Príloha è. 6
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

A. ÚDRBA OCHRANNÝCH STAVIEB
A.1. Údrba stavebných kontrukcií
(1) Stavebnej kontrukcii úkrytov je potrebné venova prvoradú pozornos z dôvodu, e plní hlavnú ochrannú
funkciu pri kolektívnej ochrane osôb a umoòuje prevádzku ostatných technických zariadení. Svojou kontrukciou
a správnym prevádzkovaním a údrbou poskytuje okamitú ochranu stanoveného poètu ukrývaných osôb, napríklad pri prevádzkovej havárii reimom izolácia i bez pouitia FVZ, pri poiaroch, zrútení nadstavby a podobne.
(2) Základnou podmienkou pri údrbe úkrytov je pozna dispozièné rieenie, zloenie a funkciu nosných a nenosných kontrukcií a zloenie tlakovo plynotesných a plynotesných predelov.
A.2. Obvodové kontrukcie, podlahy, stropy a prieèky
(1) Zamestnancovi, ktorý je poverený údrbou úkrytu, je odporuèené sledova neporuenos povrchov obvodových
kontrukcií, kontrolova stav vnútorných kontrukcií, napríklad nosných múrov, ståpov, pilierov a prieèok. Osobitnú pozornos je potrebné venova vetkým plynotesným predelom.
(2) Najèastejie chyby stavebných kontrukcií sú
a) trhliny vznikajúce sadaním a pnutím kontrukcií,
b) vyboèovanie èi vydutie murovaných prieèok alebo klenbových kontrukcií od pôvodného tvaru, mokré kvrny na
povrchu kontrukcie od presakujúcej vlhkosti,
c) opukávanie povrchových úprav,
d) neodborné a neoprávnené zásahy do obvodových stavebných kontrukcií pri dodatoèných stavebných alebo montánych prácach v úkryte, ako aj mimo neho.
(3) Väèie trhliny nosných kontrukcií treba pre sledovanie zmien zaplombova sadrou s vyznaèením dátumu. Tieto plomby sa sledujú najmenej raz za týdeò, èi nepukajú a èi sa trhlina nezväèuje. Po odstránení príèin pukania
kontrukcie, ak plomby nevykazujú ïalie trhliny, zabezpeèí sa odborná oprava. Po opravení vetkých kontrukcií
a po vyskúaní plynotesnosti na plynotesných predeloch sa obnoví povrchová úprava. Potom sa urobí skúka plynotesnosti úkrytu.
A.3. peciálne dvere, uzávery a poklopy
(1) Vetky peciálne dvere, uzávery a poklopy je potrebné udriava v dobrom technickom stave. Pri dlhodobom otvorení uzáveru sa odporúèa podoprie ho klinom a prah uzáveru prekry chránièom. Povrchové nátery nesmú by pokodené. Èapy a závesy dverí, uzáverov a poklopov, uzatváracích k¾uèiek, páky a ostatné posuvné mechanizmy treba
skúa a pravidelne premazáva mazacím tukom. V prípade netesnosti tesniacich krúkov na uzatváracích k¾uèkách
dverí je potrebné ich vymeni. peciálne dvere, uzávery a poklopy vstupov musia ma rovné dosadacie plochy pod tesnením na krídlach i zárubniach.
(2) Náhradné gumové tesnenia a doahovacie elementy na stenové uzávery musia by uloené v suchej tmavej
miestnosti a oetrené prísluným konzervaèným materiálom. Intalované tesnenie, ktoré je u opotrebované a nie je
dostatoène pruné, treba nahradi novým. Najdôleitejie sú opravy a výmeny tesniacich pásov, ktoré sú lepené na
pevno vo dverových lôkach. Ide najmä o starý typ dverí D-2, D-3 a D-4. V mierovej prevádzke sa odporúèa uzatvára
len jedny vstupové dvere, aby sa tesnenia na vetkých dverách neopotrebovali. To platí aj pre poklopy.
(3) Po opravách alebo obnovách povrchových náterov treba vdy výrazne oznaèi polohy k¾uèiek  otvorené O a zatvorené Z. Evidenèné èíslo úkrytu sa vyznaèuje na vnútornú stranu hlavných vchodových dverí.
A.4. Plynotesnos
Plynotesnos úkrytu je podmienená neporuením tlakovo-plynotesného pláa úkrytu a v òom osadených uzatváracích prvkov a prestupov. Kontrola plynotesnosti úkrytu sa vykonáva po vetkých stavebných úpravách, pri vykonávaní revízie a servisu naintalovaných filtraèných a ventilaèných zariadení a pri spohotovovaní úkrytu.
A.5. Vetranie
(1) Udriavacie vetranie úkrytov je jednou z podmienok zachovania stavebných kontrukcií a vnútorného vybavenia v dobrom technickom stave. Mono to dosiahnu pri relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu niej ako 80 %.

(2 ) V úkrytoch vybavených FVZ 50/100, 200c, 300a, 300b, 300c a 1000a sa udriavacie vetranie realizuje prevádzkovým reimom vetranie. V úkrytoch vybavených FVZ-STOÚ a FVZ-SPRÚ sa na udriavacie vetranie pouije prevádzkový reim èiastoèná filtroventilácia.
(3) Na zabezpeèenie benej dvojúèelovej prevádzky sa filtraèné a ventilaèné zariadenie pouíva na vetranie ochrannej stavby bez pouitia filtraèných prvkov, najmä prachových filtrov a kolektívnych filtrov, okrem filtraèných a ventilaèných zariadení typu FVZ-STOÚ a FVZ-SPRÚ, kde sú v systéme prívodu vzduchu pevne zabudované stenové vlokové filtre typu FVS. Najvhodnejí èas na vetranie priestorov úkrytu je vtedy, keï nasávaný atmosférický vzduch po
ochladení alebo zohriatí na poèítanú teplotu vzduchu v úkryte má rovnakú alebo niiu relatívnu vlhkos vzduchu,
ako bola poèiatoèná relatívna vlhkos v úkryte. Ochranná prevádzka úkrytov sa zaèína tlakovo-plynotesným uzatvorením úkrytu pri nastavení prevádzkového reimu filtroventilácia.
Pribliná doba vetrania v úkryte v hodinách v závislosti od hodnoty koeficientu obmeny vzduchu je uvedená v tabu¾ke:

Koeficient obmeny vzduchu
K
1
2
3
4
5
6

Pribliná doba vetrania
úkrytu
4 hodiny
2 hodiny
1 hodina 20 minút
1 hodina
50 minút
25 minút

Výpoèet koeficientu obmeny vzduchu:
K=

V
W

kde
K = koeficient obmeny vzduchu
V = mnostvo privádzaného vzduchu (výkon FVZ v m3/hod.)
W = vnútorný objem úkrytového priestoru v m3.
A.6. Izolácia proti vode
Vodotesná izolácia sa kontroluje spravidla po dadi, najmenej vak raz za mesiac. Vlhké kvrny a miesta na vnútornom povrchu tlakovo-plynotesného pláa môu by spôsobené
a) zráaním vnútornej vlhkosti v úkryte,
b) poruením vodotesnej izolácie, pokodením potrubia vodovodu, kanalizácie alebo ústredného vykurovania,
c) netesnosami zberných jám alebo vniknutím splakovej vody z kanalizácie do úkrytu,
d) upchatím lapaèov splaveninami zo strechy a vsakovaním tejto vody pozdå základov poruenou izoláciou do úkrytu a pod.,
e) nahromadením daïovej vody v nasávacej achte a jej pretekaním sacím otvorom mierovej vzduchotechniky.

B. ÚDRBA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
B.1. Filtraèné a ventilaèné zariadenie
(1) FVZ umoòuje krátkodobý a dlhodobý pobyt väèieho poètu osôb v uzatvorenom úkryte a chráni jeho vnútorné
priestory proti monému rádioaktívnemu, chemickému a biologickému zamoreniu z vonkajieho prostredia. Základnou úlohou FVZ je
a) zabezpeèova prívod potrebného èerstvého vzduchu do úkrytov,
b) udriava v priestoroch úkrytu stály pretlak vzduchu, a tým zabraòova samovo¾nému prenikaniu zamoreného
vzduchu rôznymi netesnosami, prestupmi a podobne,
c) zbavova nasávaný vzduch rádioaktívnych, biologických a niektorých chemických látok,
d) odvádza vydýchaný vzduch z vnútorných priestorov úkrytu,
e) zabraòova vniknutiu tlakovej vlny vzduchovodmi do vnútorných priestorov úkrytu,

f) zabezpeèova regeneráciu vydýchaného vzduchu v niektorých typoch FVZ,
g) zabezpeèova vetranie a vysuovanie vnútorných priestorov úkrytu.
V úkrytoch sú bene zabudované tieto typy FVZ:
FVZ
300 a,b,c
300 a,b,c
300 a,b,c
200 c
200 c
100 c
100 c
50 c
1000 a
1000 a

Typ
53/60
55
60
55
60
55
60
60
56
60

FVZ
STOÚ
STOÚ
STOÚ
STOÚ
STOÚ
STOÚ
STOÚ

Typ
300/1500
600/3000
900/4500
1200/6000
1800/9000
2500/12500
5000/25000

FVZ
SPRÚ
SPRÚ
SPRÚ
SPRÚ
SPRÚ
SPRÚ
SPRÚ

Typ
500
1500
2500
3000
4500
9000
12500

(2) Oznaèenie 300a, 200c a pod. udáva mnostvo dodávaného vzduchu v m3 za hodinu a druh ochrany, ktorú
daný typ FVZ zabezpeèuje. Oznaèenie typ 55, typ 60 a pod. vyjadruje, v ktorom roku sa skonèil vývoj daného typu
FVZ. Druh ochrany oznaèený písmenom a znamená, e FVZ zabezpeèuje ochranu proti otravným látkam, biologickým a rádioaktívnym aerosólom a okrem toho umoòuje regeneráciu vydýchaného vzduchu v prípade dlhodobej izolácie úkrytu od vonkajej atmosféry. Druh ochrany oznaèený písmenom b znamená, e FVZ zabezpeèuje rovnakú
ochranu, ale neumoòuje regeneráciu. Druh ochrany oznaèený písmenom c zabezpeèuje rovnakú ochranu ako FVZ
oznaèené písmenom b. Rozdiel je len v tom, e prachový filter nie je umiestnený ako v obidvoch prechádzajúcich prípadoch v prachovej komore, ale vo filtraènej a ventilaènej komore, èím je obmedzená doba filtroventilácie.
(3) Niektoré filtraèné a ventilaèné zariadenia nemajú výrobné oznaèenie písmenami a, b, c konkrétne FVZ 50
a 100  typ 60. Z h¾adiska druhu ochrany i umiestnenia prachových filtrov sú na rovnakej úrovni ako FVZ oznaèené
písmenom c.
(4) Filtraèné a ventilaèné zariadenie 300 a, b alebo c, typ 53/60 sú v menom rozsahu v odolných úkrytoch skompletované a zmontované pod¾a individuálne spracovanej projektovej dokumentácie. Filtraèné a ventilaèné zariadenie
1000 a  typ 56 a 60 a FVZ-STOÚ a FVZ-SPRÚ sú spravidla zabudované vo ve¾kokapacitných úkrytoch.
B.2. Základné diely FVZ
(1) Filtraèné a ventilaèné zariadenia bene budované v úkrytoch majú tieto základné diely:
a) sacie prívody,
b) tlakové uzávery,
c) plynotesné klapky,
d) prachový filter,
e) kolektívny filter,
f) meraè mnostva vzduchu,
g) ventilátorový agregát,
h) regulaènú klapku,
i) rozvodné potrubie,
j) ¾ahký plynotesný uzáver,
k) aký plynotesný uzáver,
l) tlakový uzáver odvodu vzduchu,
m) meraè pretlaku,
n) regeneraèné zariadenie len pri FVZ oznaèených písmenom a alebo pri niektorých typoch FVZ-STOÚ s regeneraèným zariadením.
(2) Pri zabezpeèovaní obsluhy a údrby jednotlivých druhov a typov FVZ sa odporúèa postupova pod¾a týchto
predpisov:
a) FVZ 300 a typ 53 mierová prevádzka COS  Tech  3  4,
b) FVZ 300 b typ 53 mierová prevádzka COS  Tech  3  5,
c) FVZ 300 a, b typ 53 bojová prevádzka COS  Tech  3  6,
d) FVZ 300 a, b typ 55 mierová prevádzka (3. a 4. tr. odolnosti) COS Tech  3  7,
e) FVZ 300 a typ 55 mierová prevádzka (1. a 2. tr. odolnosti) COS Tech  3  9,
f) FVZ 300 c typ 55 mierová prevádzka COS  Tech  3  11,
g) FVZ 1000 a typ 56 mierová prevádzka COS  Tech  3  13,

h)
i)
j)
k)

FVZ 300 a typ 55 bojová prevádzka COS  Tech  3  14,
FVZ 300 b typ 55 bojová prevádzka COS  Tech  3  15,
FVZ 300 c typ 55 bojová prevádzka COS  Tech  3  16,
FVZ 1000 a typ 56 bojová prevádzka COS  Tech  3  17,
[Predpisom uvedeným pod písmenami a)  k) bola síce VR ZMNO è. 010/86 a výnosom náèelníka civilnej obrany
ÈSSR è. 1 a 3 z roku 1989 ukonèená platnos, ale s odporúèaním ich odborného vyuívania ako pomôcky urèenej
na obsluhu a údrbu doposia¾ prevádzkovaných technických zariadení.]
l) FVZ 300 a, b typ 60 mierová a bojová prevádzka  dodávané výrobcom FVZ,
m) FVZ 300 c, 200 c typ 60 mierová a bojová prevádzka  dodávané výrobcom FVZ,
n) FVZ 1000 a typ 60 mierová a bojová prevádzka  dodávané výrobcom FVZ,
o) Náuka o FVZ 100 a 50 typ 60 mierová a bojová prevádzka  dodávaná výrobcom FVZ,
p) Náuka pre údrbu a obsluhu rekontruovaných FVZ 300 a, b, c typu 60/80,
q) Náuka pre údrbu a obsluhu rekontruovaného FVZ 1000 a typu 60/80,
r) Predpis pre obsluhu a údrbu FVZ STOÚ-ER /ES/, a FVZ SPRÚ.
B.3. Náhradné zdroje elektrickej energie (dieselelektrické agregáty)
(1) Údrba DA sa uskutoèòuje na celom motore i ïalom zariadení pod¾a návodu na obsluhu a údrbu dodávaného
výrobcom a zahròuje
a) odkalenie expanznej komory výfuku,
b) dobitie tartovacích akumulátorov a konzerváciu ich vývodov,
c) odvetranie akumulátorovne,
d) doplnenie náplne mazacím tukom na mazanie loísk vodného èerpadla a alternátora, ventilátorov a uzatváracích
prvkov,
e) oetrenie signalizaèného zariadenia DA vrátane prívodných káblov,
f) oetrenie alternátora,
g) oetrenie zariadenia povrchovej ochrany chladiacej sústavy motora, rozvádzaèa a ïalích zariadení DA.
(2) Preh¾ad moných porúch a spôsoby ich odstraòovania sú uvedené v návodoch na obsluhu a údrbu. Súèasou
DA je naftové hospodárstvo, pri ktorom sa údrba zameriava na
a) èistenie odka¾ovacej nádre; pred kadým èistením sa musí dokonale vyvetra,
b) mazanie èerpadla,
c) odvetranie miestnosti PHM,
d) kontrolu tesnosti plniaceho potrubia,
e) oetrenie filtra od mechanických neèistôt,
f) kontrolu funkcie spätného ventilu.
(3) Nedelite¾nou súèasou DA sú alternátory, rozvádzaèe, akumulátory a naftové hospodárstvo.
B.4. Vodovodná sie
Kontrola a údrba vodného hospodárstva sa zameriava na
funkènos a stav vodovodných uzáverov, oznaèenie hlavného uzáveru, oznaèenie smeru otvárania a zatvárania,
prevádzkyschopnos zariadenia na núdzové zásobovanie vodou,
technický stav, úplnos, kvalitu a konzerváciu vodární; vykonáva sa pod¾a technických podmienok,
tesnos výtokov a celkový stav umývadiel a spàch,
tlakové skúky vodární a ostatných tlakových nádob a zariadení,
úroveò hygienického zabezpeèenia vlastného vodného zdroja a kontrolu kvality vody,
vybavenie náhradnými dielcami, napríklad uzávermi a tesnením,
celistvos potrubia a funkciu ovládacích prvkov zariadenia na dodávku úitkovej vody na chladenie náhradného
zdroja,
i) funkciu splachovaèov,
j) odvetranie studní.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

B.5. Kanalizaèná sie
Kontrola a údrba kanalizaènej siete sa zameriava na
a) funkciu kanalizaèných posúvaèov, kvalitu ich náterov a konzerváciu, oznaèenie smeru ich otvárania a zatvárania,
b) oznaèenie hlavného uzáveru, èistiacich kusov a zberných jám, funkènos dia¾kového ovládania zasúvacieho uzáveru, oetrovanie servomotorov,
c) oetrovanie a konzerváciu èistiacich kusov a poklopov,
d) celkový stav a funkciu akumulaèného zberaèa, najmä tesnos, odvetranie, èistotu, povrchovú ochranu kovových
èastí,
e) stav kanalizaèného septika,

f)
g)
h)
i)
j)
k)

stav a funkciu kalového èerpadla,
stav odpadov a podlahových vpustov, najmä èistotu, pravidelné zalievanie,
stav zbernej jamy na odmorovaciu vodu,
vykonanie skúok neporuenosti a plynotesnosti kanalizácie  èistou vodou,
vybavenie náhradnými dielcami najmä ich uloenie a oetrenie,
umiestnenie preh¾adnej technologickej schémy, a to aj poèas ochrannej prevádzky.

B.6. Rozvody elektrickej energie
a)
b)
c)
d)

Medzi základné úkony údrby silnoprúdových rozvodov elektrickej energie patrí
kontrola a oprava stavu hlavného a podruného elektrického rozvádzaèa,
kontrola a oprava stavu vodièov a poistiek pod¾a funkènej a ovládacej schémy rozvodu elektrickej energie,
kontrola a oprava popisov a oznaèenia vodièov, svoriek elektrických spotrebièov, zariadení a ovládacích prvkov,
kontrola, oprava a výmena svietidiel, spínaèov, zásuviek, iaroviek a iariviek.

B.7. Oznamovacie a signalizaèné rozvody
(1) Údrba oznamovacích vedení a zariadení spoèíva vo vizuálnej a funkènej kontrole. Vizuálna kontrola sa zameriava na neporuenos telefónnej prípojky a vnútorných slaboprúdových rozvodov. Funkène sa kontroluje zvonèek,
signalizaèné a zabezpeèovacie zariadenie uzatvorenia dverí a poklopov. Sem patrí aj pripravenos pouitia prístroja
rádiomaják-vysielaè (VP-100/20-3) a maják-vysielaè.
(2) Núdzové zdroje elektrickej energie pre slaboprúdové zariadenia udriava údrbár pravidelným dobíjaním akumulátorov na základe ich predchádzajúceho merania. O ich dobíjaní vedie záznam v listoch o nabíjaní akumulátorov.
B.8. Materiálne vybavenie, prísluenstvo a náhradné dielce
(1) Prísluenstvo a náhradné dielce FVZ a DA pre úkryty dodáva výrobca jednotlivých druhov a typov k technologickým celkom ako súèas dodávky. Tie sú doplòované pod¾a potreby.
(2) peciálne jednotky v ochrannej stavbe sa materiálne vybavujú v súlade s osobitným predpisom.1)

C. PREVÁDZKA ÚKRYTOV
C.1. Spohotovenie úkrytov
(1) Spohotovenie úkrytov zahàòa ich technickú, prevádzkovú a organizaènú prípravu na ochrannú prevádzku.
Ruí sa dvojúèelové vyuívanie úkrytov, spohotovujú sa technické a ininierske zariadenia úkrytu, najmä prvky tlakovej a plynotesnej ochrany, filtraèné a ventilaèné zariadenia, náhradné zdroje elektrickej energie, zariadenia na zásobovanie vodou a kanalizácia, spojovacie prostriedky, a pripravujú sa priestory pre ukrývané osoby, najmä sedadlá
a leadlá.
Vetky úkony súvisiace so spohotovením úkrytov je potrebné vykona
a) v úkrytoch, ktoré sú dvojúèelovo vyuívané do 12 hod.
b) v úkrytoch, ktoré nie sú dvojúèelovo vyuívané do 2 hod.
(2) Spohotovenie úkrytu vykonáva jednotka CO  drustvo ochrannej stavby na základe nariadenia vedúceho objektu po vyhlásení mimoriadnej situácie alebo vojny a vojnového stavu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(3) Postup pri spohotovení úkrytov a overenie funkèných vlastností jednotlivých prvkov ovládania obsahuje
spohotovenie prvkov tlakovej a plynotesnej ochrany,
spohotovenie elektrointalaèných zariadení,
spohotovenie filtraèného a ventilaèného zariadenia,
spohotovenie kanalizaèných a sanitárnych zariadení,
spohotovenie slaboprúdových a signalizaèných zariadení,
skúku plynotesnosti stavby.

C.2. Spohotovenie prvkov tlakovej a plynotesnej ochrany
Na zabezpeèenie plynotesnosti stavby pri tlakových a plynotesných prvkoch je potrebné vykona nasledujúce úkony:
1

) Príloha è. 6 bod B èíslo 7.7 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpeèenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

a) nasadi alebo vymeni na vetkých tlakovo-plynotesných a plynotesných prvkoch, najmä na dverách, poklopoch,
uzáveroch, predpísané gumové tesnenia; osádzajú sa do dráok po obvode tlakovo-plynotesného alebo plynotesného prvku z protiotváracej strany prvku,
b) skontrolova funkènos prvkov otvárania dverí, poklopov, uzáverov a oznaèenie ich polôh pri otváraní a zatváraní,
c) uzatvori vetky technologické priestory a prvky slúiace výhradne na mierovú prevádzku,
d) uvo¾ni a vyèisti prístupové cesty k vchodom do úkrytu,
e) uzatvori tlakovo-plynotesné a plynotesné prvky na vykonanie skúky plynotesnosti stavby.
C.3. Spohotovenie elektrointalaèných zariadení
(1) Zásobovanie úkrytov elektrickou energiou je spravidla rieené z vonkajej elektrorozvodnej siete 3 x 400/230 V,
50 Hz. Vo ve¾kokapacitných úkrytoch a v úkrytoch s regeneraèným zariadením je spravidla rieený aj DA.
(2) Spohotovenie úkrytov bez náhradného zdroja elektrickej energie obsahuje nasledujúce èinnosti:
a) preskúanie a kontrolu rozvádzaèa na zásobovanie úkrytu elektrickou energiou zo stálej rozvodnej siete, najmä
hlavného vypínaèa a istièov elektrických obvodov,
b) preskúanie funkènosti prvkov pre odber elektrickej energie, najmä zásuviek a vypínaèov.
(3) Spohotovenie úkrytov s náhradným zdrojom elektrickej energie obsahuje nasledujúce èinnosti:
kontrolu a doplnenie zásob PHM,
kontrolu a oetrenie tartovacích akumulátorových batérií,
kontrolu a doplnenie chladiacej sústavy motora DA chladiacou zmesou,
kontrolu a vyèistenie sacieho a výfukového zariadenia motora DA vrátane spohotovenia prvkov tlakovej ochrany
 uzavretie tlakového stenového uzáveru,
e) skúku spustenia a chodu DA poèas asi 1/2 hodiny,
f) kontrolu rozvádzaèa na ruèné alebo automatické prepájanie zdroja dodávky elektrickej energie,
g) kontrolu a doplnenie materiálov, náradia a náhradných dielcov pod¾a návodu výrobcu DA,
h) preskúanie a kontrolu rozvádzaèa na zásobovanie úkrytu elektrickou energiou zo stálej rozvodnej siete, najmä
hlavného vypínaèa a istièov elektrických obvodov,
i) preskúanie funkènosti prvkov pre odber elektrickej energie, najmä zásuviek a vypínaèov.
a)
b)
c)
d)

C.4. Spohotovenie filtraèného a ventilaèného zariadenia
(1) Pri spohotovení nastavujeme FVZ na prevádzku filtroventilácia. Filtroventilácia sa pouíva od okamihu, keï
je úkryt obsadzovaný osobami, a obsahuje nasledujúce èinnosti:
a) nastavenie filtraèného a ventilaèného zariadenia pod¾a funkènej a ovládacej schémy,
b) uzatvorenie plynotesných dverí a poklopov núdzových výlezov a východov,
c) zaliatie vetkých vodných protizápachových uzáverov v úkryte vodou, uzatvorenie hlavného uzáveru kanalizácie
a ostatných uzáverov za predelom plynotesnosti,
d) kontrolu polohy meraèa pretlaku,
e) uvedenie ventilátorového agregátu do prevádzky,
f) nastavenie regulaènej klapky pod¾a hodnôt meraèa mnostva vzduchu na poadovaný prietok atmosférického
vzduchu,
g) kontrolu pretlaku vzduchu v úkryte, a ak je to nutné, nastavenie uzáveru odvodu vzduchu na poadované hodnoty,
h) odpojenie gumovej hadièky pri meraèi pretlaku od rúrky ústiacej zvonka úkrytu, tým je meraè pretlaku zaistený
proti nízkemu vonkajiemu tlaku. Rúrku treba zaslepi.
(2) Pri zavádzaní prevádzky filtroventilácia je dôleité pri FVZ  typ 60 prekontrolova, èi otoèné kolená, ktoré pri
vetraní prepojujú priamu vetvu od prachového filtra k ventilátoru, sú správne napojené na batériu kolektívnych filtrov (FP) a èi sú hrdlá pre prevádzku vetranie zaslepené.
(3) Pri FVZ  typ 55 sa presvedèíme, èi plynotesná klapka vo filtraènej a ventilaènej komore, uzatvárajúca vetvu pre
mierové vetranie od prachového filtra, je uzatvorená a zaistená proti neiaducemu otvoreniu.
C.5. Spohotovenie kanalizaèných a sanitárnych zariadení
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(1) Spohotovenie úkrytov bez zásobníkov na núdzové zásobovanie vodou obsahuje nasledujúce èinnosti:
kontrolu a preskúanie funkènosti hlavného uzáveru vodovodnej prípojky,
preskúanie funkènosti prívodu vody do sanitárnych zariadení, najmä WC, umývadiel a pisoárov,
preskúanie funkènosti odtoku vody zo sanitárnych zariadení do kanalizaènej siete,
kontrolu funkènosti a uzavretie hlavného kanalizaèného uzáveru,
kontrolu funkènosti kanalizaèných èerpadiel,
vyèerpanie obsahu akumulaènej, preèerpávacej alebo zbernej achty,
kontrolu funkènosti ruèných alebo elektrických èerpadiel na zabezpeèenie dodávky vody zo studní.
(2) Spohotovenie úkrytov so zásobníkmi na núdzové zásobovanie vodou obsahuje nasledujúce èinnosti:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

kontrolu a preskúanie funkènosti hlavného uzáveru vodovodnej prípojky,
preskúanie funkènosti prívodu vody do sanitárnych zariadení, najmä WC, umývadiel a pisoárov,
preskúanie funkènosti odtoku vody zo sanitárnych zariadení do kanalizaènej siete,
kontrolu funkènosti a uzavretie hlavného kanalizaèného uzáveru,
kontrolu funkènosti kanalizaèných èerpadiel,
vyèerpanie obsahu akumulaènej, preèerpávacej alebo zbernej achty,
kontrolu funkènosti armatúr na ovládanie napúania a vypúania zásobných nádrí,
kontrolu funkènosti ruèných alebo elektrických èerpadiel na zabezpeèenie dodávky vody zo studní,
kontrolu stavu a doplnenie zásobných nádrí na pitnú a úitkovú vodu,
kontrolu a doplnenie zariadení a materiálov na peciálnu oèistu v hygienickom priepuste,
otvorenie sanitárnych zariadení  suchých WC a ich vybavenie dezinfekèným materiálom.

C.6. Spohotovenie slaboprúdových a signalizaèných zariadení
(1) Signalizaèné zariadenie sa zriaïuje spravidla v úkrytoch vybavených náhradným zdrojom elektrickej energie.
Je potrebné, aby spo¾ahlivo signalizovalo polohu vetkých tlakovo-plynotesných dverí, poklopov, tlakovo-plynotesných uzáverov dvojúèelových vchodov a tlakových stenových uzáverov vzduchovodov. V úkrytoch je potrebná monos pripojenia sa na telekomunikaèné prostriedky, napríklad telefón, fax.
(2) Spohotovenie slaboprúdových a signalizaèných zariadení obsahuje nasledujúce èinnosti:
a) kontrolu funkènosti zariadenia na signalizáciu otvorenia, resp. zatvorenia tlakovo-plynotesných a plynotesných
dverí, poklopov a uzáverov v úkryte,
b) preskúanie signalizaèného pultu pre zvukovú, resp. svetelnú signalizáciu,
c) kontrolu funkènosti telekomunikaèných prostriedkov, najmä telefónu, faxu, mobilu, skúku spojenia s riadiacim
centrom, s prísluným orgánom tátnej správy a samosprávy,
d) preskúanie vnútorných informaèných prostriedkov, najmä vnútorného telefónu a miestneho rozhlasu.
C.7. Skúka plynotesnosti stavby
(1) Po vetkých stavebných úpravách, keï môe by naruená plynotesnos stavby, po vykonaní revízie a servisu
naintalovaných filtraèných a ventilaèných zariadení a po spohotovení ochrannej stavby sa vykonáva skúka plynotesnosti stavby.
(2) Skúka plynotesnosti stavby obsahuje nasledujúce úkony:
a) pri vypnutom filtraènom a ventilaènom zariadení sa skontroluje správna funkcia meraèa pretlaku, ktorý býva
umiestnený v miestnosti filtraènej a ventilaènej komory,
b) ako náplò meraèa pretlaku je najvhodnejia destilovaná voda, ktorá musí dosahova na stupnici meraèa hodnotu
0,
c) priechodnos trubièky a prepojovací vzduchovod meraèa pretlaku s vonkajím priestorom sa skontroluje prefúknutím,
d) skontroluje sa, èi vetky tlakovo-plynotesné a plynotesné elementy sú uzavreté,
e) spustí sa filtraèné a ventilaèné zariadenie pri reime filtroventilácia a na meraèi mnostva prietoku vzduchu sa
nastaví poadovaný prívod vzduchu,
f) na meraèi pretlaku vzduchu musí by dosiahnutá hodnota najmenej 50 Pa,
g) pretlak najmenej 50 Pa musí vydra najmenej 5 minút po vypnutí FVZ.
(3) Ak sa v urèenom èase nedosiahne poadovaná minimálna hodnota na meraèi pretlaku, zisujú sa miesta v plynotesnom predele, ktoré narúajú poadovanú plynotesnos. Na zistenie miest úniku vzduchu v stenových plynotesných predeloch je najvhodnejie poui saponátový prostriedok zriedený vodou, ktorý sa maliarskym tetcom natrie
na inkriminované a rizikové miesta stien z vonkajej strany. Prípadné netesnosti sa prejavia vytvorením bublín, ktorých ve¾kos je úmerná danej netesnosti. Ïalou monosou zisovania miesta úniku je pomocou horiacej svieèky
z vnútornej strany úkrytu. Tým sa netesnosti prejavia vychýlením plameòa svieèky do miesta netesnosti.

D. OCHRANNÉ PREVÁDZKY FVZ V ÚKRYTOCH
D.1. Rozdelenie ochranných prevádzok FVZ
(1) Filtraèné a ventilaèné zariadenia v úkrytoch zabezpeèujú jednotlivé ochranné prevádzky pre ukrývané osoby
v závislosti od stavu vonkajieho prostredia a zneèistenia atmosférického vzduchu nebezpeènými látkami.
(2) Filtraèné a ventilaèné zariadenia v úkrytoch sa prevádzkujú v nasledujúcich základných ochranných prevádzkach a reimoch:
a) èiastoèná filtroventilácia (ÈFV) pri filtraèných a ventilaèných zariadeniach typu FVZ-STOÚ a FVZ-SPRÚ,
b) filtroventilácia (FV) pri vetkých typoch filtraèných a ventilaèných zariadení,

c) izolácia (I) pri vetkých typoch filtraèných a ventilaèných zariadení,
d) izolácia s regeneráciou vzduchu (IR) pri filtraèných a ventilaèných zariadeniach typu FVZ-STOÚ, FVZ-SPRÚ, FVZ
300a typ 55 a 60, FVZ 1000a.
D.2. Èiastoèná filtroventilácia
(1) Èiastoèná filtroventilácia je základnou ochrannou prevádzkou. Zaisuje ochranu proti prachu z rádioaktívneho
spadu. Pouíva sa od okamihu, keï je úkryt obsadzovaný osobami. Prevádzkový reim èiastoèná filtroventilácia je
svojím charakterom najblií dvojúèelovej prevádzke a väèina zariadení sa vyuíva pri dvojúèelovej prevádzke. Filter
vlokový stenový (FVS) je osadený filtraènými vlokami s náplòou FIRON peciál.
(2) Zariadenie v úkryte umoòuje reguláciu mnostva privádzaného vzduchu s oh¾adom na vonkajiu teplotu a reguláciu mnostva odvádzaného vzduchu s prihliadnutím na poadovaný pretlak v úkryte v hodnote najmenej 50 Pa.
Z h¾adiska dodrania prípustného obsahu kyslièníka uhlièitého v priestoroch úkrytu nesmie by mnostvo privádzaného vzduchu menie ako 12  14 m3/h na jednu ukrývanú osobu.
D.3. Filtroventilácia
(1) Filtroventilácia je ochrannou prevádzkou, ktorá zaisuje ochranu ukrývaných osôb proti rádioaktívnemu prachu, nebezpeèným látkam a BBP s výnimkou kyslièníka uho¾natého. V èinnosti sú zariadenia a elementy pod¾a prevádzkovej schémy FVZ.
(2) Pri prevádzke filtroventilácia sa atmosférický vzduch nasáva jedným alebo dvoma nasávacími prívodmi cez
prachové filtre a batérie kolektívnych protichemických filtrov. Filtrovaný vzduch vytvára v úkryte pretlak, ktorý zabraòuje prenikaniu nebezpeèných látok do úkrytu. Do úkrytu je pri tejto ochrannej prevádzke dovolené vchádza
z vonkajieho prostredia pri zachovaní zásad platných pre vykonávanie peciálnej oèisty.
(3) Vzduch z úkrytu sa odvádza cez ¾ahké a aké plynotesné uzávery do vonkajej atmosféry. Tieto diely sú nastavené tak, aby sa pri filtrácii a ventilácii dosiahol poadovaný pretlak vzduchu v úkryte  najmenej 50 Pa. Vchody a východy sú plynotesne uzatvorené.
Základnou poiadavkou pri tejto ochrannej prevádzke je dodávka najmenej 3  5 m3/h filtrovaného vzduchu na
jednu ukrývanú osobu.
D.4. Izolácia
Pri tejto ochrannej prevádzke je úkryt plynotesne oddelený od vonkajej atmosféry, ako aj od strojovne náhradného
zdroja elektrickej energie. Vetky tlakovo-plynotesné, plynotesné dvere, poklopy a uzávery sú uzatvorené. Izolácia je
núdzovou ochrannou prevádzkou, èasovo obmedzenou, keï do úkrytu nie je privádzaný iadny vzduch a filtraèné
a ventilaèné zariadenie pracuje len s obehovým vzduchom nachádzajúcim sa v èistej èasti úkrytu. Èas obmedzený
touto núdzovou ochrannou prevádzkou je urèený prípustnou hodnotou obsahu kyslièníka uhlièitého CO2 v ovzduí
úkrytu, ktorého hodnota nesmie presiahnu 2 %.
Urèenie doby izolácie je uvedené v tabu¾ke:
Obstavaný priestor úkrytu
v m3 na 1 osobu
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Zvýenie obsahu CO2 v ovzduí
o1%
2%
Doba izolácie v hodinách
1/2
1
3/4
1 1/2
1
2
1 1/4
2 1/2
1 1/2
3
1 3/4
3 1/2
2
4
2 1/4
4 1/2
2 1/2
5

D.5. Izolácia s regeneráciou vzduchu
Izolácia s regeneráciou vzduchu je tie núdzová ochranná prevádzka, èasovo obmedzená. Zavádza sa po uplynutí
doby izolácie, ak nie je moné zavies iný druh ochrannej prevádzky s prívodom vonkajieho atmosférického vzduchu. Filtraèné a ventilaèné zariadenie pracuje s obehovým vzduchom, regeneraèné zariadenie ho zbavuje kyslièníka

uhlièitého a kyslíkové zariadenie ho dopåòa kyslíkom. Na zniovanie koncentrácie kyslièníka uhlièitého v úkryte sú
v systéme filtraèných a ventilaèných zariadení zabudované absorpèné nádre s regeneraènou náplòou a na dopåòanie vzduchu kyslíkom tlakové kyslíkové f¾ae.
Prevádzková doba jednej náplne absorpèných nádob je uvedená v tabu¾ke:
Poèet osôb v úkryte

Doba funkcie jednej náplne
absorpèných nádob (240 kg pohlcovaèa)
v hodinách
90
45
31
23
19
15 1/2
13 1/2
12 1/2
11 1/2
10

20
40
60
80
100
120
140
150
160
180

Prevádzková doba jednej súpravy kyslíkových flia je uvedená v tabu¾ke:
Poèet osôb v úkryte

20
40
60
80
100
120
140
150
160
180

FVZ 300a  typ 60
4 ks kyslíkových flia
poèet hodín
40
20
13
10
8
6 1/2
6
5 1/2
5
4 1/2

FVZ 300a  typ 55
6 ks kyslíkových flia
poèet hodín
60
30
20
15
12
10
8 1/2
8
7 1/2
6 1/2

E. POSTUP OBSLUHY PRI ZAVÁDZANÍ PREVÁDZKOVÝCH REIMOV FVZ
E.1. Podmienky bezpeènej ochrany ukrývaných osôb
Na zachovanie èistého, nezamoreného prostredia v úkryte sa musí privádza vonkají vzduch zbavený vetkých
nebezpeèných látok a vytvára v èistej èasti úkrytu pretlak oproti vonkajiemu prostrediu. Tento pretlak zabraòuje
prenikaniu nebezpeèných látok do èistej èasti úkrytu netesnosami. Zachovanie stáleho pretlaku v úkryte je jednou
z hlavných podmienok bezpeènej ochrany ukrývaných osôb. Aby sa mohlo tejto podmienke vyhovie, je potrebné, aby
obsluha FVZ manipulovala s jednotlivými prvkami FVZ tak, aby nedochádzalo k zniovaniu stanovenej hodnoty pretlaku alebo k vytvoreniu podtlaku oproti vonkajiemu prostrediu.
Pri zavádzaní prevádzkových reimov a pri ich zmenách treba, aby obsluha
a) FVZ radu 50, 100, 200, 300 a 1000 vetkých typov postupovala pod¾a funkènej a ovládacej schémy prísluného intalovaného FVZ a pod¾a návodu na obsluhu a prevádzku dodávaného výrobcom zariadenia,
b) FVZ-STOÚ ER (ES) a FVZ-SPRÚ postupovala pod¾a funkènej a prevádzkovej schémy prísluného intalovaného
FVZ a prevádzkového predpisu spracovaného projektantom navrhnutého zariadenia.

E.2. Umiestnenie prevádzkových schém FVZ
Prevádzkové schémy FVZ sa odporúèa umiestni na vidite¾nom mieste v strojovni FVZ a je potrebné ich chráni
pred pokodením.

F. DOKUMENTÁCIA PRE ÚDRBU A PREVÁDZKU OCHRANNÝCH STAVIEB
F.1. Dokumentácia pre údrbu
F.1.1. Grafická èas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(1) Grafická èas dokumentácie úkrytu sa vyhotovuje v dvoch výtlaèkoch a obsahuje
situaèný plán úkrytu vzh¾adom na okolitú zástavbu,
pôdorys úkrytu s vyznaèením únikových ciest, a to núdzového východu  výlezu,
rez úkrytovým priestorom s vyznaèením poètu podlaí nad úkrytom,
funkènú schému filtraèného a ventilaèného zariadenia,
schému rozvodu elektrickej energie,
schému rozvodu vody,
schému kanalizácie.

(2) Na schémach majú by vyznaèené uzatváracie a ovládacie prvky. Pri úkrytoch s malou kapacitou a s jednoduchými rozvodmi ininierskych sietí je moné zakresli tieto rozvody s vyznaèením uzatváracích a ovládacích prvkov
do pôdorysu úkrytu. Jeden výtlaèok tejto dokumentácie bude uloený u pracovníka povereného plnením úloh CO
a druhý výtlaèok bude umiestnený v úkryte.
F.1.2. Kniha údrby
Kniha údrby úkrytu slúi na vedenie záznamov o vykonaných úkonoch údrby. Obsahuje preh¾ad jednotlivých
úkonov s uvedením èasových intervalov ich vykonania. Knihu údrby vedie údrbár úkrytu pod¾a prílohy è. 9.
F.1.3. Funkèná schéma FVZ  vetranie
Na zachovanie stavebných kontrukcií a technického vybavenia v dobrom technickom stave je potrebné udriava
v úkryte relatívnu vlhkos vzduchu niiu ako 80 %, ktorú zabezpeèíme prevádzkovým reimom vetranie  pod¾a
funkènej schémy. Dátum a dåka prevádzky sa zaznamenávajú do prevádzkovej knihy FVZ.
F.1.4. Údrba technologických a strojových zariadení
(1) V usmernení pre obsluhu a údrbu úkrytov je potrebné uvies zoznam najdôleitejích úkonov a opatrení, ktoré
sa vzahujú na prevádzkyschopnos úkrytu. Sú to:
a) návod na obsluhu náhradného zdroja elektrickej energie,
b) návod na obsluhu filtraèného a ventilaèného zariadenia,
c) schéma ovládania rozvádzaèov,
d) èinnos a prevádzka akumulátorovne,
e) návod na údrbu tlakových nádob a èerpadiel,
f) návod na obsluhu signalizaèných a blokovacích zariadení.
(2) Prevádzkové knihy dodáva výrobca jednotlivých zariadení s uvedenými východiskovými údajmi zameranými na
preberanie zariadení a pravidelné vykonávanie revízií a kontrol.
F.1.5. Zoznam materiálneho vybavenia
Zoznam materiálneho vybavenia, náhradných dielcov a prevádzkových materiálov pre ochrannú prevádzku sa
spracúva pod¾a ustanovení predpisov pre obsluhu a údrbu jednotlivých zariadení alebo pod¾a dokumentácie, ktorú
dodáva výrobca spolu so zariadením. Prísluenstvo a náhradné dielce FVZ a náhradného zdroja elektrickej energie
dodáva výrobca jednotlivých druhov a typov k technologickým celkom ako súèas dodávky. Ostatné vybavenie sa zaznamenáva v inventárnom zozname.
F.1.6. Originály protokolov o skúkach a revíziách stanovených zariadení
Originály protokolov o skúkach prevádzkyschopnosti a odborných prehliadkach stanovených zariadení sú vdy

uloené u zamestnanca povereného úlohami CO objektu. Tento zamestnanec na základe výsledkov protokolov
a predpísaných termínov revízií a kontrol spracúva rozpis základných úkonov údrby a kontrol.
F.2. Dokumentácia pre prevádzku
F.2.1. Poiarny poriadok pracoviska a poiarne poplachové smernice
Poiarny poriadok pracoviska2) a plán rozmiestnenia hasiacich prístrojov a náradia vrátane poiarnych poplachových smerníc3) sa spracúva len pre ve¾kokapacitné alebo pôdorysne èlenité úkryty. Tento poriadok spracúva technik
poiarnej ochrany.
F.2.2. Úkrytový poriadok
(1) Úkrytový poriadok obsahuje vetky rozhodujúce skutoènosti dôleité pre udranie poriadku a disciplíny pri obsadzovaní úkrytu a pri pohybe v òom. Umiestòuje sa pri vstupe do priestoru pre ukrývané osoby, prípadne do vetkých úsekov pre ukrývané osoby, ak je úkryt èlenený.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Úkrytový poriadok pod¾a prílohy è. 7 obsahuje
evidenèné (poradové) èíslo úkrytu,
adresu úkrytu s vyznaèením kapacity,
zoznam èlenov drustva ochrannej stavby s uvedením ich funkcie  dopåòa sa pri bojovom obsadení úkrytu,
zoznam predmetov, ktoré je zakázané bra do úkrytu,
veobecné pokyny na správanie a povinnosti ukrývaných osôb v úkryte,
poradie pre odchod ukrývaných osôb z úkrytu po skonèení ochrannej prevádzky,
dôleité adresy a telefónne èísla, napríklad pohotovostnej sluby prvej pomoci, hasièskej jednotky.

(2) V kadom úkryte je potrebné, aby bol uloený formulár na vyhotovenie zoznamu ukrývaných osôb. Na formulári
je potrebné ma uvedené evidenèné èíslo úkrytu, adresu úkrytu, prípadne objektu  závodu, v ktorom sa úkryt nachádza, jeho kapacitu, dátum a èas obsadenia úkrytu drustvom ochrannej stavby. Zoznam ukrývaných osôb sa vyhotovuje v dvoch výtlaèkoch. Pri vyplòovaní zoznamu ukrývaných osôb je potrebné uvies meno, priezvisko a rodné
èíslo ukrývanej osoby, adresu trvalého pobytu. V poznámke sa uvádzajú iné dôleité údaje o ukrývanej osobe, ako napríklad profesia  odbornos, zdravotný stav.
F.2.3. Prevádzková kniha FVZ
(1) Kadý úkryt, v ktorom je intalované FVZ, má by vybavený prevádzkovou knihou. V prípade, e v úkryte sú intalované dve alebo viac FVZ, má kadé FVZ samostatnú prevádzkovú knihu pod¾a prílohy è. 8.
(2) Prevádzková kniha FVZ je urèená na vedenie základných hodnôt elementov, výkonov a èastí FVZ, ktoré boli zistené pri preberaní FVZ. Uvedené základné hodnoty slúia na porovnanie s kontrolnými hodnotami, ktoré sa budú zisova v predpísaných èasových intervaloch, pri overovaní funkènej spo¾ahlivosti naintalovaného FVZ. Okrem toho
sa do prevádzkovej knihy zaznamenávajú druhy a dåka prevádzky, výmena alebo oprava dielov FVZ a kadá èinnos
spojená s obsluhou alebo údrbou naintalovaného FVZ.
(3) V prevádzkovej knihe FVZ sa uvedie osoba, ktorá FVZ prevzala a vykonáva obsluhu, a osoba alebo firma, ktorá
vykonáva údrbu. Tieto osoby vykonávajú záznamy do prevádzkovej knihy FVZ.
F.2.4. Kniha kontrol
Kniha kontrol slúi na záznamy o vykonaných kontrolách v ochrannej stavbe zodpovednými pracovníkmi poverenými plnením úloh CO pod¾a prílohy è. 10.
F.2.5. Kniha prevádzky technologických zariadení
Knihu prevádzky technologických zariadení dodávajú jednotliví výrobcovia týchto zariadení ako súèas dodávky.
Do tejto knihy sa zapisujú vetky úkony súvisiace s prevádzkou a spustením zariadení, zmeny technických parametrov, opravy a vykonané revízie.

2

) § 26 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 121/2002 Z. z. o poiarnej prevencii v znení vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 591/2005 Z. z.
3
) § 27 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 121/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.

Preh¾ad pouitých skratiek
OÚ

 odolný úkryt

PÚ

 plynotesný úkryt

JÚBS

 jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne

CHP

 chránené pracovisko

FVZ

 filtraèné a ventilaèné zariadenie

TUKM

 tlakový uzáver s kovovou membránou

FVS

 filter vlokový stenový

HPF

 hrubý prachový filter

JPF

 jemný prachový filter

KF (FP)  kolektívny filter
LPU

 ¾ahký plynotesný uzáver

TPU

 aký plynotesný uzáver

DA

 dieselelektrický agregát (náhradný zdroj elektrickej energie)

ÈFV

 èiastoèná filtroventilácia

FV

 filtroventilácia

I

 izolácia

IR

 izolácia s regeneráciou vzduchu

PHM

 pohonné hmoty a mazivá

BBP

 bojové biologické prostriedky

AKU

 akumulátorovòa

