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Anotace 

KOTOUČ, David. Zásobování požární vodou pro ORP Otrokovice. Ostrava, 2015. 

73 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. 

Klíčová slova:  požární voda, zdroje požární vody, zásobování požární vody, požární 

řád obce, vodovodní síť, hydrantová síť, vydatnost odběrného místa, 

hydrodynamický tlak 

 Diplomová práce se komplexně zabývá zásobováním požární vody pro ORP 

Otrokovice. V této práci jsou analyzovány stávající právní předpisy především z hlediska 

úrovní kraje a obcí, jelikož tyto právní předpisy jsou stěžejními dokumenty v problematice 

zásobování požární vody. Dále jsou popsány elementární mechanismy ve vztahu                        

k analogii zdrojů požární vody.  

Problematika zásobování požární vody se zaměřuje na analýzu a řešení rizik 

spojených se zabezpečením zdrojů požární vody, definování rizik, ohrožení přírodními                   

a antropogenními vlivy. Dále jsou vypracovány mapové podklady aktuálního rozmístění 

zdrojů požární vody pro následující konfrontaci mezi plošnou dosažitelností stávajících 

zdrojů požární vody a adaptací této plošné dosažitelnosti. V rámci diplomové práce bylo 

provedeno měření ke zjištění normových hodnot vydatnosti a hydrodynamického tlaku 

odběrných míst na požárních hydrantech v rámci všech posuzovaných obcí. 

Výsledkem diplomové práce je komplexní adaptace stávajících způsobů zabezpečení 

zásobování požární vody pro příslušné obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Otrokovice. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annotation 

KOTOUC, David. Fire Fighting Water Supply for Otrokovice, Administrative 

Municipality with Extended Competence.  Ostrava, 2015. 73 p. Thesis. VSB-TU Ostrava. 

Supervisor doc. Ing. Sarka Krocova, Ph.D. 

Keywords: fire water, fire water supply, fire water sources, fire regulation                  

of the village, water main, hydrant net, spreading rate of the supply point, 

hydrodynamic pressure 

Thesis comprehensively deals with the supply of fire water for Otrokovice, 

administrative municipality with extended competence. In this work are analyzed existing 

legislation mainly from the point of view of the level of counties and municipalities,                    

as these laws are the fundamental documents in the issue of the supply of fire water. Below 

are described the elementary mechanisms in relation to the analogy of the resources of the 

fire water. 

The issue of the supply of fire water focuses on the analysis and treatment of risks 

relating to the security of the resources of the fire water, the definition of risk, threats to 

natural and anthropogenic influences. Further, they are drawn map data of the current 

deployment of resources fire water for the following confrontation between the blanket 

availability of existing resources fire water and adaptation of this planar reachability. In the 

framework of the master thesis was carried out measurements to determine the normative 

values of the water yield and hydrodynamic pressure points of supply to the fire hydrants 

in the context of all of the municipalities. 

The result of the thesis is a comprehensive adaptation of the existing ways                          

of securing the supply of fire water for the municipalities within the administrative district 

of the municipality with extended competence Otrokovice. 
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Seznam použitých zkratek  

ORP   –  obec s rozšířenou působností 

PO   –  požární ochrana 
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PS   –  přenosná motorová stříkačka 

PMS   –  plovoucí motorová stříkačka 

CAS   –  cisternová automobilová stříkačka 

SV                 –  skupinový vodovod 

ÚV   –  úpravna vody 

ČS   –  čerpací stanice 

VDJ   –  vodojem 

ATS   –  automatická tlakovací stanice  

PVC   –  polyvinylchlorid 
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1 Úvod 

Požár! Představa této události, kterou se nedaří dostat pod kontrolu z důvodu 

nedostatečného či žádného vhodného zdroje požární vody v relativní dostupnosti, je 

nejhorší sen všech velitelů zásahu, kteří se dostanou do takovéto situace. Nejnáročnější 

organizace na řízení zásahu je právě v záležitosti zřizování dálkové dopravy vody na místo 

požářiště, a to právě z důvodu, že v blízkém okolí není dostatečný nebo žádný zdroj 

požární vody. Z tohoto důvodu je potřeba takové zdroje na svém území určovat, zřizovat, 

zabezpečovat, kontrolovat a v neposlední řadě si jich vážit. Nikdy nevíte, zdali je právě 

nebudou jednotky PO potřebovat pro vaši záchranu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl 

vypracovat diplomovou práci, která se zabývá problematikou zásobování požární vody 

obce Otrokovice s rozšířenou působností, pod kterou spadají další obce, a to Bělov, 

Halenkovice, Komárov, Napajedla, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov                     

a Žlutava.    

V rámci této oblasti se budeme zabývat tou nejnižší úrovní, přesněji řečeno úrovni 

obcí a jejich výkonu samosprávy na poli požární ochrany v podmínkách zabezpečení 

zdrojů vod pro hašení. Obce jsou povinny určit zdroje vody pro hašení, které musejí 

splňovat určitá kritéria, aby se za tyto zdroje daly považovat. Podrobně provedeme rozbor 

těchto zdrojů, které jsou právně a závazně zakotveny v požárních řádech obcí a také 

v nařízení příslušného kraje. Především se nám bude jednat o to, zdali zdroje pokrývají 

plně dané území obce, zdali svou stanovenou kapacitou vůbec vyhovují a zdali se na těchto 

zdrojích provádějí pravidelně se opakující kontroly či revize.  

Proč se vůbec tímto tématem zabývat? Protože prostředky, v tomto případě zdroje 

požární vody, pro ochranu před požáry patří k elementárním axiomům, které nejsou-li 

splněny, narušují systém od jeho základu a mohou mít dalekosáhlé následky. Obce se 

v tomto směru snaží určit zdroje, ale to je ovšem někdy ten poslední krok, co pro tuto 

oblast konají. Dále nechávají nedokončený stav takový jaký je, jelikož nikdo z kontrolních 

orgánů nevymáhá zpětně provedení nápravy na přijatelně danou mez. Nesmíme ovšem 

zapomínat, že i v těchto případech platí ignorantia iuris non excusat a o obcích, které 

vykonávají službu pro své občany, by tato fráze měla platit dvojnásobně. 
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2 Rešerše 

KROČOVÁ, Šárka. Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů. 1. vyd. 

V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014, 122 s. ISBN 978-80-

7385-153-8. 

Tato publikace se zabývá problematikou bezpečnosti dodávek požární vody 

z vodárenských systémů. Jsou zde dokumentovány silné a slabé stránky víceúčelových 

zdrojů požární vody v rámci zastavěných území měst a obcí. Zároveň je zde řešena                        

i problematika dodávek požární vody z vnitřních a požárních vodovodů obchodních                       

a průmyslových areálů, průmyslových zón a tunelových staveb dopravních infrastruktur. 

V dalších na sebe navazujících kapitolách je poskytován či uváděn návod, jakými 

metodami lze provádět analýzu rizik, jak ověřovat hydraulickou účinnost odběrných míst 

požární vody a jakým způsobem postupovat při vzniku mimořádných a krizových situací 

ohrožujících požární bezpečnost územního celku. 

 

KROČOVÁ, Šárka. Strategie dodávek pitné vody. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního      

a bezpečnostního inženýrství, 2009, 158 s. ISBN 978-80-7385-072-2. 

 Publikace se zabývá novými aspekty a možnými metodami hodnocení veřejných 

vodovodů. Dále závaznými právními předpisy týkajících se stavebního a územního řízení, 

provozování staveb vodárenských struktur, ochranou pramenišť, riziky vznikajícími ať už 

při výrobě či dodávce vody, možnostmi monitorování činností a zvyšování hydraulické 

účinnosti vodovodních sítí, ověřování kapacitní účinnosti požárních hydrantů                               

a alternativními způsoby nouzové dodávky vody v mimořádných událostech.     

 Autorka zde zmiňuje u shrnutí hlavních nebezpečí u objektů pro požární bezpečnost 

území, že není této problematice věnována dostatečná pozornost. Velmi často je požární 

bezpečnost z hlediska kapacitních dodávek pitné vody z vodovodní sítě jen formálně 

určena pro požární potřeby. Požadavky na množství požárních hydrantů bývají zpravidla 

splněny, ale bez dalších technicko - provozních aspektů (bez záruky hydraulických 

parametrů).  
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ZOWADA, Václav. Zvýšení bezpečnosti nouzového zásobování vodou při vzniku 

mimořádné události velkého rozsahu. 2011. 57 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 

Vedoucí práce doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. 

 V této diplomové práci se autor zaobírá problematikou zásobování pitnou a požární 

vodou ve standardních podmínkách a za krizových situací. U zjišťované oblasti požárních 

vod, autor upozorňuje na problém, že požární hydranty, které jsou osazeny na vodovodních 

řadech, nejsou nijak kategorizovány, a tudíž není přímo určeno, které hydranty jsou 

požární a které provozní. Na tento problém úzce navazuje zjišťování hydraulické účinnosti 

požárních hydrantů. Dále autor shledává závažné pochybení od hasičského záchranného 

sboru kraje, který úzce nespolupracuje s provozovateli vodovodních sítí na vytipování 

požárních hydrantů, které budou přímo určeny pro požární účely. 

 

TLAMKA, Jakub. Zajištění zdrojů vody pro hašení požárů jednotkami požární ochrany. 

2010. 73 s. Diplomová práce. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. Vedoucí práce Ing. Petr 

Ošlejšek, Ph.D. 

 Autor diplomové práce vyhodnocuje technické požadavky na provedení vnějších 

odběrných míst. Všechny podklady dává do kontrastu s příslušnými nařízeními kraje                   

o způsobu a určení zdrojů požárních vod. Dále implementaci příslušných výstupních 

informací o zdrojích požárních vod do informačních systémů hasičského záchranného 

sboru kraje pomocí internetové aplikace. Na základě všech získaných informací poukazuje 

autor na nejednoznačnost určení pravomocí a odpovědností u zabezpečování zdrojů 

požárních vod mezi vlastníkem, provozovatelem, uživatelem, příp. správcem vodního 

zdroje. 

 

ŠTAJNCOVÁ, Kateřina. Optimalizace vnějších odběrných míst pro požární účely měst                 

a obcí. 2012. 47 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Šárka 

Kročová, Ph.D. 

 Autorka diplomové práce se zabývá problematikou zdroji požárních vod. Tato práce 

řeší uceleně zdroje požárních, a to přírodních, umělých a víceúčelových. Uvádí faktické 

výhody a nevýhody příslušných způsobů zásobování požárních vod. Dále autorka zmiňuje, 

že v normativních a právních předpisech chybí direktiva zahrnující všeobecné nouzové 

zásobování požárních vod. 
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ONDRÁČEK, Jan. Vyhodnocení hydraulické účinnosti vodovodní sítě města Jablonec nad 

Nisou ve vztahu k potřebám zásobování požární vodou. 2010. 58 s. Diplomová práce. 

VŠB-TU Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. 

 Tato diplomová práce posuzuje hydraulickou účinnost, operační možnosti a rizika 

vodovodní sítě města Jablonec nad Nisou ve spojitosti k požadavkům na zásobování 

požární vodou. Autor, navazující na svou bakalářskou práci, interpretuje výsledky na 

základě vyhotovení mapových podkladů, do kterých zahrnul hydrantovou síť, přírodní       

a víceúčelové zdroje požárních vod. Tato zjištěná data, z hlediska geografie, dává 

v kontrast s příslušnými normativními předpisy. 

 

LELKOVÁ, Tereza. Porovnání hydrantového systému vybraných měst okresu Rychnov 

nad Kněžnou. 2012. 92 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. 

Šárka Kročová, Ph.D. 

 Zpracovatelka diplomové práce se zaobírá srovnáním hydrantových soustav 

vybraných obcí okresu Rychnov nad Kněžnou. V experimentální části práce je hodnocena, 

pomocí zvolené analýzy (jednoduchá bodová polokvantitativní metoda), rizikovost 

zjištěných závad stávajících hydrantových soustav příslušných obcí pro jejich trvale 

zabezpečující provozuschopnost. Na základě vyhodnocených dat a jejich porovnání je 

stanoveno inovativně-bezpečnostní opatření pro zvýšení kvality systému hydrantových sítí. 

 

HICKEY, Harry. U. S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, Federal 

Emergency Management Agency. Water supply systems and evaluation methods: Volume 

I: Water supply system concepts. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008, 158 

s. U. S. Fire Administration. ISBN-10: 1492926671, ISBN-13: 978-1492926672. Dostupné 

z:https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/Water_Supply_Systems_Volume 

_I.pdf. 

 Tato publikace se zabývá koncepty systémů zásobování vod, struktury 

vodovodních systémů, potřebou nepřetržité dostupnosti vodovodů, důležité informace pro 

vytváření zásobovacích systémů, klasifikace zdrojů zásobování vod a klasifikace 

zásobování vodovodních systémů, jak požárních, tak i veřejných. V publikaci jsou také 
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zmíněny legislativní standardy vybraných evropských zemí v kontrastu se Spojenými státy 

americkými. 

  

HICKEY, Harry. U. S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, Federal 

Emergency Management Agency. Water supply systems and evaluation methods: Volume 

II: Water supply evaluation methods. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008, 

190 s. U. S. Fire Administration. ISBN-10: 1492926701, ISBN-13: 978-1492926702. 

Dostupné z: https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/Water_Supply_ 

Systems_Volume_II.pdf. 

Tato práce „Systémy zásobování vod a evaluační metody: svazek II: Kvantitativní 

metody zásobování vod“ přímo navazuje na předchozí publikaci „Systémy zásobování vod                         

a evaluační metody: svazek I: Koncepty systému zásobování vod.“ V publikaci jsou 

prováděna vyhodnocení městských a obecních systémů rozvody vod, vyhodnocení 

stávajících zdrojů vod pro účely požární ochrany, dodávky a jejich efektivnost. Dále 

vyhodnocení kvality zásobovacích systémů, dopady použití požárních vod na vliv 

distribuce a jakost vody.  
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3 Termíny a definice 

Požární voda 

voda používaná k hašení požárů [1]. 

Zdroj požární vody 

zdroj, který odpovídá nárokům na potřebné množství požární vody dle ČSN 73 0873 [1].  

Odběrné místo 

místo vhodné k odběru vody pro hašení technickými prostředky PO či mobilní požární 

technikou, dělí se na vnější a vnitřní podle umístění vzhledem objektu [2].  

Vydatnost vodního zdroje 

objemové množství vody, které je schopné trvale poskytovat vodní zdroj za časovou 

jednotku [1]. 

Užitečná vydatnost vodního toku 

trvale dostupný minimální průtok ve vodním toku [1]. 

Vyhovující zdroj požární vody 

zdroj, který odpovídá požadavkům na potřebné množství požární vody podle ČSN 73 0873 

[1]. 

Čerpací stanoviště 

zpevněná plošina u odběrného místa [1]. 

Hydrant 

přípojka k systému zásobování vodou včetně uzavírací armatury [3]. 

Požární hydrant 

hydrant konstruovaný k dodávce vody pro hašení [3]. 

Požární vodovod 

vodovod sloužící výhradně k účelům PO [1]. 

Objem požární nádrže a požární studni 

množství vody od hladiny, která zajišťuje zásoby požární vody v požární nádrži (studni), 

do hloubky 6,50 m pod úrovní čerpacího stanoviště [1]. 
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4 Zásobování požární vody v právních předpisech 

Právní předpisy hovoří o zásobování požární vody ve vztahu zabezpečení zdrojů vod 

pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanovení dalších zdrojů vod pro hašení 

požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti [4]. Tyto právní předpisy se ve 

vztahu k zabezpečení zdrojů odráží nejvíce od úrovně krajské po úroveň obecní. Největší 

podíl zodpovědnosti na tomto poli je ovšem kladen na úroveň obecní, a to především 

prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“) – požární řád obce1, kde jsou 

přesně definovány zdroje požární vody pro danou obec. 

Základní povinnost poskytování požární vody je zakotvena v §7 odst. (1) zákona                         

č. 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů, kde je konkrétně řečeno, že vlastník 

nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby 

bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. Totéž platí dle 

§8 odst. (10) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu                      

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) [5], že každý vlastník 

vodovodu i provozovatel je povinen umožnit přístup k vodovodu a umožnit bezplatný 

odběr vody jednotkám PO při provádění záchranných a likvidačních pracích, pokud není 

v místě dostupný jiný dostatečný zdroj vody, zpravidla přirozený. Za neudržování zdrojů 

vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky                    

a čerpání vody k hašení požáru, mohou být právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 

uloženy pokuty státním požárním dozorem do výše 500 000 Kč podle § 76 odst. 2 písm. r) 

zákona o PO a fyzickým osobám do výše 25 000 Kč podle § 78 odst. 2 navazující na § 78 

odst. 1 písm. z) zákona o PO. Pokud fyzická osoba neumožní přístup k vodovodu                             

a bezplatný odběr vody jednotkám PO při provádění záchranných a likvidačních prací, 

dopouští se tato osoba přestupku dle §32 odst. (3) zákona o vodovodech a kanalizacích                    

a může být zato pokutována až do výše 200 000,- Kč dle §32 odst. (7) písm. d) 

stejnojmenného zákona. Právnická a podnikající fyzická osoba se taktéž dopouští 

správního deliktu dle §33 odst. (4) zákona o vodovodech a kanalizacích, jestliže neumožní 

přístup k vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám PO při provádění záchranných                    

                                                 
1 § 29 odst. 1 písmeno o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů [4]. 
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a likvidačních prací. Tyto osoby mohou být pokutovány rovněž až do výše 200 000,- Kč 

dle §33 odst. (9) písm. d).  

4.1 Právní předpisy na úrovni kraje 

Zlínský kraj vydává na své úrovni nařízení Zlínského kraje č. 6/2012, kterým 

stanovuje podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů [6]. Tento právní akt 

vychází z §27 odst. (2) písm. b) bod 2. zákona o PO a v návaznosti na §6 nařízení vlády                   

č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, kde se stanovuje dokumentace kraje 

k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů [7]. Tato dokumentace by měla obsahovat 

určení zdrojů, podmínky pro jejich trvalou použitelnost pro hašení požárů a pro záchranné 

práce. Dále podmínky pro dostupnost k tomuto zdroji, samotný odběr vody a stanovení 

způsobu zabezpečení stanovených podmínek. Zdroje požární vody jsou pro každou obec 

určeny v příloze č. 1 příslušného nařízení kraje [6] (viz tab. č. 1), kde jsou přímo 

vyspecifikovány konkrétní zdroje požární vody, kterými daná obec disponuje. Tyto určené 

zdroje by se měly promítnout do požárních řádů obcí, jelikož tyto konkrétní podklady, pro 

dokumentaci kraje k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů, předkládá obec. Obec může 

popřípadě tyto určené zdroje rozšířit ve svých požárních řádech na základě svého 

rozhodnutí obce skrze OZV – požární řád obce.  

 

Tabulka 1 Zdroje požární vody dle nařízení Zlínského kraje č. 6/2012 [6] 

Název obce Zdroje vody k hašení požárů – požární vody 

Bělov Podzemní nádrž u obchodu, nadzemní hydrant u požární zbrojnice 

Halenkovice Požární studna Plaňavy, nadzemní hydrant u č. p. 316, hydrantová síť 

Komárov Požární nádrže Dědina, Na konci, Pod vsí a Statek, hydrantová síť 

Napajedla 
Řeka Morava, slepá ramena řeky Morava – Stará Morava, Pahrbek - Pěnné, 

hydrantová síť 

Oldřichovice 
P0ožární nádrže u budovy obecního úřadu a na Pasekách, nadzemní hydrant                        

č. p. 45, hydrantová síť 

Otrokovice 
Řeky Morava a Dřevnice, vodní nádrž Štěrkoviště, požární nádrž Kvítkovice na 

ulici K. H. Máchy, hydrantová síť 
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Název obce Zdroje vody k hašení požárů – požární vody 

Pohořelice Požární nádrže Močidla a Padělky, požární studny Kostelík, Potoky, Náves, 

Nade Dvorem, Chaloupky, Dolina, nadzemní hydrant Náves, hydrantová síť  

Spytihněv Řeka Morava, Baťův kanál, slepé rameno Pod Zahrádkami, hydrantová síť 

Tlumačov 
Tlumačovská tůňka, rybníček u Metalšrotu – Písák, vodní nádrž – bývalá 

cementárna, hydrantová síť 

Žlutava Požární nádrž u požární zbrojnice, hydrantová síť 

 

Kraj již není povinen prokazovat trvalou použitelnost vodních zdrojů skrze 

periodické kontroly. Tato povinnost je zcela na bedrech obce. Kraj pouze provádí 

aktualizaci zdrojů požární vody, aby byla zajištěna aktuálnost této dokumentace dle 

skutečného stavu, a dává podnět HZS kraje v rámci výkonu státního požárního dozoru ke 

kontrole v případě zjištění pochybení nebo neplnění povinností, které obci vyvstávají 

z nařízení kraje, kterým stanovuje podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů. 

4.2 Právní předpisy na úrovni obcí 

Každá obec je povinna dle §29 odst. 1 písmena k) zákona o PO [4] zabezpečovat,                

v rámci svého územního celku, zdroje vody pro hašení požárů, zabezpečit jejich trvalou 

použitelnost a stanovit další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich 

trvalé použitelnosti, pokud obec nedisponuje svými vlastními zdroji vod. Tato povinnost 

duplicitně vychází i z článku č. 5 nařízení kraje [6]. Tyto určené zdroje jsou obcí 

zakotveny  v požárním řádu obce, jehož závaznost je ustanovena vyhlášením OZV2. Při 

jakékoliv změně těchto zdrojů má obec za povinnost oznámit tuto skutečnost kraji bez 

zbytečného odkladu a aktualizovat požární řád obce. 

Nejčastější chyba obcí, v rámci zdrojů požární vody vyplývající z výše uvedené 

legislativy, se děje v úrovni provádění periodických ročních kontrol3. Obec zpravidla určí 

                                                 
2 § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů [8]. 
3 §7 odst. (4) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (dále jen“ vyhláška o požární prevenci“) [9]. 
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zdroje, vymezí použitelnost a stanoví povinnosti vlastníkům nebo uživatelům zdrojů vod 

pro hašení udržovat zdroje v takovém stavu, aby bylo umožněno použití odpovídající 

požární techniky a věcných prostředků PO k čerpání vody pro hašení požárů4, ale v rámci 

části provádění periodických kontrol, pro zajištění provozuschopnosti zdrojů, jsou obce 

v tomto obvykle lhostejné a tuto stěžejní povinnost neplní, buď z důvodu laxní edukace 

nebo z důvodu dolus non configurati. Zdroje tak nejsou v pravidelných intervalech 

kontrolovány a odrazem toho je, že jejich stav je v mnoha případech neuspokojivý, hůře 

neprovozuschopný.   

Další chybou obcí je samotné stanovení konkrétních zdrojů požární vody, a to že 

v případě určení daného zdroje vody pro hašení požárů se tento zdroj stává dle §2 odst. (4) 

písmena e) a g) vyhlášky o PO [9] požárně bezpečnostním zařízením, což většina 

odpovědných pracovníků pracujících na úseku PO, zabezpečujících plnění úkolů obce                   

a obecního úřadu podle zákona o PO [4], vůbec nezná a eo ipso tyto nevědomosti na sebe 

nabalují další a další chyby, které v konečném důsledku zcela zásadně ovlivní 

provozuschopnost zdroje požární vody jako požárně bezpečnostního zařízení. 

Obec by také neměla opomíjet problematiku nouzového zásobování požární vody, 

která by se měla promítnout v požárních řádech obcí, ovšem v praxi se touto otázkou nikdo 

nezabývá. Orgány obce se spoléhají na to, že ve svém regionu mají více kombinací zdrojů 

požárních vod. Toto tvrzení může být pravdivé u obcí, které disponují velkou zásobou 

požární vody, které by de facto byly schopny kapacitně pokrýt celou obec. Ale jsou                      

i takové obce, které jako zdroj požární vody mají určenou pouze vodovodní síť, a to ještě 

formou větveného vodovodního řadu (viz obr. č. 1), takže v případě poruchy zásobního 

vodovodního řadu či příslušné větve, je obec zcela bez zdroje požární vody. Proto je 

daleko výhodnější budovat okruhové (viz obr. č. 2) či kombinované (viz obr. č. 3) 

vodovodní řady nejen pro veřejnou potřebu, ale i pro zdroje požární vody.  

V poslední řadě se dokonce můžeme setkat s obcemi, které nevydávají vůbec OZV – 

požární řád obce a tyto obce se dostávají do rozporu se zákonem o PO [4].  

 

                                                 
4  ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody. 



 

11 

 

 

Obrázek 1 Větvená vodovodní síť [10] 

 

 

Obrázek 2 Okruhová vodovodní síť [10] 

 

 

Obrázek 3 Kombinovaná vodovodní síť [10] 
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5 Analogie zdrojů požární vody 

Význam slovního spojení „analogie zdrojů požární vody“ má několik aspektů, na 

které je potřeba brát zřetel a umět tuto analogii rozeznávat.  

a) Prvotní faktor k základnímu rozdělení zdrojů požární vody z hlediska jejich původů 

vztaženo na zeměpisnou polohu České republiky je následující: 

• zdroje přirozeného původu: 

 podzemní, kde zdrojem jsou podzemní vody (průlinová voda, 

puklinová voda, krasová voda et al.)5,  

 povrchové, kde zdrojem jsou povrchové vody (řeky, jezera, potoky, 

rezervoáry et al.), 

• zdroje umělého původu (rezervoáry, přehrady, nádrže s vhodnou 

technologickou vodou, vodovodní síť, bazény, studny, rybníky, požární 

studny, požární vodovody, požární nádrže et al.).  

b) Druhým faktorem je rozdělení z hlediska vyčerpatelnosti zdroje: 

• nevyčerpatelné zdroje (řeky, jezera, rybníky, přehrady, vodovodní síť                   

et al.), 

• vyčerpatelné zdroje (rezervoáry, studny, požární studny, požární nádrže                  

et al.). 

c) Třetím faktorem je rozdělení dle majoritní účelovosti zdroje: 

• požární zdroje → tyto zdroje jsou prioritně určeny pro zásobování požární 

vodou (požární studny, požární vodovody, požární nádrže), 

• víceúčelové zdroje → tyto zdroje jsou prioritně určeny k jiným účelům než 

požárním, ovšem za určitých podmínek jsou vydefinovány i pro užití                          

k požárním účelům (rezervoáry, přehrady, nádrže s vhodnou 

technologickou vodou, vodovodní síť, bazény, studny, rybníky), 

                                                 
5 Z hlediska velice malého užití přirozených podzemních zdrojů vod pro požární účely v posuzované 

lokalitě, nebudeme dále s těmito zdroji pro účely práce počítat či je jinak zohledňovat. 
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• jednoúčelové zdroje → použití těchto zdrojů vod by mohlo způsobit 

primární škody, které mohou být vyšší než samotné využití pro zásobování 

požárních vod pro zásahovou činnost (sádkové rybníky, nádrže                             

s technologickou vodou vyčleněné pro zabezpečení technologie et al.). 

d) Čtvrtým faktorem kategorizace je podle akceschopnosti: 

• trvale akceschopné → tyto zdroje jsou provozuschopné po celý rok za 

jakéhokoliv ročního období, 

• omezeně akceschopné → tyto zdroje nejsou provozuschopné po celý rok, 

ale jen po určitou část ročního období.  

Nároky na technické zabezpečení zdrojů požární vody bude popsáno v následujících 

kapitolách v souladu s ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody [1]. 

5.1 Přirozené zdroje požární vody 

Skupina těchto zdrojů požární vody je z hlediska užitečné vydatnosti zdroje 

nejpříznivějším. Především by se mělo pro zásobování požární vodou u zásahů používat 

těchto zdrojů vod, jelikož nedochází tolik k ohrožení víceúčelových a jednoúčelových 

zdrojů, které nejsou prioritně na tyto potřeby konstruovány. Přirozené zdroje pro aplikaci 

ve smyslu požární vody mají své nároky na požadavky, co se týče zajištění technických 

podmínek pro účely zásobování požární vodou. Jedná se především o čtyři základní 

podmínky, které musejí být konjunkčně splněny:  

a) zabezpečení možnosti příjezdu a zřízení čerpacího stanoviště u odběrného 

místa pro PS, PMS nebo CAS, 

b) zajištění minimální hloubky vody u odběrného místa a to 1 m nade dnem 

zdroje, 

c) zajištění maximální sací výšky 6,5 m (výškový rozdíl mezi hladinou 

odběrného místa a polovinou výšky oběžného kola u požárního čerpadla) 

d) odběrné místo musí být bez nežádoucích nánosů z důvodu vyloučení 

možnosti zanášení sacího koše. 
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Pokud nejsou tyto výše uvedené podmínky u přirozených zdrojů požární vody 

zaručeny, musejí být buď technicky adaptovány na danou míru, nebo nemohou být tyto 

přirozené zdroje vyčleněny pro požární účely. 

5.1.1 Technická adaptace přirozených zdrojů požární vody 

Tato adaptace může být provedena dvěmi způsoby a to: 

a) upravením dna přirozeného zdroje (sací jímka), 

b) vytvořením umělé čerpací jímky. 

 

ad a) provádí se vytvořením sací jímky ve dně přirozeného zdroje minimálně v průměru                             

1 m a hloubky 1 m, chráněno proti zanášení nežádoucích nánosů (viz obr. č. 4). 

 ad b) provádí se výstavbou umělé čerpací jímky v blízkosti přirozeného odběrného místa 

(viz obr. č. 4). Tento odběrný objekt musí splňovat určitá kritéria:   

1. objekt musí být trvale spojen s korytem přirozeného zdroje 

propojovacím potrubím o minimálním průměru DN 200 mm,  

2. objekt musí mít požadovanou hloubku ke vztahu k sací výšce a výšce 

nezámrzné hloubky, 

3. provedení objektu musí být nepropustné (zamezení průsakům vody do 

podloží), 

4. na propojovacím potrubí, které ústí do čerpací jímky je nutné instalovat 

uzávěr pro schopnost kontroly a opravy celkového profilu čerpací jímky, 

5. možnost instalování sacího vedení pod úroveň poklopu pro vstup, 

6. čerpací jímka musí být osazena vstupním žebříkem, 

7. čerpací jímka musí být osazena vstupním poklopem pro zabezpečení 

bezpečnosti proti nekontrolovatelnému pádu předmětů do vni jímky                 

a tento vstup by měl být opatřen zámkem proti neoprávněnému vstupu. 
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Obrázek 4 Přirozený zdroj požárních vod - kombinace sací a čerpací jímky [1] 

5.1.2 Shrnutí poznatků o přirozených zdrojích požární vody 

Přirozené zdroje by měly patřit k páteřním zdrojům požární vody pro svou 

nevyčerpatelnost, provozuschopnost, snadnou dostupnost etc. Ovšem v reálné situaci tomu 

tak není. Zdroje jsou neopodstatněně nevyužívány v místech, kde je jejich zeměpisná 

poloha vzhledem k objektům výhodná a na místo toho se používají méně pružné 

víceúčelové zdroje.  

 

Legenda 

1. Minimální hladina trvale dostupného minimálního průtoku 

2. Dno přirozeného vodního zdroje 

3. Sací jímka dle 4.1.1 bod a) 

4. Propojovací potrubí minimálně DN 200 mm 

5. Čerpací jímka 

6. Vřetenový ventil s vřetenem vyvedeným na horní část čerpací jímky 

7. Vstupní poklop 

8. Minimální výška od úrovně terénu 250 mm 

9. Úroveň čerpacího stanoviště 

10. Maximální sací výška 

11. Minimální výška hladiny v čerpací jímce 

12. Trvalé sací potrubí, šroubení sací hadice s uzávěrkou 

13. Vstupní žebřík  
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První bodem rozepře je již samotná netolerovanost obcí k užití těchto zdrojů, i když 

obce mají za povinnost ke vztahu zabezpečení zdrojů požární vody užívat prioritně 

přirozené zdroje tam, kde je to možné.  

Druhým bodem této rozepře bývá označována finanční zátěž obcí při zřizování 

čerpacích míst na přirozených zdrojích. Již toto zřejmě odradí obce od samotné výstavby,              

i když vybudování čerpacích míst na profilu přirozeného zdroje nemusí být až tak nákladné 

a je zajištěna větší procentuální provozuschopnost než u ostatních zdrojů. Nejčastěji se            

u těchto výstaveb jedná o úpravu terénu či břehu přirozeného zdroje.  

Třetím a zcela zásadním bodem rozepře bývá neochota obcí zřizovat své vlastní 

zdroje, pokud musí spolupracovat s vlastníkem, provozovatelem či správcem daného 

přirozeného zdroje. Tato papírová mašinérie, byť i v konečné fázi projektu, zastaví většinu 

obcí a odradí je od další realizace. 

Přeci jenom pokud obec usiluje o zajištění zdrojů požární vody tímto způsobem, 

měla by obec spolupracovat jak s HZS příslušného kraje, tak i se spádovou požární stanicí 

HZS kraje a v neposlední řadě i se svou jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce 

k efektivnějšímu vytipování zřízení čerpacích míst ve vztahu k dalším požadovaným 

parametrům (plocha čerpacího stanoviště, zabezpečení minimální potřeby požární vody, 

sací výška, profil příjezdové komunikace et al.).  

5.2 Umělé zdroje požární vody 

Skupiny umělých zdrojů pro účely zásobování požární vodou mají být z hlediska 

použitelnosti sekundární možností. Především jednoúčelové zdroje by se neměly vůbec 

používat na zabezpečení zásobování požární vody (primární škody ekonomického, 

materiálního, životního aj. významu). Ovšem pro orientaci si jednoúčelové zdroje uvedeme 

také.  

Pokud mají být tyto zdroje využívány pro potřeby zásobování požární vody, musí 

také ony splňovat svá kritéria bez ohledu na jejich primární či provozní účely. Ovšem 

neměly by technické, organizační či jiné specifikované požadavky na provozní účely                

a účely pro požární použití být v rozporu. V takovém případě nemůže být umělý zdroj 

určen pro dva účely zároveň a musí být de iure stanovena jen jedna eventualita zdroje.  
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5.2.1 Požární zdroje požární vody 

Tyto požární zdroje by měly patřit k nejvydatnějším zdrojům ve vztahu 

k zabezpečení zásobování požární vody, protože slouží výhradně a jenom k tomuto účelu. 

Tyto zdroje se navrhují pouze tam, kde není možné zabezpečit zásobování požární vody 

jinými zdroji vod nebo je toto ekonomicky výhodnější.  Zdroje musí být schopny trvale 

zajistit nepřetržitou dodávku požární vody po dobu nejméně 30 min a jsou na ně kladeny 

striktní požadavky zabezpečení minimální vydatnosti zdroje či objemové zásoby. 

Problematikou zásobování tohoto typu požární vody se detailněji věnuje ČSN 73 0873 – 

Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou [2]. Rozdělení odběrných objektů 

je následující:  

a) požární vodovod, 

b) požární nádrž, 

c) požární studna. 

ad a) Požární vodovod je zpravidla charakterizován vnějším odběrným místem, které může 

být různé. Nejtypičtějšími vnějšími odběrnými místy jsou nadzemní6 a podzemní7 

požární hydranty a dále také výtokový stojan a plnicí místo. Výtokové stojany či 

plnicí místa nejsou tolik rozšířená a zpravidla se osazují ve velkých technologických 

celcích výrobního objektu či u velkých skladů. Oproti tomu nadzemní a podzemní 

požární hydranty (přesnější specifikace je suchý nadzemní požární hydrant a suchý 

podzemní požární hydrant)8 jsou osazovány jak ve výrobních objektech, tak hlavně 

ve veřejné infrastruktuře. Minimální technické nároky na požární vodovod jsou 

určeny z hlediska vztahu samotné vydatnosti zdroje, rychlosti proudění vody, jeho 

hydrostatického přetlaku, dimenzaci potrubí a faktor ovlivňující nejzazší hodnotu 

vzdálenosti mezi jednotlivými odběrnými místy a hodnotu vzdálenosti od objektu. 

Toto vše musí konjunkčně splňovat níže uvedené podmínky [2]:  

                                                 
6 ČSN EN 14384 – Nadzemní požární hydranty. 
7 ČSN EN 14339 – Podzemní požární hydranty [11]. 
8 ČSN EN 1074-6 – Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na použitelnost a jejich ověření 

zkouškami – část 6: Hydranty [12]. 
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1. hodnota vydatnosti zdroje 4 l·s-1 pro nadzemní a podzemní hydranty, 

dále vydatnost zdroje 35 l·s-1 pro výtokové stojany a 60 l·s-1 pro plnicí 

místa, 

2. hodnota rychlosti proudění vody 0,8 m·s-1, 

3. hodnota hydrodynamického tlaku 0,2 MPa,  

4. minimální světlost potrubí DN 80 mm pro podzemní a nadzemní 

hydranty a DN 250 mm pro výtokové stojany a plnicí místa, 

5. největší vzdálenost mezi nadzemními či podzemními hydranty nesmí 

být větší než 400 m a zároveň nesmí být více jak 200 m vzdálen od 

objektu, největší vzdálenost mezi výtokovými stojany nesmí být větší 

než 1 200 m a zároveň nesmí být vzdálen více jak 600 m od objektu                  

a největší vzdálenost mezi plnicími místy nesmí být větší než 6 000 m                

a zároveň nesmí být více jak 3 000 m vzdálen od objektu. 

ad b) Další možnou alternativou, která spadá pod požární zdroje požární vody, je požární 

nádrž9. Tyto nádrže se zpravidla používají pro zajištění dodávky vody u stabilního 

hasicího zařízení nebo tam, kde je výstavba požárního vodovodu neekonomická. 

Technickou záležitostí, aby nádrž splňovala své kritéria z hlediska nutné dodávky 

vody, ne konstrukce, je v zásadě ve dvou bodech [2]: 

1. minimální objem požární nádrže musí být 14 m3, 

2. maximální vzdálenost od objektu nesmí být větší než 600 m. 

Nádrže svou konstrukcí mohou být [1]: 

1. kryté → tyto nádrže se zpravidla zřizují tam, kde je hustá zástavba                 

a nedostatek vody. Kryté nádrže jsou finančně nákladnější na výstavbu 

než nádrže otevřené. U těchto nádrží je alfou a omegou důležité 

zabezpečení správného větrání z důvodu možného hromadění toxického 

či výbušného plynu. Mohou být zřízeny vni objektu či mimo něj. 

2. otevřené → finančně dostupnější varianta nádrží oproti krytým. Zřizují 

se tam, kde je vhodná volná plocha či je dán požadavek na zřízení 

nádrže s větším objemem vody. Mohou být provedeny ve variantě jako 

                                                 
9 ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody. 
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nádrž zemní či jako se zpevněným dnem a zpevněnými svahy nebo 

svislými stěnami. 

Oba typy nádrží jsou konstruovány jako nepropustné, zpravidla ze železobetonu 

či plastu. Nádrže musejí být opatřeny kalovou jímkou s mříží pro snadné čerpání 

vody pomocí CAS, PS nebo PMS z důvodu zabránění možného zanesení sacího 

koše. 

ad c) Požární studny jsou paralelou požárních nádrží, co se týče požadavků na zabezpečení 

minimálního obsahu a maximální vzdálenosti umístění od objektu. Rozdíl od 

požárních nádrží je v tom, že není potřeba tento zdroj vody doplňovat, jelikož je zde 

zabezpečena vysoká hladina podzemní vody, která požární nádrž neustále doplňuje               

a zaručuje minimální vydatnost zdroje ke krytí potřebného množství požární vody.  

5.2.2 Víceúčelové zdroje požární vody 

Tyto zdroje musí být upraveny tak, aby mohly sloužit jak k požárním účelům, tak 

hlavně ke svým primárním čili provozním účelům. Z hlediska zabezpečení nutného 

minima vody pro požární účely by víceúčelové zdroje měly vyhovovat minimálně dvěma 

disjunkčním výrokům10: 

a) minimální zásoba objemu požární vody v případě studní či nádrží musí být 

alespoň 14 m3, 

b) minimální vydatnost v případě vodovodní sítě musí být alespoň 4 l·s-1 při 

zajištění minimálního hydrodynamického tlaku 0,2 MPa, 

Tam, kde není možné z důvodů provozních, stavebních či terénních realizovat přímý 

odběr vody z víceúčelového zdroje, je zapotřebí zřídit odběrné místo tzv. čerpací jímku dle 

bodu 5.1.1 b). V případě využití studny, která je kryta tak, že neumožnuje odběr vody, je 

nutné zřídit v zákrytové desce minimální otvor o průměru 300 mm pro vsunutí sacích hadic                      

a tento otvor opatřit poklopem. Pokud nejsou jiné stavební či technické alternativy 

obdobného způsobu pro zachování principu čerpání vody za pomocí CAS, PMS nebo PS, 

je tento zdroj nutno vyloučit pro potřeby požární vody.  

                                                 
10 ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 
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5.2.3 Jednoúčelové zdroje požární vody 

Jednoúčelové zdroje lze chápat jako tzv. krizové řešení otázky na zásobení požární 

vodou. To neznamená, že je lze použít jen za vyhlášení krizových stavů, ale jen za 

předpokladu, že se v blízkosti nenachází žádný jiný zdroj a tímto ospraveditelným užitím 

se uchrání větší ekonomické a materiální hodnoty než samotné sekundární účinky, které 

mohou být doprovázeny v případě vyčerpání tohoto jednoúčelového zdroje. Na tyto 

jednoúčelové zdroje se nemusí stahovat norma ČSN 75 2411 ani jakákoliv jiná norma 

související se zdrojem, technickými podmínkami či zásobování požární vodou, jelikož tyto 

zdroje nejsou určeny pro zásobování požární vodou. 

5.2.4 Technická adaptace umělých zdrojů požární vody 

Popis adaptace těchto zdrojů se váže především na víceúčelové zdroje, jelikož 

požární zdroje požární vody musí svou podstatou splňovat nároky na kvalifikaci zdrojů 

požárních vod. U jednoúčelových zdrojů není tato povinnost nárokována, jelikož nejsou 

klasifikovány jako možný zdroj požární vody. 

Aby víceúčelové zdroje mohly být zároveň i zdrojem požární vody, musejí splňovat 

minimální nároky podle bodů 5.1.1 či 5.2.1. 

5.2.5 Shrnutí poznatků o umělých zdrojích požární vody 

Tyto zdroje bývají majoritně uváděny jako zdroje požární vody, především pak ve 

vztahu k víceúčelovým zdrojům. Málokterá obec má řešeno zásobování požární vodou 

odděleným požárním vodovodem. Častější bývá kombinace požárních nádrží dle bodu 

5.2.1 b) či požárních studní dle bodu 5.2.1 c) a víceúčelových zdrojů, např. veřejnou 

vodovodní sítí. Již v této části vyvstává spousta chyb, co se týče zajištění minimálních 

kapacit u nádrží či studní a vodovodní síť bývá vzhledem ke svým skutečným tlakovým 

poměrům nedostatečným zdrojem a vzhledem k typům vnějších odběrných míst i k méně 

akceschopným. Tyto velmi známé a opakující se chyby nebývají ve velké míře nijak 

napravovány a obce vyčleněním těchto zdrojů pro zásobování požární vody si spíše 

usnadní povinnost zřídit, ale už nezajistí jejich akceschopnost. 
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Pokud se obec rozhodne použít veřejný vodovod jako zdroje požární pro své potřeby, 

musí být za základní faktor tohoto stupně považováno i rozmístění požárních hydrantů na 

celé trase vodovodního řadu v zastavěném územním celku. Požární hydranty je lépe 

zřizovat na potrubích řadech větší dimenzaci než ty, které jsou požadovány pro veřejné či 

domácí užití. Proto je potřeba dbát na pečlivé rozmístění požárních hydrantů, aby náklady 

s tímto spojené byly přiměřené a zároveň tato odběrná místa poskytovala dostatečnou 

ochranu proti případným požárům. Vzdálenost od obydlí po nejbližší hydrant se musí 

pohybovat do 200 m a může být i faktorem při stanovení ceny pojištění nemovitosti proti 

požárům [13]. 
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6 Zásobování požární vody pro ORP Otrokovice 

Cílem této kapitoly bude zjištění aktuálních určených způsobů zabezpečení zdrojů 

požární vody obcí. Definování zdrojů bude na základě OZV – požární řád obce či nařízení 

kraje. Zjišťování prováděných kontrol a revizí dle platných předpisů a zajištění zásobování 

požární vody v podmínkách vzniklých krizových situací ve spojitosti se standardním 

zásobováním a přechod na nouzové zásobování a zabezpečení zdrojů požární vody v rámci 

jednotlivých obcí, které spadají do správního obvodu obce Otrokovice s rozšířenou 

působností, tuto obec nevyjímaje. Dále bude vypracován mapový podklad11 aktuálního 

rozmístění zdrojů požární vody pro následující konfrontaci mezi plošnou dosažitelností 

stávajících zdrojů požární vody a adaptací této plošné dosažitelnosti. 

V rámci diplomové práce bylo provedeno měření ke zjištění zachování normových 

hodnot vydatnosti a hydrodynamického tlaku odběrných míst na preferovaných požárních 

nadzemních hydrantech12 v rámci všech posuzovaných obcí. Toto měření bylo zajištěno 

s pomocí firmy Profire, spol. s r. o., odpovědnou osobou panem Josefem Vojtěškem a ve 

spolupráci se společností VaK Zlín, a. s., odpovědnou osobou panem Ing. Petrem 

Desenským.  

Samotné měření bylo provedeno přístrojem FIREFLOW13 od výrobce 

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S. P. A., a to v několika krocích: 

a) nasazení kulového kohoutu, 

b) nasazení měřicí dýzy (UNI 70), 

c) napojení měřicího přístroje FIREFLOW na měřicí dýzu, 

d) proces otevření preferovaného požárního nadzemního hydrantu, 

e) otevření kulového kohoutu, 

f) proces samotného měření a odečtení naměřených hodnot z měřicího 

přístroje v čase t = 60 s pro zabezpečení změření ustáleného toku. 

                                                 
11 Mapové podklady uvedené příloze č. 1 zpracovány v programu ArcGIS 10.2 společnosti ESRI. 
12 Preferovaný požární nadzemní hydrant: hydrant, u kterého jeho majitel a správce, společnost VaK 

Zlín, a. s., garantuje akceschopnost, trvalou použitelnost a zajištění minimálních normových 

parametrů. 
13 FIREFLOW: elektronický průtokoměr pro měření tlaku a průtoku v souladu s normou UNI EN ISO 

5167-1 [14]. 



 

23 

 

 

Obrázek 5 Pohled na měřicí sestavu pro preferované požární nadzemní hydranty 

 

Pro stanovení množství se aplikují rovnice, které spojují souvislost průtoku 

v množství k poměru diferenčního tlaku p1 a p2. Jsou to [14]: 

 

= 2∆    [kg·s-1] ,                                  (1) 

 

=    [m3
·s-1],                                                  (2) 

 

kde: 

C… koeficient výtoku [-], C = 0,995 hodnota převzata z normy UNI EN ISO 5167-1, 

β … vztah rozměrů d/D [-], 

ε … koeficient stlačitelnosti [-], zpravidla je roven 1,  

d … vnitřní průměr zúžení [m], pro UNI 70 d = 0,0279, 
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D … vnitřní průměr potrubí [m], pro UNI 70 D = 0,062,  

∆p … rozdíl tlaků (vstup – zúžení) [Pa], 

ρ … hustota media (H2O) [kg·m-3]. 

 

 

Obrázek 6 Měřicí přístroj FIREFLOW s měřicí dýzou UNI 70 

6.1 Zásobování požární vody pro obec Bělov 

Bělov je malá obec s rozlohou 3,44 km2 a počtem obyvatel 30214. Nalézá se asi 3 km 

na východ od obce Otrokovice. Jde o obec s typickou venkovskou zástavbou. Obcí 

prochází silnice č. III/36740 Kvasice - Bělov - Napajedla. Jihovýchodní částí obce protéká 

potok Široký ústící do řeky Moravy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 195 - 250 m n. 

m. BpV [16]. 

 

                                                 
14 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=588318[15]. 
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Obrázek 7 Katastrální území obce Bělov [17] 

 

Obec Bělov má, jak již vychází z přílohy č. 1 nařízení kraje15, určeny zdroje požární 

vody v rámci svého územního celku. Tyto zdroje jsou rovněž zaznamenány v OZV obce 

Bělov č.1/2007 [18], požární řád obce Bělov. Do těchto zdrojů jsou zahrnuty: 

a) podzemní nádrž u obchodu → tato podzemní nádrž je konstruována jako 

krytá o objemu 32 m3 a je v majetku obce,  

b) preferovaný požární nadzemní hydrant u požární zbrojnice → požární hydrant 

je součástí vybudovaného veřejného vodovodu, který je v majetku obce. Na 

základě smlouvy jej provozuje VaK Kroměříž, a.s. Vodovod byl uveden do 

provozu v roce 1996 a je součástí SV Kroměříž. Hlavním zdrojem vody pro 

obec Bělov, která je napojena na SV Kroměříž, je ÚV Kroměříž. Z ČS Nová 

Dědina je voda čerpána do VDJ Nová Dědina (60 m3) výtlačným řadem                 

DN 100. Na odbočce DN 100 - délky 200 m je plněn zemní vodojem Bělov               

(100 m3). Z tohoto VDJ je voda přiváděna do obce zásobním litinovým řadem 

                                                 
15 Nařízení Zlínského kraje č. 6/2012, kterým stanovuje podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení 

požárů. 
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DN 150 délky 100 m a PVC řadem DN 100 délky 1 206 m, na který navazuje 

rozvodná síť z PVC DN 100 délky 2 670 m. Ve střední části obce je osazen 

redukční ventil pro snížení tlaku [16]. 

Zdroje určené požárním řádem obce jsou zaznamenány v příloze č. 1, část 1., bod a)                       

i s vymezenou plošnou aktivitou pro konkrétní zdroj. Je zde očividné, že obec je plně 

pokryta zdroji požární vody. 

Problematika nouzového zásobování požární vody pro obec v případě výpadku 

primárních zdrojů je řešena přirozeným zdrojem vody, a to řekou Moravou, konkrétně 

Bělovský jez. 

Dle vyjádření obce se kontroly na určených zdrojích provádí v periodě 1x za 2 roky. 

Co se týká revizí, tak ty nejsou prováděny a ani se nevede dokumentace či jiné záznamy               

o provedených kontrolách a revizích. 

6.2 Zásobování požární vody pro obec Halenkovice 

Obec Halenkovice je velká obec s rozlohou 20,02 km2 a počtem obyvatel 1 84616. 

Obec se nachází asi 5,5 km jihozápadně od obce Otrokovice. Obec leží na okraji údolní 

nivy Dolnomoravského úvalu v předpolí Chřibů. Zástavbou prochází silnice č. III/36747 

Napajedla - Halenkovice - Spytihněv. Územím protékají dva potoky Vrbka a Halenkovický 

potok. Oba toky se vlévají do vodní nádrže pod Spytihněvským dvorem. Nadmořská výška 

zástavby obce se pohybuje v rozmezí 230 – 330 m n. m. BpV [20].  

Obec Halenkovice nemá zpracovnou OZV - požární řád obce. Tato vyhláška se 

nachází ve fázi zpracování. Nejsou tak jednoznačně stanoveny zdroje požární vody obcí, 

ale v rámci přílohy č. 1 nařízení kraje jsou stanoveny krajem. Jsou to: 

a) Požární studna Pláňavy → jedná se o krytou podzemní studnu o objemu                

165 m3 s kontinuálním přítokem zřídel a je v majetku obce, 

b) preferovaný požární nadzemní hydrant u č. p. 316 → požární hydrant je 

součástí hydrantové tedy vodovodní sítě, 

                                                 
16 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=585220[19]. 
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c) hydrantová síť obce → Obec Halenkovice má vybudován veřejný vodovod, 

který je v majetku a správě VaK Zlín, a.s. Vodovod je součástí SV Zlín. 

Hlavním zdrojem vody pro obec Halenkovice je ÚV Tlumačov. Z VDJ 

Kvítkovice 3 x 1 000 m3 je voda přivedena přes vodovodní síť Napajedel do 

ČS Halenkovice o výkonu 11,6 l.s-1 s akumulací 120 m3. Z této ČS je voda 

čerpána do zemního VDJ Halenkovice I 2 x 150 m3 a odtud se čerpá pomocí 

ČS o výkonu 4,2 l.s-1 do zemního VDJ Halenkovice II 2 x 150 m3. 

Zásobování obce je řešeno ve třech tlakových pásmech. První tlakové pásmo 

z VDJ Halenkovice I, druhé tlakové pásmo z VDJ Halenkovice II a třetí 

tlakové pásmo je zásobeno pomocí ATS o výkonu 4,2 l.s-1 umístěné ve VDJ 

Halenkovice II. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z materiálu litina 

v profilech DN 80 – 150 dl. 5 700 m. Přívodní řady mají délku 1 240 m [20]. 

 

 

Obrázek 8 Katastrální území obce Halenkovice [21] 

 

Zdroje určené nařízením kraje jsou zaznamenány v příloze č. 1, část 2., bod a)                       

i s vymezenou plošnou aktivitou pro konkrétní zdroj. Je zde očividné, že obec je pokryta 



 

28 

 

pouze z jedné poloviny zdroji požární vody. Druhá polovina obce je zcela mimo normový 

dosah od těchto odběrných objektů.  

Problematika nouzového zásobování požární vody pro obec je řešena víceúčelovým 

zdrojem vody, veřejnou vodovodní sítí. V tomto případě je situace úplně stejná jak 

v předcházejícím odstavci, jelikož opět polovina obce je bez zdrojů požární vody. 

Dle vyjádření obce se kontroly na určených zdrojích provádí v periodě 1x za rok. Co 

se týká revizí, tak ty nejsou prováděny a ani se nevede dokumentace či jiné záznamy                           

o provedených kontrolách a revizích. 

6.3 Zásobování požární vody pro obec Komárov 

Obec Komárov je malou obcí s rozlohou 7,62 km2 a počtem obyvatel 33517. Obec se 

nachází přibližně 7 km jihovýchodně od obce Otrokovice. Obcí prochází silnice                       

č. III/4975 Otrokovice, Kvítkovice - Komárov - Topolná. Pod zástavbou pramenní přítoky 

říčky Buravy. Zástavba obce se rozkládá v nadmořské výšce 285 – 330 m n. m. BpV  [23]. 

 Obec Komárov má určeny zdroje požární vody v rámci svého územního celku. Tyto 

zdroje jsou rovněž určeny z přílohy č. 1 nařízení kraje, jelikož obec Komárov nemá 

zpracovanou OZV -  požární řád obce. Do těchto zdrojů jsou zahrnuty: 

a) požární nádrže Dědina, Na konci, Pod vsí a Statek → všechny nádrže jsou 

konstruovány jako podzemní kryté mimo nádrže Statek, která je 

konstruovaná jako pozemní otevřená. Všechny nádrže mají objem 80 m3                   

a jsou v majetku obce, 

b) hydrantová čili vodovodní síť obce → obec Komárov má vybudován veřejný 

vodovod, který je v majetku obce a ve správě VaK Zlín, a.s. Tento vodovod 

je od roku 2000 napojen na SV Zlín. Hlavním zdrojem vody pro obec 

Komárov je ÚV Tlumačov. Od VDJ Karlovice 2 x 150 m3 pomocí přívodního 

řadu DN 100 – délky 2 800 m je přivedena voda do obce z rozvodné sítě 

Karlovic. Na tento přivaděč navazuje rozvodná vodovodní síť zhotovená                 

v profilech DN 60 – 100 v celkové délce 2 580 m, která zásobuje obec                      

                                                 
17 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=549436[22]. 
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v jednom tlakovém pásmu [23]. Součástí této hydrantové sítě je i preferovaný 

požární nadzemní hydrant situovaný u č. p. 12. 

 

 
Obrázek 9 Katastrální území obce Komárov [24] 

 

Zdroje určené nařízením kraje jsou zaznamenány v příloze č. 1, část 3., bod a)                        

i s vymezenou plošnou aktivitou pro konkrétní zdroj. Zastavěné území obce je plně 

pokryto zdroji požární vody.  

Problematika nouzového zásobování požární vody pro obec není řešena. Není tak 

určen zálohový zdroj při výpadku primárních zdrojů. 

Dle vyjádření obce se kontroly a revize na určených zdrojích neprovádí a ani se 

nevede dokumentace či jiné záznamy o provedených kontrolách a revizích. 
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6.4 Zásobování požární vody pro obec Napajedla 

Obec Napajedla je velkou obcí s rozlohou 19,8 km2 a počtem obyvatel 7 30818. Obec 

leží na rozmezí údolní nivy na východním břehu řeky Moravy. Nachází se asi 3,5 km jižně 

od obce Otrokovice. Západně od Napajedel prochází silnice č. I/55 Uherské Hradiště – 

Napajedla – Olomouc a železniční trať Přerov - Břeclav. Skrze zástavbu obce Napajedla 

prochází silnice č. III/49724 Otrokovice – Napajedla – Bílovice. Západní částí města 

protéká řeka Morava. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 183 – 232 m n. m. BpV 

[26]. 

 

 
Obrázek 10 Katastrální území obce Napajedla [27] 

 

Obec Napajedla má určeny zdroje požární vody, které vycházejí z OZV obce 

Napajedla č. 4/2006, požární řád města Napajedla [28]. Tyto zdroje jsou rovněž uvedeny 

v nařízení kraje. Definování zdrojů pro zásobování požární vody je zahrnuto v článku                   

č. 6 požárního řádu města a tyto zdroje jsou: 

                                                 
18 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=585513[25]. 
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a) řeka Morava → obcí protéká řeka v délce cca 4,5 km s průměrnou šířkou toku 

65 m a průtokem 55 m3·s-1. Na tomto vodním toku jsou zřízena dvě čerpací 

stanoviště, a to jako formou přístavu,  

b) vodní nádrže slepá ramena řeky Morava – jedná se o pozůstatky toku řeky 

Moravy (meandry). Vodní nádrž Stará Morava má kapacitu zdroje                           

cca 6 500 m3 a Pahrbek-Pěnné objem cca 9 000 m3, 

c) hydrantová síť obce → obec Napajedla má vybudován veřejný vodovod, 

který je v majetku a správě VaK Zlín, a.s. a byl uveden do provozu v roce 

1968. Vodovod je součástí SV Zlín. Hlavním zdrojem vody pro obec 

Napajedla je ÚV Tlumačov. Odtud je voda čerpána do zemního VDJ 

Kvítkovice 3 x 1 000 m3. Obec je vodou zásobena ve dvou tlakových 

pásmech. První tlakové pásmo je zásobeno z VDJ Kvítkovice 3 x 1 000 m3                  

a druhé tlakové pásmo ze zemního VDJ Kalvárie 2 x 400 m3, do něhož je 

voda čerpána pomocí ČS o výkonu 9 l.s-1. V areálu závodu Fatra je umístěn 

věžový VDJ o objemu 1 000 m3, který zajišťuje krytí špičkových odběrů                   

a upravuje tlakovou bilanci v této části území. Rozvodná vodovodní síť ve 

městě je zhotovena z materiálů litina, ocel, PE a PVC v profilech DN 50 – 

250 dl. 28 600 m. Na zásobovací síť Napajedel jsou napojeny obce 

Spytihněv, Halenkovice a Žlutava. Přívodní řad má délku 2 064 m [26]. 

Součástí této hydrantové sítě jsou i dva preferované požární nadzemní 

hydranty situované na ulicích Na Malině u č. p. 1047 a na Nábřeží u č. p. 

1328. 

Zdroje určené požárním řádem obce jsou zaznamenány v příloze č. 1, část 4., bod a) 

i s vymezenou plošnou aktivitou pro konkrétní zdroj. Je zde očividné, že obec je z celé 

části pokryta zdroji, kromě části Prusinky. V této lokalitě není žádný zdroj požární vody.  

Problematika nouzového zásobování požární vody pro obec je řešena řekou 

Moravou, která je považována za trvale použitelný a nevyčerpatelný zdroj požární vody. 

Dle vyjádření obce se kontroly a revize na určených zdrojích neprovádí a ani se 

nevede dokumentace či jiné záznamy o provedených kontrolách a revizích. 
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6.5 Zásobování požární vody pro obec Oldřichovice 

Obec Oldřichovice je malou obcí s rozlohou 2,73 km2 a počtem obyvatel 40519. Obec 

leží asi 4 km jihovýchodně od obce Otrokovice. Zástavbou prochází silnice č. III/4976 

Napajedla – Oldřichovice – Salaš. Protéká zde Oldřichovický potok – levostranný přítok 

Pohořelického potoka. Zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 255 – 300 m n. m. 

BpV [30]. 

 

 
Obrázek 11 Katastrální území obce Oldřichovice [31] 

 

Obec Oldřichovice má zpracovanou OZV č. 1/2015, požární řád obce Oldřichovice 

[32], kde určuje zdroje požární vody. Tyto zdroje jsou rovněž uvedeny v nařízení kraje. 

Definování zdrojů pro zásobování požární vody je zahrnuto v článku č. 5 požárního řádu 

obce a tyto zdroje jsou: 

a) Požární nádrže u budovy obecního úřadu a na Pasekách → jedná se 

konstrukčně o podzemní kryté požární nádrže o objemu 70 m3 a 45 m3. Tyto 

nádrže jsou v majetku obce, 

                                                 
19 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=549444[29]. 
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b) preferovaný požární nadzemní hydrant č. p. 45 → požární hydrant je součástí 

vodovodní sítě, 

c) hydrantová síť obce → obec Oldřichovice má vybudován veřejný vodovod, 

který je v majetku a správě VaK Zlín, a.s. Vodovod je součástí SV Zlín. 

Hlavním zdrojem vody pro obec Oldřichovice je ÚV Tlumačov. Voda z VDJ 

Kvítkovice 3 x 1 000 m3 je pomocí ČS o výkonu 7,0 l.s-1 čerpána do 

výtlačného řadu DN 100 do zemního VDJ Pohořelice 2 x 150 m3. Z tohoto 

VDJ je zásobena obec rozvodnou vodovodní sítí DN 150 – 100 dl. 3 300 m ve 

dvou tlakových pásmech. První tlakové pásmo je vedeno přímo z VDJ 

Pohořelice 2 x 150 m3 (katastrální území Oldřichovice) a druhé tlakové 

pásmo přes ATS umístěnou v obci. Katastrálním územím obce Oldřichovice 

prochází trasa výtlačného řadu DN 150 z VDJ Pohořelice 2 x 150 m3 do VDJ 

Karlovice 2 x 150 m3, ze kterého jsou zásobovány obce Karlovice, Lhota                      

a Salaš [30]. 

Zdroje požární vody určené požárním řádem obce jsou zaznamenány v příloze č. 1, 

část 5., bod a) i s vymezenou plošnou aktivitou pro konkrétní zdroj. Obec je plně pokryta 

zdroji požární vody.  

Problematika nouzového zásobování požární vody pro obec není nijak řešena. Není 

tak určen zálohový zdroj při výpadku primárních zdrojů. 

Dle vyjádření obce se kontroly a revize na určených zdrojích neprovádí a ani se 

nevede dokumentace či jiné záznamy o provedených kontrolách a revizích. 

6.6 Zásobování požární vody pro obec Otrokovice 

Obec Otrokovice je velkou obcí s rozlohou 19,61 km2 a počtem obyvatel 18 23020. 

Obec se skládá z místní části Kvítkovice a Otrokovice. Otrokovice jsou považovány za 

významnou průmyslovou oblast, ležící zhruba 11 km na západ od krajského města Zlín. 

Město protínají dvě silniční trasy č. I/55 Uherské Hradiště - Otrokovice - Olomouc                    

a č. I/49 Otrokovice - Zlín - Prlov, dále je zde vybudované napojení na rychlostní 

komunikaci R55 Otrokovice - Hulín a také železniční trať Přerov - Břeclav a Otrokovice -

                                                 
20 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=585599[33]. 
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Vizovice. Území je notně urbanizované – průmyslová a zemědělská výroba. Západním 

okrajem města protéká řeka Morava, do které ústí řeka Dřevnice, která protéká skrz město 

– levostranný přítok Moravy. Zástavba města se rozkládá v nadmořské výšce okolo 184 – 

210 m n. m. BpV [34].   

Místní část Kvítkovice leží jihozápadně od obce. Zástavba a veškerá infrastruktura je 

propojena s obcí Otrokovice. Zástavba místní části Kvítkovice se rozkládá v nadmořské 

výšce 190 – 200 m n. m. BpV [35]. 

 

 
Obrázek 12 Katastrální území obce Otrokovice [36] 

 

Obec Otrokovice má v rámci OZV obce Otrokovice č. 1/2012, požární řád města 

Otrokovice určeny zdroje požární vody[37]. Tyto zdroje korespondují se zdroji uvedenými 

v nařízení kraje. Určené zdroje požární vody jsou uvedeny v článku č. 6 a jsou to: 

a) vodní toky Morava a Dřevnice → řeka Morava obtéká obec (západní část 

obce) v délce cca 3 km s průměrnou šířkou toku 65 m a průtokem 55 m3·s-1. 

Na tomto vodním toku je zřízeno jedno čerpací stanoviště, a to jako formou 

přístavu. Řeka Dřevnice protéká v délce zhruba 4 km s průměrnou šířkou toku 

20 m a průtokem okolo 1 m3·s-1 skrz obec a dělí ji na část Otrokovice                         
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a Kvítkovice. Tato řeka se za obcí (západní část obce) vlévá do řeky Moravy. 

Na řece, která protéká územím obce, není zřízeno žádné čerpací stanoviště, 

b) vodní nádrž Štěrkoviště → jedná se o umělou vodní nádrž, která vznikla po 

těžbě štěrku. Štěrkoviště svým charakterem připomíná pozemní otevřenou 

nádrž s vlastním objemem cca 6 000 m3, tento objekt je v majetku obce, 

c) požární nádrž v místní části Kvítkovice (stará náves) → požární nádrž je 

konstruovaná jako krytá podzemní nádrž s kapacitou 145 m3, která je 

v majetku obce, 

d) hydrantová síť obce → obec Otrokovice má vybudovaný veřejný vodovod, 

který je ve správě a v majetku VaK Zlín, a.s. Zásobování vodou je zajištěno 

pomocí SV Zlín. Hlavním zdrojem vody pro obec Otrokovice, která je 

napojena na SV Zlín, je ÚV Tlumačov. Odtud je voda čerpána jednak do VDJ 

Hrabůvka 2 x 1 000 + 3 300 m3 a do ČS Malenovice. Z VDJ Hrabůvka je 

voda přiváděna do města pomocí dvou zásobovacích řadů DN 500 a DN 300. 

Řad DN 500 je prodloužen v profilu DN 300 až do VDJ Kvítkovice                            

3 x 1 000 m3. Na území obce Otrokovice se také nachází JÚ Otrokovice – 

Kaplička. Tato voda je přímo čerpána do zásobovacího řadu DN 500 VDJ 

Hrabůvka – Otrokovice. Celková vydatnost vodního zdroje Kaplička činní 

zhruba 10-15 l·s-1 [34] [35]. Součástí této hydrantové sítě jsou i čtyři 

preferované požární nadzemní hydranty situované na ulicích Příčná                            

u č. p. 1614, Svobodova u č. p. 1314, Tř. Spojenců u č. p. 1243 a Bartošova                

u č. p. 245. 

Zdroje požární vody určené požárním řádem obce jsou zaznamenány v příloze č. 1, 

část 6., bod a) i s vymezenou plošnou aktivitou pro konkrétní zdroj. Obec je plně pokryta 

zdroji požární vody.  

Problematika nouzového zásobování požární vody pro obec je řešena umělým 

víceúčelovým zdrojem, konkrétně vodovodní sítí s osazenými hydranty. 

Dle vyjádření obce se kontroly na určených zdrojích provádí v periodě 1x za rok. Co 

se týče oblasti revizí, tak ty nejsou prováděny. Příslušná dokumentace či jiné záznamy               

se vedou jen o provedených kontrolách. 
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6.7 Zásobování požární vody pro obec Pohořelice 

Obec Pohořelice je malou obcí s rozlohou 5,88 km2 a počtem obyvatel 84821. Obec 

leží asi 4 km jihovýchodně od obce Otrokovice v těsné blízkosti obce Napajedla. Obcí 

prochází silnice č. III/4975 Topolná – Pohořelice – Otrokovice, Kvítkovice a silnice                     

č. III/4976 Napajedla – Pohořelice - Salaš. Pod obcí protéká Pohořelický potok, který se 

vlévá do Moravy. Zástavba obce se rozprostírá v nadmořské výšce 222 – 276 m n. m. BpV 

[39]. 

 

 
Obrázek 13 Katastrální území obce Pohořelice [40] 

 

Obec Pohořelice má v rámci OZV obce Pohořelice č. 1/2013, požární řád obce 

Pohořelice určeny zdroje požární vody [41]. Tyto zdroje souhlasí se zdroji uvedenými 

v nařízení kraje. Určené zdroje požární vody jsou stanoveny v článku č. 6 příslušného řádu 

a jsou to: 

a) hydrantová síť na území obce → obec má vybudován veřejný vodovod, který 

je v majetku a správě VaK Zlín, a.s. Vodovod je součástí SV Zlín. Hlavním 

                                                 
21 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=549461[38]. 
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zdrojem vody pro obec Pohořelice je ÚV Tlumačov. Sama obec je zásobena 

přívodním řadem DN 150 ze zemního VDJ Pohořelice 2 x 150 m3. Do tohoto 

VDJ je voda dopravována výtlačným řadem DN 100 z VDJ Kvítkovice                  

3 x 1 000 m3. Stávající rozvodná vodovodní síť pokrývá celé území obce a je 

tvořena řady z litiny DN 100 dl. 6 800 m. V jižní části obce je pro snížení 

tlaku v síti osazen redukční ventil. Přívodní řad má délku 1 988 m [39]. 

Součástí této hydrantové sítě je i jeden preferovaný požární nadzemní hydrant 

situovaný na ulici Pod zámkem u č. p. 106, 

b) požární nádrž Močidla → tato nádrž je konstruovaná jako podzemní krytý 

objekt s kapacitou zdroje 12 m3 a je v majetku obce, 

c) požární studny Kostelík (2 studny), Potoky (4 studny), Náves (5 studní), Nade 

Dvorem (1 studna), Chaloupky (2 studny) a Dolina (1 studna) → tyto studny 

jsou konstruovány jako podzemní kryté odběrné objekty o dílčích kapacitách 

5 m3 kromě dvou požárních studní Náves, které mají dílčí objem 10 m3. 

Všechny studny jsou v majetku obce. 

Zdroje požární vody určené požárním řádem obce jsou zaznamenány v příloze č. 1, 

část 7., bod a) i s vymezenou plošnou aktivitou pro konkrétní zdroj. Obec je plně pokryta 

zdroji požární vody.  

Problematika nouzového zásobování požární vody pro obec není řešena, není tak 

zabezpečen náhradní zdroj požární vody v případě výpadku primárních zdrojů uvedených 

výše. 

Provádění kontrol a revizí na určených zdrojích se neprovádí a ani se nevede 

dokumentace či jiné záznamy o provedených kontrolách a revizích. 

6.8 Zásobování požární vody pro obec Spytihněv 

Obec Spytihněv je středně velkou obcí s rozlohou 9,64 km2 a počtem obyvatel                   

1 71222. Obec se nachází asi 8 km na jih od obce Otrokovice na trase silničního tahu                   

č. I/55 Olomouc – Spytihněv - Uherské Hradiště a na železniční trati Přerov - Břeclav. 

                                                 
22 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=585793[42]. 
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Východně od obce protéká řeka Morava. Nadmořská výška zástavby se pohybuje                         

v rozmezí 180 – 209 m n. m. BpV [43]. 

 

 
Obrázek 14 Katastrální území obce Spytihněv [44] 

 

Obec Spytihněv nemá zpracovanou OZV – požární řád obce. V otázce určení zdrojů 

požární vody musíme tedy vycházet z nařízení kraje. Z tohoto nařízení vyplývá, že určené 

zdroje jsou tyto: 

a) řeka Morava → řeka Morava obtéká obec (východní část obce) v délce                 

cca 3,5 km s průměrnou šířkou toku 65 m a průtokem 55 m3·s-1. 

Ve vzdálenosti 2 km od hranice území (od severní strany) je vybudováno 

vodní dílo – Spytihněvský jez. Na tomto vodním toku je zřízeno jedno 

čerpací stanoviště, a to jako formou přístavu poblíž plavební komory v těsné 

blízkosti jezu, kde začíná Baťův kanál, 

b) Baťův kanál → v obci začíná u Spytihněvského jezu Baťův kanál, který je 

určen pro splavení lodí. Na tomto uměle vybudovaném vodním díle je 

možnost čerpání vody přímo z přístavu, tudíž čerpací stanoviště přesně 

koresponduje s čerpacím místem na řece Moravě, 
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c) vodní nádrž - slepé rameno Pod Zahrádkami → tato vodní nádrž je 

pozůstatkem dřívějšího toku řeky Moravy (jeden z meandrů), její kapacita je 

okolo 5 000 m3 a je v majetku obce Spytihněv. Na této nádrži je zřízeno 

pouze jedno čerpací stanoviště, 

d) hydrantová síť → obec Spytihněv má vybudován veřejný vodovod, který je                 

v majetku a správě VaK Zlín, a.s. Vodovod je součástí SV Zlín. Hlavním 

zdrojem vody pro obec Spytihněv je ÚV Tlumačov. Odtud je voda čerpána 

do zemního VDJ Kvítkovice 3 x 1 000 m3, ze kterého je zásobena obec 

Napajedla. Na jeho rozvodnou sít je napojen přívodní řad DN 150                            

dl. 1 106 m, který dopravuje vodu do obce Spytihněv. Rozvodná vodovodní 

sít v obci je vedena v profilu DN 150 – 80, částečně pak v profilu DN 50                      

dl. 6 600 m a zásobuje obec v jednom tlakovém pásmu [43]. Součástí této 

hydrantové sítě je i jeden preferovaný požární nadzemní hydrant situovaný na 

ulicí Spytihněv u č. p. 1. 

Určené zdroje požární vody nařízením kraje jsou zaznamenány v příloze č. 1, část 8., 

bod a) i s vymezenou plošnou aktivitou pro konkrétní zdroj. Obec je plně pokryta zdroji 

požární vody.  

Problematika nouzového zásobování požární vody pro obec není nijak řešena. Dle 

sdělení obce se uvažuje pouze s primárními zdroji uvedenými nařízením. 

Dle vyjádření obce se kontroly a revize na určených zdrojích neprovádí a ani se 

nevede dokumentace či jiné záznamy o provedených kontrolách a revizích. 

6.9 Zásobování požární vody pro obec Tlumačov 

Obec Tlumačov je velkou obcí s rozlohou 15,52 km2 a počtem obyvatel 2 53123. 

Obec leží asi 5,5 km severně od obce Otrokovice na silničním tahu č. I/55 Olomouc – 

Tlumačov - Uherské Hradiště. Ve východní části obce je vybudována železniční trať 

Přerov – Břeclav. Od západní části katastru obce až po železniční trať je obec Tlumačov 

vykryta pásmem hygienické ochrany II. st. vodních zdrojů štěrkoviště Kvasice                              

a Tlumačovský rybník, jihovýchodní část katastru je chráněna pásmem II. st. vodního 

                                                 
23 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=585858[45]. 
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zdroje „U kapličky“. Okolo zástavby obce protékají bezejmenné levostranné přítoky 

Moravy. Zástavba obce se rozkládá v nadmořské výšce 186 – 201 m n. m. BpV [46]. 

 

 
Obrázek 15 Katastrální území obce Tlumačov [47] 

 

Obec Tlumačov má zpracovanou OZV obce č. 3/2011, požární řád obce Tlumačov 

v souladu s nařízením kraje [48]. Obec zde v článku č. 7 určuje tyto zdroje: 

a) hydrantovou síť → obec Tlumačov má vybudován veřejný vodovod, který je 

v majetku a správě VaK Zlín, a.s. Vodovod je součástí SV Zlín. Hlavním 

zdrojem vody pro obec Tlumačov je ÚV Tlumačov. Obec je vodou zásobena 

ze zemního VDJ Hrabůvka přívodním řadem DN 200 délky 2 400 m. 

Rozvodná vodovodní síť v obci je provedena v profilu DN 100 – 80. Osada 

Skály, která spadá pod katastrální území obce Tlumačov, je zásobena 

odbočkou z výtlačného řadu DN 500 z ÚV do VDJ Hrabůvka [46]. Součástí 

této hydrantové sítě jsou i dva preferované požární nadzemní hydranty 

situované na ulicích Metlov u č. p. 634 a Dolní u č. p. 105, 

b) Tlumačovská tůňka na ul. Klasické – tato požární nádrž je konstruována jako 

pozemní otevřená nádrž o objemu cca 1 200 m3 a je v majetku obce,  

c) rybníček u Metalšrotu  - tzv.„ Písák“ – tato požární nádrž je konstruována jako 

pozemní otevřená nádrž o objemu cca 900 m3 a je v majetku obce,  
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d) rybník areálu bývalé cementárny – tato požární nádrž je konstruována jako 

pozemní otevřená nádrž o objemu cca 1 200 m3 a je v majetku obce. 

Zdroje požární vody, které jsou určeny v požárním řádu obce, jsou zaznamenány 

v příloze č. 1, část 9., bod a) i s vymezenou plošnou aktivitou pro konkrétní zdroj. 

Zastavěné území obce je plně pokryto zdroji požární vody.  

Problematika nouzového zásobování požární vody pro obec je řešena hydrantovou 

sítí.  

Dle vyjádření obce se kontroly na určených zdrojích provádí v periodě 1x za 2 roky. 

Co se týká revizí, tak ty nejsou prováděny a ani se nevede dokumentace či jiné záznamy               

o provedených kontrolách a revizích. 

6.10 Zásobování požární vody pro obec Žlutava 

Obec Žlutava je středně velkou obcí s rozlohou 7,4 km2 a počtem obyvatel 1 13824. 

Obec se nachází asi 2,5 km na západ od obce Otrokovice v oblasti Chřibů. Obec je 

napojena na hlavní silniční síť tvořenou silnicí č. I/55 Olomouc - Uherské Hradiště, 

prostřednictvím silnice č. III/36740 Kvasice - Žlutava - Napajedla. Pod zástavbou obce 

pramení bezejmenné pravostranné přítoky potoka Široký. Zástavba v obci se rozkládá                   

v nadmořské výšce 230 – 320 m n. m. BpV [50]. 

Obec Žlutava má v rámci OZV obce Žlutava č. 1/2009, požární řád obce Žlutava 

určeny zdroje požární vody [51]. Tyto zdroje souhlasí se zdroji uvedenými v nařízení 

kraje. Určené zdroje požární vody jsou stanoveny v článku č. 6 příslušného řádu a jsou to: 

a) hydrantová síť veřejného vodovodu → obec Žlutava má vybudován veřejný 

vodovod, který je v majetku a správě VaK Zlín, a.s. Vodovod je součástí SV 

Zlín. Hlavním zdrojem vody pro obec Žlutava je ÚV Tlumačov. Obec 

Žlutava je napojena na rozvodnou vodovodní síť obce Napajedla pomocí 

přívodního řadu délky 2 500 m, který dopravuje vodu do ČS Žlutava                        

o výkonu 4,5 l.s-1 s akumulací 50 m3. Odtud je voda čerpána do zemního VDJ 

o objemu 250 m3 výtlačným řadem DN 100 délky 1 100 m. Ze zemního 

                                                 
24 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=586013[49]. 
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vodojemu je obec zásobena ve dvou tlakových pásmech. První tlakové pásmo 

přímo z VDJ o objemu 250 m3 a pro druhé tlakové pásmo je tlak snižován                    

v přerušovací komoře „U školy“. Odloučená lokalita Romanice v severní 

části obce je rovněž zásobena vodou z veřejné vodovodní sítě. Pro tuto 

lokalitu je tlak snižován v přerušovací komoře „Na Romanici“. Celková délka 

rozvodné vodovodní sítě je 5 020 m [50]. Součástí této hydrantové sítě je                     

i jeden preferovaný požární nadzemní hydrant situovaný na ulici Žlutava                       

u č. p. 123, 

b) požární nádrž u požární zbrojnice → tato nádrž je konstruovaná jako 

podzemní krytá o objemu 40 m3 a je v majetku obce. 

 

 
Obrázek 16 Katastrální mapa obce Žlutava [52] 

 

Zdroje požární vody, které jsou určeny v požárním řádu obce, jsou zaznamenány 

v příloze č. 1, část 10., bod a) i s vymezenou plošnou aktivitou pro konkrétní zdroj. Obec 

není zcela pokryta zdroji požární vody. Jedná se především o území Žlaby a část území 

Kozinec.  

Problematika nouzového zásobování požární vody není v obci vůbec řešena a dle 

vyjádření obce se kontroly a revize na určených zdrojích neprovádí a ani se nevede 

dokumentace či jiné záznamy o provedených kontrolách a revizích. 
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7 Analýza a návrh adaptace zásobování požární vody 

V rámci této kapitoly se zaměříme na analýzu a řešení rizik spojených se 

zabezpečením zdrojů požární vody, definování rizik, ohrožení přírodními                                     

a antropogenními vlivy ve standardních podmínkách. Dále zde budou nastíněna dílčí řešení 

stanovení a rozmístění zdrojů požární vody v konkrétním území příslušných obcí pro 

odstranění zjištěných nedostatků a posouzení způsobů jejich realizovatelnosti vzhledem 

k ekonomické náročnosti. Součástí tohoto budou vypracovány mapové podklady pro 

adaptaci plošné aktivity jednotlivých zdrojů dosažitelnosti. 

Analýzu stávajícího systému zabezpečení zásobování požární vody provedeme ve 

čtyřech jednoduchých krocích: 

a) prvním krokem bude stanovení nebezpečí vyplývající ze sběru informací                           

a podkladů potřebných k analýze (viz kapitola 7.1), 

b) druhým krokem bude přiřazení příslušného rizika dle identifikátoru na základě 

vyplývajících typů nebezpečí (viz kapitola 7.2), 

c) třetím krokem bude zatřídění výsledného ukazatele míry rizika do kategorie rizika, 

d) ve čtvrtém kroku bude realizováno návrhové opatření ke zlepšení stávající 

nežádoucí situace. 

7.1 Sběr podkladů 

Pro zajištění celého procesu analýzy bylo zapotřebí sběr informací a podkladů jako 

např. právní předpisy (příslušné zákony, vyhlášky, nařízení kraje, obecně závazné 

vyhlášky), normativní předpisy (příslušné normy ČSN, ČSN EN), další dokumenty od obcí, 

ústně sdělené informací od obcí prostřednictvím odpovědných osob, stávající                             

a adaptované či modifikované mapové podklady (zdroje vod, vodovodní sítě, hydranty                

et al.), měření v terénu a inter alia zkušenosti z praxe.  

7.2 Definovaná nebezpečí v systému zásobování požární vody 

Definování míry rizika bude probíhat na základě trvajících nebezpečí dle kapitol 6.1, 

6.2, 6.3 až 6.10, kde byly vyspecifikovány následující charakteristická nebezpečí, která 

představují ohrožení systému zásobování požární vody: 
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a) nezpracována OZV – požární řád obce, 

b) zastavěné území obce není kompletně pokryto zdroji požární vody, 

c) neprováděny kontroly zdrojů požární vody, 

d) neprováděny revize zdrojů požární vody, 

e) nevedena dokumentace o provedených kontrolách a revizích zdrojů požární 

vody, 

f) zdroje nejsou označeny identifikačními požárními tabulkami, 

g) není zajištěno nouzové zásobování požární vody, 

h) nedostatečné tlakové poměry ve vodovodní síti, 

i) nejsou zřízena čerpací stanoviště,  

j) laxní edukace osob pověřených zabezpečením systému zásobování požární 

vody. 

Tato definovaná nebezpečí jsou zatříděna dle jednoduché bodové polokvantitativní 

metody (viz kap. 7.3). 

Všechna výše uvedená nebezpečí jsou spíše charakteru antropogenního, která mají ať 

už přímý či nepřímý dopad na funkčnost systému zásobování (viz tab. č. 2).  

 

Tabulka 2 Přímé a nepřímé dopady antropogenního nebezpečí  

Přímý dopad Nepřímý dopad 

nezpracována OZV – požární řád obce neprováděny kontroly zdrojů požární vody 

nepokryté území zdroji požární vody neprováděny revize zdrojů požární vody 

zdroje nejsou označeny  nevedená dokumentace  

nedostatečné tlakové poměry  není zajištěno nouzové zásobování 

nejsou zřízena čerpací stanoviště 
laxní edukace osob pověřených 

zabezpečením  

 

Každé ověření funkčnosti systému zásobování požární vody závisí principiálně na 

jednoduchém algoritmu (viz níže), který nám prima facie může nastínit hrozící nebezpečí          

a jejich míry rizika. 
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požární řád? 

Určené zdroje požární vody obcí 
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požární vody celou obec? 
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Obrázek 17 Algoritmus ověření funkčnosti systému 
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7.3 Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda 

Touto jednoduchou metodou vyhodnotíme na základě třech identifikátorů stávající 

míru rizika ohrožení systému zásobování zdrojů požární vody [53]: 

P – odhad pravděpodobnosti: identifikátor míry, úrovně a kritéria jednotlivých 

nebezpečí a ohrožení, odhad pravděpodobnosti vzestupně od hodnoty 1 do 5. 

N – pravděpodobnost následků (závažnost): identifikátor míry závažnosti 

následků ohrožení, odhad pravděpodobnosti vzestupně od hodnoty 1 do 5. 

H – úsudek hodnotitele: identifikátor hodnocení na základě zjištěných 

informací, podkladů, osobních zkušeností z praxe, odhad pravděpodobnosti vzestupně od 

hodnoty 1 do 5. 

Pro správné posouzení a exaktní hodnocení rizikovosti na základě definovaného 

nebezpečí, patřičně vyjádříme číselně do příslušných sloupců P, N, H dle tabulky č. 3. 

 

Tabulka 3 Hodnotící stupnice jednoduché bodové polokvantitativní metody 

Vymezení 
identifikátoru 

Číselná 
hodnota 

Popis jednotlivých hodnot dílčích identifikátorů 

P 

1 nepravděpodobné riziko 

2 málo pravděpodobné riziko 

3 pravděpodobné riziko 

4 velmi pravděpodobné riziko 

5 trvalé riziko 

N 

1 žádné nebo velmi malé riziko ohrožení osob a majetku 

2 malé až střední riziko ohrožení osob a majetku 

3 střední až vysoké riziko ohrožení osob a majetku 

4 vysoké až velmi vysoké riziko ohrožení osob a majetku 

5 velmi vysoké až přímé riziko ohrožení osob a majetku 

H 

1 zanedbatelný vliv na míru rizika 

2 malý vliv na míru rizika 

3 střední vliv na míru rizika 

4 velký vliv na míru rizika 

5 bezprostřední vliv na míru rizika 
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Dílčí identifikátory hodnocení pravděpodobnosti rizika pak následně vynásobíme                         

a výsledný součin je ukazatel míry rizika mR: 
 

= ∙ ∙    [-],                                                   (3) 

 

kde: 

P … identifikátor odhadu pravděpodobnosti [-], 

N … identifikátor pravděpodobnosti následků [-], 

H … identifikátor úsudek hodnotitele [-]. 

Výsledná číselná hodnota ukazatele mR vyjadřuje naléhavost přijetí opatření                           

a navazujících úkolů ke snížení rizika a stanovení priority bezpečnostních opatření. Této 

výsledné hodnotě je přiřazena příslušná riziková kategorie dle míry závažnosti sestupně od 

V. do I. Přehled rizikových kategorií je uveden v tabulce č. 4. 

 

Tabulka 4 Dělení rizikových kategorií 

Riziková 
kategorie 

Hodnota mR Závažnost rizikové kategorie 

I. mR ≥ 100 

NEPŘIJATELNÉ RIZIKO – kritická situace, nejvyšší priorita 

urgentního řešení ze všech kategorií. Po dobu provádění 

nápravy, zajistit adekvátní nouzové opatření, jehož stav je 

akceptovatelný ve srovnání se skutečností.  

II. 50 ≤ mR < 100 

NEŽÁDOUCÍ RIZIKO – rizika uvedená pod touto kategorií 

vyžadují urgentní provedení bezpečnostních opatření ke snížení 

rizika na přijatelnou mez. 

III. 10 ≤ mR < 50 

MÍRNÉ RIZIKO – rizika zahrnutá do této kategorie jsou méně 

závažná než výše uvedená rizika a nevyžadují udělení statusu 

„urgentní“. Přesto zpracovat bezpečnostní opatření formou plánu 

s časovým harmonogramem pro eliminaci rizika na přijatelnou 

úroveň.  

IV. 3 < mR < 10 

AKCEPTOVATELNÉ RIZIKO - rizika zahrnutá do této 

kategorie jsou přijatelná, ovšem musí být provedeno nezbytné 

technické opatření. Pokud jsou tato opatření finančně 

nákladnější než zajištění provizorním opatřením, realizujeme 

tzv. organizační opatření. 
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Riziková 
kategorie 

Hodnota mR Závažnost rizikové kategorie 

V. mR  ≤ 3 

ZANEDBATELNÉ RIZIKO - rizika této kategorie nepředstavují 

žádné ohrožení pro společnost, není zapotřebí stanovení 

bezpečnostního opatření, důležité je na toto riziko upozornit pro 

provedení nápravy. 

7.4 Hodnocení zásobování požární vody obce Bělov 

Problematika zhodnocení stávajícího stavu zdrojů požární vody pro obec Bělov je 

v celku jednoznačná, jelikož jsou zde určeny pouze dva zdroje:  

a) první zdroj, požární nádrž situovaná u obchodu, je svou kapacitou 

dostatečným zdrojem pro celé zastavěné území,  

b) druhý zdroj, preferovaný požární nadzemní hydrant, byl v době měření 

nefunkční. Nebyla tudíž na něm provedena zkouška a ověření jeho 

normových parametrů (viz příloha č. 2).  

V rámci úpravy zdrojů není v tomto případě potřeba změna rozmístění zdrojů                   

(viz příloha č. 1, část 1., bod b). 

Nouzového zásobování požární vody, Bělovský jez, je adekvátním sekundárním 

řešením, při výpadku primárního stupně zásobování. Tento zdroj je sice od středu obce 

vzdálen přibližně 1,5 km, ale pro nouzové zásobování je nejpříznivější variantou, jelikož se 

jedná o nevyčerpatelný zdroj. 

Dle vyjádření obce se provozní kontroly těchto určených zdrojů provádí 1x za                      

2 roky, což je v rozporu s právními předpisy25, nejsou prováděny revize a záznamy                           

o provedených kontrolách a revizích si obec nevede, což je další porušení práva. 

 

 

 

                                                 
25 §7 odst. (4) vyhlášky o požární prevenci. 
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Tabulka 5 Kategorizace rizik obce Bělov 

Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 3 3 4 36 III. 

neprováděny revize zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 5 3 4 60 II. 

zdroje nejsou označeny požárními tabulkami 5 2 2 20 III. 

nedostatečné tlakové poměry ve vodovodní síti 5 3 3 40 III. 

laxní edukace osob 2 2 3 18 IV. 

 

Pro nápravu celého systému je jednoznačné: 

a) provádění pravidelných kontrol s periodou nejméně 1x za rok pro zajištění 

provozního stavu a 1x za měsíc pro zjištění zásoby požární vody a její jakosti26 

v požární nádrži, 

b) provádění pravidelných revizí minimálně 1x za rok na preferovaném požárním 

nadzemním hydrantu,   

c) evidování záznamů o provedených kontrolách a revizích, a to po dobu nejméně                 

5 let, 

d) preferovaný požární nadzemní hydrant i požární nádrž řádně označit platnými 

tabulkami27.   

 

Z hlediska ekonomické náročnosti je pro funkční adaptaci systému zásobování 

požární vody největší zátěží zhotovení a osazení odběrných míst příslušnými požárními 

tabulkami. Náročnost všeho ostatního je spíše administrativního rázu, kde je finanční zátěž 

souvisle rozložena do individuálních období.  

7.5 Hodnocení zásobování požární vody obce Halenkovice 

Problematika zhodnocení stávajícího stavu zdrojů požární vody pro obec 

Halenkovice je rozporuplná. Hodnocení jednotlivých zdrojů je následující: 

                                                 
26 bod č. 12.2 a č. 12.3 ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody. 
27 ČSN 01 8013 – Požární tabulky [54]. 
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a) první zdroj, požární studna Pláňavy, je svou kapacitou dostatečným zdrojem 

pro své vymezené území,  

b) druhý zdroj, preferovaný požární nadzemní hydrant u č. p. 316, odpovídá 

normovým parametrům, a to konkrétně byla naměřena vydatnost odběrného 

místa 17,84 l·s-1 a hydrodynamický tlak 0,30 MPa (viz příloha č. 2),  

c) třetí zdroj, hydrantová čili vodovodní síť, není proměřen. Dá se vycházet 

pouze z místních tlakových podmínek a pásem. Pro detailnější porovnání by 

bylo zapotřebí udělat komplexní měřicí zkoušku všech hydrantů osazených 

na vodovodní síti.  

V rámci úpravy zdrojů je v tomto případě potřeba změna rozmístění zdrojů                     

(viz příloha č. 1, část 2., bod b):  

a) v nepokryté části obce bude nejoptimálnější zřídit požární nádrže                              

o minimálním objemu 14 m3, a to z hlediska jejich nezávislosti na vodovodní 

síti,  

b) při zachování stávajících zdrojů je potřeba část provozních hydrantů                                  

(9 podzemních hydrantů) přeřadit do kategorie požárních hydrantů                            

s odpovídajícími normovými parametry. Zbytek hydrantů zařadit do kategorie 

provozní.   

V problematice nouzového zásobování požární vody je varianta použití vodovodní 

sítě nevhodným řešením, jelikož je tento zdroj považován za jeden z primárních zdrojů. 

Jako nouzový zdroj požární vody by měla být stanovena vodní nádrž poblíž 

Spytihněvského dvora. Tato nádrž je cca 4 km vzdálená od pomyslného středu obce a má 

kapacitu minimálně 10 000 m3. 

 

Tabulka 6 Kategorizace rizik obce Halenkovice 

Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

není zpracována OZV – požární řád  5 3 4 60 II. 

zastavěné území není kompletně pokryto zdroji 5 5 5 100 I. 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 1 3 4 12 III. 

neprováděny revize zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 
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Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 5 3 4 60 II. 

zdroje nejsou označeny požárními tabulkami 5 2 2 20 III. 

není zajištěno nouzové zásobování  3 3 3 21 III. 

nedostatečné tlakové poměry ve vodovodní síti 2 3 3 18 III. 

laxní edukace osob 3 3 4 36 III. 

 

Náprava systému zásobování požární vody vychází z následujících bodů: 

a) zpracovat požární řád obce, 

b) obec zcela pokrýt zdroji požární vody,  

c) provádění pravidelných kontrol s periodou nejméně 1x za měsíc pro zjištění 

zásoby požární vody a její jakosti v požární nádrži, 

d) provádění pravidelných revizí minimálně 1x za rok na preferovaném 

požárním nadzemním hydrantu,   

e) evidování záznamů o provedených kontrolách a revizích, a to po dobu 

nejméně 5 let, 

f) překategorizování vymezené části provozních podzemních hydrantů na 

požární nadzemní hydranty, 

g) preferovaný požární nadzemní hydrant i požární nádrž řádně označit platnými 

tabulkami,   

h) nové určení nouzového zásobování požární vody. 

 

Z hlediska ekonomické náročnosti je pro funkční adaptaci systému zásobování 

požární vody největší zátěží zhotovení a osazení požárních nádrží v nepokrytých místech 

území zdroji požární vody, a to z hlediska jejich nezávislosti na vodovodní síti. Dále 

v rámci překategorizování provozních podzemních hydrantů na požární nadzemní hydranty 

je také značná finanční zátěž pro obec. Obec musí stanovit prioritně, které zdroje adaptují 

nejdříve vzhledem k finančním možnostem obce. Ostatní záležitosti jsou spíše 

administrativního rázu, kde se nepředpokládá velká finanční zátěž.  
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7.6 Hodnocení zásobování požární vody obce Komárov 

Problematika zhodnocení stávajícího stavu zdrojů požární vody pro obec Komárov je 

dobrá.  Hodnocení jednotlivých zdrojů je následující: 

a) první zdroj, požární nádrže, je plně dostačující pro zásobování celé obce se 

svým celkovým objemem 320 m3, 

b) druhý zdroj, hydrantová síť, není kompletně proměřen. V rámci provedených 

měření byl změřen preferovaný požární nadzemní hydrant u č. p. 12.                       

U tohoto hydrantu byla naměřena vydatnost 11,75 l·s-1 a hydrodynamický 

tlak 0,17 MPa (viz příloha č. 2). Z tohoto měření je očividné, že ne celá síť 

bude vyhovovat normovým podmínkám, jelikož je obec zásobována jen 

v jednom tlakovém pásmu.      

V rámci úpravy zdrojů není v tomto případě potřeba velkých změn v rozmístění 

zdrojů (viz příloha č. 1, část 3., bod b). Je zde pouze zapotřebí přeřazení jednoho 

provozního hydrantu do kategorie požární, z důvodu regulérního pokrytí obce, tento 

hydrant se nachází blíže k vodojemu, než hydrant měřený, tudíž lze předpokládat 

zachování požadovaných normových parametrů. Zbytek hydrantů zařadit do kategorie 

provozní.   

Nouzové zásobování požární vody, tedy záložní varianta, je v případě obce možné 

stanovit chovný rybník Na rybníčkách. Tento zdroj je od středu obce vzdálen přibližně                   

1,3 km a kapacita tohoto zdroje je cca 5 000 m3. Toto je ovšem krajní varianta, jelikož se 

jedná o jednoúčelový zdroj. 

 

Tabulka 7 Kategorizace rizik obce Komárov 

Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

není zpracována OZV – požární řád  5 3 4 60 II. 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

neprováděny revize zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 5 3 4 60 II. 

zdroje nejsou označeny požárními tabulkami 5 2 2 20 III. 

není zajištěno nouzové zásobování  3 3 3 21 III. 
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Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

nedostatečné tlakové poměry ve vodovodní síti 4 3 3 36 III. 

laxní edukace osob 3 3 4 36 III. 

 

Náprava systému zásobování požární vody vychází z následujících bodů: 

a) zpracovat požární řád obce, 

b) provádění pravidelných kontrol s periodou nejméně 1x za rok pro zajištění 

provozního stavu a 1x za měsíc pro zjištění zásoby požární vody a její jakosti 

v požární nádrži, 

c) provádění pravidelných revizí minimálně 1x za rok na preferovaném 

požárním nadzemním hydrantu, 

d) evidování záznamů o provedených kontrolách a revizích, a to po dobu 

nejméně 5 let,  

e) překategorizování jednoho provozního podzemního hydrantu na požární 

nadzemní hydrant, 

f) preferovaný požární nadzemní hydrant i požární nádrže řádně označit 

platnými tabulkami,   

g) vydefinovat nouzové zdroje požární vody. 

   

Z hlediska ekonomické náročnosti je pro funkční adaptaci systému zásobování 

požární vody největší zátěží překategorizování provozního podzemního hydrantu na 

požární nadzemní hydrant. Ostatní záležitosti jsou spíše administrativního rázu, kde se 

nepředpokládá velká finanční zátěž.  

7.7 Hodnocení zásobování požární vody obce Napajedla 

Problematika zhodnocení stávajícího stavu zdrojů požární vody pro obec Napajedla 

je dobrá. Hodnocení jednotlivých zdrojů je následující: 

a) první zdroj, řeka Morava, je plně dostačující pro zásobování vymezené části 

obce se dvěmi čerpacími stanovišti s celkovým průtokem 110 m3·s-1,  
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b) v rámci druhého zdroje, slepá ramena řeky Moravy – Stará Morava                         

a Pahrbek-Pěnné, je zdroj Stará Morava zcela nepoužitelný, jelikož k tomuto 

zdroji nevede žádná zpevněná komunikace, není zde zřízeno žádné čerpací 

stanoviště a nachází se zcela mimo zastavěnou část obce. Naproti tomu 

Pahrbek-Pěnné je použitelným zdrojem, kde lze za čerpací stanoviště 

považovat molo vodního útvaru. Ve vzdálenosti cca 100 m od mola je velké 

parkoviště s možností otáčení vozidel, 

c) třetí zdroj, hydrantová síť obce, není kompletně proměřen. V rámci 

provedených měření byly změřeny dva hydranty, a to podzemní hydrant Na 

Malině u č. p. 873 a nadzemní hydrant Nábřeží u č. p. 1328 s výsledky: 

vydatnost 20,32 l·s-1, hydrodynamický tlak 0,42 MPa a druhý vydatnost 

23,53 l·s-1 a hydrodynamický tlak 0,54 MPa (viz příloha č. 2). Jelikož se 

jedná o dva hydranty, kde každý je z jiného tlakového pásma, dá se usuzovat, 

že tlakové poměry v obci Napajedla jsou pravděpodobně použitelné pro 

celou obec. 

V rámci úpravy zdrojů není v tomto případě potřeba velkých změn v rozmístění 

zdrojů (viz příloha č. 1, část 4., bod b). Je zde pouze zapotřebí při zachování stávajících 

zdrojů část provozních hydrantů (20 podzemních hydrantů) přeřadit do kategorie požárních 

hydrantů s odpovídajícími normovými parametry a zbytek hydrantů ponechat v zatřídění 

do provozních hydrantů V části území Prusinky bude nejvhodnější zřídit požární nádrž 

z důvodu, že žádný stávající zdroj požární vody nezasahuje až do tohoto sektoru.  

 

Tabulka 8 Kategorizace rizik obce Napajedla 

Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

zastavěné území není kompletně pokryto zdroji 5 5 5 100 I. 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

neprováděny revize zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 5 3 4 60 II. 

zdroje nejsou označeny požárními tabulkami 5 2 2 20 III. 

nedostatečné tlakové poměry ve vodovodní síti 2 3 2 12 IV. 

nejsou zřízena čerpací stanoviště 3 3 3 21 III. 

laxní edukace osob 4 2 3 24 III. 
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Náprava systému zásobování požární vody vychází z následujících bodů: 

a) provádění pravidelných kontrol čerpacích stanovišť s periodou nejméně 1x za 

rok pro zajištění provozního stavu, 

b) provádění pravidelných revizí minimálně 1x za rok na preferovaném 

požárním nadzemním hydrantu, 

c) vybudovat požární zdroj v části Prusinky, 

d) evidování záznamů o provedených kontrolách a revizích, a to po dobu 

nejméně 5 let,  

e) překategorizování dvaceti provozních podzemních hydrantů na požární 

nadzemní hydrant a řádně označit platnými tabulkami, 

f) vybudovat odpovídajícím způsobem čerpací stanoviště na vodní nádrži 

Pahrbek-Pěnné, vyřadit vodní nádrž Stará Morava z evidence zdrojů pro 

neefektivní použití, 

g) preferovaný požární nadzemní hydrant i požární nádrže řádně označit 

platnými tabulkami.   

   

Z hlediska ekonomické náročnosti je pro funkční adaptaci systému zásobování 

požární vody největší zátěží vybudování požární nádrže v části Prusinky. Dále pak velká 

finanční náročnost na překategorizování provozních podzemních hydrantů na požární 

nadzemní hydranty. V neposlední části je ekonomická náročnost také kladena na 

vybudování čerpacího stanoviště na vodní nádrži Pahrbek-Pěnné. Ostatní záležitosti jsou 

zanedbatelné finanční povahy, kde se nepředpokládá velká finanční zátěž. 

7.8 Hodnocení zásobování požární vody obce Oldřichovice 

Problematika zhodnocení stávajícího stavu zdrojů požární vody pro obec 

Oldřichovice je dobrá.  Hodnocení jednotlivých zdrojů je následující: 

a) první zdroj, požární nádrže u obecního úřadu a Na Pasekách, jsou plně 

dostačující pro zásobování celé obce se svým celkovým objemem 115 m3, 

b) druhý zdroj, preferovaný požární nadzemní hydrant u č. p. 45, odpovídá 

normovým parametrům z hlediska požadované vydatnosti, a to 12,91 l·s-1, 

zato hydrodynamický tlak svou naměřenou hodnotou 0,19 MPa již nesplňuje 
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minimální hodnotu (viz příloha č. 2). Pro forma dá se i toto požadovat za 

krajní mez, 

c) třetí zdroj, vodovodní síť, není kompletně proměřen. Dá se vycházet pouze z 

místních tlakových podmínek a pásem.  

V rámci úpravy zdrojů není v tomto případě potřeba změna rozmístění zdrojů (viz 

příloha č. 1, část 5., bod b). 

Nouzové zásobování požární vody, tedy záložní varianta, je v případě obce možné 

stanovit řeku Moravu v Napajedlech. Tento zdroj je od středu obce vzdálen přibližně                   

2,5 km a vydatnost zdroje je cca 55 m3
·s-1. 

 

Tabulka 9 Kategorizace rizik obce Oldřichovice 

Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

neprováděny revize zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 5 3 4 60 II. 

zdroje nejsou označeny požárními tabulkami 5 2 2 20 III. 

není zajištěno nouzové zásobování  3 3 3 21 III. 

nedostatečné tlakové poměry ve vodovodní síti 4 3 3 36 III. 

laxní edukace osob 2 2 3 18 IV. 

 

Pro adaptaci systému je jednoznačné napravit: 

a) provádění pravidelných kontrol s periodou nejméně 1x za rok pro zajištění 

provozního stavu a 1x za měsíc pro zjištění zásoby požární vody a její jakosti 

v požárních nádržích, 

b) provádění pravidelných revizí minimálně 1x za rok na preferovaném 

požárním nadzemním hydrantu,   

c) evidování záznamů o provedených kontrolách a revizích, a to po dobu 

nejméně 5 let, 

d) preferovaný požární nadzemní hydrant i požární nádrže řádně označit 

platnými tabulkami, 
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e) vydefinovat nouzové zdroje požární vody pro obec.   

Z hlediska ekonomické náročnosti je pro funkční adaptaci systému zásobování 

požární vody největší zátěží zhotovení a osazení odběrných míst příslušnými požárními 

tabulkami. Náročnost ostatních rizik je spíše administrativního rázu, kde je možnost 

souvislého rozložení finanční zátěž do individuálních období.  

7.9 Hodnocení zásobování požární vody obce Otrokovice 

Problematika zhodnocení stávajícího stavu zdrojů požární vody pro obec Otrokovice 

je dobrá. Hodnocení jednotlivých zdrojů je následující: 

a) vodní zdroj, řeka Morava, je dostačující pro zásobování vymezené části obce 

s jedním čerpacím stanovištěm o průtoku 55 m3·s-1, 

b) druhý vodní zdroj, řeka Dřevnice, je zcela nepoužitelný. Na vodním toku 

není zřízeno či vybudováno žádné čerpací stanoviště a profilové podmínky 

neumožňují odběr vody z řeky bez jakékoliv úpravy břehů,  

c) třetí zdroj, vodní nádrž Štěrkoviště, je považován za nevyčerpatelný a trvale 

použitelný zdroj. Na této nádrži není oficiálně vybudováno žádné čerpací 

stanoviště, avšak místní podmínky umožňují využití severní strany nádrže 

s vybudovanou betonovou pláží a asfaltovou příjezdovou cestou a jižní strany 

u zastávky MHD, 

d) čtvrtý zdroj, požární nádrž – stará náves, je plně dostačující pro zásobování 

většiny území místní části Kvítkovice se svým celkovým objemem 145 m3, 

e) pátý zdroj, hydrantová síť obce, není kompletně proměřen. V rámci 

provedených měření byly změřeny čtyři preferované požární nadzemní 

hydranty, a to na ulici Svobodova u č. p. 1314, na ulici Příčná u č. p. 1614, na 

ulici Tř. Spojenců u č. p. 1243 a na ulici Bartošova u č. p. 245. Tyto změřené 

hydranty až na hydrant, který je umístěn na ulici Bartošova, obstály ve svých 

normou požadovaných parametrech (viz příloha č. 2). Z tohoto měření                     

i z geografické polohy, vzhledem k umístění v soustavě SV Zlín, jsou tlakové 

parametry v obci příznivé a je jistá možnost použitelnosti vodovodní sítě 

s osazenými hydranty pro celou obec. 
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V rámci úpravy zdrojů není v tomto případě potřeba velkých změn v rozmístění 

zdrojů (viz příloha č. 1, část 5., bod b). Je zde pouze zapotřebí při zachování stávajících 

zdrojů část provozních hydrantů (23 podzemních hydrantů) přeřadit do kategorie požárních 

hydrantů s odpovídajícími normovými parametry.   

Obec nekonkretizuje ve svém požárním řádu, kdo je za obec odpovědný v provádění 

kontrol, revizí, vedení dokumentace o těchto procedurách a jakým způsobem bude toto 

prováděno. Vymezuje pouze kontroly u hydrantů, a to jednou za rok u tzv. preferovaných 

(viz příloha č. 2) a u zbytku hydrantů jednou za 5 let. Tuto povinnost dává na bedra 

provozovateli vodovodní sítě.  

Nouzové zásobování zajistit jiným typem zdroje než hydrantovou sítí. Při přerušení 

dodávky do vodovodní sítě je vyřazen jak jeden z primárních zdrojů zásobování, tak právě 

i nouzový zdroj požární vody.  V tomto případě by nejlépe vyhovoval přirozený zdroj, a to 

řeka Morava pro svou nevyčerpatelnost, vydatnost a použitelnost. 

 

Tabulka 10 Kategorizace rizik obce Otrokovice 

Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 3 4 5 60 II. 

neprováděny revize zdrojů požární vody 4 4 5 80 II. 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 1 2 4 8 IV. 

zdroje nejsou označeny požárními tabulkami 5 2 2 20 III. 

není zajištěno nouzové zásobování  3 3 3 21 III. 

nedostatečné tlakové poměry ve vodovodní síti 2 3 3 18 III. 

nejsou zřízena čerpací stanoviště 4 3 3 36 III. 

laxní edukace osob 2 2 3 12 III. 

  

Náprava systému zásobování požární vody vychází z následujících bodů: 

a) provádění pravidelných kontrol 1x za měsíc pro zjištění zásoby požární vody 

a její jakosti v požární nádrži, 

b) provádění pravidelných revizí minimálně 1x za rok na preferovaných 

požárních nadzemních hydrantech, 
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c) evidování záznamů o provedených kontrolách a revizích, a to po dobu 

nejméně 5 let,  

d) vyřadit řeku Dřevnici ze seznamu zdrojů požární vody pro neekonomičnost 

vůči zřízení čerpacích stanovišť, 

e) přesně určit zdroj nouzového zásobování požární vody, 

f) překategorizování dvaceti tří provozních podzemních hydrantů na požární 

nadzemní hydrant a řádně označit platnými tabulkami, 

g) preferované požární nadzemní hydranty, požární nádrž a čerpací stanoviště na 

vodních tocích a vodní nádrži řádně označit platnými tabulkami.   

   

Z hlediska ekonomické náročnosti je pro funkční adaptaci systému zásobování 

požární vody největší zátěží překategorizování provozních podzemních hydrantů na 

požární nadzemní hydranty. V neposlední části je ekonomická náročnost také kladena na 

vybudování adekvátního čerpacího stanoviště na vodní nádrži Štěrkoviště. Ostatní 

záležitosti jsou zanedbatelné ekonomické hodnoty, kde se nepředpokládá velká finanční 

zátěž. 

7.10 Hodnocení zásobování požární vody obce Pohořelice 

Problematika zhodnocení stávajícího stavu zdrojů požární vody obce Pohořelice je 

dobrá, ale s výhradami. Hodnocení jednotlivých zdrojů je následující: 

a) první zdroj, hydrantová síť, není kompletně proměřen. V rámci provedených 

měření byl změřen jeden preferovaný požární nadzemní hydrant, a to na ulici 

Pod Zámkem u č. p. 106. Tento hydrant obstál pouze, v požadované 

vydatnosti, a to 12,61 l·s-1. V parametru hydrodynamického tlaku zkoušený 

hydrant neobstál, a to s výsledkem 0,17 MPa. Jelikož se vodovodní síť obce 

nachází pouze v jednom tlakovém pásmu, dá se s jistotou říci, že hydrantová 

síť nebude splňovat nároky stanovené příslušnou normou. Pro tento zdroj tak 

opět vyvstává otázka vybudování ATS na určených místech pro zajištění 

příznivých tlakových poměrů, 

b) druhý zdroj, požární nádrž Močidla, svým objemem 12 m3 neodpovídá 

minimální požadované kapacitě 14 m3. Ovšem jako hraniční mez lze i s tímto 
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uvažovat jako se zdrojem požární vody, avšak s upozorněním o zvýšení 

kapacity nádrže minimálně 2 m3,  

c) třetí zdroj, požární studny Kostelík (2 studny), Potoky (4 studny), Náves                    

(5 studní), Nade Dvorem (1 studna), Chaloupky (2 studny) a Dolina                        

(1 studna), nemůže být se svými jednotlivými objemy 5 m3 brán jako zdroj 

požární vody. U dvou požárních studní Náves (dílčí kapacita 10 m3), které 

jsou situovány vedle sebe, lze chápat jako součet dílčích kapacit s celkovou 

kapacitou 20 m3.  

V rámci úpravy zdrojů, je v tomto případě určitá potřeba změny v rozmístění zdrojů                 

(viz příloha č. 1, část 7., bod b). Přesněji řečeno požární studny, kromě dvou studní Náves 

o kapacitách 10 m3, vyřadit z kategorie primárních zdrojů požární vody a pro potřebu obce 

lze zaevidovat jako další variantu do nouzových zdrojů. 

Nouzové zásobování požární vody, tedy záložní varianta, je v případě obce možné 

stanovit řeku Moravu v Napajedlech. Tento zdroj je od středu obce vzdálen přibližně                 

2,5 km a vydatnost zdroje je 55 m3
·s-1. 

 

Tabulka 11 Kategorizace rizik obce Pohořelice 

Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

neprováděny revize zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 5 3 4 60 II. 

zdroje nejsou označeny požárními tabulkami 5 2 2 20 III. 

není zajištěno nouzové zásobování  3 3 3 21 III. 

nedostatečné tlakové poměry ve vodovodní síti 4 3 3 36 III. 

laxní edukace osob 4 2 3 24 III. 

 

Náprava systému zásobování požární vody vychází z následujících bodů: 

a) provádění pravidelných kontrol s periodou nejméně 1x za rok pro zajištění 

provozního stavu a 1x za měsíc pro zjištění zásoby požární vody a její jakosti 

v požární nádrži, 
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b) provádění pravidelných revizí minimálně 1x za rok na preferovaných 

požárních nadzemních hydrantech, 

c) evidování záznamů o provedených kontrolách a revizích, a to po dobu 

nejméně 5 let,  

d) navýšit kapacitu požární nádrže Močidla o min. 2 m3, 

e) přesně určit zdroj nouzového zásobování požární vody, 

f) preferovaný požární nadzemní hydrant, požární nádrž a požární studny řádně 

označit platnými tabulkami, 

g) požární studny vyřadit z primárních zdrojů pro nezajištění minimálních 

požadovaných hodnot kapacity.   

   

Z hlediska ekonomické náročnosti je pro funkční adaptaci systému zásobování 

požární vody největší zátěží varianta výstavby ATS pro posílení tlaků v celé vodovodní síti 

a tím lepší využití stávajících hydrantů pro jejich použití. Ostatní záležitosti jsou spíše 

zanedbatelné ekonomické hodnoty, kde se nepředpokládá větší finanční zátěž. 

7.11 Hodnocení zásobování požární vody obce Spytihněv 

Problematika zhodnocení stávajícího stavu zdrojů požární vody pro obec Spytihněv 

je rozporuplná. Obec nemá vypracovanou OZV – požární řád obce, čímž není splněna 

základní podmínka řádného určení zdrojů, jejich kontrol, revizí atd. Hodnocení 

jednotlivých zdrojů je následující: 

a) první dva zdroje, řeka Morava a Baťův kanál, jsou dostačující pro 

zásobování vymezené části obce o přibližném průtoku 55 m3·s-1. Tento zdroj 

se dá tedy považovat za nevyčerpatelný a trvale použitelný. Chybou                      

v určení těchto vodních toků, jako samostatně oddělených dvou zdrojů, je 

v tom, že čerpací stanoviště na řece Moravě a Baťově kanálu jsou identická, 

proto nemůžeme brát tato stanoviště jako dva samostatné zdroje požární 

vody, ale pouze jako jeden zdroj, 

b) druhý zdroj, vodní nádrž - slepé rameno Pod Zahrádkami, je svou kapacitou 

5 000 m3 dostačujícím zdrojem pro zásobení dané vymezené plochy území 

obce. Pro lepší adaptaci této nádrže je zřízení odpovídajícího čerpacího 

stanoviště. Stávající čerpací stanoviště je jen formou zpevněné betonové 
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plochy pro vypouštěcí stavidlo, což neodpovídá požadavkům příslušné 

normy28, 

c)  třetí zdroj, hydrantová síť obce, není kompletně proměřen. V rámci 

provedených měření byl změřen jeden preferovaný požární nadzemní 

hydrant, a to na ulici Spytihněv u č. p. 1. Tento hydrant obstál pouze, co se 

týče normou požadované vydatnosti, a to 8,25 l·s-1. V parametru 

hydrodynamického tlaku zkoušený hydrant neobstál, a to s výsledkem               

0,11 MPa. Jelikož se vodovodní síť obce nachází pouze v jednom tlakovém 

pásmu a to ještě na konci jednoho z úseku SV Zlín, dá se s přesnou jistotou 

říci, že hydrantová síť nebude splňovat nároky stanovené příslušnou 

normou. Pro tento zdroj tak vyvstává otázka vybudování ATS na určených 

místech pro zajištění příznivých tlakových poměrů.  

V rámci úpravy zdrojů není v tomto případě potřeba velkých změn v rozmístění 

zdrojů (viz příloha č. 1, část 8., bod b). Je zde pouze zapotřebí při zachování stávajících 

zdrojů část provozních hydrantů (6 podzemních hydrantů) přeřadit do kategorie požárních 

hydrantů s odpovídajícími normovými parametry a v úseku podél staré napajedelské cesty 

vybudovat dvě nová odběrná místa (nadzemní hydranty).   

Nouzové zásobování zajistit odpovídajícím způsobem. Pro obec Spytihněv by byla 

nejpříznivější varianta řeka Moravy či vodní nádrž poblíž Spytihněvského dvora. Tato 

nádrž je cca 2 km vzdálená od pomyslného středu obce a má kapacitu minimálně                    

10 000 m3.  

 

Tabulka 12 Kategorizace rizik obce Spytihněv 

Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

není zpracována OZV – požární řád  5 3 4 60 II. 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

neprováděny revize zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 5 3 4 60 II. 

                                                 
28 ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody. 
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Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

zdroje nejsou označeny požárními tabulkami 5 2 2 20 III. 

není zajištěno nouzové zásobování  3 3 3 21 III. 

nedostatečné tlakové poměry ve vodovodní síti 4 3 3 36 III. 

nejsou zřízena čerpací stanoviště 4 3 3 36 III. 

laxní edukace osob 4 2 3 24 III. 

 

Náprava systému zásobování požární vody vychází z následujících bodů: 

a) zpracovat požární řád obce,  

b) provádění pravidelných kontrol s periodou nejméně 1x za rok pro zajištění 

provozního stavu,  

c) provádění pravidelných revizí minimálně 1x za rok na preferovaných 

požárních nadzemních hydrantech, 

d) evidování záznamů o provedených kontrolách a revizích, a to po dobu 

nejméně 5 let,  

e) dobudovat záložní čerpací stanoviště na Baťově kanálu, 

f) zřídit adekvátní čerpací stanoviště na vodní nádrži – slepé rameno Pod 

Zahrádkami, 

g) přesně určit zdroj nouzového zásobování požární vody, 

h) překategorizování šesti provozních podzemních hydrantů na požární 

nadzemní hydranty, 

i) osadit vodovodní síť v definovaných místech území obce (viz příloha č. 1, 

část 8., bod b) dvěma novými požárními nadzemními hydranty a řádně 

označit platnými tabulkami,  

j) preferované požární nadzemní hydranty a čerpací stanoviště na vodních 

tocích a vodní nádrži řádně označit platnými tabulkami, 

k) zvážit možnost vybudování ATS v lokalitě obce Spytihněv pro posílení tlaku 

nejenom pro veřejné využití, ale i v rámci zdroje požární vody. 

 Z hlediska ekonomické náročnosti je pro funkční adaptaci systému zásobování 

požární vody největší zátěží vybudování nového čerpacího stanoviště na vodní nádrži Pod 

Zahrádkami a záložní čerpací stanoviště na Baťově kanálu. Dále je určitě kladena značná 
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finanční zátěž na vybudování dvou nových nadzemních hydrantů a překategorizování 

provozních podzemních hydrantů na požární nadzemní hydranty. Při úvaze vybudování 

ATS, bude tato varianta klást největší finanční zátěž pro obec. Ostatní záležitosti jsou 

zanedbatelné ekonomické hodnoty, kde se nepředpokládá velká finanční zátěž. Náročnost 

bude spíše administrativního rázu. 

7.12 Hodnocení zásobování požární vody obce Tlumačov 

Problematika zhodnocení stávajícího stavu zdrojů požární vody pro obec Tlumačova 

je velmi dobrá. Hodnocení jednotlivých zdrojů je následující: 

a) první zdroj, vodovodní síť obce, není kompletně proměřen. Jak už bylo 

řečeno, v rámci provedených měření byly změřeny dva preferované požární 

nadzemní hydranty, a to na ulici Metlov u č. p. 873 a na ulici Dolní u č. p. 

105 s výsledky: vydatnost prvního hydrantu 17,98 l·s-1, hydrodynamický tlak 

0,28 MPa a druhý hydrant s vydatností 20,31 l·s-1 a hydrodynamickým 

tlakem 0,34 MPa (viz příloha č. 2). Jelikož se jedná o dva hydranty ze 

stejného tlakového pásma a obec je dimenzována pouze na jedno tlakové 

pásmo, mimo osadu Skály, kde je zásobování vody přímo z ÚV Tlumačova, 

dají se předpokládat příznivé tlakové poměry, jelikož se obec nachází na 

samostatné větvi přímo od SV Zlín (směr sever), 

b) druhý zdroj, Tlumačovská tůňka na ul. Klasické, je se svou kapacitou 

odpovídajícím zdrojem pro vymezené území bez nutnosti větších úprav,    

c) třetí zdroj, rybníček u Metalšrotu  - tzv.„ Písák, je se svou kapacitou 

odpovídajícím zdrojem pro vymezené území ovšem s nutností vybudování 

odpovídajícího čerpacího stanoviště a úpravou břehu pro zlepšení přístupu      

i pro těžkou techniku,    

d) čtvrtý zdroj, rybník areálu bývalé cementárny, je se svou kapacitou 

odpovídajícím zdrojem pro vymezené území bez nutnosti větších úprav.  

V rámci úpravy zdrojů není v tomto případě potřeba velkých změn v rozmístění 

zdrojů (viz příloha č. 1, část 9., bod b). Je zde pouze zapotřebí při zachování stávajících 

zdrojů část provozních hydrantů (4 podzemních hydrantů) přeřadit do kategorie požárních 
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hydrantů s odpovídajícími normovými parametry a v osadě Skály přeřadit dva hydranty 

z kategorie provozní na kategorii požární.  

Problematika nouzového zásobování požární vody je řešena hydrantovou sítí, což je 

jeden z primárních zdrojů požární vody pro obec, ale je i zároveň určen jako nouzový 

zdroj. Tudíž je zde patrná existence, v případě výpadku dodávky vody, rizika ohrožení 

duálně nastaveného systému zásobování. Jako náhradu nouzového zásobování, bychom si 

mohli představit v řece Moravě, která protéká kolem obce ve vzdálenosti od pomyslného 

středu cca 2 km s průměrnou kapacitou zdroje 55 m3
·s-1. 

Obec uvádí, že provádí kontroly zdrojů pouze 1x za 2 roky, což není v souladu 

s právními předpisy a samozřejmě dokumentace o provedených kontrolách a revizích není 

vedena, tudíž není zpětně dohledatelné, zdali kontroly opravdu proběhly.  

 

Tabulka 13 Kategorizace rizik obce Tlumačov 

Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 1 3 4 12 III. 

neprováděny revize zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 5 3 4 60 II. 

zdroje nejsou označeny požárními tabulkami 5 2 2 20 III. 

není zajištěno nouzové zásobování  3 3 3 21 III. 

nedostatečné tlakové poměry ve vodovodní síti 2 3 3 18 III. 

nejsou zřízena čerpací stanoviště 4 3 3 36 III. 

laxní edukace osob 2 2 3 12 III. 

 

Náprava systému zásobování požární vody vychází z následujících bodů: 

a) provádění pravidelných kontrol s periodou nejméně 1x za rok pro zajištění 

provozního stavu,  

b) provádění pravidelných revizí minimálně 1x za rok na preferovaných 

požárních nadzemních hydrantech, 

c) evidování záznamů o provedených kontrolách a revizích, a to po dobu 

nejméně 5 let,  
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d) zřídit adekvátní čerpací stanoviště na vodní nádrži rybníček u Metalšrotu  - 

tzv.„ Písák, 

e) překategorizování celkem šesti provozních podzemních hydrantů na požární 

nadzemní hydranty a řádně označit platnými tabulkami,  

f) přesně určit adekvátní zdroj nouzového zásobování požární vody, 

g) preferované požární nadzemní hydranty a požární nádrže označit platnými 

tabulkami. 

Z hlediska ekonomické náročnosti je pro funkční adaptaci systému zásobování 

požární vody největší zátěží vybudování nového čerpacího stanoviště na vodní nádrži 

Písák a zátěž na překategorizování provozních podzemních hydrantů na požární nadzemní 

hydranty. Ostatní záležitosti jsou zanedbatelné ekonomické hodnoty, kde se nepředpokládá 

velká finanční zátěž. Náročnost bude opět spíše administrativního rázu. 

7.13 Hodnocení zásobování požární vody obce Žlutava 

Problematika zhodnocení stávajícího stavu zdrojů požární vody obce Žlutava je 

neuspokojivá. Hodnocení jednotlivých zdrojů je následující: 

a) první zdroj, hydrantová síť, není kompletně proměřen. V rámci provedených 

měření byl změřen jeden preferovaný požární nadzemní hydrant, kterým obec 

disponuje, a to na adrese Žlutava u č. p. 123 s výsledkem: vydatnost hydrantu 

8,25 l·s-1 a hodnota hydrodynamického tlaku 0,07 MPa. Tento preferovaný 

hydrant tudíž neobstál v požadované hodnotě hydrodynamického tlaku. 

Jelikož se vodovodní síť obce nachází ve dvou tlakových pásmech, dá se 

s jistou možností předpokládat, že druhé tlakové pásmo nebude disponovat 

lepšími parametry, jelikož majitel a správce sítě VaK Zlín, a. s. vytipovala 

tento hydrant za účelem toho, že by měl splňovat nejlepší parametry ze všech 

provozních hydrantů osazených na vodovodním řadu obce. Ovšem pro 

potvrzení této hypotézy by bylo zapotřebí důkladnější rozbor sítě z hlediska 

provedení měření požadovaných parametrů. Budeme-li tedy vycházet 

z prvního tvrzení, bylo by zapotřebí ve dvou tlakových pásmech paralelně 

vybudovat posilovací ATS, 
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b) druhý zdroj, požární nádrž u požární zbrojnice, je svou kapacitou vhodným 

zdrojem pro zabezpečení plošně vymezeného území. 

V rámci úpravy zdrojů je v tomto případě potřeba změn v rozmístění zdrojů pro 

zachování požadovaných normových parametrů (viz příloha č. 1, část 10., bod b). Je zde 

zapotřebí při zachování stávajících zdrojů část provozních hydrantů  (3 podzemní 

hydranty) přeřadit do kategorie požárních nadzemních hydrantů s odpovídajícími 

normovými parametry. Dále v části Žlaby bude nejpříznivější variantou vybudovat požární 

nádrž při zachování minimálních požadovaných parametrů nádrže dle příslušných norem. 

V neposlední řadě pro pokrytí částí Kozinec a Romanice bude nejekonomičtější osadit dva 

nové požární hydranty, v každé části jeden.  

V problematice určení nouzového zásobování požární vody je pro obec nejlepší 

variantou řeka Morava, konkrétně Bělovský jez. Tento objekt je vzdálen od pomyslného 

středu obce cca 3,5 km a jedná se o trvale použitelný nevyčerpatelný a akceschopný zdroj 

s průměrnou kapacitou 55 m3
·s-1. 

 

Tabulka 14 Kategorizace rizik obce Žlutava 

Nebezpečí P N H mR 
Riziková 

kategorie 

zastavěné území není kompletně pokryto zdroji 5 5 5 100 I. 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

neprováděny revize zdrojů požární vody 5 3 4 60 II. 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 5 3 4 60 II. 

zdroje nejsou označeny požárními tabulkami 5 2 2 20 III. 

není zajištěno nouzové zásobování  3 3 3 21 III. 

nedostatečné tlakové poměry ve vodovodní síti 4 3 3 36 III. 

laxní edukace osob 4 2 3 24 III. 

 

Náprava systému zásobování požární vody vychází z následujících bodů: 

a) obec zcela pokrýt zdroji požární vody,   
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b) provádění pravidelných kontrol s periodou nejméně 1x za rok pro zajištění 

provozního stavu a 1x za měsíc pro zjištění zásoby požární vody a její jakosti 

v požární nádrži, 

c) provádění pravidelných revizí minimálně 1x za rok na preferovaném 

požárním nadzemním hydrantu,   

d) evidování záznamů o provedených kontrolách a revizích, a to po dobu 

nejméně 5 let, 

e) překategorizování celkem tří provozních podzemních hydrantů na požární 

nadzemní hydranty a řádně označit platnými tabulkami, 

f) vybudování nové požární nádrže v části Žlaby, 

g) osazení dvou nových požárních nadzemních hydrantů ve výše 

specifikovaných lokalitách,  

h) preferovaný požární nadzemní hydrant i požární nádrž řádně označit platnými 

tabulkami,   

i) nové určení nouzového zásobování požární vody, 

j) zvážit možnost vybudování ATS v lokalitě obce Žlutava pro posílení tlaku 

nejenom pro veřejné využití, ale i v rámci zdroje požární vody. 

Z hlediska ekonomické náročnosti je pro funkční adaptaci systému zásobování 

požární vody největší zátěží zhotovení a osazení požární nádrže a dvou nadzemních 

hydrantů v nepokrytých lokalitách obce. Dále v rámci překategorizování provozních 

podzemních hydrantů na požární nadzemní hydranty je také nemalá finanční zátěž pro 

obec. Obec musí stanovit prioritně, které zdroje adaptuje nejdříve vzhledem k jejím 

finančním možnostem. Při úvaze vybudování ATS, bude tato varianta klást největší 

finanční zátěž pro obec. Ostatní záležitosti jsou spíše administrativního rázu, kde se 

nepředpokládá velká finanční zátěž.  
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8  Souhrnné hodnocení zásobování požární vody    

Na základě dílčích hodnocení příslušných obcí provedeme celkové souhrnné 

hodnocení pro srovnání jednotlivých úrovní zabezpečení zdrojů požární vody. V níže 

uvedeném (tab. č. 15) hodnocení, bude pro nás největším ukazatelem kategorie rizik                         

I. a II., jelikož tato rizika vyžadují neodkladnou urgentnost v provedení bezpečnostních 

opatření a po dobu provádění nápravy zajištění adekvátního nouzového opatření.   

 

Tabulka 15 Souhrnné hodnocení kategorizace rizika obcí 

Analyzovaná 

obec 
Nejrizikovější faktory 

Kategorie 

rizika 

Umístění 

(1 - nejlepší) 

Bělov 
neprováděny revize zdrojů požární vody 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 

II. 

II. 
1. – 3. 

Halenkovice 

zastavěné území není kompletně pokryto zdroji 

není zpracována OZV – požární řád  

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 

neprováděny revize zdrojů požární vody 

I. 

II. 

II. 

II. 

8. – 10. 

Komárov 

není zpracována OZV – požární řád 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 

neprováděny revize zdrojů požární vody 

nevedena dokumentace o kontrolách a revizích 

II. 

II. 

II. 

II. 

6. – 7. 

Napajedla 

zastavěné území není kompletně pokryto zdroji 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 

neprováděny revize zdrojů požární vody 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 

I. 

II. 

II. 

II. 

8. – 10. 

Oldřichovice 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 

neprováděny revize zdrojů požární vody 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 

II. 

II. 

II. 

4. – 5. 

Otrokovice 
neprováděny kontroly zdrojů požární vody 

neprováděny revize zdrojů požární vody 
 

II. 

II. 
1. – 3. 

Pohořelice 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 

neprováděny revize zdrojů požární vody 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 

II. 

II. 

II. 

4. – 5. 
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Analyzovaná 

obec 
Nejrizikovější faktory 

Kategorie 

rizika 

Umístění 

(1 - nejlepší) 

Spytihněv 

není zpracována OZV – požární řád 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 

neprováděny revize zdrojů požární vody 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 

II. 

II. 

II. 

II. 

6. – 7. 

Tlumačov 
neprováděny revize zdrojů požární vody 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 

II. 

II. 
1. – 3. 

Žlutava 

zastavěné území není kompletně pokryto zdroji 

neprováděny kontroly zdrojů požární vody 

neprováděny revize zdrojů požární vody 

nevedená dokumentace o kontrolách a revizích 

I. 

II. 

II. 

II. 

8. – 10.  

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že za největší nepřijatelné riziko spojené se 

zabezpečením zdrojů požární vody je právě to, že obce nejsou zcela pokryty zdroji                        

a vznikají tak prázdná místa. V případě obce Halenkovice, je tato obce nepokryta z 1/3, což 

je velice alarmující zjištění. U obce Žlutava je toto procento menší, ale i tak se dá hovořit     

o ploše cca 0,5 km2 zastavěného území. U obce Napajedla je nepokrytost sice 

zanedbatelná, vztaženo na její vlastní velikost plošné rozlohy, ale i toto riziko zde 

přetrvává a nemělo by býti opomenuto.  

Jako nežádoucí riziko je zatříděn vlastní kontrolní mechanismus, který v drtivé 

většině funguje neefektivně anebo není tento mechanismus vůbec nastaven. Zdroje požární 

vody nebo ať už jakýkoliv systém, mechanismus, struktura, řád či soustava, které nemají 

nastaveny kontrolní mechanismy, častokrát destabilizují celou strukturu systému. Žádný 

mechanismus nepracuje na principu perpetuum mobile.  

 Jako další nežádoucí riziko je nezpracovanost OZV – požární řád obce. Toto riziko 

trvá u obcí Halenkovice, Spytihněv a Komárov. Obec Komárov má alespoň zpracován 

seznam zdrojů pro použití k zásobování požární vody na rozdíl od dvou ostatních obcí, 

které nemají zpracovaný základní právní dokument pro stanovení a zabezpečení PO ve své 

obci. 
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V neposlední řadě nesmíme opomenout na trvalou přítomnost nebezpeční ve smyslu 

laxní edukace osob pověřených zabezpečením systému zásobování požární vody, a to 

v jakékoliv míře. V tomto ohledu je na vině značná neodbornost osob či úředníků 

obstarávající tyto záležitosti v působnosti obcí. Tito úředníci by se měli prioritně obracet 

na HZS kraje v případě jakýchkoliv nesrovnalostí a naopak HZS kraje by měl více 

kontrolovat plnění všech úkolů vyvstávajících z této problematiky. Toto ovšem z praxe 

vůbec neprobíhá a tak není jakákoliv zpětná vazba ve směru tam i zpět.  

Nejlepší variantou pro zdárný chod systému by bylo pořádání odborných seminářů 

HZS kraje pro orgány obce, aby měly přesnou představu, co se vyžaduje a co má obec 

plnit. Ovšem v tom případě musí být na obou dvou stranách vytvořen jednotný konsenzus.    
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9 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posouzení stávajícího zabezpečení zdrojů požární vody, 

definovaní rizik na základě působení přírodních a antropogenních vlivů, analýza                            

a hodnocení rizik a návrh adaptace systému zásobování požární vody pro ORP Otrokovice. 

 Provedl jsem rozbory náležících právních předpisů pro utvoření určité představy                 

o fungování příslušných mechanismů zajišťování zdrojů požární vody na obecní úrovni. 

V návaznosti na tuto kapitolu, především na OZV – požární řád obce, byla představena 

jednoduchá analogie pro správné zatřídění a vysvětlení elementárních principů 

kvalifikování vodních zdrojů, odběrných objektů a odběrných míst, na základě kterého 

jsou určovány zdroje vod pro hašení.   

V rovině rozboru a hodnocení rizik, jsem vypracoval analýza formou jednoduché 

bodové polokvantitativní metody, na jejímž základě jsem zjistil příslušná nebezpečí                             

a především jejich míru rizika. Výsledkem této analýzy jsem shledal, že obce, které mají 

relativně nejlepší výsledek analýzy hodnocení zdrojů požární vody, jsou Otrokovice, 

Tlumačov a Bělov. Naopak k nejhůře hodnoceným obcí se řadí Žlutava, Napajedla                          

a Halenkovice, a to především z důvodu, že nedostatečně nepokrývají svá území zdroji 

požární vody. Pro názornou adaptaci těchto zdrojů jsem vypracoval mapové podklady na 

základě normou požadovaných parametrů jednotlivých typů zdrojů. Touto adaptací by 

došlo k odlehčení jednotlivých struktur výše uvedených obcí, dále k zprůhlednění často 

překombinovaných systémů a s tím i společně kladení jednodušších nároků na udržitelnost 

celého systému zásobování v akceschopném stavu. 

V průběhu zpracovávání této diplomové práce jsem dospěl k ne moc pozitivnímu 

závěru, že většina obcí z nejasných důvodů razí teorii radši více zdrojů                                     

a nekontrolovaných, než málo a kontrolovaných. Tato teorie je nejlépe výstižná třeba na 

obci Pohořelice, kde v požárním řádu má obec uvedeno 15 požárních studní, ale 

skutečnosti neodpovídá ani jedna. Při představě, že by obec opravdu poctivě konala 

kontrolní mechanismy, by brzo zjistila, že takový stav je neudržitelný a nefunkční. To 

samé platí i o obcích, které zahrnují do svých zdrojů celé hydrantové sítě. Mnohdy se jedná 

o řadu desítek až stovek hydrantů, i když obce musí bezpodmínečně znát, že vzhledem 

k jejich místním tlakovým poměrům nejsou s to, aby takový zdroj odpovídal podmínkám 

požárně bezpečnostního zařízení. 
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Jak je vidno i z uvedených rešerší, tak tato problematika zabezpečení zdrojů vod pro 

hašení je v rámci veřejného sektoru málo důkladně řešena. Je tedy na místě otázka, zdali 

kontrolní orgány nebudou muset udělat několik exemplárních případů potrestání, aby se 

obce poučily a provedly nápravy svých systémů zásobování požární vody, protože jinak se 

výrazně lepšího výsledku v této problematice nikdy nedobereme.  
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