
 
MINISTERSTVO DOPRAVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODICKÝ POKYN 
 

Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních 
komunikací 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schváleno MD-OPK čj. 83/2013-120-TN/1 
ze dne 5. 9. 2013 s účinností od 1. 10. 2013 

 
 

Praha, 2013 



MP Provádění hlavních prohlídek tunelů PK    

 

 

 

 

 

- 2 - 



MP Provádění hlavních prohlídek tunelů PK    

Obsah 
1. Obsah...................................................................................................................................... 3 
2. Úvod ....................................................................................................................................... 3 
3. Všeobecně .............................................................................................................................. 4 
4. Rozsah prohlídek stavebně-technické části tunelu................................................................. 6 
5. Rozsah prohlídek technologické části tunelu ......................................................................... 9 
6. Podklady pro hlavní prohlídku............................................................................................. 10 
7. Vybavení pro hlavní prohlídku tunelu .................................................................................. 11 
8. Posuzování stavu tunelu a návrh opatření ............................................................................ 11 
9. Dokumentace prohlídek ....................................................................................................... 12 
10. Související a citované normy a předpisy............................................................................ 14 
11. Přílohy ................................................................................................................................ 15 
 

1. Úvod 

1.1 Předmět a platnost MP 
Tento metodický pokyn doplňuje TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů PK a platí pro 

provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací (silnic, dálnic, místních 
komunikací) ve smyslu TP 154. V přiměřeném rozsahu lze dle tohoto MP provádět také 
mimořádné prohlídky. Kromě tunelů (délky nad 100 m) se MP vztahuje i na galerie a 
protihlukové tunely, případně na tunely kratší než 100 m na základě smluvních dohod správce 
tunelu. Předpis neplatí pro tunely místních komunikací s městskou kolejovou hromadnou 
dopravou, pro samostatné tunely nemotoristických komunikací a pro tunely účelových 
komunikací. 

Hlavní a mimořádné prohlídky provádí osoba odborně způsobilá, která má Oprávnění k 
výkonu prohlídek tunelů pozemních komunikací (podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek 
tunelů PK“, MD ČR 2009). Výslednou dokumentaci prohlídky autorizuje tato osoba svým 
podpisem a otiskem razítka. 

Prohlídky zajišťuje vlastník (správce tunelu). Správce zároveň zodpovídá za dodržení 
termínů prohlídek podle příslušných předpisů. 

1.2 Použité zkratky 
BP Běžná prohlídka 
DIS Dopravní informační systém 
EPS Elektrická požární signalizace 
GTM Geotechnický monitoring 
HP Hlavní prohlídka 
HZS Hasičský záchranný sbor 
ITS Inteligentní dopravní systémy 
IZS Integrovaný záchranný systém 
MiP Mimořádná prohlídka 
MP Metodický pokyn 
PK Pozemní komunikace 
PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 
PBZ Požárně bezpečnostní zařízení 
PTO Provozně-technický objekt 
PKO Protikorozní ochrana 
PPK Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR 
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RDS Realizační dokumentace stavby 
ŘS Řídicí systém 
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
TP Technické podmínky (číselná řada MD) 
TT  Tunelová trouba (Pravá – PTT, Levá – LTT) 
UPS Zdroj nepřerušovaného napájení  
VZT Vzduchotechnické zařízení 
VDZ Vodorovné dopravní značení 
ZC Záchranná cesta 
ZZS Zdravotnická záchranná služba 

1.3 Názvosloví a definice vychází z TP 154 (uvedeno pro přehled) 

1.3.1 Běžné prohlídky zahrnují prohlídky stavebně-technické části tunelu a prohlídky 
technologického zařízení tunelu případně kontrolu provedených oprav (odstranění 
závad). V jejich rámci se zjišťují závady a navrhuje způsob jejich odstranění, přičemž 
správce tunelu rozhodne o příslušných opatřeních. 

1.3.2 Hlavní prohlídky tunelu zahrnují prohlídky stavebně-technické části a prohlídky 
technologické části tunelu, včetně kontroly provedení příslušných revizí a periodických 
zkoušek a kontrol. Kontrolují se také protokoly o pravidelných zkouškách funkčnosti 
požárně bezpečnostních zařízení a jejich návaznosti na technické a technologické 
systémy tunelu. 

1.3.3 Kontrolní prohlídky - jsou součástí výkonu státního odborného dozoru. Předmětem je 
kontrola provozní způsobilosti a bezpečnosti tunelu z hlediska provádění provozních, 
běžných, hlavních a mimořádných prohlídek tunelu včetně plnění příslušných opatření v 
rámci údržby a oprav tunelu. 

1.3.4 Mimořádné prohlídky stanoví okamžitý stav tunelu po mimořádné události 
(zemětřesení, povodně, požár v tunelu, dopravní nehoda, při které došlo k vážnému 
poškození konstrukce tunelu, po zjištění deformací konstrukce tunelu), stavební části a 
dotčené technologie. Provádějí se také pro zajištění podkladů pro reklamaci díla – viz 
3.1.5. 

1.3.5 Provozní prohlídky - provádějí se za nepřerušeného provozu zpravidla 1 x týdně, 
přičemž přesný interval stanovuje provozní dokumentace tunelu. 

2. Všeobecně 

2.1 Obecné požadavky  

2.1.1 První hlavní prohlídka se provádí před uvedením tunelu do předčasného užívání 
(zkušebního provozu). 

2.1.2 Druhá hlavní prohlídka se provádí jako součást ukončení zkušebního provozu 
(zpravidla 1 rok po uvedení tunelu do provozu). Slouží jako podklad pro kolaudaci, 
případně pro reklamaci díla. 

2.1.3 Další hlavní prohlídky jsou periodické a provádějí se zpravidla max. 1 x za 4 roky. 
2.1.4 Hlavní prohlídka se provádí také při zahájení provozu v tunelu po provedené 

rekonstrukci.  
2.1.5 Hlavní nebo mimořádná prohlídka (viz 2.3.4) - se zpravidla provádí před uplynutím 

záruční doby na dílo tak, aby bylo na jejím základě možné provést reklamaci 
případných zjištěných závad u zhotovitele díla (nejpozději 5 let od předání díla).  
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2.1.6 Při HP se kontrolují všechny části konstrukce a technologického vybavení tunelu 
z hlediska jejich funkčnosti, provozní spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Kontroluje 
se také dokumentace zejména z požárně-bezpečnostních prohlídek (zkoušek), revizí a 
kontrol technologického vybavení tunelu. 

2.1.7 O výsledku prohlídky se zpracuje dokumentace (protokol), který se uzavře a odevzdá 
objednateli prohlídky nejpozději do 30 dnů od ukončení prohlídky. 

2.1.8 Protokol se člení na část stavebně-technickou, část technologickou a část požárně-
bezpečnostní. 

2.1.9 Dokumentace hlavních prohlídek je součástí správní dokumentace tunelu. Dokladují se 
postupně všechny provedené prohlídky a ukládají se v tunelovém archivu. 

2.1.10 V rámci hlavních prohlídek se provádí kontrola Provozní a Správní dokumentace 
tunelu. 

2.2 Stavebně-technická část 

2.2.1 Při hlavní prohlídce stavebně-technické části se kontrolují všechny části konstrukce 
tunelu z hlediska jejich funkčnosti, z hlediska snížení životnosti, výskytu záručních vad, 
provozní spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Prohlížejí se a zaznamenávají deformace, 
trhliny, průniky vody, vlhká místa, výluhy a inkrustace, výskyt korozních produktů, 
případné účinky chemických látek především z hlediska možné ztráty funkčnosti 
nosných a výztužných prvků, koroze kovových prvků, koroze betonu, koroze výztuže a 
prohlížejí se závady a poruchy, které byly zaznamenány při předcházejících 
prohlídkách. 

2.2.2 Prohlížejí se všechny části tunelové stavby včetně PTO, vzduchotechnických objektů, 
příportálových zdí vč. terénu přiléhajícího k portálům a vlastních definitivních portálů z 
hlediska jejich provozní spolehlivosti, výskytu záručních vad a bezpečnosti provozu. 
Uvnitř tunelu se pak prohlíží vozovka, chodníky, odvodnění (zejména štěrbinové žlaby 
a čistící kusy), šachty (veškeré šachty se musí otevřít a prohlédnout), upevnění 
technologického vybavení tunelu (zejména ventilátory, nosné portály, atd.), hydranty, 
dveře a vrata propojek a vstupů, nátěry ostění (pokud jsou provedeny) a ostatní nátěry a 
povlaky. 

2.2.3 V rámci hlavní prohlídky se kontroluje také stav portálů DIS v tunelu a před a za 
tunelem (blízký tunelový DIS – zpravidla 3 portály před tunelovou troubou). 

2.2.4 Při prohlídce musí být zajištěno zpřístupnění konstrukce, zejména horní části profilu 
tunelu (klenby), aby bylo možné zkontrolovat všechny části definitivního ostění tunelu. 
Prohlídku klenby je proto vhodné provádět například z vysokozdvižné plošiny (viz 
kapitola 7). Pokud některé části nejsou vizuálně zkontrolovány, musí to být 
zaznamenáno do protokolu o prohlídce vč. identifikace neprohlédnuté části. 

2.2.5 Tunelové ostění se kontroluje dle jednotlivých tunelových pasů (bloků betonáže) 
definitivního ostění. O každém pasu (bloku) se vyhotoví samostatný protokol (viz 
příloha č. 1), který zpracovatel podepíše a provede se fotodokumentace závad a 
nedostatků. Veškeré záznamy jsou v dokumentaci zařazeny podle jasné identifikace 
(číslo pasu definitivního ostění, propojky či výklenku). 

2.2.6 Prohlídky jsou prováděny na celé ploše konstrukcí vizuálně a definitivní ostění je navíc 
kontrolováno pomocí poklepu kladivem na ostění. 

2.2.7 Při hlavní prohlídce je nutné provést kontrolu vyhodnocení průjezdného profilu. 
2.2.8 Při každé prohlídce se zkontroluje a vyhodnotí stav koroze přístupných ocelových 

nosných a nenosných konstrukcí, které jsou vystaveny účinkům korozního vlivu 
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prostředí v tunelu (vlhkost, zplodiny z provozu vozidel, chemické rozmrazovací látky) a 
v technologických prostorách s ním souvisejících. 

2.2.9 Kontroluje se vyhodnocení výsledků měření a pozorování prováděného v rámci trvalého 
GTM za uplynulé období. 

2.2.10 Kontroluje se protokol o provedení měření drsnosti povrchu vozovky, případně 
nerovnosti a dalších parametrů. 

2.2.11 O prohlídce každého PTO se provede samostatný záznam. V rámci prohlídky PTO se 
provede kontrola klíčového hospodářství. 

2.3 Technologická část 

2.3.1 Při hlavní prohlídce technologické části se kontrolují všechny části technologického 
vybavení tunelu vizuálně z hlediska jejich funkčnosti, z hlediska snížení životnosti, 
výskytu záručních vad, provozní spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Technologické 
vybavení tunelu se kontroluje zejména na základě protokolů z provedených zkoušek a 
pravidelných revizí, které musejí být uloženy u správce tunelu.  

2.3.2 V rámci hlavních prohlídek se provede kontrola protokolů zkoušek požárně 
bezpečnostních zařízení tunelu a vyhrazených druhů věcných prostředků požární 
ochrany. Zkoušky se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, 
normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce tak, jak je uvedeno v §7 
odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Příklady protokolů ze závěrečného 
zhodnocení požárně-bezpečnostního zařízení jsou uvedeny v příloze č. 5. 

2.3.3 Protokol o provedení dané zkoušky musí vždy obsahovat vyhodnocení provedené 
zkoušky, případné zjištěné závady a nedostatky, návrh na jejich řešení a lhůtu na 
nápravu. V rámci hlavní prohlídky se kontrolují příslušné protokoly a splnění 
(odstranění) závad a nedostatků v daných lhůtách. 

2.3.4 Kontroly (viz 3.3.2) se prokazují zápisem do provozní knihy a dokladem o kontrole 
provozuschopnosti. 

2.3.5 V rámci HP se ověřuje, zda proběhlo taktické (prověřovací) cvičení složek IZS. Závěry 
a doporučení se zpracují do protokolu z HP. 

3. Rozsah prohlídek stavebně-technické části tunelu 

3.1 První hlavní prohlídka 

3.1.1 Mimo požadavky uvedené v tomto MP v kap. 4.3.3. se vizuálně kontroluje ještě:  
- kvalita a provedení zabudovaných nosných závěsů a veškerého kotvení do betonu a 

upevnění technologického vybavení tunelu, 
- provedení a stav označení jednotlivých bloků def. ostění, označení směru úniků, 

únikových cest, propojek, hydrantů a SOS skříní, 
- kvalita provedení sanačních oprav definitivního betonového ostění (kontrola provedení 

sanačních technologií) především s ohledem na trvanlivost, bezpečnost a 
kontrolovatelnost oprav. 

- přítomnost kaveren v definitivním ostění vizuálně a sluchem za pomoci poklepu 
kladivem, 

- kvalita a provedení kontaktních, ložných, smršťovacích, pracovních a dilatačních spár 
zejména z důvodu možného narušení definitivního ostění (odlamování a opadávání 
betonu především hran) vlivem teplotních změn, týká se i jiných konstrukčních částí 
tunelu, 
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- provedení stavební části PTO, portálů blízkého DIS (zpravidla 3 portály na obou 
stranách tunelu) a příportálových konstrukcí, které přímo navazují na vlastní tunel 
(závory, měření výšky apod.), 

- záchytný systém v příportálové části tunelu včetně řádného upevnění svodidel a 
tlumičů nárazu,  

- stav příportálových požárně-nástupních ploch a nouzových přistávacích ploch včetně 
příjezdových komunikací a přejezdů středního dělicího pasu a jejich řádného označení, 

- provedení a označení požárně nástupních ploch včetně příjezdů a ploch pro běžnou a 
zimní údržbu (např. pro uložení sněhu), 

- provedení a funkčnost bezpečnostních vrat a závor na příjezdových zásahových a 
obslužných komunikacích 

- řádné vyplnění Evidenčního listu tunelu (vyplňuje zhotovitel díla, následné aktualizace 
zajišťuje správce tunelu) 

- protokol o stanovení prostředí a vnějších vlivů dle skutečnosti, jejich správnost a 
úplnost – protokol musí být zpracován dle PPK – PVV (Požadavky na elektrická 
zařízení) 

- kontrola protokolu o prověření (měření) průjezdného prostoru, 
- kontrola protokolu o měření drsnosti a dalších povrchových vlastností vozovky 
- kontrola souladu realizace se zadáním stavby 
- kontrola vyhodnocení výsledků GTM z průběhu výstavby, stanovení požadavků na 

trvalý GTM (projekt trvalého GTM). 

3.2 Druhá hlavní prohlídka 

3.2.1 Mimo požadavky uvedené v tomto MP v kap. 4.3.3. se kontrolují ještě:  
- vizuálně vliv zabudovaných, popřípadě provozovaných technologických zařízení na 

stav ostění, 
- vizuálně stav zabudovaných kovových konstrukcí (nosných i nenosných), stav 

informačních a únikových cedulí, s ohledem na vysokou korozní agresivitu prostředí 
v tunelu,  

- vizuální kontrola a vyhodnocení korozních úbytků zabudovaných kovových 
konstrukcí, zejména nosných, pokud jsou vystaveny účinkům vlhkosti a agresivitě 
prostředí – popis a vytipování konstrukcí, na kterých je nutné provést podrobný 
odborný korozní průzkum, 

- vizuálně stavební části PTO, portálů a příportálových konstrukcí – zdí, odvodňovacích 
žlabů a rigolů, štěrbinových trub, šachet, nádrží a požárně nástupních ploch, 
přistávacích ploch, 

- řádné vyplnění všech změn za uplynulá období ve Správní a Provozní dokumentaci, 
zejména v Evidenčním listu tunelu, 

- stav drenáží na základě kamerových zkoušek provedené zhotovitelem díla (kontrola 
protokolů o funkčnosti a vyčištění drenážního potrubí od sedimentů a výluhů), 

- vizuálně stav vnitřků kabelových šachet v tunelu včetně jejich odvodnění, označení 
kabelů a stavu uzemňovací soustavy, 

- vizuálně stav kabelových komor a kolektorů na portálech včetně vnitřního vybavení a 
jejich odvodnění, 

- kontrola protokolu o měření bludných proudů, vyhodnocení výsledků GTM, kontrola 
provedené zkoušky drsnosti a dalších parametrů vozovky. 
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3.3 Periodické hlavní prohlídky 

3.3.1 Periodické hlavní prohlídky se provádějí 1x za 4 roky, přičemž množství odkrytých 
konstrukcí (poklopů, krycích plechů apod.) určuje oprávněná osoba provádějící HP na 
základě výsledků předchozích prohlídek a provedených oprav. 

3.3.2 Součástí protokolu z periodické hlavní prohlídky, která je prováděna před uplynutím 
záruční doby na dílo, musí být podklady pro reklamaci díla objednatelem u zhotovitele 
díla (samostatná vyjímatelná část protokolu). V případě, že nevychází provedení 
periodické hlavní prohlídky na vhodný termín před koncem záruční doby, nebo že je 
záruční doba na různé části díla rozdílná, je za účelem získání podkladů pro reklamaci 
nutné provést mimořádnou hlavní prohlídku.  

3.3.3 Předmětem hlavní prohlídky stavebně-technické části je zejména: 
- vizuální prohlídka tunelového ostění, včetně propojek a případného mezistropu, 

který od dopravního prostoru odděluje vzduchový kanál na přívod čerstvého 
vzduchu, resp. odvod spalin; 
Prohlížejí se deformace ostění a mezistropů, funkce mezilehlé izolace, stav nátěrů, 
míra znečištění, výskyt trhlin, změny a výkvěty na povrchu trhliny, vyplavovaní hmot 
z betonu, kontrolují se ocelové závěsy, kotvení mezistropu. V případě montovaného 
sekundárného ostění ze železobetonových segmentů se každé 4 roky geodeticky 
zaměří poloha segmentů z hlediska jejich přetvoření. 

- vozovka a chodníky, trvalé dopravní značení a jiné značení, zařízení na měření 
výšky vozidel; 
Vizuálně se zjišťuje celkový stav vozovky a chodníků, nerovnosti vrstev krytu, rozpad, 
lomy vozovky, snížení průjezdního a průchozího prostoru položením dalších vrstev 
krytu, změna výšky obrubníku, opotřebování povrchu provozem, drsnost povrchu 
vozovky, velikost a poloha trhlin, stav dilatačních spár vozovky. Zjišťuje se vizuálně 
celkový stav dopravního a jiného značení, stav protikorozní ochrany kovových 
konstrukcí, stav kovových nosných konstrukcí. Pro záznam poruch vozovek se 
používá metodika a dokumentace podle TP 62 a TP 82 MD. 

- odvodnění vozovky tunelu; 
Kontroluje se vizuálně odtékání vody, vrstva vody na vozovce, ve spárách, zanesení a 
stav vpustí a odvodňovacího potrubí a spár, stav poklopů, poškození a zanesení 
odvodňovacích a štěrbinových žlabů a těsnost spojů a stav protipožárních přepážek na 
štěrbinových žlabech. 

- drenážní odvodnění tunelu; 
Vizuálně se kontroluje odtékání vody, zanesení, uchycení a stav poklopů a šachet 
tunelu. Dále se na základě kamerové prohlídky provedené správcem tunelu, u které je 
přítomen zpracovatel HP, kontroluje stav drenážního odvodňovacího potrubí, těsnost 
spojů a výskyt prasklin potrubí. 

- únikové a záchranné cesty a výklenky; 
Ověřuje se vizuálně celkový stav únikových a záchranných cest včetně propojek, 
odstavných a otáčecích zálivů a výklenků, sleduje se deformace jejich ostění 
(primárního i sekundárního, příp. horniny), funkce mezilehlé izolace, funkčnost 
odvodnění, vlhkost prostředí a stav nátěrů a PKO, funkčnost vstupů (zejména stav 
dveří a vrat) do únikových a záchranných cest a výklenků, stav chodníků a vozovky. 

- kabelové prostory, kanály, šachty, kolektory, čerpací stanice a vodojemy; 
Zjišťuje se vizuálně stav a zanesení kabelových prostorů a kanálů pro kabely 
technologického vybavení a kanálů pro vedení požárního vodovodu, stav ocelových 
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nosných konstrukcí kabelů technologického vybavení a požárního potrubí, výskyt 
vody v kanálech, kabelových prostorech a šachtách, průsaky vody do kolektorů, 
čerpacích stanic a vodojemů, stav požárních ucpávek. 

- portálové obslužné objekty; 
Zjišťuje se vizuálně celkový stav portálových obslužných objektů, kabelových 
prostorů a kanálů pro kabely technologického vybavení, stav nosných konstrukcí, 
sledují se trhliny, stav nátěrů a PKO, funkce izolace, výskyt vody v kanálech, 
kabelových prostorech a šachtách, funkčnost uzávěrů otvorů, stav koroze kovových 
konstrukcí. 

- větrací objekty, včetně větracích šachet a komínů; 
Zjišťuje se vizuálně celkový stav větracích objektů, včetně větracích šachet a komínů, 
stav nosných konstrukcí, sledují se trhliny, stav nátěrů a PKO, funkce izolace, výskyt 
vody v kanálech, kabelových prostorech a šachtách, funkčnost uzávěrů otvorů. 
Kontroluje se provozuschopnost technologického vybavení (zejména ventilátorů – je 
nutno je spustit). 

- geotechnický monitoring (GTM); 
Zkontroluje se vyhodnocení měření a porovnání za poslední období (od minulé HP). 

4. Rozsah prohlídek technologické části tunelu 

4.1 První hlavní prohlídka 

4.1.1 Náplní 1. hlavní prohlídky technologické části je: 
- kontrola výsledků revizí provozních souborů a odstranění nedostatků ve stanovených 

lhůtách; 
- kontrola protokolů o provedení individuálních zkoušek provozních souborů 
- kontrola protokolu o provedení komplexních zkoušek celého technologického systému 

tunelu (včetně řídicího systému)  
- kontrola protokolu provedeného zkušebního provozu bez dopravy, v nepřetržité délce 

trvání 72 hodin; 
- kontrola protokolu o vyzkoušení požárně-bezpečnostního zařízení tunelu dle platné 

metodiky; 
- kontrola protokolu o dodržení průjezdního prostoru; 
- protokol o provedení funkčních zkoušek požárně bezpečnostního zařízení; 
- protokol o provedení taktického (prověřovacího) cvičení složek IZS; 

4.1.2 Při 1. hlavní prohlídce technologické části se vizuálně kontroluje technologické 
zařízení, a to stav: 

- kabelových a vzduchotechnických kanálů, 
- zařízení provozně-technických objektů, 
- osvětlení (veškeré, včetně vodícího), 
- vzduchotechniky, 
- dopravních zařízení, 
- bezpečnostních zařízení, 
- požárně bezpečnostních zařízení, věcné prostředky požární ochrany, technika požární 

ochrany, 
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- zařízení pro měření fyzikálních a dopravních veličin (vč. měřičů námrazy), 
- dorozumívacích zařízení, včetně zařízení pro radiovou komunikaci, 
- cizích zařízení umístěných v tunelu, 
- ozvučovacího zařízení, 
- kabelových a trubních vedení, kamerových a podobných systémů z hlediska poškození 

a/nebo zcizení. 

4.2 Druhá hlavní prohlídka 

4.2.1 Při 2. hlavní prohlídce technologické části se vizuálně kontroluje technologické zařízení 
z hlediska možných změn během zkušebního provozu včetně kontroly zařízení 
z hlediska možného zásahu do průjezdního prostoru tunelu. 

4.2.2 Součástí 2. hlavní prohlídky technologického zařízení je kontrola protokolů o 
vyzkoušení provozních souborů v rámci zkušebního provozu a také o vyzkoušení 
požárně bezpečnostního zařízení tunelu. 

4.3 Periodické hlavní prohlídky 

4.3.1 Periodická hlavní prohlídka technologické části tunelu se provádí v intervalu 4 roky, 
případně kratší dle požadavku správce (např. s přihlédnutím ke stavu technologického 
zařízení u starších tunelů). 

4.3.2 Při hlavní prohlídce technologické části tunelu se vizuálně kontrolují všechny části 
technologického zařízení tunelu v rozsahu jako při 1. hlavní prohlídce technologické 
části tunelu (viz 5.1), přičemž se přihlédne i k výsledkům v protokolech z pravidelné 
revize a kontroly provozuschopnosti technologických zařízení tunelu (viz TP 154 kap. 
3.3). 

4.3.3 Předmětem vizuální prohlídky je také stavební část osazení technologického vybavení 
tunelu (především uchycení ventilátorů, rámů větracích klapek, stav veškerého kotvení 
v betonu apod.). Zjišťuje se stav ocelových nosných a nenosných konstrukcí a stav 
protikorozní ochrany včetně stavu uzemnění. 

4.3.4 Z hlediska rozsahu prohlídky je nutno přihlédnout také ke členění technologického 
zařízení a návaznosti na systémy vnějších vazeb obsažených v ustanovení pro dělení 
údržby tunelu. 

5. Podklady pro hlavní prohlídku 
6.1 Podklady pro provádění hlavní prohlídky musí dodat objednatel, zhotovitel HP si může 

vyžádat další relevantní podklady dle aktuální potřeby. 
6.2 Obecně požadované podklady: 

- Dokumentace skutečného provedení díla, včetně protokolu o stanovení prostředí a 
vnějších vlivů (zpracován dle PPK – PVV) 

- Platná verze Správní dokumentace tunelu, včetně Evidenčního listu tunelu 
- Platná verze Provozní dokumentace tunelu 
- Aktuální zaměření průjezdného profilu tunelu (musí být provedeno i po každé výměně 

technologického vybavení). 
- Aktuální vyhodnocení výsledků pravidelného GTM 
- Protokoly měření drsnosti a nerovnosti vozovky za uplynulé období 
- Protokoly o provedení funkčních zkoušek technologického a požárně-bezpečnostního 

vybavení tunelu v návaznosti na technické a technologické systémy tunelů 
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- Protokol o provedení taktického (prověřovacího) cvičení složek IZS nebo požadavky 
plynoucí z tohoto cvičení. 

6. Vybavení pro hlavní prohlídku tunelu 
7.1 Doporučený minimální rozsah vybavení pro provádění hlavních prohlídek tunelů: 

- Vysokozdvižná plošina – nůžková nebo jiná vhodná vysokozdvižná plošina, 
umožňující přístup ke všem místům tunelové trouby.  
Pozn.: Manipulace se zařízením vyžaduje proškolení pracovníků, 

- Přenosné akumulátorové světlo (nebo jiné prostředky pro osvětlení prohlížených míst 
nezávislé na napájení z místní sítě), náhradní akumulátory a žárovky, 

- Mobilní komunikační prostředek (telefon nebo radiostanice) 
- Osobní ochranné prostředky (reflexní vesta, ochranná přilba, rukavice, ochranné brýle, 

pracovní obuv) 
- Jistící pomůcky pro práci ve výškách a nad hlubinou (je-li to nutné při prohlídce 

větracích a jiných objektů), 
- Fotoaparát s bleskem, 
- Svinovací metr (délka 5 m), 
- Posuvné měřidlo (čtení 0,1 mm) nebo trhlinová měrka 
- Barevný popisovač nebo sprejový označovač pro hrubé a vlhké povrchy 
- Připravené formuláře pro pasportizaci, zápisník a psací pomůcky, 
- Tesařské kladivo 400 – 800 g, ev. sekáč na beton, 
- Nezbytná výkresová dokumentace, 
- Telefonní spojení na správce objektu, tunelový dispečink, místní nebo dálniční 

oddělení Policie České republiky, případně další zodpovědné osoby. 

7. Posuzování stavu tunelu a návrh opatření 
8.1 Stav tunelu se posoudí na základě hlavní nebo mimořádné prohlídky a v tunelovém listu 

se uvede klasifikační stupeň stavebně-technické i technologické části tunelu a současně 
se stanoví doporučení pro majetkového správce (provozovatele) tunelu. 

8.2 V rámci stavebně-technické části se samostatně posoudí a klasifikují podzemní části a 
samostatně ostatní objekty. Výsledný klasifikační stupeň stavebně- technické části 
tunelu se stanoví s přihlédnutím k závažnosti a významu závad jednotlivých částí tunelu 
a jejich klasifikačního stupně stavu. V případě hloubených tunelů nebo jejich částí, 
jejichž konstrukce je zatížena dopravou (viz ČSN 73 7507) je nutno při stanovení 
klasifikačního stupně přihlédnout k bezpečnosti (zatížitelnosti) konstrukce (viz ČSN 73 
6220 a ČSN 73 6221). 

8.3 Součástí hlavních a mimořádných prohlídek je popis zjištěných závad včetně 
vyhodnocení, stanovení návrhu opatření včetně termínů na odstranění závad a 
doporučení pro následující prohlídku (na co se zaměřit). Případně u 1. Hlavní prohlídky 
uvedení doporučení pro délku zkušebního provozu. 

8.4 Vlastní organizační opatření navržená při hlavní (mimořádné) prohlídce tunelu jsou: 
- Mimořádná opatření – v případě zjištění havarijní situace – nutné realizovat 

okamžité opatření (např. uzavření tunelu) 
- Zabezpečovací práce – závady bránící standardnímu provozu (uvedení do provozu) 

nebo vedou k zamezení rozsáhlejšího poškození nebo havárie – nutno odstranit 
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prakticky ihned 
- Sanační práce - závady nebránící uvedení do provozu – nutno stanovit termín 

odstranění závady. Závady lze odstranit i během zvláštního provozu tunelu. 
8.5 Naléhavost odstranění závady je doba, do kdy je nutné závadu odstranit. Po uplynutí 

této doby se předpokládá, že závada způsobí snížení klasifikačního stupně stavu tunelu. 
8.6 Na základě nalezených závad je nutné navrhnout bezpečnostní opatření pro zachování 

provozu v tunelu (ve spolupráci se správcem tunelu a Policií ČR). 
8.7 Stav tunelu se posuzuje na základě hlavní nebo mimořádné prohlídky a uvede se v 

záznamu. Klasifikační stupně stavu tunelu 1-7 se stanoví odborným odhadem podle 
kritérií stanovených v TP 154 kap 3.2.6.1. Posouzení stavebně-technické části tunelu se 
provede i ke vztahu výsledků vyhodnocení geotechnického monitoringu za uplynulá 
období. 

8.8 Posouzení stavu technologické části tunelu se provádí na základě revize a kontroly 
provozuschopnosti technologických zařízení a vizuální prohlídky. Z hlediska 
provozuschopnosti se posoudí samostatně každý provozní soubor nebo systém. V rámci 
posouzení stavu technologické části se provede také kontrola protokolu o vyhodnocení 
zkušebního provozu. 

8.9 Součástí záznamu a klasifikace je také doporučení ke kontrole provedení vybraných 
důležitých částí konstrukce při další hlavní prohlídce (např. závěsy, kotvení, spoje atd.) 
a stanovení termínu další hlavní prohlídky. 

8.10 Je-li požárně-bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se 
tato skutečnost na zařízení a v prostoru zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém 
případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu 
náhradní organizační, provozní, případně technická opatření. Náhradní opatření se 
zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. (Vyhláška MV č. 246/2001 
Sb. §7, odst. 6). Toto náhradní opatření provozovatel projedná (oznámí) příslušné 
zasahující složce IZS (zejména HZS). V rámci hlavní prohlídky se kontroluje řádné 
plnění tohoto opatření. 

8.11 Provede se evidence všech zjištěných trhlin definitivních betonových konstrukcí včetně 
posouzení jejich stavu. Doporučí se maximální šířka trhlin, které je možné ponechat bez 
oprav dle platné ČSN, doporučuje se případná sanace trhlin či jejich sledování.  

8.12 Stanoví se návrh opatření pro zabezpečovací a sanační práce včetně příslušných termínů 
plnění opatření. 

8. Dokumentace prohlídek 
9.1 Dokumentace hlavních prohlídek zpracovaná dle následujícího obsahu je trvalou 

součástí Správní dokumentace tunelu uložené u správce tunelu. 
9.2 Průvodní zpráva: 

- Základní údaje díla: název tunelu, umístění, … 
- Rozsah (typ) prohlídky: (hlavní, mimořádná) 
- Objednatel, vlastník, provozovatel podzemního objektu: 
- Zhotovitel prohlídky (osoba oprávněná): 
- Předmět prohlídky (stavební objekty, provozní soubory, vyjmenovat): 
- Datum uvedení díla do provozu (ukončení výstavby): 
- Kategorie tunelu, délka, šířka, výška: 
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- Zhodnocení techn. stavu objektu (dle kap. 5 tohoto MP) 
- Zjištění závady bránící/nebránící provozu (např. trhliny, apod) 
- Zhodnocení GTM za uplynulá období 
- Zhodnocení průjezdného prostoru zejména z pohledu zásahu technologického 

vybavení do průjezdného prostoru – kompletní zaměření musí být provedeno před 1. 
HP. Při dalších prohlídkách musí být k dispozici aktualizované zaměření pro konkrétní 
místo po provedené opravě či výměně technologie. 

- Závěrečné zhodnocení včetně prohlášení oprávněné osoby o způsobilosti tunelu k 
provozu. Výsledkem je klasifikace dle TP 154 (kap. 3.2.6.1) a návrh příslušných 
opatření dle kap. 7.4. 

9.3 Protokoly jednotlivých tunelových pasů (bloků): 
- Protokoly o pasportizaci (prohlídce) jednotlivých pasů (beton. bloků vč. spár) 

definitivního tunelového ostění obsahuje textový popis závad a řez a půdorys bloku s 
vyznačením závad a poruch. 

- Protokoly všech pasů z 1. HP budou sloužit jako výchozí „nulový“ stav pro následující 
prohlídky. Musí být vždy verifikovány osobou, která prováděla prohlídku (jméno, 
příjmení, podpis, datum DD-MM-RRRR). 

9.4 Fotodokumentace: 
- Provádí se fotodokumentace všech závad a nedostatků. Navazuje na protokoly o 

pasportizaci umožňující jednoznačnou identifikaci závad a poruch. 
- Každý snímek je opatřen časem a datem pořízení (nikoliv datem úprav nebo tisku). 
- Originál je pořízen v rozlišení min. 2000 x 1000 pixelů, 16 mil. barev, komprese bez 

vlivu na kvalitu snímku, s metadaty. Neupravené originály fotodokumentace, příp. i 
upravené verze, se předávají s výtiskem zprávy na CD nebo DVD. 

9.5 Souhrnná technická zpráva 
- Základní popis vlastního díla tunelu (stavební a technologické části, po stavebních 

podobjektech a provozních souborech) včetně soupisů kontrolovaných dokladů. 
- Popis změn za uplynulé období 
- Popis a kategorizace zjištěných závad 
- Návrhy na doplnění provozní a správní dokumentace  
- Součástí prohlídky prováděné před uplynutím záruční doby je podklad pro reklamační 

řízení. 
- Návrh opatření 

9.6 Evidenční list tunelu 
- Vyplněný a zkontrolovaný evidenční list tunelu (pro každou tunelovou troubu zvlášť). 

9.7 Doklady 
- Zápisy z projednání 
- Fotokopie oprávnění 
- Provedení kontroly další autorizovanou osobou (techn. kontrola - ISO) 
- Podpis a otisk razítka osoby, která má Oprávnění k výkonu prohlídek tunelů 

pozemních komunikací 
- Soupis kontrolovaných dokladů. 
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9. Související a citované normy a předpisy  
- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek tunelů pozemních komunikací – 

MDČR 
- TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem 
- TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 
- TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací MDČR 
- TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací - MD 
- TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích PK - MD-OI 
- TKP staveb pozemních komunikací – MD 
- Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
- Kapitola 18 - Beton pro konstrukce 
- Kapitola 19 - část A: Ocelové mosty a konstrukce 
- část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 
- Kapitola 24 – Tunely 
- Kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí 
- TKP-D Kapitola 7 Tunely, podzemní stavby a galerie (tunelové stavby) 
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – MD ČR 
- Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru – MV ŘHZS 
- Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických kvalitativních podmínek pro 

dokumentaci stavby pozemní komunikace – MD 
- Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, Věstník dopravy 

5/2013 
- Metodický pokyn Zkoušky požárně-bezpečnostních zařízení v tunelech PK 
- Metodický pokyn Větrání silničních tunelů – Volba systému, navrhování, provoz a 

zabezpečení jakosti větracích systémů silničních tunelů 
- PPK – PVV - Požadavky na elektrická zařízení – protokoly o určení vnějších vlivů na 

volné trase a v tunelech na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR 
- Směrnice GŘ č. 8 /2010 Organizační zajištění bezpečného provozu tunelů na 

pozemních komunikacích ve správě ŘSD ČR 
- ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací 
- ČSN 73 6220 Evidence mostních objektů pozemních komunikací 
- ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací 
- ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér – Klasifikace, 

stanovení a odhad 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 
- ČSN EN 13501-2+A1 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí 

staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě 
vzduchotechnických zařízení 

- ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení 
- Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních 

komunikací delší než 500 metrů 
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MP Provádění hlavních prohlídek tunelů PK    

- Vyhláška č.49/2008 Sb. ze dne 4. 2. 2008 o požadavcích k zajištění bezpečného stavu 
podzemních objektů, ve znění pozdějších předpisů; Český báňský úřad 

- Directive of the European Parlament and of the Council on minimum safety 
requirements for tunnels in trans-european road network, 2004/54/EC, EU, 2004  

- Nařízení vlády České republiky č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů  

- Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky označované CE – pro stavby zadávané po 30. 6. 2013 je toto NV zrušeno 

- Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 

- Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů  
- Vyhláška MH č. 369/2001 Sb., kterou se stanovují obecné technické požadavky, 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve 
znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
- Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška MV č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

10. Přílohy 
V příloze jsou uvedeny doporučené (informativní) vzory jednotlivých příloh dokumentace 

hlavních prohlídek. 

1. Protokol o prohlídce jednotlivých tunelových pasů (bloků) 

2. Fotodokumentace z HP 

3. Protokol o prohlídce souvisejících stavebních objektů 

4. Výstupní protokoly o provedené údržbě a servisu 

5. Pro informaci uvádíme soubor protokolů PBZ, které je nutné zkontrolovat při 
provádění HP 

a) Doklad o pravidelné kontrole provozuschopnosti PBZ 

b) Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení - automatický hlásič 

c) Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení - lineární hlásič 

d) Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení - tlačítkový hlásič 

e) Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení - videodohled 
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PŘÍLOHA Č. 1 Protokol o prohlídce jednotlivých tunelových pasů (bloků) 

TUNEL NÁZEV - Dálnice DX - úsek 1234 HLAVNÍ PROHLÍDKA č. … 
 

Levá/pravá tunelová trouba Datum prohlídky: ………………… 
 
Blok č. L X 

 
Popis zjištěných závad bloku: 
Vozovka:....................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
VDZ:  ........................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Poklopy:....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

Levá strana Pravá strana
Chodník:...................................................................
..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

............................................................................
Odrazná vrstva:.........................................................
..................................................................................
............................................................................... 

..................................................................................

..................................................................................

...............................................................................
Sjednocující nátěr:....................................................
................................................................................ 
..................................................................................

..................................................................................

............................................................................... 

.................................................................................
Sekundární ostění  - levý bok  
................................................................................. 
................................................................................. 

- pravý bok 
................................................................................. 
................................................................................. 

                   - klenba.......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Kabelové komory:....................................................
..................................................................................
..................................................................................

................................................................................ 

..................................................................................

............................................................................... 
Štěrbinové žlaby:......................................................
..................................................................................

..................................................................................

................................................................................. 
Nouzové osvětlení: ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Technologická část: (upevnění, stav ocelových konstrukcí, vizuální kontrola, poškození, zcizení): 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

 



PŘÍLOHA Č. 2 Fotodokumentace z HP 
 
TUNEL NÁZEV - Dálnice DX - úsek 1234 HLAVNÍ PROHLÍDKA č. … 
 
Číslo bloku L X 

Délka bloku xx m 
Popis Ražený blok – výklenky pro čištění drenáže. 

Foto č. 1   

Foto č. 2   

Poznámka: Popis musí umožnit jednoznačnou identifikaci závady a poruchy, na snímku je čas a datum 
pořízení originálu, nikoliv datum úprav nebo tisku. 
  X / Y



PŘÍLOHA Č. 3 Protokol o prohlídce souvisejících stavebních objektů 
 
TUNEL NÁZEV - Dálnice DX - úsek 1234 HLAVNÍ PROHLÍDKA č. … 
 

Protokol o prohlídce souvisejících stavebních objektů 
(PTO, větrací objekty, čerpací stanice, odvodňovací štoly a šachty apod.) 

 
Poznámka: Pro každý objekt musí být tento protokol samostatně vypracován. 
 
Název objektu: …………………………… Datum prohlídky: ………………… 

Účel objektu, typ: 

Umístění objektu: 

Způsob výstavby objektu - hloubený/ražený 

Konstrukce objektu:  

nosná konstrukce: 

zastřešení: 

fasáda: 

 
Popis zjištěných závad stavební část: 
Pozn. Exteriér i interiér objektu 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
Popis zjištěných závad technologická část: 
Pozn. - kontroluje se nejen vlastní technologické vybavení objektu (el. instalace, osvětlení, větrání...),  
ale také technologické vybavení související s provozem tunelu 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................



PŘÍLOHA Č. 4 Výstupní protokoly o provedené údržbě a servisu 
 
TUNEL NÁZEV - Dálnice DX - úsek 1234 HLAVNÍ PROHLÍDKA č. … 

 
Doklad o provedení kontroly protokolů o provádění údržby a servisu 

 
Kontrolované provozní soubory: 

• ………………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………………… 

 
Zjištěné závady a nedostatky: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nesplňuje obecné předpisy a požadavky: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Doporučení pro provozovatele a majetkového správce: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Jméno provádějícího pracovníka: ………………………………… 
 
Datum vyhotovení dokladu: dd.mm.rrrr 
 
Podpis provádějícího pracovníka: ………………………………… 



PŘÍLOHA Č. 5 (informativní příloha) Doklad o pravidelné kontrole provozuschopnosti PBZ 
 
TUNEL NÁZEV - Dálnice DX - úsek 1234 
 

 DOKLAD O PRAVIDELNÉ KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 
Požárně bezpečnostní zařízení: ……………………………………………… 
 výrobce:  ………………………………… 
 odolnost:  ………………………………… 
Název stavby:  ……………………………………………… 
Adresa objektu: ……………………………………………… 
Majitel objektu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha 
 Na Pankráci 56, 145 05  Praha 4 
 IČ: 65993390  
Termín provedení kontroly: dd.mm.rrrr 
Termín příští kontroly: mm/rrrr 
 
Výsledek kontroly PBZ: 

□ Splňuje veškeré předpisy a požadavky z hlediska PBZ a je schopen bezpečného provozu na 
období od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 

□ Nesplňuje předpisy a požadavky z hlediska PBZ z důvodu: ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
a provoz je možný pouze při splnění mimořádného opatření: ……………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Odstranění závady/výměna PBZ bude provedena nejpozději do dd.mm.rrrr 

 
Závady: Bez závad 
 
Prohlašujeme, dle požadavků § 7, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, že firma XXX provedl 
pravidelnou kontrolu provozuschopnosti XXX.  
Dále prohlašujeme v souladu s požadavky § 10, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, že při 
kontrole provozuschopnosti těchto požárně bezpečnostních zařízení byly dodrženy podmínky vyplývající 
z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 
 
Jméno provádějícího pracovníka: ………………………………… 

Datum vyhotovení dokladu: dd.mm.rrrr 

Podpis provádějícího pracovníka: ………………………………… 

Poznámka: Zpracovatel HP pouze zkontroluje, zda proběhlo řádné prozkoušení PBZ tunelu a zda 
osoba oprávněná řádně zhodnotila PBZ a vydala příslušné doporučení k dalšímu provozu tunelu. 



PŘÍLOHA Č. 5 (informativní příloha) Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení 
 

 

Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení: aktivace systému EPS automatickým hlásičem 
v záchranné cestě 

Dotčená 
technologie 

Reakce řídicího 
systému 

Průběh algoritmu Výsledek 

Řízení dopravy Uzavření tunelu Po aktivaci EPS bude ověřeno uzavření tunelu 
(postupné vyklizení obou trub). Uvedený stav 
bude jednak ověřen na dopravním značení, dále 
bude provedeno ověření na všech úrovních ŘS. 
Správné zapsání do databází a souborů hlášení 
v souladu s projektem u dispečera tunelu na PTO. 

 

 
Manuální spuštění 
(dispečerem) 
proudových ventilátorů 
na základě rozhodnutí 
dispečera tunelu pomocí 
videodetekce 

Po aktivaci EPS bude ověřeno spuštění požární 
ventilace podle pokynů dispečera, po prověření, 
v které tunelové troubě se objevily zplodiny 
hoření, které byly identifikovány pomocí 
videodetekce. Ověří se spuštění ventilátorů, a 
chod ve směru pístového efektu na úroveň 
kritické rychlosti (rychlost proudění 
v projektovaných parametrech) 

 

Automatické spuštění 
proudových ventilátorů 
v sousední troubě tunelu  

Při spuštění požární ventilace bude ověřeno zda-li 
současně došlo ke startu ventilátorů v sousední 
troubě. Ověří se, zda byly spuštěny ventilátory a 
to ve směru souhlasném se směrem proudění 
v provětrávané tunelové troubě na rychlost 
v projektovaných parametrech. 

 

Kontrola ventilátorů 
v záchranných cestách 
TT  

Po aktivaci EPS bude zkontrolováno, zda 
ventilátory v záchranných cestách nejsou 
spuštěny. 

 

 
Systém řízení VZT 

Kontrola uzavření 
požárních klapek 
v záchranných cestách  

Po aktivaci EPS bude zkontrolováno uzavření 
všech požárních klapek v záchranných cestách a 
v rozvodnách.  

 

 
Ověření osvětlení Po aktivaci EPS bude ověřeno přepnutí osvětlení 

tunelu na max. režim, a to bez ohledu na časová 
omezení spínání jednotlivých částí osvětlení. 
Uvedený přechod bude jednak ověřen vizuálně, 
dále bude provedeno ověření na všech úrovních 
ŘS. Správné zapsání do databází a souborů 
hlášení v souladu s projektem. 

 Osvětlení tunelových 
záchranných cest 

Ověření připínání 
osvětlení záchranných 
cest 

Po aktivaci EPS bude ověřeno osvětlení 
záchranných cest tunelu. Osvětlení ZC je stále 
24h v režimu nouzového osvětlení 

 

 Ověření nouzového 
osvětlení (bodového) 

Po aktivaci EPS bude ověřeno spuštění 
nouzového osvětlení NUC v tunelových troubách. 

 
 

Systém EPS Test automatických 
hlásičů požárů (opticko-
kouřových) 

Po aktivaci EPS bude ověřena funkce detekování 
automatických hlásičů instalovaných ve vybraném 
prostoru (záchranné cestě, el. rozvodně). Dále 
bude ověřeno místo a správná časová odezva na 
vznik požáru (čas prvního signálu, značícího 
pravděpodobnost vzniku požáru a čas potvrzení 
požárního poplachu). 

 

 
Ozvučovací zařízení Vyzkoušení modulu 

digitálního záznamu 
hlášení 

Po aktivaci EPS bude zkontrolováno automatické 
přehrání zaznamenaných digitálních správ na 
základě návaznosti mezi EPS/ŘS a systémem 
ozvučovacího zařízení. 

 

 



PŘÍLOHA Č. 5 (informativní příloha) Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení 
 

 

Technologické vybavení – 
silnoproud (NN) 

Komplexní kontrola 
vazeb na všechny 
navazující PS (osvětlení, 
VZT, atd.) 

Po aktivaci EPS náhodně vyzkoušet vypnutím 
napájení pro podružný rozvaděč správnou 
signalizaci ztráty napětí nahodile pro všechny 
profese napájené ze souboru NN (MaR, SOS, 
značky, osvětlení VZT, rozhlas, TVD, řídící sytém 
atd.) Sledovat správnou reakci na všech úrovních 
ŘS a správném zapsání do databází a souborů 
hlášení v souladu s projektem. V rámci simulace 
vypnout hlavní napájení tunelu. Kontrola 
funkčnosti náběhu dieselagregátu a přepnutí UPS 
– rotační pro zařízení s nepřerušovaným 
napájením: 
- nouzové osvětlení 
- dopravní značení tunelu 
- evakuační rozhlas 

 

 
Požární vodovod 
 
 
 
 

Komplexní kontrola 
funkčnosti požárního 
vodovodu 
 

V případě, že součástí požárního vodovodu je AT 
stanice, bude po aktivaci systému EPS prověřeno, 
zda AT stanice přešla automaticky do režimu 
požár na požadované tlaky. 

 

 



PŘÍLOHA Č. 5 (informativní příloha) Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení 
 

 

 
Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení: aktivace systému EPS lineárním hlásičem 

Dotčená 
technologie 

Reakce řídicího 
systému 

Průběh algoritmu Výsledek 

Řízení dopravy Uzavření tunelu Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru bude ověřeno uzavření tunelu. Ověření 
místa požáru (v které tunelové troubě došlo 
k požáru) provede dispečer pomocí televizního 
dohledu. Uvedený stav bude jednak ověřen na 
dopravním značení, dále bude provedeno ověření 
na všech úrovních ŘS. Správné zapsání do 
databází a souborů hlášení v souladu s projektem 
u dispečera tunelu PTO. 

 

 
Automatické spuštění 
proudových ventilátorů 
v místě vzniku požáru 
(tunelové troubě) 

Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru bude ověřeno spuštění požární ventilace 
podle pokynů automatického režimu. Ověří se 
spuštění proudových ventilátorů, a chod ve 
správném režimu (normál, nebo revers, rychlost 
proudění v projektovaných parametrech) 

 

Automatické spuštění 
proudových ventilátorů 
v sousední troubě tunelu 

Při spuštění požární ventilace bude ověřeno zda-li 
současně došlo ke startu ventilátorů v sousední 
troubě. Ověří se, zda byly spuštěny ventilátory a 
to ve směru souhlasném se směrem proudění 
v zasažené části tunelu na rychlost 
v projektovaných parametrech. 

 

Vypnutý stav ventilátorů 
v záchranných cestách 
TT ve které došlo k 
požáru 

Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru bude ověřen vypnutý stav ventilátorů v ZC 
na straně TT, v které byl identifikovaný požár. 

 

Automatické uzavření 
požárních klapek 
v záchranných cestách 
TT ve které došlo k 
požáru 

Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru bude ověřeno uzavření správných, 
požárních klapek v záchranných cestách 

 

Kontrola otevření klapek 
v záchranných cestách 
sousední tunelové 
trouby, nezasažené 
požárem 

Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru bude ověřeno otevření správných 
požárních klapek v záchranných cestách 
nezasažené trouby 

 

Systém řízení VZT 

Start ventilátorů 
v záchranných cestách 
sousední tunelové trouby 

Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru bude ověřeno spuštění správných 
ventilátorů v záchranných cestách nezasažených 
požárem. (t1) 

 

 
Ověření osvětlení Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 

požáru bude ověřeno přepnutí osvětlení tunelu na 
max. režim (v zasažené troubě), a to bez ohledu 
na časová omezení spínání jednotlivých částí 
osvětlení. Uvedený přechod bude jednak ověřen 
vizuálně, dále bude provedeno ověření na všech 
úrovních. Správné zapsání do databází a souborů 
hlášení v souladu s projektem. V nezasažené 
troubě standardní režim dle jasoměru. 

 Osvětlení tunelových 
propojek 

Ověření připínání 
osvětlení záchranných 
cest 

Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru bude ověřeno osvětlení záchranných cest 
tunelu Osvětlení ZC je stále 24h v režimu 
nouzového osvětlení 

 

 Ověření nouzového 
osvětlení (bodového) 

Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru bude ověřeno spuštění nouzového 
osvětlení NUC v tunelových troubách. 
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Systém EPS Test teplotních hlásičů Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru bude ověřena funkce detekování změny 
teploty pomocí teplotních hlásičů instalovaných 
ve vybraném prostoru tunelové trouby. Dále bude 
ověřeno místo a správná časová odezva na vznik 
požáru (čas prvního signálu, značícího 
pravděpodobnost vzniku požáru a čas potvrzení 
požárního poplachu). 

 

 
Videodetekce (televizní 
dohled) 

Vznik mimořádné 
události 

Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru bude ověřeno automatické přepnutí 
kamery a monitoru na přenos z místa události 
(detekce stojících vozidel, vstup do SOS ZC).  

 

 
Ozvučovací zařízení Vyzkoušení modulu 

digitálního záznamu 
hlášení 

Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru bude zkontrolováno automatické přehrání 
zaznamenaných digitálních správ na základě 
návaznosti mezi EPS/ŘS a systémem 
ozvučovacího zařízení. 

 

 
Technologické vybavení – 
silnoproud (NN) 

Komplexní kontrola 
vazeb na všechny 
navazující PS (osvětlení, 
VZT, atd.) 

Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru vyzkoušet vypnutí napájení příslušného 
napájecího úseku, který bude odpovídat 
lokalizovanému místu požáru. Sledovat správnou 
reakci na všech úrovních ŘS a správném zapsání 
do databází a souborů hlášení v souladu 
s projektem.  
 
Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru vypnout 22kV přívod tunelu. Kontrola 
funkčnosti náběhu dieselagregátu a činnosti UPS 
– rotační pro zařízení s nepřerušovaným 
napájením: 
- nouzové osvětlení 
- dopravní značení tunelu 
- chod ventilátorů pro přetlak v záchranných 
cestách  
- evakuační rozhlas 

 

 Vypínací úseky Po aktivaci systému EPS lineárním hlásičem 
požáru vyzkoušet vypínací úseky – vypnutí všech 
el. zařízení pro možnost požárního zásahu 

 

 
Požární vodovod 
 
 
 
 

Komplexní kontrola 
funkčnosti požárního 
vodovodu 
 

V případě, že součástí požárního vodovodu je AT 
stanice, bude po aktivaci systému EPS lineárním 
hlásičem požáru prověřeno, zda AT stanice přešla 
automaticky do režimu požár na požadované 
tlaky. 

 

 



PŘÍLOHA Č. 5 (informativní příloha) Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení 
 

 

 
Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení: aktivace systému EPS tlačítkovým hlásičem 

Dotčená 
technologie 

Reakce řídicího 
systému 

Průběh algoritmu Výsledek 

Řízení dopravy Uzavření tunelu Po aktivaci EPS bude ověřeno uzavření tunelu. Ověření 
místa požáru (v které tunelové troubě došlo k požáru) 
provede dispečer pomocí televizního dohledu. Uvedený 
stav bude jednak ověřen na dopravním značení, dále bude 
provedeno ověření na všech úrovních ŘS. Správné zapsání 
do databází a souborů hlášení v souladu s projektem u 
dispečera tunelu PTO. Ověření spojení na IZS. 

 

 
Automatické (lokalizace 
místa požáru dispečerem) 
spuštění proudových 
ventilátorů v místě vzniku 
požáru (tunelové troubě) 

Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem dá dispečer pokyn 
ŘS o identifikovaném požáru. Bude ověřeno spuštění 
požární ventilace podle pokynů dispečera tunelu, po 
prověření v které tunelové troubě došlo k požáru 
(televizním dohledem). Ověří se spuštění proudových 
ventilátorů, a chod ve správném režimu (normální, nebo 
reverzní v projektovaných parametrech) 

 

Automatické spuštění 
proudových ventilátorů 
v sousední troubě tunelu 
nezasažené požárem 

Při spuštění požární ventilace bude ověřeno zda-li 
současně došlo ke startu ventilátorů v sousední troubě. 
Ověří se, zda byly spuštěny dvojice ventilátorů a to ve 
směru souhlasném se směrem proudění v zasažené části 
tunelu na rychlost v projektových parametrech. 

 

Vypnutý stav ventilátorů 
v záchranných cestách TT 
ve které došlo k požáru 

Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem bude ověřen 
vypnutý stav ventilátorů v ZC na straně TT, v které byl 
identifikovaný požár. 

 

Automatické uzavření 
požárních klapek 
v záchranných cestách TT 
ve které došlo k požáru 

Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem bude ověřeno 
uzavření správných, požárních klapek v záchranných 
cestách 

 

Kontrola otevření klapek 
v záchranných cestách 
sousední tunelové trouby, 
nezasažené požárem 

Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem bude ověřeno 
otevření správných požárních klapek v záchranných 
cestách nezasažené trouby 

 

 
Systém řízení VZT 

Start ventilátorů v ZC 
sousední tunelové trouby 
nezasažené požárem 

Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem bude ověřeno 
spuštění správných ventilátorů v záchranných cestách 
nezasažených požárem. (t1) 

 

 
Ověření osvětlení Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem bude ověřeno 

přepnutí osvětlení tunelu na max. režim (v zasaženém 
tubusu), a to bez ohledu na časová omezení spínání 
jednotlivých částí osvětlení. Uvedený přechod bude jednak 
ověřen vizuálně, dále bude provedeno ověření na všech 
úrovních. Správné zapsání do databází a souborů hlášení 
v souladu s projektem. V nezasaženém tubusu standardní 
režim dle jasoměru. 

 Osvětlení tunelových trub 
a záchranných cest 

Ověření osvětlení 
záchranných cest (ZC) 

Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem bude ověřeno 
osvětlení záchranných cest tunelu. Osvětlení ZC je stále 
24h v režimu nouzového osvětlení 

 

 Ověření nouzového 
osvětlení (bodového) 

Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem bude ověřeno 
spuštění nouzového osvětlení NUC v tunelových troubách 

 
 

 
Systém – EPS Test tlačítkového hlásiče Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem bude ověřena 

funkce detekování požáru tlačítkovým hlásičem 
instalovaným ve vybraném prostoru. Dále bude ověřeno 
místo a správná časová odezva na vznik požáru (čas 
prvního signálu, značícího pravděpodobnost vzniku požáru 
a čas potvrzení požárního poplachu). 
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Videodetekce (televizní 
dohled) 

Vznik mimořádné 
události 

Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem bude ověřeno 
automatické přepnutí kamery a monitoru na přenos z místa 
události (detekce stojících vozidel, vstup do SOS ZC).  

 

 
Ozvučovací zařízení Vyzkoušení modulu 

digitálního záznamu 
hlášení 

Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem bude zkontrolováno 
automatické přehrání zaznamenaných digitálních správ na 
základě návaznosti mezi EPS/ŘS a systémem 
ozvučovacího rozhlasu. 

 

 
Technologické vybavení 
– silnoproud (NN) 

Komplexní kontrola 
vazeb na všechny 
navazující PS (osvětlení, 
VZT, atd.) 

Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem vyzkoušet vypnutí 
napájení příslušného napájecího úseku, který bude 
odpovídat lokalizovanému místu požáru. Sledovat 
správnou reakci na všech úrovních ŘS a správném zapsání 
do databází a souborů hlášení v souladu s projektem.  
Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem vypnout 22kV 
přívod tunelu. Kontrola funkčnosti náběhu dieselagregátu 
a činnosti UPS – rotační pro zařízení s nepřerušovaným 
napájením: 
- nouzové osvětlení 
- dopravní značení tunelu 
- chod ventilátorů pro přetlak v záchranných cestách  
- evakuační rozhlas 

 

 Vypínací úseky Po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem vyzkoušet vypínací 
úseky – vypnutí všech el. zařízení pro možnost požárního 
zásahu 

 

 
Požární vodovod 
 
 
 
 

Komplexní kontrola 
funkčnosti požárního 
vodovodu 
 

V případě, že součástí požárního vodovodu je AT stanice, 
bude po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem prověřeno, zda 
AT stanice pro zásobování požární vodou přešla 
automaticky do režimu požár na požadované tlaky 
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Zkoušky požárně bezpečnostního zařízení: detekce požáru pomocí videodohledu případně 
mobilního telefonu 

Dotčená 
technologie 

Reakce řídicího 
systému 

Průběh algoritmu Výsledek 

Řízení dopravy Uzavření tunelu Po detekci požáru bude ověřeno uzavření tunelu. Ověření 
místa požáru (v které tunelové troubě došlo k požáru) 
provede dispečer pomocí televizního dohledu. Uvedený 
stav bude jednak ověřen na dopravním značení, dále bude 
provedeno ověření na všech úrovních ŘS. Správné zapsání 
do databází a souborů hlášení v souladu s projektem u 
dispečera tunelu PTO. Ověření spojení na IZS. 

 

 
Automatické (lokalizace 
místa požáru dispečerem) 
spuštění proudových 
ventilátorů v místě vzniku 
požáru (tunelové troubě) 

Po aktivaci detekci požáru dá dispečer pokyn ŘS o 
identifikovaném požáru. Bude ověřeno spuštění požární 
ventilace podle pokynů dispečera tunelu, po prověření 
v které tunelové troubě došlo k požáru (televizním 
dohledem). Ověří se spuštění proudových ventilátorů, a 
chod ve správném režimu (normální, nebo reverzní 
v projektovaných parametrech) 

 

Automatické spuštění 
proudových ventilátorů 
v sousední troubě tunelu 
nezasažené požárem 

Při spuštění požární ventilace bude ověřeno zda-li 
současně došlo ke startu ventilátorů v sousední troubě. 
Ověří se, zda byly spuštěny dvojice ventilátorů a to ve 
směru souhlasném se směrem proudění v zasažené části 
tunelu na rychlost v projektových parametrech. 

 

Vypnutý stav ventilátorů 
v záchranných cestách TT 
ve které došlo k požáru 

Po detekci požáru bude ověřen vypnutý stav ventilátorů 
v ZC na straně TT, v které byl identifikovaný požár. 

 

Automatické uzavření 
požárních klapek 
v záchranných cestách TT 
ve které došlo k požáru 

Po detekci požáru bude ověřeno uzavření správných, 
požárních klapek v záchranných cestách 

 

Kontrola otevření klapek 
v záchranných cestách 
sousední tunelové trouby, 
nezasažené požárem 

Po detekci požáru bude ověřeno otevření správných 
požárních klapek v záchranných cestách nezasažené 
trouby 

 

 
Systém řízení VZT 

Start ventilátorů v ZC 
sousední tunelové trouby 
nezasažené požárem 

Po detekci požáru bude ověřeno spuštění správných 
ventilátorů v záchranných cestách nezasažených požárem. 
(t1) 

 

 
Ověření osvětlení Po detekci požáru bude ověřeno přepnutí osvětlení tunelu 

na max. režim (v zasaženém tubusu), a to bez ohledu na 
časová omezení spínání jednotlivých částí osvětlení. 
Uvedený přechod bude jednak ověřen vizuálně, dále bude 
provedeno ověření na všech úrovních. Správné zapsání do 
databází a souborů hlášení v souladu s projektem. 
V nezasaženém tubusu standardní režim dle jasoměru. 

 Osvětlení tunelových trub 
a záchranných cest 

Ověření osvětlení 
záchranných cest (ZC) 

Po detekci požáru bude ověřeno osvětlení záchranných 
cest tunelu. Osvětlení ZC je stále 24h v režimu nouzového 
osvětlení 

 

 Ověření nouzového 
osvětlení (bodového) 

Po detekci požáru bude ověřeno spuštění nouzového 
osvětlení NUC v tunelových troubách 

 
 

 
Systém – EPS Test tlačítkového hlásiče Po detekci požáru bude ověřena funkce detekování požáru 

tlačítkovým hlásičem instalovaným ve vybraném prostoru. 
Dále bude ověřeno místo a správná časová odezva na 
vznik požáru (čas prvního signálu, značícího 
pravděpodobnost vzniku požáru a čas potvrzení požárního 
poplachu). 
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Videodetekce (televizní 
dohled) 

Vznik mimořádné 
události 

Po detekci požáru bude ověřeno automatické přepnutí 
kamery a monitoru na přenos z místa události (detekce 
stojících vozidel, vstup do SOS ZC).  

 

 
Ozvučovací zařízení Vyzkoušení modulu 

digitálního záznamu 
hlášení 

Po detekci požáru bude zkontrolováno automatické 
přehrání zaznamenaných digitálních správ na základě 
návaznosti mezi ŘS a systémem ozvučovacího rozhlasu. 

 

 
Technologické vybavení 
– silnoproud (NN) 

Komplexní kontrola 
vazeb na všechny 
navazující PS (osvětlení, 
VZT, atd.) 

Po detekci požáru vyzkoušet vypnutí napájení příslušného 
napájecího úseku, který bude odpovídat lokalizovanému 
místu požáru. Sledovat správnou reakci na všech úrovních 
ŘS a správném zapsání do databází a souborů hlášení 
v souladu s projektem.  
Po detekci požáru vypnout 22kV přívod tunelu. Kontrola 
funkčnosti náběhu dieselagregátu a činnosti UPS – rotační 
pro zařízení s nepřerušovaným napájením: 
- nouzové osvětlení 
- dopravní značení tunelu 
- chod ventilátorů pro přetlak v záchranných cestách  
- evakuační rozhlas 

 

 Vypínací úseky Po detekci požáru vyzkoušet vypínací úseky – vypnutí 
všech el. zařízení pro možnost požárního zásahu 

 
 
Požární vodovod 
 
 
 
 

Komplexní kontrola 
funkčnosti požárního 
vodovodu 
 

V případě, že součástí požárního vodovodu je AT stanice, 
bude po aktivaci EPS tlačítkovým hlásičem prověřeno, zda 
AT stanice pro zásobování požární vodou přešla 
automaticky do režimu požár na požadované tlaky 
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