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Anotace  

KALUŽÍKOVÁ, J. Posouzení významu dodávek požární vody z vodárenských systémů pro 

zastavěná území. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2016, 61 stran.  

 

Diplomová práce se věnuje problematice posouzení dodávek požární vody z vodárenských 

systémů pro zastavěná území. Úvodní část seznamuje se základní charakteristikou 

jednotlivých zastavěných území, vodárenským systémem a místy pro odběr požární vody. 

Na tuto část navazuje rozbor požárního zabezpečení území a řešení dodávek požární vody 

z vodovodních řádů za standardních situací. Práce vyhodnocuje současné zabezpečení 

území a předkládá možné návrhy na zlepšení situace. V závěrečné části jsou posouzeny 

rizika ohrožení funkčnosti distribuční a hydrantové sítě při vzniku mimořádných situací.  

Klíčová slova: požární zabezpečení území, vnější odběrná místa, vodárenský systém, 

distribuce vody, hydrant. 

 

Summary 

KALUŽÍKOVÁ, J. Assessing the Importance of firefighting Water Supply from Water 

Supply Systems to Built-up Areas. Diploma Thesis. Ostrava: VŠB-Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2016, 61 pages.  

 

This diploma thesis deals with assessing the importance of firefighting water supply from 

water supply systems to built-up areas. The introductory part presents a basic 

characteristics of built-up areas, water supply system and fire places for drawing water.  

This part is followed by an analysis of the fire safety of areas and solution deliveries of 

firefighting water from water supply system for standard situations. Work evaluates the 

current security area and submits suggestions for improving the situation. The final part 

assesses the risks to functional distribution and hydrant network during emergency 

situations. 

Keywords: fire safety area, external supply points, water supply system, water 

distribution, hydrants  
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1 Úvod  

Základnu pyramidy lidských potřeb tvoří fyziologické potřeby, které jsou 

bezprostředně následovány potřebou bezpečí. Fyziologickou potřebou je mimo jiné, lidská 

potřeba pitné vody. Potřebu bezpečí naplňuje fyzická bezpečnost či morální a fyziologická 

jistota. Voda využitelná pro pitné i požární účely je tedy nepostradatelnou součástí 

upokojování základních lidských potřeb. 

Vodárenské systémy tvoří základní tepny všech měst. Systémy rozvádí nejdůležitější 

tekutinu pro člověka a umožňují jeho život v civilizovaném prostředí. Zásobování pitnou 

vodou patří k samozřejmým požadavkům obyvatel zastavěných území. Existence 

odpovídajících služeb technické infrastruktury obecně svědčí o vyspělosti společnosti a je 

předpokladem jejího dalšího rozvoje. 

Zájem o zlepšování a rozvoj infrastruktury, modernizaci sítí, plynulost dodávek vody, 

péče o jakost vody a zvyšování kvality poskytovaných služeb, má úzkou souvislost se zdravím 

obyvatel, s hospodářským a průmyslovým rozvojem, ale především zvyšuje životní úroveň. 

Důležité je zabezpečit stávající hodnoty, bezpečnost a udržitelný rozvoj, vše společně s 

ekonomicky efektivním hlediskem. 

Veřejné vodovody již od svého samotného vzniku sloužily nejen jako zdroj pitné 

vody, ale i pro řešení mimořádných událostí. Voda jako hasivo slouží jako jeden 

nejdůležitějších prostředků k zdolání a potlačení účinků požáru. Vlastnosti vody a její 

dostupnost jsou stále nenahraditelné. Význam vodárenských systémů je tedy 

nezpochybnitelný. 

Samotný vývoj urbanistických celků jde ruku v ruce s nutností zvyšovat požární 

bezpečnost v území. Dodávka vod je komplexní činností, která na sebe váže specifická rizika, 

která mohou způsobit omezení nebo ohrožení jejího použití. Ohrožení funkce má mimo jiné 

sekundární dopad na požární zabezpečení území.  

Zajištění požární bezpečnosti vodou z vodárenských systémů je ve společné 

kompetenci složek státní správy, ale i soukromých subjektů. I přes možnost zajištění dodávky 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezpe%C4%8D%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezpe%C4%8D%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezpe%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
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požární vody i z jiných zdrojů než z vodárenských systémů, je nutno této problematice 

věnovat patřičnou pozornost. Některé lokality bez dostupných přírodních zdrojů vody, jsou na 

tyto dodávky naprosto odkázány. Samotné řešení lokalit se může velmi lišit z pohledu 

celkového vývoje urbanistických celků i infrastruktury.  

S ohledem na neustálý rozvoj v oblasti vodárenství je potřeba rozvíjet nejen jeho 

primární funkci dodávek pitné vody, ale i navazující problematiku zvyšování standardu 

požárního zabezpečení území. 

Cílem této práce je vyhodnotit zabezpečení jednotlivých typů zastavěného území dle 

jejich charakteristiky a rozsahu vodárenských systémů. Práce seznamuje se základními 

teoretickými východisky nutnými pro pochopení souvislostí, jako jsou typy zastavěných 

území a technickou infrastrukturou v nich. K problematice se vztahuje nutnost zmapování 

jednotlivých částí vodárenského systému a požadavků, které jsou na něj kladeny. V návaznosti 

na vodárenskou síť lze stanovit možnosti zabezpečení území požární vodou a místa pro odběr 

požární vody. 

Práce si klade za cíl zhodnotit podle jednotlivých územních celků jejich zabezpečení 

požární vodou z vodovodů a její hydrantové sítě. Následně definuje možná rizika ohrožení 

dodávky vody při standardních i mimořádných situacích. 
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2 Rešerše 

Při tvorbě této diplomové práce jsem vycházela se základních legislativních předpisů 

a technických norem. Dále jsem využila níže uvedené odborné literatury se zaměřením na 

problematiku urbanismu, městského inženýrství a vodních staveb. V rámci rešerše zdrojů jsem 

se seznámila s publikacemi odborné literatury věnující se problematice vodárenských systémů 

a požární bezpečnosti. Součástí bylo nastudování problematiky analýzy rizik z obecného 

pohledu i ve specifickém odvětví veřejných vodovodů. Dále jsem si doplnila informace 

dostupné z internetových zdrojů.  

Pro účely rešerše bylo z celkového počtu 37 použitých zdrojů vybráno 16 literárních 

zdrojů a publikací. 

V rámci základního seznámení se s legislativním prostředím bylo využito stěžejních 

právních předpisů: zákona o požární ochraně
1
, stavebního zákona

2
, zákona o vodách

3
 a zákona 

o vodovodech a kanalizacích
4
. Zákon o požární ochraně [1] řeší problematiku požární vody 

především z pohledu vztahu ke zdrojům vody pro hašení. Obecně stanovuje povinnosti 

právnických a podnikajících fyzických osob vytvářet podmínky pro hašení. Dále je v zákonu o 

požární ochraně 
5
 stanovena povinnost pro vlastníka nebo uživatele zdrojů vod.  

Z pohledu vazby vodních staveb na územně plánovací problematiku a stavební řád 

bylo využito taktéž stavebního zákona [2].  

Problematika vod úzce propojuje vodní zákon [3] a zákon o vodovodech a 

kanalizacích [4]. Vodní zákon [3] upravuje základní vztahy k vodám v zájmu udržitelného 

užívání vod a bezpečnosti vodních děl. Zákon o vodovodech a kanalizacích [4] je kompletním 

legislativním rámcem řešícím vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. V úvodu zákon [4] 

stanovuje povinnost zajištění plánu rozvoje vodovodů kraje a státu. V zákonu jsou stanoveny 

obecné technické požadavky na výstavbu vodovodů. Mimo jiné je v zákonu zakotvena 

                                                 
1 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [1] 

2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [2] 

3 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách [3] 

4 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu [4] 

5 § 7 Zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [1] 
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problematika řešení krizových situací a poskytování nouzového zásobování pitnou vodou. 

Jsou zde stanoveny podmínky ochrany vodovodních řádů. 

Problematika zabezpečení požární ochrany u objektů a jejich zásobování požární 

vodou definuje norma ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

[5]. Norma [5] definuje možné zajištění požární vodou v členění na vnější a vnitřní odběrná 

místa. Pro vnější odběrná místa (hydranty, stojany a plnící místa) jsou určeny technické 

požadavky na jejich rozmisťování, dimenzování potrubí a odběrových kapacit. Norma ČSN 75 

2411 Zdroje požární vody [6] stanoví pouze základní podmínky odběru vody z  víceúčelových 

zdrojů. Podrobnější technické požadavky normy [6] jsou zaměřeny na odběrové objekty 

požárních nádrží a studen. 

Z pohledu odborných publikací byla nastudována problematika vodovodů 

z vysokoškolských skript od autorů Šrytr
6
, Kyncl

7
 a Hasík

8
. Jedná se o skripta nahlížející na 

problematiku vodovodů a technické infrastruktury z pohledu stavebního a územně 

plánovacího. Kniha Městské stavitelství a inženýrství I. [7] se zaobírá problematikou 

inženýrských sítí především z pohledu koncepčního řešení, strategie vývoje a volby možných 

přístupů k problematice inženýrských sítí. Základní přehled o vodárenství a technickém řešení 

sítí z této knihy [7] je rozšířen knihou Hydrotechnická vybavenost [8]. Skripta [8] 

charakterizují inženýrské sítě, popisují problematiku územního plánování, legislativní rámec, 

provoz a údržbu vodovodů. Jsou zde rozebrány podrobně jednotlivé části distribuční sítě 

včetně problematiky dodávky požární vody. Kniha Stavby vodovodů a kanalizací [9] doplňuje 

informace o vodovodech převážně z pohledu stavebně technického. Vodovody jsou zde 

zachyceny z pohledu nastavení celkového návrhu sítě, konceptu řešení, výpočtu a 

konstrukčního řešení. 

V rámci rešerše bylo využito odborné literatury věnující se problematice 

vodárenských systémů a bezpečnosti od autorky doc. Ing. Šárky Kročové, Ph.D., která v řadě 

na sebe navazujících publikací 
910111213

 řeší tuto problematiku velmi podrobně.  

                                                 
6 ŠRYTR, Petr. Městské inženýrství I. [7] 

7 Kyncl, Miroslav. Hydrotechnická vybavenost [8] 

8 HASÍK, Otakar. Stavby vodovodů a kanalizací. 9] 

9 KROČOVÁ, Šárka. Strategie dodávek pitné vody [10] 

10 KROČOVÁ, Šárka. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře [11] 

11 KROČOVÁ, Šárka. Havárie a řízení vodního hospodářství [12] 
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Pro zkoumání problematiky provozu vodárenských systémů bylo využito literatury 

[10], [14], která komplexně popisuje provozování distribučních sítí a jejich jednotlivých částí. 

Samotná požární zabezpečení území jsou v obecné rovině rozebrána v knize Strategie dodávek 

pitné vody [10], ale podrobněji se jim věnuje kniha Bezpečnost dodávek požární vody z 

vodárenských systémů [13]. Publikace [13] člení části vodárenských systémů na kategorie 

vodárenské soustavy, místní vodovody, vnitřní vodovody a požární vodovody. U jednotlivých 

kategorií jsou definovány funkce, které plní v území a na poli požární ochrany. 

Možná rizika a negativní vlivy přerušení dodávek vody vyplývající z obecného 

technicko-provozního využití vodovodních sítí jsou stanoveny v zdrojích [10] a [12]. Zdroj 

[12] popisuje možná poškození a havarijních stavy na jednotlivých částech vodárenského 

systému a návrhy na zlepšení stavu. Ve zdroji [10] jsou technicko-provozní rizika nejen 

vyhodnocena, ale jsou formulovány návrhy jak s riziky nakládat k zmírnění jejich následků 

nebo eliminaci pomocí preventivních opatření. Publikace [13] popisuje rizika přerušení 

dodávek vody z vodárenských systémů k požárnímu zabezpečení území. V knize jsou 

navrženy metody jak riziko přerušení dodávek snížit. Jako jedna z variant je popsána možnost 

posouzení formou analýzy rizik. Promítnutí vlivu mimořádných událostí do problematiky 

požárního zabezpečení území je popsáno ve výše uvedené publikaci [13]. Problematiku 

vodovodů jako nezastupitelného celku v rámci územního plánování postihuje kniha [11], ve 

které jsou definovány možnosti aplikování územní ochrany u staveb technické infrastruktury.  

Z prostudovaných podkladů vyplynula nutnost seznámit se také s problematikou 

zpracování rizikových analýz. K tomu bylo využito obecného přehledu o metodách z knihy 

Teorie krizového managementu
14

. Pro náhled do konkrétní aplikace analýzy rizik přímo 

v problematice vodárenství bylo využito knihy WaterRisk: analýza rizik veřejných 

vodovodů
15

, která řeší analýzu rizik na veřejných vodovodech z pohledu primárního užití jako 

zdrojů pitné vody a jejich hygienického hlediska. Poznatky z této knihy lze využít k možnosti 

sestavování analýzy rizik pro požární zabezpečení území.   

                                                                                                                                                          
12 KROČOVÁ, Šárka. Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů [13] 

13 KROČOVÁ, Šárka. Provozování distribučních sítí pitných vod[14] 

14 ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového managementu [15] 

15 TUHOVČÁK, Ladislav. WaterRisk: analýza rizik veřejných vodovodů [16]  
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3 Zastavěná území 

3.1 Zástavba 

Zastavěným územím je dle stavebního zákona
16

 území vymezené územním plánem 

nebo postupem dle stavebního zákona. Zastavěné území lze označit taktéž jako intravilán. 

Zastavěná území se vyvíjely s ohledem na přírodní (klimatické, terénní, 

hydrologické) faktory v území a celkový společensko-industriální vývoj společnosti. Sídla je 

možno chápat jako prostorová seskupení sídelních jednotek (objektů) a lze je rozdělit na dvě 

základní skupiny dle velikosti a charakteru zástavby: na vesnice a města.  

Venkovská sídla tvoří převážně formy skupinové nebo rozptýlené nízkopodlažní 

zástavby. 

Městskou zástavbu lze zařadit dle charakteru zástavby:  

 historická jádra,  

 centrální městské čtvrti, 

 vilové čtvrti, 

 sídliště, 

 rezidenční suburbánní oblasti a aglomerované obce, 

 průmyslové areály a zóny, 

 speciální oblasti. 

Dle výšky zástavby na zástavbu výškovou a nízkopodlažní. Definování sídel je dáno 

hustotou osídlení poměru osob na plochu. Vesnice je sídelní útvar s hustotou menší než 150 

obyvatel/km
2
.  

Tyto stávající typy zastavěných území vnikaly v minulosti více či méně řízeným 

způsobem. V současné době je jejich vývoj ovlivněn a řízen nástrojem územního plánování a 

stavebního řádu, které jsou zakotveny ve stavebním zákoně.[2]  

                                                 
16 § 2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [2]  
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V územních celcích jsou formovány obecné požadavky na využívání území a 

vymezování ploch a pozemků s cílem stanovování podmínek jejich využití a umisťování 

staveb na nich. Dle vyhlášky č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území jsou 

definovány tyto typy ploch s převažujícím využitím: [20] 

 Plochy bydlení 

 Plochy rekreace 

 Plochy občanského vybavení 

 Plochy veřejných prostranství 

 Plochy smíšené obytné 

 Plochy dopravní infrastruktury 

 Plochy technické infrastruktury 

 Plochy výroby a skladování 

 Plochy smíšené výrobní 

 Plochy vodní a vodohospodářské 

 Plochy zemědělské 

 Plochy lesní 

 Plochy přírodní 

 Plochy smíšené nezastavěného území 

 Plochy těžby nerostů 

 Plochy specifické  

V konkrétních územních plánech měst a obcí jsou specifikovány podmínky využití 

jednotlivých funkčních ploch města a jsou v nich definovány stavby vhodné, podmíněně 

vhodné a nevhodné pro využití dané plochy. Dále může být využití zastavěného území 

regulováno podrobnými podmínkami pro využití pozemků, umístění a prostorové uspořádání 

staveb v rámci regulačních plánů. Umístění různých typů staveb na jednotlivých plochách je 

závislé na rozhodnutí soukromých vlastníků nebo veřejné prospěšnosti. 
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Stavby lze rozdělit dle typologie na: (viz obrázek 1) 

 nevýrobní - obytné budovy; 

 nevýrobní - stavby občanské vybavení; 

 výrobní - průmyslové stavby; 

 výrobní - zemědělské; 

 stavby dopravní a technické infrastruktury; 

 speciální. 

 

Obrázek 1 Dělení typu staveb. 

Stavby občanského vybavení lze dále dělit dle užití na tělovýchovu a sport, stavby 

pro dopravu, administrativní budovy, stavby pro výchovu a školství, vysoké školy a stavby pro 

vědu a výzkum, stavby pro zdravotnictví, stavby veřejného stravování, stavby pro distribuci a 

obchod, stavby pro kulturu apod. Stavby obytné se dělí na bytové domy a rodinné domy. 
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3.2 Technická infrastruktura  

S historickým vývojem měst bezesporu souvisí vývoj technické infrastruktury. 

Technickou infrastrukturou jsou dle stavebního zákona
17

 vedení, stavby a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení. Do této kategorie spadají veškeré vodovody, 

kanalizace, energetické vedení, komunikační vedení a produktovody. 

Technickou infrastrukturu lze v území rozdělit podle územní působnosti, funkčního a 

kapacitního významu na: 

1. Dálková -  1. kategorie - procházejí často nezastavěným územím, jedná se o nadřazená 

tranzitní - napájecí vedení;  

2. Místní -  2. kategorie - hlavní - zásobování zastavěných území měst a obcí; 

3. kategorie - vedlejší - zabezpečení zón měst, obcí nebo jejich částí; 

4. kategorie - podružní - zajišťují zásobování jednotlivých objektů nebo 

provozních celků.[19] 

Znázornění technické infrastruktury podle územní působnosti je naznačeno na obrázku 2.  

 
Obrázek 2 Typy technické infrastruktury v území. Zdroj [9 - upraveno] 

  

                                                 
17 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [2] 
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4 Vodárenský systém 

4.1 Vodovody pro veřejnou potřebu 

Vodovod pro veřejnou potřebu definuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích. Jedná se o provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní 

řády a vodárenské objekty. Mezi tyto objekty spadají objekty pro jímání a odběr povrchové 

nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je dle výše vedeného zákona 

vodním dílem. Vodovod pro veřejnou potřebu je každý vodovod, který využívá alespoň 50 

fyzických osob nebo jeho průměrná denní produkce pitné vody je 10 m
3
 a více za den. 

Zřizování a provozování vodovodu je veřejným zájmem. Provozování vodovodů dle zákona je 

souhrn všech činností k zajištění dodávky pitné vody. Provoz vodovodů musí být zajištěn 

plynulý a bezpečný. 

Návrh vodovodu a jeho provedení musí prvořadně zabezpečovat nepřetržitou a 

dostatečnou dodávku zdravotně nezávadné pitné vody pro veřejnou potřebu v daném území. 

Pokud je vodovod jediným zdrojem pro zásobování požární vodou, musí splňovat požadavky 

požární ochrany na zajištění odběru vody k hašení požáru, je-li to technicky možné. [4] 

 

4.2 Dělení vodovodů 

Dle typu distribuované vody:  

-pitné, 

-užitkové, 

-průmyslové vody. 

Dle rozsahu zásobovaného území: 

-místní - obecní, městský, účelový, průmyslový, 

-skupinový - tvořen místními vodovody, 

- oblastní - tvořen skupinovými nebo místními vodovody. 
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Dle účelu: 

-městský, 

-obecní, 

-průmyslový,  

-požární, 

-pro zemědělství. 

Dle hydraulického hlediska: 

-gravitační – voda dopravována do spotřebiště gravitačně, 

-výtlačný - voda čerpána, 

-kombinovaný. 

Dle umístění vodojemu: 

-před spotřebištěm, 

-za spotřebištěm, 

-uvnitř spotřebiště. 

Z pohledu topologického uspořádání sítě, viz obrázek 3: 

-okruhová, 

-větvená, 

-kombinovaná. 

 
Obrázek 3 Topologické uspořádání sítě. Zdroj [9 - upraveno] 
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4.3 Části vodárenských systémů 

Dle prováděcí vyhlášky o vodovodech a kanalizacích
18

 je vodovod tvořen 

vodovodními řady a vodárenskými objekty.  

Obecně distribuční soustava vodárenských systémů zahrnuje zdroj vody, jímací 

objekt, úpravnu, přiváděcí řád, vodojem, zásobovací řád, rozvodnou síť viz schéma na obrázku 

4. Často jsou doplněny systémy o čerpací a tlakové stanice, redukční a přerušovací komory 

nebo monitorovací objekty. 

 
Obrázek 4 Schéma distribuční soustavy. 

 

4.3.1 Zdroje vody pro vodovod 

Zdroje vody pro účely vodárenských sítí dělíme na podzemní a povrchové. 

Přechodný typ jsou prameny – vyvěrající podzemní voda na povrch. Povrchové zdroje vody 

tvoří řeky, potoky a vodní nádrže. U povrchových zdrojů je nutno zbudovat břehové nebo 

dnové jímací objekty nebo věže s jímacími vtoky. Podzemní vodu lze jímat ve vertikálních 

jímacích objektech - studny nebo v horizontálních jímacích objektech – drénech. V České 

republice je zdrojem pro výrobu pitné vody přibližně v 52% povrchový zdroj. [18] 

                                                 
18 Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů [25] 
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Voda odebíraná ze zdrojů je označována jako voda surová. Tato surová voda musí 

být upravitelná na vodu pitnou. Jakost jímaných vod musí odpovídat kategorii A1 až A3. 

Jednoduché úpravy vyžadují vody spadající do kategorie A1, až po intenzivní úpravu vod 

v kategorii A3.[21] 

Ochrana vod je součástí zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách. Cílem je zajištění jakosti 

a zdravotní nezávadnosti zdrojů využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou. 

Jedná se o zdroje s průměrným odběrem více než 10 000 m
3
 za rok.  

Vodní zákon zavádí ochranné pásmo I. stupně, které slouží k ochraně vodního zdroje 

v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. Ochranné pásmo II. stupně slouží k 

ochraně vodního zdroje v územích, pro ochranu jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 

nezávadnosti. 

Dále zákon definuje citlivé a zranitelné oblasti. Jedná se o vodní útvary s využitím 

nebo předpokladem využití jako zdroje pitné vody, které mají ochranný režim jakosti vod před 

možným znečištěním. [3] 

4.3.2 Úprava vody 

Pitná voda musí splňovat hygienické požadavky, které stanoví zákon č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví. Voda musí splňovat příslušné hygienické, mikrobiologické, 

fyzikálně chemické složení a organoleptické limity.[22] Pro úpravu pitné vody využívají 

úpravárenské technologie fyzikální, fyzikálně-chemické, biologické a mikrobiologické 

metody. Součástí úprav je zdravotní zabezpečení pomocí dezinfekce. 

4.3.3 Vodojemy 

Jedná se o akumulační nádrže pitných vod, jejichž hlavním úkolem je, díky své 

kapacitě, vyrovnávání nerovnoměrnosti maximálního denního odběru ve spotřebištích a 

přítoků vody ze zdroje. Mají zásobní funkci pro případ poruch a pro požární účely. 

Dimenzování užitného objemu vodojemu vychází z celkové denní potřeby vody zásobovaného 

spotřebiště. Vodojemy s ohledem na jejich umístění udržují v systémech potřebný 
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hydrodynamický přetlak nebo hydrostatický tlak. Požadovaného tlaku (maximální nebo 

minimální) ve spotřebišti lze dosáhnout vhodným výškovým umístěním vodojemu.  

Typy vodojemů dle umístění nádrže: 

-podzemní,  

-nadzemní, 

-věžový. 

Typy vodojemů dle zásobování vodojemu a spotřebišť: 

-výtlačný, 

-gravitační, 

-kombinovaný. 

Typy vodojemů dle materiálu nádrže: 

-železobetonový - monolitický nebo prefabrikovaný, 

-kovový se smaltovanými plechy. 

Vodojem je tvořen vodotěsnou nádrží (doporučuje se dvou nebo více komorový 

systém), manipulační komorou a potrubními vstupy. Součástí vodojemu je vypouštěcí odpadní 

potrubí pro možnost údržby. Maximální výška hladiny je stanovena bezpečnostním přepadem. 

Kontrola hladiny je pomocí plováku a elektrické nebo elektronické detekce s dálkovou 

signalizací. Při nežádoucím poklesu hladiny pod minimum nebo pod úroveň zásoby požární 

vody se vodojemy doplňují automaticky na denní maximum potřeby vody Qmax d. Vodojem a 

spotřebiště jsou propojeny zásobním řádem. [9] 

4.3.4 Redukční nebo tlakové objekty 

Z důvodu rozdílných výškových poměrů v území daných geomorfologií nebo 

výškově rozdílnými typy zástavby je často nutné provést technická opatření k úpravě tlaků na 

síti. Distribuční síť je vhodné rozdělit na tlaková pásma. Snížení tlakových poměrů lze na 

distribuční sítí realizovat pomocí redukčních stanic nebo přerušovacích komor. Čerpací 

objekty slouží k čerpání vody například z níže položené úpravny vody do věžového vodojemu. 

Zvyšování tlaku na síti lze provádět pomocí tlakových stanic. Tyto objekty na distribučních 

sítích mohou být řešeny jako šachty, komory nebo stanice s příslušným technickým 

vybavením (čerpadla, armatury, apod.). 
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4.3.5 Vodovodní síť 

Jedná se o prostorově nejrozložitější část vodárenských systémů. Objekty mají 

liniový charakter. Vodovodní sít tvoří soubor vzájemně propojených trub požadovaného 

jmenovitého průměru (DN), dále armatury, hydranty, výtokové stojany, vzdušníky, kalníky, 

redukční ventily apod. Vodovodní sítě jsou převážně vedeny jako zemní potrubí, v některých 

územích jsou sdruženy v kolektorech. V případě nutnosti je možné vést vodovod jako 

nadzemní potrubí se zajištěním patřičné tepelné izolace. 

Materiál používány na realizaci sítě musí splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti. 

Použité materiály musí být voleny s ohledem na hydraulické podmínky, zatížení sítí, 

agresivitu vody a přítomnost bludných proudů v zemi. Předpokládaná životnost staveb 

vodovodu je minimálně 50 - 100 let. Kovové trouby z litiny a oceli se vyznačují nejdelší 

životností, vysokou únosností, vyhovují tlakům až do 1MPa a používají se především na 

přiváděcí řády velkých průměrů. Nekovové materiály zastupují ve vodárenství především 

termoplastické materiály PVC a PE. V odůvodněných případech se používá železobeton nebo 

sklolaminát. Z dnes již nepoužívaných materiálů, se můžeme setkat s potrubím z 

azbestocementu. Při užití kovových potrubí je nutné dbát na územně technické souvislosti, 

především možný výskyt bludných proudů, a provést jejich aktivní nebo pasivní ochranu. 

Vodovodní řád lze dále rozčlenit na:  

a) přiváděcí řád - mezi úpravnou vody a vodojemem je dimenzován na 

maximální objemový průtok Qmax d. Jedná se o řád se jmenovitými 

průměry DN 100-2000, bez přímého napojení odběratelů. 

b) zásobní řád – slouží pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné 

vodovodní sítě. Jeho dimenze je dána dle maxima hodinové potřeby 

vody Qmax hod ve spotřebišti. Dimenze potrubí je v rozsahu DN100-2000. 

c) rozvodnou vodovodní sít - tvoří hlavní řád většinou v dimenzích 80-250 

mm bez přímého napojení odběratelů a rozváděcí řády. Rozváděcí řády 

jsou soustavou určenou pro dodávání vody k místům jejího odběru, jedná 
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se o uliční rozvody s přímou vazbou na spotřební objekty a vodovodní 

přípojky. 

Vodovodní přípojka je v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích
19

 

samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru, 

a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s 

uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
20

  

4.4 Technické požadavky na vodovody 

Ochranné pásmo vodovodu je určený prostor k zajištění jeho provozuschopnosti a 

bezprostřední ochraně. Pro vodovod do dimenze DN 500 je stanoveno na 1,5 m od vnějšího 

líce potrubí, pro vodovod dimenze nad DN 500 na 2,5 m od vnější hrany potrubí. V 

ochranném pásmu vodovodního řádu lze provádět některé činnosti pouze se souhlasem 

vlastníka nebo provozovatele vodovodu. [4] 

V zastavěném území jsou normou ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení
21

 předepsány minimální hodnoty krytí vodovodní sítě. Tyto hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce 1. Nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu vodovodní sítě a 

vzdálenosti při křížení vodovodních sítí a ostatních sítí technické infrastruktury jsou 

zaznamenány v tabulce 2. Optimální uložení vodovodních řádů v zastavěných územích do 

uličního prostoru je znázorněno na obrázku 5. [19] 

 
Tabulka 1 Nejmenší dovolené krytí vodovodu. Zdroj [19] 

 Chodník Vozovka Volný terén 

Vodovodní potrubí 1,0 až 1,6m 1,5 m 1,0 až 1,6m 

 

  

                                                 
19 odst.1 §3 Zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) [4] 

20 § 3 Zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) [4]. 

21 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [19] 
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Tabulka 2 Vzájemný souběh a křížení vodovodních sítí. Zdroj [19] 

 
Plynovod Vodovod Tepelné sítě 

Stoky a 

kanalizace 

Sdělovací a 

silové kabely 

Souběh 0,5m 0,6 1 0,6 0,4 

Křížení 0,15m - 0,2 0,1 0,2 

 

 

Obrázek 5 Rozmístění technické infrastruktury v zastavěném území. 

Potrubí musí být provedeno řádným uložením trub do zemní rýhy v nezamrzné 

hloubce a s hutněným obsypem po vrstvách. Plastové potrubí musí být vybaveno 

signalizačním vodičem. V rámci realizace musí být provedena zkouška těsnosti. V případě 

předpokládaného zvýšeného namáhání se užívají chráničky. Pod vodními toky je potrubí 

řešeno pomocí shybek. [24] 

4.5 Územní a technická koncepce vodovodů 

Koncepce vodovodů má za cíl zajistit dodávku kvalitní pitné vody co největšímu 

počtu obyvatel. Vodovody zabezpečuji vodu pro průmysl, zemědělství a požární bezpečnost 

území. Je-li vodovod jediným možným zdrojem vody v území, musí splňovat požadavky 

požární ochrany na zajištění zásobování požární vodou.  

Návrh vodovodních sítí musí zohlednit požadavky: 

-hydraulické – potřebné tlakové rozpětí a množství vody, 

-ekonomické, 
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-územně technické, 

-geomorfologické, 

-provozní. 

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů má za poslední 

dvě desetiletí neustále rostoucí trend. V současné době je v ČR 76 948 km vodovodních sítí a 

z vodovodů je zásobeno 94,2% obyvatel s celkovou bilancí 575 mil. m3 vyrobené pitné vody. 

Také budování vodovodních sítí, má co do své celkové délky, neustále rostoucí charakter. 

Z historického přehledu je však patrný značný pokles v potřebě vody pro zásobování území. 

Přehled je znázorněn v tabulce 3. 

Tabulka 3 Zásobování pitnou vodou. Zdroj [22], [9] 

Rok 1989 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Podíl zásobovaných obyvatel (%) 82,4 85,8 87,1 91,6 92,8 93,1 93,4 93,5 93,8 94,2 

Délka vodovodních sítí (km) 
    

72 866 73 448 74 141 74 915 75 481 76 948 

Voda vyrobená pitná (mil. m3) 1 251 958 778 699 653 642 623 624 600 575 

 

Technická koncepce návrhu vodovodů vychází z hydraulických a územně 

technických možností (geomorfologie území je prioritně využívána k spádovým poměrům). 

Také je nutno přihlížet k ekonomické stránce návrhu a zohlednit provozní požadavky. Velké 

náklady a dlouhá životnost jsou důležitým důvodem pro správné plánování investic a návrh 

nových sítí. 

Výpočet potřeby pitné vody se do roku 1990 stanovoval na základě normativní 

metody, která jednoznačně definovala potřebu vody pro spotřební skupinu 

(obyvatel/pracovník/ lůžko/ hospodářský dobytek apod). Směrná čísla ve vyhlášce určovala 

jednotlivé odběry specifické potřeby v litrech na jednotku a den. S ohledem na vývoj trendů ve 

vodárenství, kdy se snižuje spotřeba vody je nyní směrnice využívána pouze jako metodický 

návod. Při návrhu se nyní využívají explorativní a statistické pravděpodobnostní metody. 

Pro samotný návrh dimenze potrubí se u přivaděčů se využívá Qmax d - maximální 

denní potřeba, která je ovlivněna koeficientem denní nepoměrnosti. Hodnoty koeficientu denní 

nerovnoměrnosti se pohybují dle velikosti spotřebiště od 1,5 do 1,15.  
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Pro návrhy dimenzí místních sítí je klíčovou hodnotou Qmax d - maximální hodinová 

potřeba, do které je zohledněn koeficient hodinové nerovnoměrnosti, který se určuje na 

základě charakteru zástavby přibližně v intervalu 1,8 – 2,1. Vyšší hodnota je volena pro 

sídlištní zástavbu. [26]  

Při dimenzaci vodovodu, který plní i funkci požárního vodovodu, se dimenze profilu 

nezvětšuje nad potřebu normální funkce vodovodu. [9] 

Tlakové požadavky na vodovodní sítě vycházejí z daného maximálního přetlaku (0,6 

MPa) a minimálního hydrodynamického přetlaku u vodovodní přípojky nebo hydrantu 

(nejméně 0,15 MPa / 0,25 MPa v zástavbě nad 2 NP/ 0,2 MPa hydrant). 

Pro kompletní návrh průtokových a tlakových poměrů musí být proveden jejich 

komplexní výpočet. 

 

4.6 Územní plánování ve vodárenství 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích [4] zajišťuje kraj 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Plán stanoví řešení zásobování pitnou vodou v území 

včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod určených pro účely úpravy na pitnou 

vodu. Jeho zpracování vychází z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje 

příslušného kraje, dále zohledňuje národní plány vydané povodím dle zákonu o vodách. Tento 

plán je jeden z územně planovací podkladů. Na základě toho pak dochází k samotnému 

rozvoji zásobování vodou území a navrhování jednotlivých částí vodovodních řádů v rámci 

územních celků. 

4.7 Veřejné a soukromé vodovody 

Vodárny jsou samostatným právním subjektem, jehož úkolem je správa a provoz 

vodárenských zařízení. Vodárny, jakožto provozovatel, mají povolení podle zákona
22

 a 

zajišťují provozování vodovodní sítě na základě smlouvy s vlastníkem tohoto zařízení. Předání 

                                                 
22 § 6 Zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) [4]. 
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stavby vodovodu do užívání provozovateli je na základě uzavřené smlouvy o nájmu a 

provozování vodárenské infrastruktury.  

Vlastníky vodovodu lze rozčlenit na obce, města, soukromé právnické osoby a 

fyzické osoby. Do majetku měst a obcí patří obecní a městské vodovody. Soukromé osoby 

mohou vlastnit např. vodovody průmyslových zón, vodovody rozvojových lokalit a vodovody 

sloužící satelitním lokalitám s rodinnými domy. Rozčlenění je patrné z obrázku 6. 

 

 
Obrázek 6 Rozčlenění vodovodů dle vlastnictví a správy 
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5 Zdroje požární vody 

5.1 Zajištění území požární vodou 

Jako zdroj požární vody dle ČSN 75 2411 je chápán zdroj, který poskytuje požární 

vodu, tedy vodu k hašení požárů. Pojmem víceúčelový zdroj je dána využitelnost zdroje i 

k jiným účelům než požárním. Nejčastěji se vyskytující kombinace víceúčelovosti zdroje je 

spojení s primární funkcí zajištění distribuce pitné vody. Jako víceúčelový zdroj je možno 

využít i jiné typy objektů a staveb: rybníky, přehrady, nádrže, jímky, studny apod., které 

kombinují funkce rekreační, provozní, technologické, vodohospodářské a zemědělské. 

Následující text bude zaměřen na dodávky požární vody pouze z vodárenských systémů 

distribuce pitných vod. 

Zákon o požární ochraně ukládá, že každý 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. Současně je v zákonu
23

 stanoven postih za 

přestupek při neudržování zdroje vody v požadovaném stavu. 

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích
24

 je dáno, že vlastníci vodovodu a 

provozovatelé jsou povinni umožnit přístup k vodovodu a bezplatný odběr vod JPO při 

záchranných a likvidačních pracích, pokud není v místě jiný dostatečný zdroj vody. Pro 

zachování kontinuity případných dodávek požárních vod z vodovodů je v zákonu
25

 zakotveno, 

že v případě havárie a přerušení dodávky, musí provozovatel bezprostředně informovat OPIS 

HZS (mimo jiné subjekty). [1], [4] 

V souladu s prováděcí vyhláškou
26

 k zákonu o požární ochraně jsou mezi druhy 

požárně bezpečnostních zařízení vyjmenovány i zařízení pro zásobování požární vodou - 

vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních 

                                                 
23 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [1] 

24 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu [4] 

25 § 9 odst. 5 zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu [4] 

26 § 2 odst 4 e) Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)[27] 
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výtokových stojanů. Na tyto zařízení se vztahuje požadavek na kontrolu provozuschopnosti 

nejméně jednou za rok. [27] 

Kapacita víceúčelových zdrojů v území nemusí být pro požární účely poskytována 

v celém svém rozsahu. Využití vodovodů musí být vždy projednáno s vlastníkem, 

provozovatelem nebo správcem vodovodu a to s ohledem na tlakové poměry a velikost 

vodojemu. Provoz vodovodu by při využití pro požární účely neměl být narušen. [6] 

Dle zákona o požární ochraně
27

 má rada kraje povinnost stanovit nařízením kraje 

podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů. Součástí dokumentace požární ochrany 

kraje
28

 je pak dokumentace k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů, která stanovuje zdroje 

vody k hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti, včetně podmínek pro dostupnost 

k těmto zdrojům a podmínek pro odběr vody a způsob zabezpečení stanovených podmínek. 

[30] 

5.2 Místa pro odběr požární vody 

Zdroje požární vody lze rozdělit na vnějších odběrné místa nebo vnitřní odběrná 

místa. Vnější odběrná místa lze dále členit na: 

a/ nadzemní a podzemní hydranty 

b/ požární výtokové armatury a plnící místa 

c/ vodní toky 

d/ přirozené nebo umělé nádrže (studny, rybníky, jezera, bazény, rezervoáry) 

Vnější odběrné místo je prioritně určeno jako místo vhodné k odběru vody pro hašení 

mobilní požární technikou. Na vodárenských systémech v územích jsou nejčastěji umístěny 

vnější odběrná místa ve formě nadzemního hydrantu a podzemního hydrantu. Výtokové 

stojany a plnící místa jsou umísťována na hlavní řády dle svých nároků na hydraulickou 

kapacitu sítě. Umístění je v specifických místech s nutností těchto typů zařízení (průmyslové 

areály, stanice HZS, plochy dopravní infrastruktury – např. železnice apod.). 

                                                 
27 § 27 zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [1] 

28 § 6 nařízení vlády č. 172/ 2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně [30] 
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5.2.1 Nadzemní hydrant 

Nadzemní hydrant je tvořen hlavou hydrantu, sloupkem a patkou. Zbývající část 

hydrantu je uložena pod terénem a je tvořena odběrovou zemní soustavou s napojením pomocí 

navrtávky na vodovodní řád. Nadzemní část hydrantu může být konstruována jako pevná nebo 

pružná a umožňuje přímé napojení požárních hadic. Nadzemní část hydrantu je znázorněna na 

obrázku 7.  

Základní funkcí tohoto hydrantu je odebírání vody z vodovodní sítě. Jeho výhodou 

jeho viditelnost a připravenost pro připojení hadic bez nutnosti využívat hydrantový nástavec, 

a tím zkrácení času přípravy na zásah. Nevýhodou jsou větší prostorové nároky vyplývající z 

nutnosti umístit tyto hydranty mimo komunikaci a jeho vyšší pořizovací cena.  

 
 

Obrázek 7 Nadzemní hydrant. Zdroj [32] 
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5.2.2 Podzemní hydrant 

Jedná se o vodovodní armaturu, napojující vodovodní sít vyvedenou do úrovně 

terénu. Podzemní hydranty jsou napojeny na vodovodní řád šoupátkem. V úrovni terénu je 

umístěna armatura, která je chráněna poklopem. K využití podzemního hydrantu je nutný 

hydrantový nástavec s možností napojení dvou požárních hadic. Výhodou je široká 

využitelnost podzemních hydrantů zejména k provozním funkcím, kdy slouží k odkalování, 

odvzdušňování, odvodňování, tlakovým měřením a zkouškám hydrodynamického tlaku. 

Z toho plyne jejich poměrně časté umístění na stávajících řádech. Opakovaně však dochází k 

jejich nevhodnému umísťování v terénu a následnému poškození jejich povrchových částí. 

Problémem je častá nemožnost je dohledat, což je způsobeno žádným nebo špatným 

označením hydrantu či chybějící údržbou v zimních měsících v důsledku vrstvy udusaného 

sněhu a ledu na komunikacích. Podzemní hydrant je znázorněna na obrázku 8. 

 

 
 

Obrázek 8 Podzemní hydrant. Zdroj [33] 
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5.2.3 Výtokový stojan 

Norma ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou
29

 

definuje požární výtokový stojan jako nadzemní výtokovou armaturu na vodovodním potrubí 

ukončenou sací hadicovou spojkou, která umožňuje přímé napojení sacích požárních hadic o 

průměru 110 nebo 125 mm. Schéma požárního výtokového stojanu je zobrazeno na obrázku 9. 

Požární výtokový stojan musí být navržen tak, aby z něj mohl proběhnout odběr 35 

l.s
-1

. Jmenovitá světlost potrubí, na které by měl být výtokový stojan instalován, je doporučena 

alespoň 250 mm. Tento rozměr je optimální, aby nedocházelo k překročení rychlosti proudění 

v potrubí, a tím snížení kvality pitné vody, kavitaci nebo uvolnění inkrustů z potrubí.  

 

 
 

Obrázek 9 Výtokový stojan. Zdroj [5] 

  

                                                 
29 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou [5] 
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5.2.4 Plnící místo 

Plnící místo je místem, kde nadzemní výtoková armatura umožňuje plnění nádrží 

mobilních prostředků požární techniky horním otvorem, viz obrázek 10. Plnící místo musí být 

umístěno na vodovodním řádu tak, aby z něj mohl probíhat odběr 60 l.s
-1

. Doporučuje se 

dodržovat minimální světlost potrubí alespoň 300 mm. 

 
 

Obrázek 10 Plnící místo. Zdroj [5] 

 

5.2.5 Umístění vnějších odběrných míst na vodovodní síti 

Zásobování z vodovodní sítě musí zabezpečit požární odběr trvale v předepsaném 

množství a po dobu alespoň 30 minut. [5] Nutnost umístění vnějších odběrných míst se 

vyhodnocuje pro jednotlivé požární úseky objektů. Zásady pro jejich rozmisťování stanoví 

tabulka 4. Výjimky na zřízení vnějších odběrných míst jsou možné jen u volných skládek 

s plochou menší než 400 m
2
, u objektů s nepřípustným hašením vodou, objektů s požárním 

zatížením pod 10 kg.m
-2

 nebo u objektů, u nichž by zřízení bylo výrazně neekonomické. 
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Tabulka 4 Nejmenší vzdálenosti odběrných míst. Zdroj [5] 

 
 

Umístění plnících míst a výtokových stojanů na vodovodní síť je možné pouze po 

dohodě se správcem, především z důvodu vzniků možných tlakových zlomů v 

hydrodynamické tlakové čáře a nebezpečí spočívající v nedostatečných objemových 

dodávkách. 

Pro návrhy umístění hydrantů se doporučuje upřednostňovat nadzemní typy hydrantů 

s umístěním na okruhovou vodovodní síť. Podmínkou osazení hydrantů je dodržení nejmenší 

jmenovité světlosti DN potrubí viz tabulka 6. Doporučeno je hydranty osazovat na potrubí o 
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světlosti 100 mm. Další nutností je dodržení hydrostatického přetlaku u hydrantů v 

nejnepříznivějším místě sítě alespoň 0,2 MPa.  

Minimální kapacitní plnění podzemních a nadzemních hydrantů je 4-7,5 l.s
-1

.  

Tabulka 5 Nejmenší dimenze potrubí. Zdroj [5] 
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K vnějším odběrným místům by měl být zajištěn trvale volný přístup minimálně ve 

vzdálenosti 9 m od zařízení s manipulační plochou u zařízení 3 m
2
. Umístění by mělo být 

provedeno až za hranicí požárně nebezpečného prostoru. Označení nadzemních a podzemních 

hydrantů se provádí pomocí tabulek v souladu s ČSN 75 5025 dle znázornění na obrázku 11. 

 

 
 

Obrázek 11 Plnící místo. Zdroj [36] 

Před uvedením do provozu by měly být veškeré odběrná místa zkoušeny dle ČSN 

730873, přílohy C. Zrušení stávajících zařízení je možné pouze po dohodě s HZS kraje a je-li 

zajištěno zásobování vodou jiným způsobem. 
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6 Silné a slabé stránky požárního zabezpečení v území 

Samotný pojem „požární zabezpečení území“ není v současné době nikterak 

definován a není dán jednoznačný mechanismus kvalifikačních a kvantifikačních parametrů, 

jejichž splnění by vedlo ke konečné hodnotící formě výstupu. Součástí parametrů, které 

požární bezpečnost v území ovlivňují, by byl bezesporu i parametr požárního zabezpečení 

území formou dodávek požární vody z vodárenského systému. Celkové hodnocení této 

problematiky je tedy zatím možné pouze formou semikvalitativní metody. 

V současnosti je přístup k problematice požární bezpečnosti v území limitní pouze 

z pohledu územního plánování. tj. omezení možnosti výstavby se odvíjí pouze z velikosti 

zastavěného nebo zastavitelného území. Tímto je potvrzena jistá neomezenost zdrojů požární 

vody pro stávající území i rozvojové lokality.  

S ohledem na možný vývoj ve vazbě na klimatické změny (sucho) lze předpokládat, 

že se bude limitovat využitelnost území z pohledu dodávek pitné vody, a tím také vody pro 

požární účely. Bude se jednat o nutné omezení vztažené k udržitelnému rozvoji.  

 

6.1 Zajištění požární vody z vodárenských systémů v zastavěných 

územích 

Dle jednotlivých typů zastavěných území lze stanovit jejich běžné rysy, převládající 

funkce využití a definovat přítomnou charakteristickou infrastrukturu. Na základě popisu 

dalších parametrů lze odvodit stav zabezpečení území požární bezpečnosti z vodovodní sítě. 

Jedná se převážně o charakteristický počet zařízení, jejich jmenovité světlosti, tlakové poměry 

a hydraulickou účinnost při odběru. 
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6.1.1 Historická jádra 

Historická jádra se vyznačují velkou zastavěností území s hustou uliční sítí a často i 

geografickou převýšeností oproti zbývající části územního celku. Charakteristické využití 

ploch v této lokalitě je pro bydlení a občanskou vybavenost.  

S ohledem na vývoj technické infrastruktury a její inovace se zde předpokládá, že sítě 

městských vodovodů, které jsou zde přítomny, jsou s dostatečnou dimenzí rozváděcích řádů, 

s okružním řešením sítě a dostatečným tlakovým řešením. S ohledem na předpokládané vyšší 

stáří a nerovnoměrnost obnovy řádů lze předpokládat, že jejich hydraulická účinnost není 

odpovídající současným potřebám, nejen z důvodu přítomných inkrustací, ale i větších ztrát 

v systému. K odběrovým špičkám zde dochází v průběhu denní doby. V území je předpoklad 

velkého počtu podzemních hydrantů, ale jejich funkce je převážně provozní nikoli požární. 

Jelikož se jedná o historické lokality se současnou zvýšenou využívaností staveb, je zajištění 

území rozmístěnými požárními hydranty oproti adekvátní potřebě nedostatečné. Nadzemní 

hydranty a plnící místa se v této lokalitě téměř nenacházejí. Zastupitelnost dodávek požární 

vody z jiných zdrojů se v této lokalitě nepředpokládá s ohledem na prostorové možnosti a 

funkční využití území. 

Dobrá časová dostupnost lokalit pro JPO je vyvážena často ztíženými dopravními 

podmínkami. S ohledem na mnohdy omezené prostorové možnosti a předpoklad užití 

nízkokapacitnějších „městských“ typů požární automobilové techniky, je v této lokalitě 

vnímána větší nutnost zajištění požární vody z vodárenských systémů.  

Zlepšení zajištění dodávek požární vody by mělo proběhnout formou vytipování 

určených stávajících hydrantů za současného systémového ověření jejich dostatečné 

hydraulické účinnosti a ověření jejich technického stavu. Významnost dodávek požární vody 

z vodárenských systémů se v těchto lokalitách jeví jako stěžejní pro zajištění požárního 

zabezpečení území.  
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6.1.2 Centrální městské čtvrti 

Plochy centrálních městských čtvrtí se vyznačují zastavěností především objekty 

střední podlažnosti s využitím pro občanskou vybavenost v kombinaci s obytnou funkcí. 

Prostory městských čtvrtí jsou často doplněny o plochy veřejných prostranství. Zastavěnost 

ploch je nižší s dostatečně širokými uličními komunikacemi.  

Vodovodní síť v této lokalitě kombinuje okruhové a větvené části. Okruhové 

zasíťování se nachází hlavně u objektů občanské vybavenosti (zdravotnictví, škola…). Jedná 

se především o typy městských vodovodů s rozváděcími řády s dostatečnou dimenzí a 

dobrými tlakovými poměry. Hydraulická účinnost je zde dostatečná. Tyto řády zajišťují 

plynulé dodávky vody i v době denních špiček. Okruhová síť městských vodovodů se 

vzhledem k možnosti přítoku k odběrovým místům ze dvou stran vyznačuje poměrně dobrou 

spolehlivostí dodávek. Odběry požární vody mají nízké dopady na pokles hydrodynamické 

hladiny při provozu sítě. 

V případě navýšení potřeby na počet požárních hydrantů v těchto lokalitách, se jeví 

jako možné nalezení vhodných provozních podzemních hydrantů s dostatečnou kapacitou 

odběrného místa za současného potvrzení jejich funkčnosti, jakožto požárních. Pro případně 

dodatečné doplnění sítí nadzemními hydranty jsou tyto lokality také vhodné s ohledem na 

dobré prostorové poměry. Zvýšení hydraulické účinnosti sítě propojením vnitřních větví se 

však s ohledem na technické, prostorové a územní možnosti zdá jako složité. 

Významnost dodávek požární vody z vodárenských systémů se v těchto lokalitách 

jeví jako důležité především s ohledem na umístění stěžejních objektů občanské vybavenosti. 

Zajišťování dodávek požární vody z vodovodních řádů je tedy dobře proveditelné a dostupné.  

6.1.3 Vilové čtvrti 

Plochy vilových čtvrtí se vyznačují zastavěností především objekty větších rodinných 

domů a vil. V současné době se v těchto lokalitách projevuje častá transformace využití 

objektů z původního rezidenčního bydlení na komerční. Tato proměna z pohledu požárního 
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zabezpečení nemá na potřebu požární vody kritické dopady. Celkově se čtvrtě vyznačují nižší 

zastavěností a prostornými uličními systémy. 

Vodovodní sítě těchto lokalit jsou často tvořeny větvenými řády. Dimenzi 

vodovodních řádů, i přestože je nižší než u jádrových částí měst, lze považovat za 

dostatečnou. Na geografickou polohu vilových čtvrtí v zajímavých částech měst, se váže jejich 

časté zásobování díky tlakovým stanicím.  

V těchto lokalitách se však díky předpokládanému výtlaku vodovodních řádů jeví 

jejich možná hydraulická účinnost na vyskytujících se hydrantech jako dobrá. Negativně se 

v těchto lokalitách může projevit jen vliv stáří sítí hlavních uličních řádů a jejich inkrustace 

způsobená nerovnoměrností při denních odběrových špičkách.  

6.1.4 Sídliště 

Plochy sídlišť se vyznačují velkou podlažností staveb pro bydlení. Lokality jsou často 

doplněny i o nízkopodlažní objekty občanské vybavenosti (zdravotní střediska, mateřské 

školy, prodejny…). 

S ohledem na vznik tohoto typu zástavby v době centrálně řízeného hospodářství se 

technická infrastruktura vodovodních řádů vyznačuje značnou naddimenzovaností oproti 

současné potřebě vody. Tlakové poměry v sítích jsou na dobré úrovni, pro potřeby výškových 

objektů je využíváno hydroforových stanic. Množství ztrát na řádech vzniklých dřívějšími 

rezervami v technologiích výstavby se vodárny s ohledem na ekonomickou stránku 

problematiky snaží postupně úspěšně eliminovat. Napojení vodovodů je řešeno okruhovou sítí. 

Hlavní řády do těchto území jsou napojeny přímo na hlavní přivaděče měst. 

Význam dodávek požární vody z vodárenského systému je pro tyto lokality zásadní. 

Jedná se o nezastupitelnost vnějších odběrných míst vodovodů jiným typem náhradních 

zdrojů. Stávající zajištěnost lokalit pomocí podzemních hydrantů se jeví jako průměrná a 

případné možnosti zlepšení zabezpečení dodávek formou umístění jsou možná.  
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6.1.5 Rezidenční suburbánní oblasti a aglomerované obce 

Tyto území jsou převážně zastavěny objekty rodinných domů. Lokality se vyznačují 

rozptýleností zástavby a jejich nízkopodlažností. Lokality vznikly díky urbanizaci měst a 

připojením menších obcí nebo jako novodobé satelitní předměstí. 

Vodovodní řády jsou tvořeny většinou místními vodovody s malou dimenzí převážně 

do DN200 a jsou napojeny na městský vodovod pomocí jednoho hlavního řádu. Lokality 

satelitních předměstí se vyznačují značně minimalizovými světlostmi vodovodních řádů díky 

ekonomickému hledisku při jejich zřizování. Zasíťování lokality je provedeno větveným 

typem sítě. Tlakové poměry v sítí jsou s ohledem na výšku zástavby převážně do 2NP 

udržovány u spodní hranice tlakových možností 0,15-0,3 MPa. Počet hydrantů je v těchto 

lokalitách taktéž často minimalizovaný.  

S ohledem na nízké tlaky, vlivem stárnutí sítí či z důvodu malé kapacity sítí je 

hydraulická účinnost hydrantů, a to zvláště v okrajových a koncových větvích řádů, na velmi 

nízké úrovni.  

Významnost dodávek požární vody z vodárenského systému je pro tyto lokality nižší. 

Podle územních možností lze zvážit případnost získání požární vody z jiných zdrojů. Hledání 

řešení na zvýšení hydraulické účinnosti pomocí provozních opatření nebo provedením 

okružních sítí v návaznosti na další rozvoj výstavby je možné pouze částečně. 

 

6.1.6 Průmyslové plochy 

Plochy průmyslových zón a areálů se vyznačují poměrně velkou koncentrací ploch 

pro výrobu a skladování doplněnou o různorodé technologické objekty. Areály jsou náročné 

na potřebu vody pro zajištění požární bezpečnosti staveb. 

Jejich výrazná náročnost na infrastrukturu je ovlivněna samotnými technologickými 

provozy. Vodovodní řády se vyznačují velkými dimenzemi a vyššími tlaky 0,3-0,5 MPa. 

Často mají tyto areály zřízeny samostatný přípoj na hlavní řád. V areálech je pak vytvořena 

soukromá sít vodovodů, užitkových vodovodů a požárních vodovodů, doplněných o 



 

35 

technologické tlakové či regulační stanice. Náročnost na zásoby zdrojů vody pro plynulost 

technologických procesů a požární bezpečnost vyvolává často potřebu zřizování nádrží nebo 

vlastních vodojemů. Pro odběry z vodárenských systémů jsou význačné nárazové odběry ve 

vazbě na provoz. U starších areálů se vyznačují soukromé sítě značnou nepřehledností a 

nejasností samotných rozvodů díky chybějícímu dokumentování obnov nebo rekonstrukcí 

v minulosti. Technický stav je taktéž často slabou stránkou těchto areálů. S ohledem na stáří je 

stav lepší u novodobých průmyslových zón. 

Význam napojení těchto lokalit na vodovodní řád je nezastupitelný i přesto, že 

z pohledu požární bezpečnosti se problematika požárního zabezpečení zdá řešena samostatně 

uvnitř areálů. 

6.1.7 Venkovská sídla 

Vesnická sídla jsou charakterizována především zástavbou rodinných domů a nízkou 

hustotou osídlení území. 

Zásobování vodou je v územích řešeno pomocí obecních vodovodů napojených na 

bližší menší zdroje nebo z hlavních zásobních řádů vedoucích v území. Řešení sítí využívá 

převážně gravitačního větveného provedení. 

Obdobně jako u suburbánních částí měst jsou tlakové poměry v sítí nižší a případné 

zvýšení hydraulické účinnosti sítě formou okružního zasíťování je z ekonomických důvodů 

často nereálné. Počet hydrantů využitelných pro požární účely je také nižší. Síť je schopna 

omezených dodávek požární vody. 

V blízkém okolí často existují poměrné dobré podmínky pro nalezení zastupitelných 

zdrojů požární vody mimo vodárenské systémy jako jsou alternativy v podobě rybníků, řek 

popř. studen. Těmto zdrojům se dává pro zabezpečení požární vody přednost. Význam 

dodávek z vodárenských systémů za těchto podmínek nemusí být prioritní.  
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6.2  Topologické uspořádání sítě 

6.2.1 Okruhová síť 

Okruhová síť je nejspolehlivější druh distribuční sítě. Síť umožňuje přítok požární 

vody k jednotlivým odběrným místům ze dvou stran. Tím je dosaženo maximální možné 

plynulosti dodávek vody, větší hydraulické účinnosti a maximálního využití kapacity 

potrubního rozvodu. Při požárním odběru je nejmenší dopad na ostatní spotřebitele. Tato síť je 

nejčastěji využita na městských vodovodech v místech s potřebou plynulého zásobování 

vodou. Zřízení okružní sítě je vždy finančně náročnější. 

6.2.2 Větvená síť 

Jedná se o variantu sítě, která při požárním odběru disponuje omezenou kapacitou 

dodávky vody. Při odběru větších objemů dochází ke ztrátě hydraulické účinnosti systému s 

dopady na ostatní spotřebitele na větvi. Spolehlivost dodávek požární vody v případě 

mimořádné události je minimální. Výhodou této sítě jsou její nižší pořizovací náklady.  

6.2.3 Kombinovaná síť 

Tato varianta kombinuje výhody obou výše uvedených sítí. Při vhodné volbě 

umístění odběrných míst lze docílit dostatečných kapacitních i hydraulických parametrů. 

 

6.3 Stávající řády a novostavby řádů 

6.3.1 Stávající vodovodní řády 

S ohledem na skutečnost, že vodovodní sítě jsou živým systémem, je vhodné je 

zhodnotit s ohledem na jejich současný provozně technický stav. Stávající stav vodovodních 

řádů je značně závislý na provedených opravách sítí a jejich stáří. Prioritním úkolem 
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vodárenských systémů je dodávka pitných vod v potřebné hygienické kvalitě. Potrubí jsou 

vodárenskými společnostmi obnovovány za účelem dodržení kontinuálních dávek pitné vody a 

jejich nezávadnosti, ale také z důvodu eliminace ztrát vod. Opravy na vodárenských 

systémech jsou často prováděny jako havarijní a nepodléhají dikci stavebního zákona.  

Na stávajících sítích se nachází množství hydrantů, které jsou však prioritně vyžívány 

a funkčně vhodné pouze pro provozní účely vodáren. Z pohledu požární bezpečnosti jsou na 

sítích umístěny hydranty, jejichž skutečný počet použitelný pro požární účely často 

neodpovídá potřebě území. Nefunkčnost je způsobena například nevhodným umístěním a 

jejich následným poškozením. V územích jsou hydranty často nedostupné z důvodu 

provozních - odstavené automobily nebo neprovedená údržba v zimních měsících. Často se 

vyskytuje problém chybějícího nebo špatného značení tabulkami dle ČSN 75 5025. 

Určenost hydrantů jako požárních je na stávajících sítích často dána pouze 

historickými souvislostmi v území nebo úplně chybí. Jejich dodatečné stanovování na 

stávajících vodovodních řádech se jeví jako rezerva ve vodárenství a požárním zabezpečení 

území. Zlepšení v této oblasti je možné pouze při společném úsilí HZS, vlastníků sítí a 

vodáren. Je potřeba stanovení komplexního přístupu k této problematice.  

V řadě investičních záměrů (změn stávajících staveb nebo novostaveb s přípojkou 

vody bez nároků na zřizování nových řádů) se zajištění vnějších požárních zdrojů vody bere 

pouze jako splnění legislativního požadavku s odkazem na přítomnost jakéhokoli hydrantu 

v území, třebaže je provozní. Skutečné hydraulické účinnosti stávající hydrantů a jejich 

funkčnost však často nejsou potvrzeny. Požadavky na zkoušení odběrního místa pro uvedení 

do provozu jsou definovány dle ČSN 730873, přílohy C pro nově zřizované místa a revize 

stávajících zařízení. 

V některých případech při obnovách vodovodních řádů nebo nové výstavbě dochází 

při stavebním řízení k opomenutí nutnosti vyjádření HZS, jakožto dotčeného orgánu státní 

správy. 

6.3.2 Novostavby vodovodních řádů 

V případě výstavby nových vodovodních řádů pro dosud nezastavěná území se 

předpokládané potřeby na umisťování vnějších odběrných míst řídí pouze odborným 
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předpokladem projektanta s ohledem na územní plán, regulační plán nebo využití území. 

Skutečné potřeby na dodržení vzdáleností vnějších odběrných míst, dle současné dikce 

legislativy, vyplynou až ze samotných požárně bezpečnostních řešení jednotlivých staveb a 

velikostí jejich požárních úseků. Z pohledu zajištění dodávek požárních vod z vodárenských 

systémů a umístění vnějších odběrných míst může být až v rámci územního řízení napojované 

okolní novostavby zjištěna nedostatečnost počtu vnějších odběrných míst na vodovodním 

řádu. Také je možné, že stávající provozní hydranty nevyhoví při revizi průtokových a 

tlakových parametrů a nelze je tedy překvalifikovat na požární. S touto skutečností je pak 

nucen naložit investor napojované okolní novostavby.  

S ohledem nepotřebnosti k stavbám RD do 150m
2
 dokládat vyjádření HZS, jakožto 

dotčeného orgánu státní správy, vznikly v řadě míst lokality bez požárních hydrantů 

(příkladem jsou satelitní města nebo okrajové lokality výstaveb RD se soukromým 

vlastnictvím koncových částí vodárenských řádů). 

V případě výstavby nových tras nebo rekonstrukcí vodovodů v již zastavěných 

územích by měl projektant na základě své odbornosti odhadnout potřebu rozmístění vnějších 

odběrných míst i bez exaktní znalosti veškerých PBŘ staveb a jejich požárních úseků. 

V minulosti při obnovách vodovodních řádů docházelo často při územním nebo stavebním 

řízení k opomenutí nutnosti vyjádření HZS, jakožto dotčeného orgánu státní správy. 

6.4 Možnosti zlepšení zabezpečení území 

Celková koncepce zabezpečení dodávek požární vody v území je doposud řešena 

pouze na úrovní zabezpečení zdrojů požární vody pomocí přírodních, víceúčelových nebo 

umělých zdrojů. V souladu s dikcí zákona 
30

 o podmínkách zabezpečení zdrojů vody k hašení 

požárů je jeho aplikace ukončena konstatováním o zajištění dodávek s využitím víceúčelových 

zdrojů – vodovodních řádů. Konkrétní hodnotící kvalifikační a kvantifikační parametry pro 

požární zabezpečení území nejsou stanoveny. Nalezení jisté formy zajištění požárního 

zabezpečení pomocí garance zdrojů (průtokové a tlakové parametry sítí) v území by měla být 

veřejným zájmem a možností inovace v tomto směru.  

                                                 
30 § 27 zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [1] 
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Zajištění dodávek požární vody z víceúčelových vodárenských systémů je jedním 

subsystémem z celkového systému zajištění požární bezpečnosti v území. Poměr závislosti na 

víceúčelových zdrojích se bude v různých lokalitách výrazně lišit, především s ohledem na 

celkové možnosti vodárenství a vodního hospodářství v území. Požadavky na vodárenské 

distribuční sítě zahrnující dostatečnost rezerv nakumulované vody, kvality, plynulosti dodávek 

pitné vody jsou samozřejmě prioritní.  

6.4.1 Návrh subsystému pro posouzení dodávek požární vody v území  

Tvorbu subsystému posouzení dodávek požární vody v území navrhuji provést 

v následujících krocích: 

 Zhodnocení potřeby území 

 Zjištění stávajícího stavu sítí 

 Stanovení aparátu provázanosti systému mezi HZS a vodárnami o aktuálním stavu 

 Koncept zajištění nových míst nebo ověření funkčnosti stávající míst na sítích 

 Provedení kontrolní a evidenční činnosti a potvrzení předpokladů 

 Pravidelná kontrola, monitoring 

 Zpětná vazba po zavedení do praxe s případnou revizí  

 Rozšiřování systému do méně „závislých“ lokalit 

Použití těchto předpokladů je nejprve nutné zpřesnit v teoretické rovině a pak je 

aplikovat do praxe. Teoretická rovina podrobně zohlední případné další vstupy, spolupráci 

v rámci územního plánování na koncepcích územní nebo možnosti územně plánovací analýzy 

dlouhodobých vývojových trendů. 
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6.4.2 Aplikační užití 

V návaznosti na výše uvedený model jsou uvedeny některé možnosti aplikace. 

Některé návrhy mají rezervy a v rámci dílčího řešení problematiky bude nutné, dořešit je do 

podrobnosti. 

 

Zhodnocení potřeby území 

Zhodnocení potřeby zajištění území by zahrnovalo stanovení kriterií hodnocení 

významnosti dodávek z vodárenské soustavy a míry jejich závislosti. Musel by být stanoven 

poměr vůči jiným dostupným zdrojům. Výsledkem vyhodnocení je kvalitativní parametr 

„závislosti“ lokality, který by vedl k definování kritických lokalit odkázaných na dodávky. 

Nastavení následných kvantitativních parametrů na rozsah, umístění a technické parametry 

hydrantů vychází ze zavedené legislativy ČSN 73 0873 a také z dalšího mého návrhu, který je 

uveden níže. 

Parametrizace zajištění zdrojů vody by musela být řešena opačným přístupem než v 

současnosti. Nyní v souladu s normou ČSN 73 0873 vychází požadavek na hydranty až 

z požárně bezpečnostního řešení stavby. Navrhovala bych tímto stanovení požárního zajištění 

území z pohledu územně plánovacích dokumentací. Takto by byla stanovena nutnost umístění 

vnějších odběrných míst požární vody na vodovodní síť dle typu ploch a využití území, a to 

v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. Následující tabulka 6 ukazuje navrhované řešení.  

Výchozím podkladem je tabulka 4
31

 Nejmenší vzdálenost vnějších odběrných míst na 

vodovodní sítí. Návrh vzdáleností u položek 3, 4, 5 je určen orientačně, ale v souladu s  

tabulkou 4. 

  

                                                 
31 Tabulka 2 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou [5] 
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Tabulka 6 Nejmenší vzdálenost vnějších odběrných míst dle územních potřeb 

Číslo 

položky 

Využití území v souladu 

s územním plánem1), 2) 
Zpřesnění  Hydrant Výtokový 

stojan 

Plnící místo 

Vzdálenost mezi sebou [m] 

0 Plochy technické 

infrastruktury,  

Plochy vodní a 

vodohospodářské,  

Plochy přírodní,  

Plochy nezastavěného území, 

Plochy zemědělské 

Plochy těžby nerostů 

- 

 

 

Bez 

požadavku 

Bez 

požadavku 

Bez 

požadavku 

1 Plochy dopravní 

infrastruktury 

Plochy lesní 

- 2000 10000 25000 

2 Plochy veřejných prostranství 

Plochy rekreace 

- 600 2000 10000 

3 Plochy bydlení - 400 1200 6000 

4 Plochy občanského vybavení - 300 1000 4000 

5 Plochy výroby a skladování - 200 600 2000 

Poznámky:  

1) U smíšených ploch se uvažuje vždy přísnější parametr 

2) Využití území je posuzováno v rozsahu 50 m od vnějšího líce potrubí 

 

Poznámka č. 2 v tabulce vychází z hodnoty maximální délky vodovodní přípojky 

50m, kdy při větší vzdálenosti je nutno zřídit vodovodní řád. Do tabulky není vypsán sloupec s 

možnosti zpřesnění. Pokud je například v regulačním plánu dána podlažnost nebo % 

zastavěnosti území, je možné ještě dále tuto tabulku rozšířit o tyto parametry.  

Výhodou návrhu je aplikovatelnost na stávající zastavěné lokality i návrhy nových 

vodovodních řádů. Projektant není nucen odhadovat počet hydrantů dle nejnepříznivější 

varianty u objektu v okolí a jeho často neznámém PBŘ. Nutností je zavedení této tabulky do 

platné legislativy, buďto do vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb, jakožto samostatného nového paragrafu Stavby vodovodních řádů.[37] 

Druhou možností je její uvedení v normě ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí.[24] 

 

Zjištění stávajícího stavu sítí  

Stávající stav vodárenské soustavy je již známý. Veškeré vodárenské sítě jsou dnes 

již digitalizovány. Je nutné zvolit určitou formu doplnění informací o technickém stavu 

hydrantů např. nejlépe pasportizací. 
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Stanovení aparátu provázanosti systému mezi HZS a vodárnami o aktuálním stavu 

Jedná se o aparát softwarového řešení vzájemné komunikace a dostupnosti aktuálních 

dat o poloze sítí a vnějších odběrných míst mezi vodárnami a HZS. Součástí dat by byly výše 

zjištěné informace o technických parametrech. 

 

Koncept zajištění nových míst nebo ověření funkčnosti stávající míst na sítích 

Koncept by vycházel ze stávajícího členění vodárenské soustavy v území. Dle 

stanovené potřeby lokality na množství a typ míst pro odběr požární vody by došlo k jejich 

návrhu nového doplnění do sítě nebo transformaci stávajících provozních hydrantů na požární. 

Pro zřízení nových hydrantů by byly stanoveny místa na síti k jejich doplnění. Pro 

transformaci stávajících provozních hydrantů na požární by muselo být provedeno technické 

zhodnocení. Návrhy by vycházely z exaktních modelací stávajících sítí s doplněním o 

provedení terénních měření hydraulické účinnosti a technických kontrol. Hydranty by byly 

následně začleněny do komplexního systému požárních hydrantů. Nutností je stanovit časovou 

posloupnost. Tímto způsobem by mohlo dojít k velmi výraznému zlepšení v možnostech 

zajištění požární bezpečnosti v územích.  

Problematické v této oblasti vnímám ekonomické hledisko tohoto návrhu. Najít 

řešení na zajišťování požárního zabezpečení v území je veřejným zájmem. Jeho zajištění by 

s ohledem na „vlastnictví“ bylo ve finanční zodpovědnosti vlastníků sítí – tj. měst a obcí, čímž 

by došlo k nemalému zatížení jejich rozpočtů. Tento návrh by vyžadoval delší přípravu 

profinancování ze státního rozpočtu. V případě soukromého vlastnictví vodovodů by musel 

být nalezen vhodný aparát pro návaznost procesu. 

 

Pravidelná kontrola, monitoring 

V návaznosti na výše uvedené, je možnost aplikace kontroly hydrantů jako požárně 

bezpečnostního zařízení dle vyhlášky
32

, a tím i zvýšenou jistotu v zajištění funkce dodávek 

požární vody z vodárenských systémů.  

  

                                                 
32 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) [27] 
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7 Analýza rizik 

7.1 Teoretické východiska[16] 

Mimo standardní stav zajištění dodávek požární vody z vodárenských systémů 

mohou vzniknout mimořádné události, které výrazně ovlivní funkčnost a spolehlivost celého 

systému. Analýza rizik obecně představuje systematické využívání dostupných informací k 

identifikaci rizik, jejich následné kvantifikaci a analýze jejich následků. Na základě jejich 

vyhodnocení lze v následném rozhodujícím procesu určit možnosti vypořádání se s těmito 

riziky formou jejich eliminace nebo prevence. Analýza rizik je vždy cyklický proces s 

určitým zbytkovým rizikem, který vyžaduje neustálý monitoring a prověřování za účelem 

zlepšení. V rámci řešení problematiky analýzy rizik je nutno zohlednit kumulativní a 

synergický účinek jednotlivých rizik. 

Riziková analýza se skládá z několika částí: 

 popis zkoumaného systému 

 identifikace nebezpečí 

 analýza nežádoucích stavů 

 analýza četností 

 analýza následků 

 výsledná kvalifikace rizika 

Popis systému 

V prvotním kroku analýzy rizik je nutný výběr posuzovaného systému a stanovení 

předmětu posouzení. 
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Identifikace nebezpečí 

Nebezpečí lze rozdělit dle jejich původů na: 

 přírodní 

 antropogenní 

 technické 

Analýza nežádoucích stavů 

Jedná se o soubor předpokládaných nežádoucích stavů, které mohou nastat na daném 

posuzovaném systému a jejich kategorizace. 

 

Analýza četnosti 

Stanoví pravděpodobnost výskytu daného nežádoucího stavu. Pro kvalitativní 

hodnoty musí být dlouhodobě evidovány statistická data a záznamy z měření. Jelikož v oblasti 

vodárenství není systémově zavedena evidence, je nutné použít pro výskyt četnosti odborný 

odhad. Ve vodárenství je využíváno FMEA/FMCE techniky s kategorizací pomocí 

stupnice pravděpodobnosti.  

Pravděpodobností (Pi) je vytvořena podílem součtu (Sc) rizikových faktorů (Si) vůči 

celkovému maximálnímu faktoru (Smax). Maximální faktor (Smax) je trojnásobkem počtu 

faktorů. Bodová stupnice hodnocení rizikových faktorů je uvedena v tabulce 7. Stupnice 

pravděpodobnosti vzniku nežádoucího stavu je uvedena v tabulce 8. 

Pi=Sc/Smax 

Sc=Ʃ Si 

Smax=3*n 

n…počet faktorů 

Tabulka 7 Bodová stupnice rizikovosti faktoru. Zdroj [16] 

Rizikový faktor Bodové hodnocení Si 

Žádné závady 0 

Nízká závažnost 1 

Střední závažnost 2 

Vysoká závažnost 3 

Nehodnocení faktoru N 
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Tabulka 8 Stupnice pravděpodobnosti vzniku nežádoucího stavu. Zdroj [16] 

Označení Slovní hodnocení Bodové hodnocení 

Si/Smax 

P0 Nulová pravděpodobnost 0 

P1 Nepravděpodobné (<1x za rok) <0,3 

P2 Pravděpodobné (1x za týden až rok) <0,6 

P3 Velice pravděpodobné (>1x za týden) >0,6 

 

Analýza následků 

Pro analýzu následků je možné sestavit kategorie následků: zdravotní (CZdr), 

ekonomické (CEk), sociální (CSoc) a environmentální (CEnv). Celková hodnota následků (CC) je 

dána maximem z těchto 4 kategorií. Stupnice následků, jejich slovní hodnocení a vzorové 

zdravotní a ekonomické následky jsou uvedeny v tabulce 9. 

CC =max (CZdr; CEk; CSoc; CEn) 

 
Tabulka 9 Stupnice následků v následující tabulce. Zdroj [16 - upraveno] 

Označení Slovní hodnocení Vzorové zdravotní následky (CZdr) Vzorové ekonomické 

následky (CEk), 

C0 Žádné/nevýznam

né 

  

C1 Nízké Zdravotní problémy méně závažné >200 000 Kč 

C2 Středně vysoké Zdravotní problémy závažnější 200 000-2 000 000 Kč 

C3 Vysoké Onemocnění / úmrtí >2 000 000 Kč 

 

Kvalifikace rizika 

Vyhodnocení rizika je podkladem pro posouzení a možné vyhodnocení. Zhodnocení 

rizika je formulováno pomocí matice rizik, která je vytvořena z pravděpodobností četností a 

následků. V zjednodušené formě se dá tato matice graficky znázornit pomocí tabulky 10. 

 

R=P x C 

R…riziko nežádoucího stavu 

P…pravděpodobnost vzešla z analýzy četnosti 
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C…následky vyplývající z analýzy následků 

Tabulka 10 Matice rizika. Zdroj [16] 

Hodnotící 

stupeň 

Následky 

C1 C2 C3 

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st

 P1 Velmi nízké Nízké Střední 

P2 Nízké Střední Vysoké 

P3 Střední Vysoké Velmi vysoké 

 

Rozhodování o vypořádání 

Na základě zpracované matice rizik lze pak účinně rozhodnout o opatřeních k snížení 

rizika. V případě přírodních rizik je snaha vždy snížit jejich důsledky, neboť těmto rizikům 

nelze zcela předcházet. Antropogenní rizika jsou prioritně eliminována formou preventivních 

opatření dle provozních možností systému. 

V oblasti vodohospodářství je jejich význam především v aplikaci do krizových plánů 

a plánů krizové připravenosti vodárenských společností. 

7.2 Analýza rizik u požárního zabezpečení území  

Riziková analýza kompletního vodárenského systému je rozsáhlou analytickou 

činností. Z  důvodu zmenšení rozsahu problematiky je vybrána pouze dílčí část rizik, které 

bezprostředně souvisí s požárním zabezpečením zastavěného území. 

 

Předmět posouzení  

Předmětem posouzení je soustava hydrantů a výtokové stojany na vodovodní síti. 

Rozsah posouzení nezahrnuje zbývající části distribuční soustavy (zdroje, akumulace, 

přivaděče, vnitřní části přípojek a vnitroareálových rozvodů). Rizika plynoucí z přerušení 
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dodávek vod ze zdrojů či vodojemů jsou částí komplexní analýzy rizik veřejných vodovodů a 

dopad do požárního zabezpečení je sekundárním důsledkem. 

Taktéž nebude v níže uvedeném textu věnována pozornost povodním a účinkům 

klimatických změn - sucha. Analýzou rizik dospíváme k závěru, že při povodních nebo 

nedostatku pitné vody dochází k zásadnímu působení na samotné zdroje pitné vody. Narušení 

vydatnosti zdroje nebo jeho odstavení způsobí domino efekt na zbývajících částech 

distribučního systému.  

 

Identifikace nebezpečí  

Vybrané typy nebezpečí jsou uvedeny v tabulce 11. Tyto nebezpečí jsou vybrána ze 

širší škály nebezpečí pro vodárenské soustavy pouze s ohledem na zájmovou problematiku 

hydrantů a výtokových stojanů. 

Tabulka 11 Vybrané typy nebezpečí. Zdroj [16 - upraveno] 

Přírodní rizika  Antropogenní rizika Technické a technologické 

nebezpečí 

Povodně Obsluha Porucha dodávky elektrické 

energie 

Sucho Způsob provozu Porucha zařízení 

Déšť- kyselé deště Údržba Nevhodná vlastnost materiálu 

Sníh (mráz) Provozní dokumentace Nevhodná vlastnost vody 

Eroze půdy Kontrolní mechanizmy Mechanická závada 

Seizmicita, zemětřesení Monitoring Neprůchodnost potrubí 

Agresivita půdy Nevhodné hospodaření s 

vodami 

Vysoký provozní tlak 

Podzemní vody Odběratelé Nízký provozní tlak 

Biologické působení -kořeny 

stromů 

Neodborný zásah Tlakový ráz 

Pád stromu Zatížení dopravou Nevyhovující hydraulická 

kapacita 

Činnost živočichů Průmyslové znečištění Skrytá stavební vada 

 Důlní činnost Bludné proudy 

 Ekologická zátěž Koroze 

 Antropogenní znečištění Materiálové poškození 

 Stavební práce Vliv špatného technického 

stavu okolních konstrukcí 

 Provádění oprav Vliv špatného technického 

stavu potrubí a armatur-stáří 

 Sabotáž Křížení a souběh se sítěmi 
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  Nedostatečné krytí 

  Nevhodné technické 

parametry - vada projektu 

Analýza nežádoucích stavů 

U vodárenských systémů zajišťujících dodávky požární vody v území mohou 

vzniknout následující nežádoucí stavy: 

 porucha řádu s přerušením dodávky vody - místní 

 nedostatečná kapacita plnění řádu 

 nedostatečný tlak řádu 

 nedostatečná hydraulická účinnost řádu 

 poškozené prvky armatury hydrantů a výtokových stojanů 

 

Analýza četnosti 

Pro jednotlivé typy poruch nejsou datové podklady pro určení četnosti výskytu. Pro 

orientaci lze vycházet z celkových statistik, kdy připadá na 10 km vodovodního řádu 1 

evidovaná porucha.  

 

Analýza následků 

Celkové následky a dopady nedostatečného zajištění funkčnosti vychází z místních 

územních podmínek, především poměru závislosti dané lokality na zdroji požární vody 

z distribuční sítě a možnosti nahraditelnosti jiným zdrojem. Také rozsah zdravotních, 

ekonomických, ekologických a sociálních následků se může značně lišit dle územních 

poměrů. 

7.2.1 Zhodnocení rizik 

Pro hodnocení rizik je využito slovních formulací hodnocení s ohledem na 

skutečnost, že jednotlivá statistická data z vodárenství nejsou v takovémto rozsahu 
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vyhodnocena a publikována. Exaktní vyhodnocení je možné až po komplexním sběru dat a 

četností a následném zpracování analýzy rizik pomocí softwarových prostředků.  

 

Porucha řádu s přerušením dodávky vody – místní  

Místní porucha řádu s přerušením dodávky vody je vnímána jako poškození místního 

potrubí – vytěsněním tvarovek ve spojích, prolomením trub apod. Z pohledu přírodních rizik 

tato situace nastane nejčastěji v důsledku biologického působení kořeny stromů. Doba zjištění 

poruchy je poměrně dlouhá, pravděpodobnost vzniku poruchy je nízká. Opatřením ke snížení 

rizika je odstraňování náletové zeleně a nezřizování výsadby v ochranných pásmech 

vodovodních sítí. 

Z antropogenních rizik se jeví jako nejvíce rizikové provádění stavebních prací, 

neodborný zásah při provádění oprav či údržby. Doba zjištění poruchy je velice rychlá, 

pravděpodobnost vzniku poruchy je vysoká. Možností jak předcházet těmto rizikům je  

pečlivé dodržování veškerých legislativních předpisů, manipulačních, provozních řádů, apod. 

Dopad z této příčiny může zásadně ovlivnit rozsáhlou část vodovodního řádu, zvláště 

v případě větvené topologie sítě. Řešením je okamžitá lokální oprava nebo přemostění místa 

poruchy. 

Z pohledu přerušení dodávky vody v důsledku poruchy řádu mají technologické a 

technické vlivy nejširší zastoupení. Lze konstatovat možnosti výskytu téměř veškerých 

faktorů. V prvé řadě však nevhodných vlastností materiálu a korozí. V grafu 1 je znázorněn 

počet poruch dle materiálu. Další příčiny jsou neprůchodnosti potrubí vlivem inkrustací, 

kamenů, poškození vysokým tlakem, tlakovým rázem, skrytou stavební vadou, bludnými 

proudy, vlivem okolních konstrukcí, vlivem stáří potrubí nebo nedostatečným krytím. Doba 

zjištění poruchy je střední, místo zjištění poruchy složitěji identifikovatelné nebo rozsáhlé. 

Pravděpodobnost vzniku poruchy je vysoká, jedná se o nejčastěji se vyskytující příčiny 

přerušení dodávek. Řešením je lokální oprava nebo obnova celých částí potrubních řádů. 

Z možných nežádoucích stavů je ekonomická náročnost na odstranění těchto následků 

největší.  
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Graf 1 Příčiny poruch vodovodních řádů. Zdroj [29] 

 
 

Nedostatečná kapacita řádu  

Z možných antropogenních rizik může mít na nedostatečnou kapacitu řádu vliv 

odběratel v případě neočekávaně zvýšeného odběru. Doba zjištění je střední s ohledem na 

monitorovaný systémem hladin ve vodojemech. Četnost výskytu velice minimální. 

Z pohledu technologického nebezpečí mohou nedodatečnou kapacitu způsobit 

nevhodné technické parametry sítě, neprůchodnost potrubí, inkrustace, nízký provozní tlak či 

skrytá stavební vada. Pravděpodobnost výskytu je střední, shodně jako časové období zjištění. 

Dopady na zajištění funkčnosti jsou výrazné. Dopady do systému dodávek požární vody jsou 

zásadní z pohledu vytvořeného omezení pro odběr. Vyřešení problematiky je formou zřízení 

nové sítě. Alternativou je redistribuce kapacit do zájmové lokality. Pro tuto variantu je 

podmínkou komplexní znalost sítě a jejich možností, rozdělení sítě na sekce a osazení dálkově 

ovládaných armatur k operativnímu ovlivnění napájecích kapacit. 

 

Nedostatečný tlak řádu 

Z možných antropogenních rizik může mít vliv na nedostatečný tlak změna způsobu 

provozu sítě, obsluha nebo provádění údržby. Pravděpodobnost výskytu je střední. 
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Technologické nebezpečí spočívá převážně v možnosti poruchy technologických 

zařízení tlakových stanic (kumulace poruch čerpadel, elektrické energie, náhradních zdrojů). 

Dále by mohlo dojít k nedostatečným tlakovým poměrům vlivem poškození řádu nebo 

vytvořením podtlaku na řádu. Pravděpodobnost výskytu je nízká.  

Doba zjištění poruchy je poměrně rychlá, neboť se projeví na koncových výrokových 

armaturách spotřebitelů. Řešení zahrnuje nalezení příčiny nízkého tlaku a následnou nápravu 

formou opravy nebo zvýšením tlakových poměrů čerpadly či pulzními režimy. 

 

Nedostatečná hydraulická účinnost řádu 

Na nedostatečnou hydraulickou účinnost má výrazný vliv řada antropogenních 

faktorů - samotný způsob provozu sítě, nevhodná údržba, chyby ve vedení provozní 

dokumentace, chybějící kontrolní mechanizmy a monitoring sítí. Mimo to může nastat v sítí 

snížení hydraulické účinnost díky neočekávaným odběratelským špičkám.  

Technologické nebezpečí je dáno především vlivem neprůchodnosti potrubí, nízkým 

provozním tlakem či samotnou nevyhovující hydraulickou kapacitou sítě.  

Doba zjištění poruchy je střední. Četnost výskytu je také střední. Dopady do systému 

dodávek požární vody jsou výrazné. Řešením je operativní zásah na úrovni dálkově 

ovládaných technologických zařízení. 

 

Poškozené prvky armatury hydrantů a výtokových stojanů 

Povrchově dostupné armatury a místa napojení jsou vždy nejkritičtějšími částmi 

vodovodních řádů Pravděpodobnost výskytu poškození je právě zde velká. Poškození může 

nastat z důvodu širokého spektra působení přírodních rizik: mrazů, agresivity půdy, působení 

účinků podzemní vody (tlakové), pádem stromů apod.  

Z důvodu antropogenních vlivů je nejvíce rizikovým faktorem poškození osobami, ať 

již úmyslné nebo náhodné při provádění stavebních prací. 

Z technických nebezpečí mají na poškození vliv mechanické závady armatury, 

koroze, stáří armatur, vysoký provozní tlak, tlakový ráz nebo skrytá stavební vada. 

V případě nadzemních částí je pravděpodobnost odhalení poruch rychlá, u částí pod 

terénem je časový horizont až několik měsíců. Pravděpodobnost vzniku poruch je vysoká. 
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Dopady do funkčnosti mohou být zásadní. V grafu 2 jsou znázorněny příčiny poruch na 

armaturách. Řešením je operativní možnost nalezení náhradní armatury v blízkosti. 

 
Graf 2 Příčiny poruch na armaturách. Zdroj [29] 

 
 

7.2.2 Rozhodování o vypořádání 

V praxi je několik možností jak se s případnými riziky vypořádat. Jedná se o variantu 

včasného zaznamenání jejich projevů či následků a rychlé provedení nápravných opatření. 

Druhou variantou je eliminace samotných příčin. 

 

Rozeznávání následků 

Rozeznání následků rizika je možné díky kontrole systému. Vodárenská síť je 

členěna na monitorovací zóny se stabilním (online) nebo periodickým přenosem dat na velín. 

Během monitoringu je možné zjistit nestandardní změny průtokových a tlakových poměrů v 

sítí. Armatury s dálkovým ovládáním umožňují rychlou reakci na vzniklou mimořádnou 
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situaci. Další variantou rozpoznání poruch na síti je provedení monitoringu mobilním 

zařízením. Jedná se o praktické provedení hydraulických zkoušek a měření průtoků v terénu. 

Další formou zjištění poruch sítí je bilanční zhodnocení. Porovnáváním bilance mezi 

dodaným množstvím vod do systému a naměřenou spotřebou odběrateli svědčí o možných 

poruchách v sítí. K podávání informací o mimořádných událostech dochází samotnými 

uživateli díky jejich hlášením havárií na poruchových linkách.  

 

Eliminace příčin 

Předcházet vzniku mimořádných událostí lze v průběhu celého procesu životnosti 

vodovodní sítě. Již ve fázi plánování investičních záměrů je vhodné hledat optimální koncept 

umístění distribuční sítě a jednotlivých prvků na ni. Je nutná znalost územích poměrů 

(hydrologie, geologie, pedologie) a dostupných technických parametrů vodárenské soustavy. 

Koncept by měl ověřit možnost provedení bezpečnější varianty formou okružního řešení sítě. 

Projektant je dále zodpovědný za správný návrh technického řešení. V rámci vývoje 

by měla být snaha o vyšší míru osazení monitorovacích a ovládacích prvků na vodovodní sítě. 

Projektové řešení by mělo respektovat veškeré legislativní předpisy a normy. 

Během realizace by měl být kladen důraz na technologickou kázeň a dodržování 

veškeré platné legislativy. 

V rámci provozu je samozřejmostí dodržování provozních a manipulačních řádů, 

provádění kontrol a údržby. Provádění kontrolní činnosti spočívá v monitoringu a kontrolních 

zkouškách. Údržba zahrnuje ověřování funkčnosti a nepoškozenosti armatur, čištění, 

odkalování a odvzdušňování řádů, alt. desinfekci a kontrolu označování hydrantů v terénu. 

V případě havárie je nutné rychlé provedení havarijních oprav. 

V rámci kompetencí orgánů státní správy a spolupráce s vodárnami je důležitá 

příprava na mimořádné situace formou dokumentace prevence rizik a přípravy na mimořádné 

situace. Ze strany vodárenských společností je nutná práce na plánech krizové připravenosti. 

Stejně tak je důležité zohledňovat skutečné stavy sítí aplikovanou analýzou a cyklicky 

pracovat na celkovém zlepšení. 

  



 

54 

8 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením dodávek požární vody z vodárenského 

systému pro jednotlivé typy zastavěných území. Problematika požárního zabezpečení území je 

rozčleněna dle charakteristických územních celků. Jsou zhodnoceny silné a slabé stránky 

vodovodů a hydrantových sítí, které se v nich nachází.  

S ohledem na předpokládaný růst významu dodávek požární vody z vodárenských 

systémů v zastavěných územích je v práci navržen postup pro zlepšení nynějšího stavu 

zabezpečení území při standardním provozu. Současný stav předpokládá, že jsou na 

vodárenských systémech vhodně navržena vnější odběrní místa, která jsou schopna dodat 

požadované množství vody a udržovat hydraulickou účinnost. Skutečnost je však v mnoha 

případech odlišná. 

Práce navrhuje postup jak bezpečnost území a zajištění dodávek požární vody řešit 

diverzně oproti nynějšímu stavu. Stanovování míst pro odběr požární vody nyní vychází 

z požárně bezpečnostních řešení jednotlivých objektů. Dodatečné zajištění těchto zdrojů 

požární vody na vnějších sítích pak může být značně náročné, ne-li neproveditelné. Práce 

předkládá návrh jak řešit zajištění míst pro odběr požární vody bez znalosti konkrétních PBŘ 

objektů. Řešení je v nastavení požadavků na navrhování vodovodních sítí z podkladů územně 

plánovacích dokumentací. Podle předpokládaného typu zástavby v území by byly stanoveny 

požadavky na hydranty nebo výtokové stojany. Tento návrh je podmíněn aplikací do 

legislativního prostředí. Přínosem by byla připravenost lokality na daný typ výstavby 

z požárně bezpečnostního hlediska, což lze vnímat jako rozšíření preventivního zajištění 

územních celků. Tímto řešením by byla, ve veřejném zájmu, zajištěna „garance“ dodávek 

požární vody. Sekundárním dopadem návrhu je ulehčení kontrolní činnosti HZS na úseku 

preventivní ochrany v oblasti kontroly požárních hydrantů, jakožto požárně bezpečnostních 

zařízení.  

Obsahem práce je dále analýza rizik výskytu nežádoucích stavů při mimořádných 

událostech. Je navržen přístup k zmírnění následků nebo eliminaci rizik pomocí preventivních 

opatření. 
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