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Harmonogram a metodika zpohotovení stálého úkrytu CO a jeho technických zařízení

Stavební část a tlakově plynotěsné předěly

poř. 

č.
objekt proveďte, zkontrolujte opatření, odstranění závad záznam

0. mírové využití - 

zrušení

prostory úkrytu, nenachází-li se v nich cizí (rozměrné, 

hořlavé nebo jinak nebezpečné) předměty, nainstalujte 

sedačky a lehátka pro ukrývané,

předměty nepatřící do úkrytu odstraňte

1. vchod do úkrytu -  

prostor suterénu, 

nouzový výlez

průchodnost a propustnost, schodiště a přístupové 

cesty, přítomnost hořlavých a jinak nebezpečných látek a 

předmětů, odstraňte předměty, které by mohly zatarasit 

nouzový výlez, 

předměty překážející v prostorách nástupu do úkrytu a 

výstupu z něj a předměty hořlavé nebo jinak 

nebezpečné odstraňte, zprůchodnění cest a odstranění 

nebezpečných látek a předmětů proveďte po zajištění 

nezbytných zpohotovovacích úkonů

2. nasávací místa S1, S2 propustnost krycí mřížky, vstupní hlavice, přítomnost 

hořlavých a jinak nebezpečných látek a předmětů,

při porušení proveďte provizorní opatření k 

zabezpečení průchodu vzduchu, předměty překážející v 

průchodu vzduchu do úkrytu, předměty hořlavé nebo 

jinak nebezpečné odstraňte, popřípadě ukotvěte

3. stavební konstrukce vizuálně - stěny, podlahy a stropy, celistvost konstrukce, 

průrazy a trhliny, průsaky vody, zvýšenou pozornost 

věnujte obvodovým stěnám,

zjištěné průrazy, trhliny, nezatmelené prostupy 

zatmelte, větší otvory vyplňte vhodným materiálem 

(betonem, sádrou ap.),'vydatné průsaky sveďte 

korýtkem do nádoby nebo kanalizace (úkony proveďte 

po zajištění dalších nezbytných úkonů)

osazení a kvalitu těsnění, snadnost otevírání a uzavírání, 

neporušenost osazení v železobetonovém plášti, 

neporušenost výplní dveří,

chybějící těsnění osaďte, porušené, ztvrdlé nebo 

popraskané vyměňte, při nesnadné manipulaci 

promyjte závěsy rozpouštědlem, při zkorodování 

prohřejte závěs plamenem (autogen, plynovou pájkou), 

rozhýbat, ochladit, promazat

ovladatelnost uzavíracího ústrojí - protočením, při ztíženém chodu promýt rozpouštědlem, promazat

tlakově plynotěsné, 

plynotěsné dveře a 

poklopy

4.



Metodika údržby stálých úkrytů CO a zpohotovení technických zařízení při přechodu na ochranný provoz

poř. 

č.
objekt proveďte, zkontrolujte opatření, odstranění závad záznam

uzavřete tlakově plynotěsné dveře vstupu, poklopy NV,

uzavřete tlakově plynotěsné elementy vzduchu TPU v 

PTK a LPU ve WC, 
zalejte sifon umyvadel a klozetů - WC. podlahovou vpusť 

- PTK, PK, uzavřete kanalizační šoupě (HUK), 
otevřete plynotěsné klapky v FVK (ovládací páka v ose 

potrubí),    
uzavřete regulační klapku RK v FVK, plynotěsnou 

klapku PK3 v FVK,

funkčnost měřiče přetlaku vzduchu v FVK, neporušenost 

hadiček, průchodnost propojení s atmosférou, hladinu 

vody v  měřiči přetlaku nastavte na "0",

porušené vyměňte nebo zalepte PE páskou, profoukňete 

propojení s atmosférou z místa napojení hadičky na 

měřič, nalejte nebo doplňte vodou

spusťte FVZ - spínač el. proudu v FVK,

na měřiči přetlaku sledujte dosažený přetlak FVK, je-li 

nižší jak 5 mm výška sloupce, 

proveďte celou kontrolu znovu (eliminace možných 

chyb), nedosáhne-li se opětovně požadovaný přetlak 

hledají se poslechem ( použitím svíčky, kouře z cigarety) 

netěsnosti nebo se provede saponátová zkouška

saponátová zkouška jen v případě dosažení nízkého 

tlaku.

na zkoušeném předělu se na straně nižšího tlaku 

vzduchu naneste malířskou štětkou vodní roztok 

saponátu (10 l teplé vody, 0,2 l saponátu), unikající 

vzduch vytváří bublinky, nalezené netěsnosti zatmelte

5. plynotěsnost úkrytu
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Filtroventilační zařízení - FVZ
poř. 

č.
objekt proveďte, zkontrolujte opatření, odstranění závad záznam

6. provozní materiály, 

příslušenství, nářadí, 

náhr. díly

úplnost, použitelnost, chybějící materiály, příslušenství, nářadí a náhradní 

díly doplňte, nářadí lze využít z běžného vybavení

určete pořadí KF v baterii,
filtr s nejmenším odporem bude spodní, s nej'větším 

horní - odpor je napsán na plášti filtru

spodní filtry odvíčkujte - SPODNÍ HRDLO ZŮSTANE 

ZAVÍČKOVÁNO!,

úkony provádějte u dvou filtrů, víčka uložit

usaďte spodní filtry na stoličku pod KF 100 na dorazy a  

vystřeďte na osu potrubí,

odvíčkujte horní filtry, všechna hrdla, víčka uložit

namontujte nástavce na hrdla filtrů, k utěsnění použijte 

původní těsnění uzávěrů hrdel,

použít hákový klíč

smontujte stahovací pryžové spojky, 

nasaďte stahovací pryžové spojky na obě hrdla 

přívodního potrubí a zajistěte stahováky,

usaďte horní filtry a spojte hrdla bajonetovými spoji. 

Boční hrdla filtrů musí být nad sebou,

použít hákový klíč

přesuňte stahovací pryžové spojky nad filtryna nástavce 

t.č. 385, zajistěte plynotěsné spo-jení stahováky 

pryžových spojek,

smontujte boční sběrné tvarovky pomocí pryžových 

spojek a spojte je s bočními hrdly filtrů a s hrdly 

odvodního potrubí, spojení zajistěte stahováky pryž. 

Spoj,

zkontrolujte pevné utažení všech stahovacích pryžových 

spojek a bajonetových hrdel filtrů,

zavřete plynotěsné klapky.

sestavení baterie 

kolektivních filtrů KF 

100 FVK (správnost 

sestavení KF 100, 

nejsou-li filtry 

sestaveny, tak 

zkompletujte)

7.
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poř. 

č.
objekt proveďte, zkontrolujte opatření, odstranění závad záznam

8. ventilátorový agregát 

FVK
klidný chod, napnutí klínových řemenů, množství oleje v 

převodové skříniruční pohon,

zapněte agregátv případě potřeby napněte - posunem 

motoru,doplňte popř. při přeplnění odpusťte

9. měřící přístroje FVK novodurové potrubí vizuální kontrola, kontrola 

plynotěsnosti, měřič přetlaku, kontrola hladiny vody  v 

"U" trubici, měřič odporu,

profoukňete trubičky poškozené trubičky vyměňte, 

opravte (zalepte) doplňte vodou nastavte jezdec na "0"

10. regulační klapka, 

plynotěsné klapky v 

PK a v FVK

snadnost protáčení, nastavitelnost jednotlivých poloh, promažte

stav pryžových spojek, odpor na měřiči odporu při 

max.průtoku FVZ - max.10 mm výška sloupce,
porušené vyměnit, při vyšším odporu promyjte, 

demontujte filtr, vyklepte usazený prach, promyjte 

vodou do 40° C proti směru proudění vzduchu, vysušte, 

namontujte

úplnost dílů pro montáž:                                                    a)  

jemný prachový filtr, nástavec, stahovací pryžová spojka,                                                                     

b)  montáž filtru: odvíčkujte boční a horní hrdlo, 

namontuj,

použijte těsnění hrdel, mont. hákovým klíčem,hrdla do 

osy potrubí

 

12. kolektivní filtry FVK odpor sestavy KF 100 na měřiči odporu se zjistěte 

celkový odpor baterie,

35 mm výška sloupce

13. plynotěsné a tlakově 

plynotěsné uzávěry

vzduchotechnické elementy: dvojitý plynotěsný uzávěr  v 

PK, těžký plynotěsný uzávěr v PTK, lehký plynotěsný 

uzávěr LPU na WC, pohyblivost, stav těsnění, 

u LPU a TPU  promažte centrální hřídelky (jejich chod 

musí být vysoce pohyblivý) u dvojitého uzávěru odpojte 

těleso od sacího potrubí, vylejté zkondenzovanou vodu, 

přezkoušejte pohyb západky, zamykatelnost uzávěru

14. sací strana FVZ odpor sací strany FVZ nastavte na provoz filtroventilace 

naregulujte průtočné množství vzduchu, regulační 

klapku RK uzavřete, otevřete vstupní tlakově plynotěsné 

dveře, zjistěte celkový odpor sání na měřiči odporu je-li 

odpor vyšší.

pomocí plynotěsné klapky, nasávací mřížku uzavřete 

papírem ap. (eliminace netěsnosti), vyčistěte nasávací 

místa

hrubý a jemný 

prachový filtr v PK

11.
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Sanitární zařízení

poř. 

č.
objekt proveďte, zkontrolujte opatření, odstranění závad záznam

15. hlavní kanalizační 

uzávěr 

funkčnost protočením uzavřete kanalizační šoupě, v případě nefunkčnosti opravte dle možnosti částečná 

demontáž, vyčistění, použití antikorozních přípravků, 

rozpouštědla apod.

16. rozvod pitné vody neporušenost - vizuálně, funkčnost ventilů HUV, 

napusťte přenosné nádrže pitnou vodou, otevřete 

výtokový vent. umyvadla, ponechejte odtéct kal, 

uzavřete,

rozhýbejte mechanicky, použijte rozpouštědlo

17. umývadlo 

kanalizační vpusti

celistvost, funkčnost výtokového ventilu, zalejte vodou 

sifon  umyvadla, zalejte vodou kanalizační vpusti,

drobné závady odstraňte, nefunkční zajistěte před 

použitím

18. záchody - WC, funkčnost splachovačů a průtočnost odpadu, zalejte 

záchodový sifon.

závady odstraňte

Elektrické rozvody a zařízení, slaboproud
poř. 

č.
objekt proveďte, zkontrolujte opatření, odstranění závad záznam

19. elektrické vedení neporušenost - vizuálně, vlhkosti rozvodů - vizuálně,
v případě nutnosti porušenou část vedení vyřadit, 

zavést náhradní vedení (prodlužovačku), při zjištění 

vlhkých rozvodů, volejte ke kontrole elektrikáře

20. rozvaděče HR-FVK, 

RFVZ-FVK,

funkčnost - zapnutím a vypnutím správnou  reakci 

spotřebiče, 

při zjištění závad volejte elektrikáře

21. elektrické zásuvky jejich aktivitu zkoušečkou, opravte, označte nefunkční

22. osvětlovací tělesa funkčnost, svítivost, funkčnosti vypínačů, nefunkční vyměňte, doplňte

23. náhradní díly počet a uložení náhradních žárovek, osvětlovacích 

trubic, pojistek.
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