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P�íloha �. 7 

Uživatelská kontrola požárního �erpadla 

1.  Uživatelská zkouška (dále jen „zkouška“) požárního �erpadla se provádí v rámci kontroly 

akceschopnosti PT. Provádí se v rozsahu a v termínech stanovených výrobcem. P�itom 

hodnota jmenovitého výkonu požárního �erpadla vychází z �SN EN 1028-1 a je charakte-

rizována jmenovitým tlakem (bar) a jmenovitým pr�tokem (l.min
-1

).  

2.  Zkouška požárního �erpadla se dále provádí vždy, když vznikne podez�ení na pokles jeho 

výkonových parametr�. 

3.  Pokud výrobce požárního �erpadla, které bylo vyrobeno p�ed platností �SN EN 1028-1, 

nestanoví postup této zkoušky, zkouška se provádí následujícím zp�sobem: 

a) první �ástí zkoušky požárního �erpadla je zkouška sání a t�snosti �erpadla, která  

se provádí nejmén� jedenkrát za 3 m�síce a po každé oprav� požárního �erpadla. 

Zkouška sání a t�snosti se provádí následujícím postupem 

aa) zkouška se provede bez p�ipojených sacích hadic, p�i odvodn�ném �erpadle  

(na sucho), p�i uzav�ených sacích a výtla�ných hrdlech. Pro p�esn�jší m��ení 

m�že být sací hrdlo opat�eno vakuometrem. Výtla�ná hrdla nesmí být opat�ena 

ví�ky, 

ab) podtlak 0,08 MPa musí být dosažen nejdéle do 30 s. Po ukon�ení sání smí 

dosažený podtlak klesnout b�hem 60 s nejvýše o 0,01 MPa. Pokud je pokles 

v�tší, požární �erpadlo je hodnoceno jako net�sné, 

ac) ke zjišt�ní net�snosti se provede zkouška p�etlakem 0,01 ÷ 0,8 MPa z vedlejšího 

tlakového zdroje. Požární �erpadlo a související armatury musí být odvzdušn�ny  

a výtla�ná hrdla nesmí být opat�ena ví�ky. Zkušební p�etlak musí být navozován 

plynule, za stálé kontroly t�snosti. N�které net�snosti se objeví práv� již p�i 

malém p�etlaku; 

b) druhou �ástí základní zkoušky požárního �erpadla je zkouška nejvyššího tlaku, která 

se provádí jedenkrát za rok. Zkouška nejvyššího tlaku se provádí následujícím postu-

pem 

ba) zkouška se provádí p�i uzav�ených výtla�ných hrdlech, která nesmí být opat�ena 

ví�ky. �erpadlo a související armatury se musí p�ed zkouškou odvzdušnit, 

bb) p�i zapnutém �erpadle a maximálních otá�kách motoru, nesmí být dosažen tlak  

na �erpadle vyšší než 1,6 MPa a nesmí být nižší než 1,2 MPa, 

bc) u kombinovaných �erpadel nesmí tlak na vysokotlaké �ásti �erpadla p�esáhnout 

hodnotu, kterou stanovil výrobce a nesmí být nižší než je 75 % nejvyššího tlaku; 

c) alternativní zkouškou ke zkoušce nejvyššího tlaku je zkouška jmenovitého pr�toku p�i 

jmenovitém tlaku, která se provádí nejmén� jedenkrát za rok nebo p�i d�vodném 

podez�ení z nedostate�ného výkonu �erpadla. Zkouška jmenovitého pr�toku p�i jme-

novitém tlaku se provádí následujícím postupem 

ca) zkouška se provádí po úsp�šné zkoušce sání a t�snosti požárního �erpadla. Dále  

se provede zkouška t�snosti sacích hadic. Sací hadice se p�ipojí k požárnímu 

�erpadlu, na opa�ném konci se opat�í ví�kem sací spojky a provede se nová 

zkouška sání a t�snosti, 

cb) zkouška se provádí z geodetické sací výšky 3 m (resp. 1,5 m) p�i jmenovitých 

otá�kách. U požárních �erpadel, kde není možné stanovit jmenovité otá�ky,  

se zkouška provádí p�i otá�kách rovných cca dv�ma t�etinám otá�ek maxi-

málních. Pro každých 100 m nadmo�ské výšky se sací výška snižuje o 0,1 m, 

cc) na pln� otev�ená výtla�ná hrdla se p�ipojí zkušební proudnice podle tabulky, 

            cd)    p�i zkoušce musí být dosažen tlak na �erpadle 0,8 MPa, minimáln� však 0,7 MPa. 
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4. O každé provedené zkoušce požárního �erpadla se vede písemný záznam. P�i zjišt�ní 

závady na požárním �erpadle nebo jeho p�íslušenství se PT a VPPO za�azuje mimo provoz  

a provede se p�íslušná oprava. 

Tabulka  - Zkušební pom�cka pro zkoušku jmenovitého pr�toku p�i jmenovitém tlaku 

Zkušební proudnice Pr�tok (l.min
-1

) Ozna�ení �erpadla 

Typ Pr�m�r hubice 

(mm) 

P�i 0,8 MPa P�i 0,7 MPa 

P� 32  75 

75 

75 

25,0 

25,0 

20,5 

1150 

1150 

800 

1080 

1080 

730 

Celkem 3100 2890 

P� 24 75 

75 

75 

18,0 

25,0 

580 

800 

1150 

550 

730 

1080 

Celkem 2530 2360 

P� 16 75 

52 

25,0 

16,0 

1150 

450 

1080 

420 

Celkem 1600 1500 

P� 8 75 20.5 800 730 


