředky pro práci na vodní hladině 
 
Záchranná plavidla bez pevně zabudovaného motorového pohonu  
- nafukovací  
- pevná.  
Ochranné a záchranné prostředky (oděvy pro práci na vodní hladině a ve vodě, záchranné 
plovací vesty, ochranné přilby, ostatní osobní ochranné a záchranné prostředky, kolektivní 
ochranné a záchranné prostředky, vybavení záchranných plavidel).  
Norné stěny. 
 
 
Prostředky pro práci pod vodní hladinou 
Potápěčské oděvy.  
Výstroj a výzbroj potápěče. 
Těsnící prostředky 
Pneumatické těsnicí vaky a ucpávky.  
Kanálové rychloucpávky.  
Speciální tmely.  
Těsnicí bandáže, převazové materiály apod. 
 
 
 
 



Zásahové osobní ochranné prostředky 
 
Ochranný oděv pro hasiče.  
Přilba pro hasiče.  
Kukla pro hasiče.  
Ochranná obuv pro hasiče.  
Ochranné rukavice pro hasiče.  
Gumové holínky. 
 
Zásahové společné ochranné prostředky 
 
Reflexní oděvy pro speciální hašení ohně.  
Oděvy proti dešti.  
Oděvy na ochranu proti chladu.  
Oděvy pro manipulaci s hořlavými kapalinami.  
Rybářské kalhoty 
 
Zkoušky technických proštředků – o zkouškách by měl být pořízen písemný 

záznam 
 
Sací koš 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se vizuální kontrola na celistvost, neporušenost a 
funkčnost klapky. Zkouška vodou se provádí tak, že se koš naplní vodou nad zpětnou 
klapkou. Voda nesmí přes klapku protékat, smí jen drobně ukapávat.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) jednou za rok  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
Ejektor 
kontrolu provádí technik TS. Provede se vizuální kontrola na celistvost, neporušenost, 
funkčnost klapky, čistota sítka a těsnění. Po každém použití se musí ejektor propláchnout 
čistou vodou. Zkouška vodou se provádí tak, že se koš naplní vodou nad zpětnou klapkou. 
Voda nesmí přes klapku protékat, smí jen drobně ukapávat.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 2x ročně  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hydrantový nástavec 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se vizuální kontrola na celistvost, neporušenost, 
kontrola stavu matice a těsnění, pohyblivost otočné hlavy a funkčnost ventilů. Nástavec se 
napojí na hydrant, uzavřou se ventily a pustí se do něj voda o tlaku 1,0 Mpa po dobu jedné 
minuty u vřetenových. Tlakem 1,6 Mpa u kulových.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) jednou ročně po dobu 1 minuty tlakem - 1,0 Mpa ( kulový uzávěr )  
- 1,6 Mpa (vřetenový uzávěr)  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
Hadicový sběrač 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se vizuální kontrola na celistvost, neporušenost, stav 
těsnění a pokud je vybaven klapkou, tak zkontrolovat její hybnost. Nástavec se napojí na 
vozidlo nebo hydrant, utěsní se výtoky a natlakuje se na 1,0 Mpa na dobu jedné minuty.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) jednou ročně po dobu 1 minuty tlakem – 1,0 Mpa  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
Sací hadice 
 
 
!!!POZOR!!! zkoušku přetlakem nedoporučuji z vlastní zkušenosti provádět 
kontrolu provádí technik TS. Provede se vizuální kontrola na celistvost, neporušenost, stav 
závitů, stav těsnění a přítomnost těsnění v převlečné matici.  
Suchá zkouška :  
tato zkouška musí být prováděna jako první a savice musejí být suché. Při této zkoušce se 
zkouší každá savice zvlášť. Savice se napojí na sací stranu čerpadla. Konec savice se uzavře 
víčkem. Pak se vytvoří v savici podtlak o hodnotě 0.08 Mpa. Po vypnutí vývěvy se sleduje 
tlak. Během 1 minuty může dojít k poklesu tlaku maximálně o 0,01 Mpa = na hodnotu 0,07. 
Nesmí dojít k deformaci ani porušení.  
Mokrá zkouška :  
tato zkouška se provádí jako druhá. Zkouší se každý díl zvlášť. Savice se napojí na tlakový 
vodní zdroj. Savice se naplní vodou a volný konec se opatří víčkem. Savice se natlakuje na 
přetlak 0,4 Mpa na dobu 5 minut. Nesmí dojít k deformaci ani porušení.  
Zkouška těsnosti vodou :  
tato zkouška se provádí jako třetí. Savice se spojí dohromady. Tento sací řád se zavodní a 
sledují se především spoje, jestli dobře těsní.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 2x ročně - suchá = 0,08 Mpa po dobu 1 minuty  
- mokrá = 0,4 Mpa po dobu 5 minut  
- těsnost vodou  
c) při pochybnosti o funkčnosti 



Tlakové hadice 
kontrolu provádí technik TS. Provede se vizuální kontrola na celistvost, neporušenost. Hadice 
se napojí na vodní zdroj na natlakuje se na požadovanou hodnotu. Ta je podle druhu hadice 
jiná.  
Tlaková hadice konopná :  
do hadice se napustí voda, která z hadice vytlačí vzduch. Volný konec hadice se uzavře 
víčkem, proudnicí, manometrem. Postupně se zvyšuje tlak na hodnotu 0,2 – 0,4 Mpa. Na této 
hodnotě držíme tlak po dobu 15 minut ( hadice se zatáhne ). Znovu tlakujeme po dobu 5 
minut na hodnotu 1,2 Mpa. Tento dosažený tlak držíme ještě 3 minuty.  
Tlaková hadice izolovaná :  
do hadice se napustí voda, která z hadice vytlačí vzduch. Volný konec hadice se uzavře 
víčkem, proudnicí, manometrem. Postupně zvyšujeme tlak, aby v páté minutě dosáhl hodnoty 
1,6 Mpa. Tento dosažený tlak držíme po dobu 10 minut, pokud výrobce nestanoví jinak.  
  
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 1x ročně  
c) vodním tlakem - konopná 1,2 Mpa  
- izolovaná 1,6 Mpa  
d) při pochybnosti o funkčnosti 
 
Přiměšovač 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se vizuální kontrola na celistvost, neporušenost, čistotu 
sítek. Přiměšovač se napojí na zdroj vody a zkouší se, jestli přisává.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální + proplach čistou vodou )  
b) 4x za rok čistou vodou  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
Džberová stříkačka 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se vizuální kontrola na celistvost, neporušenost, 
funkčnost pístu, těsnění, hadice a proudnice. Džberovka se napustí vodou ( nesmí téct ). 
Začneme pumpovat ( voda nesmí téct okolo těsnění ), hadice nesmí téct.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 2x za rok  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
Hasící roušky 
kontrolu provádí technik TS. Provede se vizuální kontrola na celistvost, neporušenost. Rouška 
se prohlídne dle návodu výrobce nebo podle normy ČSN EN 1869.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 1x ročně  
c) při pochybnosti o funkčnosti 



 
Rozdělovač 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se vizuální kontrola na celistvost, neporušenost, 
funkčnost těsnění, ventilů a kulových uzávěrů. Rozdělovač se napojí na zdroj vody, uzavřou 
se ventily a rozdělovač se natlakuje vodou na tlak 1,0 Mpa po dobu 1 minuty. Rozdělovač 
nesmí ani ukapávat.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 1x ročně tlakem 1,0 Mpa po dobu 1 minuty  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
Přenosný hadicový uzávěr 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost, funkčnost 
těsnění a kulového ventilu. Hadicový uzávěr se připojí na zdroj tlakové vody. Na volném 
konci se uzavře např. víčkem a natlakuje se tlakem 1,0 Mpa na dobu 1 minuty. Hadicový 
uzávěr nesmí ukapávat, poté dojde k jeho promazání.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 1x ročně tlakem 1,0 Mpa po dobu 1 minuty  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
Přetlakový ventil 
 
citace: kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost, čistota 
ventilu, neporušenost těsnění a plomb. Přetlakový ventil se napojí na zdroj tlakové vody. 
Natlakuje se na 1,0 Mpa na dobu 1 minuty. Ventil může pouze ukapávat. Veškeré nečistoty se 
odstraňují proplachem čisté vody.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální + proplach čistou vodou )  
b) 1x ročně tlakem 1,0 Mpa  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
 
Mimo výměny spojek je zakázáno provádět jakékoliv opravy nebo úpravy přetlakového 
ventilu. Kontrolu nastavení přetlakového ventilu a zaplombování provádí výrobce nebo 
organizace provádějící kalibrace a to jednou za dva roky. 
 
Proudnice  
 
Všechny proudnice s uzávěrem se zkouší tlakem 0,4 Mpa na lehkost chodu uzávěru.  
 
 
 
 
 



Plnoproudá proudnice 52 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost, lehkost chodu 
uzávěru, funkce těsnění a trysky. Proudnice se napojí na zdroj tlakové vody, uzavře se a 
natlakuje tlakem 0,8 Mpa na dobu 1 minuty. Proudnice může jen ukapávat. Při tlaku 0,4 Mpa 
se zkouší lehkost chodu uzávěru. Poté se namaže uzávěr.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 4x za rok tlakem 0,8 Mpa na těsnost a tlakem 0,4 Mpa na lehkost chodu uzávěru.  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
Clonová proudnice 52 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost, lehkost chodu 
uzávěru, funkce těsnění a trysky. Proudnice se napojí na zdroj tlakové vody, uzavře se a 
natlakuje tlakem 1,0 Mpa na dobu 1 minuty. Proudnice může jen ukapávat. Při tlaku 0,4 Mpa 
se zkouší lehkost chodu uzávěru. Poté se namaže uzávěr.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 2x za rok tlakem 1,0 Mpa na těsnost a tlakem 0,4 Mpa na lehkost chodu uzávěru  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
 
Rozprašovací proudnice 52 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost, lehkost chodu 
uzávěru, funkce těsnění a trysky. Proudnice se napojí na zdroj tlakové vody, uzavře se a 
natlakuje tlakem 1 Mpa po dobu 1 minuty. Proudnice může jen ukapávat. Při tlaku 0,4 Mpa se 
zkouší lehkost chodu uzávěru. Poté se namaže uzávěr.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 4x za rok tlakem 1,0 Mpa na těsnost a tlakem 0,4 na lehkost chodu uzávěru  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
 
Sprchová proudnice 52 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost, lehkost chodu 
uzávěru, funkce těsnění a trysky. Proudnice se napojí na zdroj tlakové vody, uzavře se a 
natlakuje tlakem 1,0 Mpa po dobu 1 minuty. Proudnice může jen ukapávat. Při tlaku 0,4 Mpa 
se zkouší lehkost chodu uzávěru. Poté se namaže uzávěr.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 1x za rok tlakem 1,0 Mpa na těsnost a tlakem 0,4 Mpa na lehkost chodu uzávěru  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
 



Vysokotlaká proudnice 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost, lehkost chodu 
uzávěru, funkci těsnění a trysky. Proudnice se napojí na zdroj tlakové vody, uzavře se a 
natlakuje tlakem 1,0 Mpa po dobu 1 minuty. Proudnice může jen ukapávat. Při tlaku 0,4 Mpa 
se zkouší lehkost chodu uzávěru.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 2x za rok tlakem 1,0 Mpa na těsnost a tlakem 0,4 Mpa na lehkost chodu uzávěru  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
Kombinovaná proudnice 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost, lehkost chodu 
uzávěru, funkci těsnění a trysky. Proudnice se napojí na zdroj tlakové vody, uzavře se a 
natlakuje tlakem 1,0 Mpa po dobu 1 minuty. Proudnice může jen ukapávat. Při tlaku 0,4 Mpa 
se zkouší lehkost chodu uzávěru.  
 
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 2x za rok tlakem 1,0 Mpa na těsnost a tlakem 0,4 Mpa na lehkost chodu uzávěru  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
 
Záchytná lana 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost. Lano se napne 
vodorovně silou 735 N ve výšce 1,5 m ( usnadnění kontroly ) a aby se dal lépe změřit průměr 
lana. Lano se pečlivě zkontroluje a při zjištění jeho poškození ( opotřebená místa, přetrhané 
prameny, tepelné nebo chemické narušení lana ) se musí lano vyřadit.  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 2x ročně vizuální a tahem ve vodorovné poloze, silou 735 N  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ventilová lana 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost. Lano se napne 
vodorovně ( silou dle typu lana ) ve výšce 1,5 m ( usnadnění kontroly ) a aby se dal lépe 
změřit průměr lana. Lano se pečlivě zkontroluje a při zjištění jeho poškození ( opotřebená 
místa, přetrhané prameny, tepelné nebo chemické narušení lana ) se musí lano vyřadit. Lana 
se musí sušit na dobře větraném místě a rozbalená, aby dobře proschla. Nesmí se sušit v 
blízkosti topidel a na slunci.  
 
Druhy lan a síla jakou se zkouší :  
konopné lano Ø 6mm = zkouší se silou 400 N  
konopné lano Ø 8 mm = zkouší se silou 680 N  
polyamidové lano Ø 6 mm = zkouší se silou 800 N  
polyamidové lano Ø 8 mm = zkouší se silou 1400 N  
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 2x ročně vizuální a tahem ve vodorovné poloze silou ( dle druhu lana )  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
Hasící přístroje 
 
Zkouška se provádí : kontrolu provádí oprávněný kontrolor, který na požádání předloží platný 
průkaz vydaný výrobcem hasícího přístroje nebo jím zmocněným subjektem.  
 
Periodické zkouška HP  
 
Vodní, pěnové HP : 1x za tři roky  
Sněhové, práškové, halonové HP : 1x za pět let  
Pojízdné HP: 1x ročně v odborném servisu 
 
Žebříky  
 
Hákové žebříky 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost. Žebřík se 
zkontroluje, zda na něm nejsou trhliny nebo jiná poškození. Žebřík se zavěsí na jeden hák a 
zatíží se závažím na poslední příčli závažím o hmotnosti 80 kg na dobu 10 minut. To samé se 
provede i na druhém háku. Pak se zavěsí za oba háky najednou a zatíží závažím o hmotnosti 
160 kg na dobu 10 minut. Poté se tímto závažím zatíží postupně každý příčel na dobu 1 
minuty. Příčle musejí být při zkoušce chráněny proti poškozením plochým profilem o délce 
minimálně 10 cm. Během zkoušek nesmějí vzniknout žádné trhliny nebo nastat trvalé 
deformace.  
 
Zkouška se provádí :  
a) před a po použití ( vizuální )  
b) 1x ročně jeden hák = 80 kg na 10 minut, dva háky 160 kg na 10 minut, příčle 160 kg na 
jednu minutu  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 



Nastavovací žebříky 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost, pohyblivost 
západek. Žebřík se zkontroluje, zda na něm nejsou trhliny nebo jiná poškození. Spojí se vždy 
dva díly do sebe, na koncích se podepřou a uprostřed se zatíží závažím o hmotnosti 80 kg a 
rozkmitají se na dobu 1 minuty. Pak se žebřík otočí a zkouška se opakuje. Poté se spojí vnější 
strany žebříku a zkouška se opakuje. Takto se vyzkouší všechny díly žebříku navzájem. 
Během zkoušek nesmějí vzniknout trhliny nebo nastat trvalé deformace. 
 
Tato zkouška se provádí jen u dřevěných žebříků. U hliníkových se provádí pouze vizuální 
kontrola 
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 1x ročně závažím 80 kg, každý díl s každým  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
Vysunovací žebříky 
 
kontrolu provádí technik TS. Provede se kontrola na celistvost, neporušenost, funkčnost 
vysouvání a zasouvání. Žebřík se zkontroluje, zda na něm nejsou trhliny nebo jiná poškození. 
Úplně vysunutý žebřík se podepře na třech místech ( na obou koncích a uprostřed v místě pod 
překrýváním dílů ). Každý díl žebříku se uprostřed zatíží závažím o hmotnosti 80 kg na obě 
štěřiny a rozkmitá se. Během zkoušek nesmějí vzniknout trhliny nebo nastat trvalé deformace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úplně vysunutý žebřík se podepře na obou koncích a v místě překrytí dílů se zatíží závažím o 
hmotnosti 40 kg a lehce se rozkmitá s maximálním průhybem od zatížené polohy směrem 
dolů 10 cm. Stejným postupem zkoušíme žebřík i v obrácené poloze. Během zkoušek nesmějí 
vzniknout trhliny nebo nastat trvalé deformace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkouška se provádí :  
a) po použití ( vizuální )  
b) 1x ročně při třech podpěrách závažím o hmotnosti 80kg, při dvou podpěrách závažím o 
hmotnosti 40 kg.  
c) při pochybnosti o funkčnosti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strojní služba 
 
Zkouška čerpadel -  o zkoušce čerpadla by m ěl bát po řízen písemný záznam 
 
Měsíční zkouška  
Základní zkouška požárního čerpadla je zkouška sání a těsnosti čerpadla, která se provádí nejméně 
jedenkrát za měsíc a po každé opravě. Zkouška se provádí následujícím postupem: 
a) zkouška se provede bez připojených sacích hadic, při odvodněném čerpadle  
(na sucho), při uzavřených sacích a výtlačných hrdlech. Pro přesnější měření může být sací hrdlo 
opatřeno vakuometrem. Výtlačná hrdla nesmí být opatřena víčky, 
b) podtlak 0,08 MPa musí být dosažen nejdéle do 30 s. Po ukončení sání smí dosažený podtlak 
klesnout během 60 s nejvýše o 0,01 MPa. Pokud je pokles větší, požární čerpadlo je hodnoceno 
jako netěsné, 
c) ke zjištění netěsnosti se provede zkouška přetlakem 0,01 ÷ 0,8 MPa z vedlejšího tlakového 
zdroje. Požární čerpadlo a související armatury musí být odvzdušněny  
a výtlačná hrdla nesmí být opatřena víčky. Zkušební přetlak musí být navozován plynule, za stálé 
kontroly těsnosti. Některé netěsnosti se objeví právě již při malém přetlaku, 
 
Roční zkouška  
Základní zkouška požárního čerpadla je zkouška nejvyššího tlaku, která se provádí nejméně 
jedenkrát za rok. Zkouška se provádí následujícím postupem: 
a) zkouška se provádí při uzavřených výtlačných hrdlech, která nesmí být opatřena víčky. Čerpadlo 
a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit, 
b) při zapnutém čerpadle a maximálních otáčkách motoru, nesmí být dosažen tlak  
na čerpadle vyšší než 1,6 MPa a nesmí být nižší než 1,2 MPa, 
c) u kombinovaných čerpadel nesmí tlak na vysokotlaké části čerpadla přesáhnout hodnotu kterou 
stanovil výrobce a nesmí být nižší než je 75% nejvyššího tlaku, 
Alternativní zkouškou ke zkoušce nejvyššího tlaku je zkouška jmenovitého průtoku při jmenovitém 
tlaku, která se provádí nejméně jedenkrát za rok nebo při důvodném podezření z nedostatečného 
výkonu čerpadla. Zkouška se provádí následujícím postupem: 
a) zkouška se provádí po úspěšné zkoušce sání a těsnosti požárního čerpadla. Dále  
se provede zkouška těsnosti sacích hadic. Tyto se připojí k požárnímu čerpadlu,  
na opačném konci se opatří víčkem sací spojky a provede se nová zkouška těsnosti, 
b) zkouška se provádí z geodetické sací výšky 3 m (resp. 1,5 m) při jmenovitých otáčkách. U 
požárních čerpadel, kde není možné stanovit jmenovité otáčky se zkouška provádí při otáčkách 
rovných cca dvěma třetinám otáček maximálních. Pro každých 100 m nadmořské výšky se sací 
výška snižuje o 0,1 m, 
c) na plně otevřená výtlačná hrdla se připojí zkušební proudnice podle tabulky č.1, 

d) při zkoušce musí být dosažen tlak na čerpadle 0,8 MPa, minimálně však 0,7 MPa. V případě 
nedosažení minimální hodnoty tlaku vyžaduje požární čerpadlo opravu, 
 
Zkoušky elektrocentrál 
Laická zkouška se neprovádí. Provádí se pouze zkouška funkčnosti agregátu a vizuální 
prohlídka stroje. Elektrocentrála na vozidle (pevně nainstalovaná) musí mít krytí 
minimálně IP 44. Revizi podléhá EC každý rok. Pozor – revizi podléhá také elektrická 
instalace na vozidle – například osvětlovací stožár a opět každý rok. 
 

IP 0x - Nechráněno 
IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 
50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky. 
IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 
12,5mm a větších a před dotykem prstem. 
IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 
2,5mm a větších a před dotykem nástrojem. 
IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 
1mm a větších a před dotykem drátem. 
IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. 
IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. 



Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí: 

IP x0 - Nechráněno. 
IP x1 - Svisle kapající. 
IP x2 - Kapající ve sklonu 15o. 
IP x3 - Kropení, déšť. 
IP x4 - Stříkající. 
IP x5 - Tryskající. 
IP x6 - Intenzivně tryskající. 
IP x7 - Dočasné ponoření. 
IP x8 - Trvalé ponoření. 

 


