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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení bezpečnosti dodávek požární vody z 

vnitřních vodovodů, konkrétně na využití vnitřních vodovodů pro potřeby požárních 

odběrů vody a stanovení rizik, která mohou dodávku požární vody ohrozit. V úvodu jsou 

popsány vodárenské soustavy, jednotlivé vnitřní vodovody a požárně bezpečnostní zařízení 

pro zásobování vodou. Praktická část diplomové práce je zaměřena na analýzy rizik, které 

porovnávají silné a slabé stánky napojení vnitřního vodovodu na veřejný vodovod a dále 

jsou zde použity další metody analýz pro návrh vhodných metod na posouzení přírodních a 

antropogenních událostí z hlediska ohrožení dodávky požární vody z odběrných míst. 

Závěrem práce je vyhodnocení rizik na základě jednotlivých analýz a návrh na jejich 

eliminaci.   

Klíčová slova: vnitřní vodovod, analýza rizik, požární voda, riziko, odběrné místo. 

 

Annotation 

The thesis is focused on assessing  the safety of firefighting water supply from 

internal water mains, namely on the use of internal water mains for the firefighting water 

withdrawal needs and the assessment of risks which may endanger the firefighting water 

supply.  In the introduction water supply systems, individual internal water mains and fire 

safety equipment for water supply are described. Practical part of the thesis is focused on 

the analysis of risks comparing the strengths and weaknesses of the connection of internal 

water mains to public water mains and further there are used other analysis methods  for a 

proposal of appropriate methods of assessing natural and anthropogenic  events in terms of 

endangering the firefighting water supply from the supply points.  The conclusion of the 

thesis is an evaluation of the risks based on individual analyzes and a proposal for their 

elimination. 

 

Keywords: internal water mains, risk analysis, firefighting water, risk, supply point. 
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Seznam zkratek   

 

HAZOP Studie nebezpečí a provozuschopnosti 

Hazard and Operability study 

FMEA  Analýza druhů poruchových stavů a jejich důsledků 

  Fault Modes and Effect Analysis 

FTA  Analýza stromu poruchových stavů 

  Fault Tree Analysis 

ETA  Analýza stromu událostí 

  Event Tree Analysis 

RBD  Analýza blokového diagramu  

  Reliability Block Diagram 

HRA  Analýza spolehlivosti člověka 

  Human Reliability Assessment 

QMRA Analýza pro odhad rizika na lidské zdraví 

  Methods for estimation of risk to human health 

CLA  Kontrolní seznam 

  Check list Analysis 

MU  Mimořádná událost  

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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Úvod 

 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení bezpečnosti dodávek požární vody z 

vnitřních vodovodů, konkrétně na využití vnitřních vodovodů pro potřeby požárních 

odběrů vody a stanovení rizik, která mohou dodávku vody ohrozit. 

Cílem této diplomové práce je posoudit jednotlivé druhy vnitřních vodovodů pro 

potřeby požární vody. Vhodnými metodami stanovit rizika, která mohou ohrozit dodávku 

požární vody z přírodních nebo antropogenních nebezpečí těchto systémů a navrhnout 

řešení jak tyto nebezpečí eliminovat.  

Vnitřní vodovody se budují v průmyslových areálech, průmyslových zónách, 

obchodních zónách a zemědělských areálech, kde zabezpečují dodávku požární vody pro 

bezpečnost areálů z hlediska požární ochrany. Vnitřní vodovody jsou napojeny na veřejné 

vodovody měst a obcí. Je nutné se zamyslet, jestliže dojde k přírodní nebo antropogenní 

mimořádné události, zda dojde k ohrožení dodávky požární vody k odběrným místům. 

Abychom mohli provést analýzy rizik, musíme identifikovat nebezpečí, která mohou 

ohrozit dodávku požární vody k odběrným místům.   

Celá diplomová práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou část a praktickou 

část. První kapitola se zabývá popisem základních pojmu z oblasti vodárenství a analýzy 

rizik. Popis těchto pojmů je důležitý zejména pro správné pochopení souvislostí 

v navazujících kapitolách a pro lepší orientaci v problematice daného tématu. Druhá 

kapitola je zaměřena na vodovodní systémy, kde jsou popsány jednotlivé druhy vodovodů 

v České republice. V třetí kapitole jsou popsány jednotlivé druhy požárně bezpečnostních 

zařízení pro zásobování požární vodou, které jsou osazovány na vnitřních vodovodech pro 

odběr požární vody. Čtvrtá kapitola je věnována analýze rizik, kde jsou specifikována 

přírodní a antropogenní nebezpečí, druhy metod analýz, ze kterých je proveden výběr 

metod, které jsou aplikovány na průmyslové zóně v Bolaticích. Metody analýz jsou 

posouzeny, zda jsou vhodné na vyhodnocení rizik přírodních a antropogenních nebezpečí 

z hlediska dodávky požární vody z odběrných míst. Na posouzení silných a slabých stránek 

napojení vnitřního vodovodu na veřejný vodovod obce je aplikována SWOT analýza. Tato 

analýza je provedena na průmyslové zóně v Bolaticích.  
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Závěrem této práce bude vyhodnocení konkrétních rizik, které mohou ohrozit dodávku 

požární vody a návrh, jak daná rizika eliminovat, nebo omezit jejich působení na dodávku 

požární vody.       
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Rešerše 

 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných nebo vědeckých prací, které jsou 

zaměřeny nejen na problematiku dodávky pitné a požární vody k odběrným místům na 

vnitřních vodovodech v průmyslových areálech, ale také na vodovodech pro veřejnou 

potřebu. Dále jsem se zaměřila na analýzu rizik s možnosti využití pro vodárenské 

soustavy. Prioritu jsem kladla na druhy metod, které jsou vhodné na vyhodnocení rizik 

odběrných míst jako zdrojů požární vody z hlediska posuzování přírodních a 

antropogenních nebezpečí těchto systémů. 

Pro účely rešerše bylo prostudováno 31 pramenů tištěných monografií, článků, 

internetových zdrojů, zákonů, norem. Některé publikace byly doporučeny vedoucí práce, a 

další publikace byly vyhledávány pomocí portálu Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava a 

vědecké knihovny Ostrava.  

  K teoretickému základu a pochopení problematiky vodárenského systému jsem 

použila publikace [1], [2], [3]. K hlubšímu pochopení bezpečnosti dodávek pitné a požární 

vody z vodárenských systémů a jejich rizika provozování posloužili knihy [1], [9]. 

Zásobování požární vodou v průmyslových areálech je zabezpečováno požárně 

bezpečnostním zařízením. K této problematice byly prostudovány tyto publikace [4], [12], 

[17], [18], [19]. Průmyslové areály jsou navrhovány jako výrobní objekty a musí splňovat 

minimální kritéria a povinnosti, které jsou určeny ve vyhlášce, normách [4], [8], [10].  

K řešení problematiky posouzení silných a slabých stránek vodovodů je nutné provést 

analýzy rizik. K této problematice byly shromážděny informace potřebné k jednotlivým 

krokům analýzy rizik [5], [6], [13], [22].  K posouzení metod analýz vhodných pro 

vodárenské soustavy byly použity tyto zdroje [5], [7], [13], [14], [16], [21].  
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1. Definice pojmů 

 

Vysvětlení všeobecných a základních termínů nutných k řešení problematiky této práce. 

Analýza rizik – systematické použití dostupných informací a dat k identifikaci nebezpečí a 

k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí. Analýza 

rizik zahrnuje definici cílů analýzy, rozsah platnosti, identifikaci nebezpečí a kvalifikaci 

rizika.  Je to strukturovaný proces, který identifikuje jak pravděpodobnost, tak rozsah 

nepříznivých následků pocházejících u dané činnosti, zařízení nebo systému [6].   

Hodnocení rizika – proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základě 

analýzy rizik a při kterém se berou v úvahu faktory, jako jsou sociálně ekonomická 

hlediska a hlediska vlivu na životní prostředí [6]. 

Kvalifikace rizika – poslední krok analýzy rizika, kdy se číselně, graficky nebo slovně 

vyjádří míra rizika s využitím definované hodnotové stupnice [6]. 

Nebezpečná událost – událost, která nebezpečí způsobuje nebo způsobuje selhání bariéry 

určené k odstranění existujícího nebezpečí ze systému zásobování pitnou vodou [5].  

Odhadování rizika – proces používaný pro stanovení ukazatele úrovně analyzovaného 

rizika, odhadování rizika se skládá z analýzy četnosti, analýzy následků a sloučení těchto 

analýz [6]. 

Požární vodovod – vodovod sloužící výhradně k účelům požární ochrany [1].  

Riziko – kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečných událostí a závažnosti jejich 

následků, jestliže se toto nebezpečí vyskytne v systému zásobování vodou [5].  

Skupinový vodovod – vodovod dodávající vodu odběratelům několika spotřebišť s jedním 

nebo více vodními zdroji [1]. 

Umělý zdroj požární vody – vodní zdroj, který byl záměrně vybudován pro požární účely 

(požární vodovod, požární studny, požární nádrže, odběrné jímky) [8]. 
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Víceúčelový zdroj požární vody – vodní zdroj, který složí k jiným účelům, než požárním 

účelům (vodní přehrady, vodní nádrže, vodovod pro veřejnou potřebu a zásobní vodojemy, 

koupaliště) [8].   

Vnitřní vodovod – vodovodní potrubí a souvislá technická zařízení k dodávkám pitné 

vody, vody pro technologické účely a požární vody v majetku vlastníka [1]. 

Voda pitná – voda určená k lidské spotřebě [1]. 

Voda podzemní – podpovrchová voda v kapalném skupenství [1].  

Voda povrchová – voda na zemském povrchu ve formě různých vodních útvarů [1]. 

Voda požární – voda používaná k hašení požárů [1].   

Voda surová – voda odebraná z vodního zdroje, určená k její úpravě pro zlepšení její 

jakosti [1].  

Vodárenská soustava – vodovod sestávající se ze dvou nebo více skupinových vodovodů 

zajišťující zásobení rozsáhlé územní oblasti pitnou vodou [1]. 

Vodovod pro veřejnou potřebu – vodovod určený k hromadnému zásobování 

obyvatelstva a jiných odběratelů pitnou vodou [1]. 

Vodovodní přípojka – potrubí, které přivádí vodu z rozvodné sítě k vnitřnímu rozvodu 

pitné vody [1]. 

Zdroj požární vody přirozeného původu – vodní zdroj, který nebyl záměrně vybudován 

pouze pro požární účely (řeky, potoky, vodní strouhy, rybníky, jezera) [8]. 
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2. Vodárenské systémy  

 

Vodárenský systém je provozně samostatný soubor a zařízení objektových a liniových 

staveb k jímání, úpravě a distribuci vody do spotřebišť. Tento systém je automatizovaný a 

řízený výpočetní technikou [1]. 

Vodárenský systém pro veřejnou potřebu je budován nejen jako prostředek dodávky 

pitné vody pro zastavěná území, ale současně jako víceúčelový zdroj požární vody. 

V České republice jsou obce a města, ve kterých se nevyskytují přírodní zdroje požární 

vody, v tomto případě se zabezpečují vodárenským systémem. Součástí velkých a 

středních měst jsou průmyslové areály, průmyslové zóny, obchodní zóny a zemědělské 

areály, ve kterých jsou vnitřní vodovody, které jsou napojeny na vodárenské systémy [1]. 

2.1. Vodárenské soustavy 

Vodárenské soustavy jsou tvořeny převážně ze dvou a více skupinových nebo 

oblastních vodovodů, které zajišťují dodávku pitné a požární vody pro spotřebiště. 

Obvykle bývají jediným dostatečným zdrojem pitné a požární vody pro zastavěná území, 

která nemají vhodnou podzemní nebo povrchovou vodu k úpravě na pitnou a zároveň 

požární vodu. V současné době se vodárenské soustavy rozšiřují a zvyšuje se dodávka 

vody, toto je zapříčiněno změnou klimatických podmínek v mírném klimatickém pásmu [1]. 

 Pokud srovnáme vodárenské soustavy a systém zásobování z místních zdrojů 

z požárního hlediska, tak vodárenské soustavy jsou dimenzovány na dostačující kapacitu 

odběru vody i na plnících místech [1].       

Vodárenské soustavy dělíme podle počtu zdroje pitné a požární vody [1]: 

- Jeden zdroj pitné a požární vody:  

o Vodárenské soustavy s jedním zdrojem pitné a požární vody se 

v podmínkách České republiky vyskytuje velice často. Zdrojem surové 

vody je nejčastěji vodárenská nádrž vybudována ve vyšší nadmořské výšce, 

než je spotřebiště. Po odběru vody z vodárenské nádrže dochází k úpravě 

vody na pitnou, a až poté odtéká do vodojemu a následně do jednotlivých 
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spotřebišť. Nevýhodou vodárenského systému s jedním zdrojem pitné a 

požární vody je riziko přerušení dodávky vody do spotřebiště. V případě 

havárie dojde k přerušení dodávky jak pitné, tak požární vody, a to má za 

následek vyřazení všech požárních hydrantů a výtokových stojanů.  

 

- Několik zdrojů pitné a požární vody: 

o Pro spolehlivost vodovodní soustavy, která má dva a více zdrojů vody je 

jejich vhodná propojenost, strategie umístění hlavních vodojemů a 

zásobování vodojemů jednotlivých spotřebišť. Výhodou tohoto systému je 

spolehlivost dodávky pitné a požární vody. Výrazně se snižuje riziko 

vyřazení požárních hydrantů a odběrných míst. V případě vzniku havárie 

nebo mimořádné události na jednom zdroji vody, je spotřebiště zásobováno 

druhým zdrojem a nedochází k úplnému přerušení dodávky vody. 

2.2. Místní vodovody měst a obcí 

Místní vodovody jsou součástí infrastruktury měst a obcí. Mají charakter lokálního 

spotřebiště s jedním nebo více zdroji povrchové nebo podzemní vody. Slouží, mimo 

jiné, také jako zdroj požární vody pro požární zabezpečení staveb na daném území [1].  

Pokud je místní vodovod víceúčelový, je zřejmé, že je na něj napojen vnitřní 

vodovod, na kterém je také napojena hydrantová síť, výtokové stojany a plnící místa. 

V tomto případě je potřeba dbát na bezpečnost a plynulost dodávky pitné a požární 

vody na daná spotřebiště, která jsou závislá na zdroji vody [1]. 

Dalším aspektem k optimální funkci víceúčelového požárního zdroje vody je 

zvolený druh distribuční sítě. V praxi se používají tři varianty distribuční sítě [1]:  

- okruhová vodovodní síť, 

- větvená vodovodní síť, 

- kombinovaná vodovodní síť. 
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Okruhová vodovodní síť  

 Okruhovou vodovodní síť tvoří uzavřený okruh potrubí, jak je vidět na obr. 1. Tato 

síť je nejspolehlivější a výhodná pro řešení krizových a havarijních situací a také 

k zajištění požárního zabezpečení.  Umožňuje provozovatelům uzavřít část vodovodní sítě 

pomocí armatur při haváriích, aniž by přerušil dodávku vody do vzdálenějších míst 

vodovodní sítě. V okruhové síti lze udržovat tlakové poměry, a tím jsme schopni 

zabezpečit dostatečné množství vody pro požární potřeby. Naopak negativ této sítě jsou 

vysoké pořizovací náklady na její výstavbu [1]. 

 

Obr. 1 - Schéma okruhové vodovodní sítě [1] 

Větvená vodovodní síť 

 Větvená vodovodní síť je charakteristická pro venkovské nebo rekreační zástavby. 

Větvená vodovodní síť je znázorněna na obr. 2. Větvená síť na rozdíl od okruhové sítě má 

pořizovací náklad mnohem nižší, ale z hlediska provozních nákladů je mimořádně 

nákladná. U předimenzovaného potrubního řádu dochází k výraznému zhoršení kvality 

pitné vody a ztrácí se její čerstvost. V případě, že by došlo k poruše na vodovodním řádu 

nebo k jiné mimořádné události, tak má tato síť méně variant, jak nahradit potřebnou 

dodávku vody [1].  

Pokud by větvená vodovodní síť byla použita u víceúčelového zdroje požární vody, 

pak je tento systém velice rizikový, a to z hlediska bezpečnosti a plynulosti dodávek vody. 

Dle normy [4] musí vodovodní síť splňovat hydraulické parametry na odběrných místech, 

větvená síť tyto podmínky splňovat nemusí. V případě mimořádné události, kdy bude 
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omezena nebo přerušena dodávka pitné a požární vody, není tato síť z hlediska požárního 

zabezpečení spotřebiště spolehlivá [1].  

 

Obr. 2 - Schéma větvené vodovodní sítě [1] 

Kombinovaná vodovodní síť 

 Kombinovaná vodovodní síť je nejpoužívanější síti ve vodárenském systému pro 

veřejnou potřebu zastavěného území pitnou a požární vodou. Na obr. 3 je vidět schéma 

provedení kombinované vodovodní sítě. Nejen z požárního, ale i ekonomického hlediska, 

lze nejlépe využít silných stránek obou výše uvedených sítí, a to jak okruhové sítě, tak 

větvené sítě a minimalizovat jejich slabé stránky. Zásadní vliv na bezpečnost dodávek 

požární vody má technické uspořádání hydrantů a výtokových stojanu na vodovodní síti 

[1].  

 

Obr. 3 - Schéma kombinované vodovodní sítě [1] 
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2.2.1. Místní vodovod s povrchovým zdrojem vody 

Místní vodovody s povrchovým zdrojem vody jsou velmi zranitelné a to 

především vysokým rizikem přerušení dodávky vody z přírodních nebo antropogenních 

příčin. Jestliže místní vodovod nemá jiný záložní zdroj vody, pak hrozí v případě 

mimořádné události riziko nedostatku požární vody na zastavěném území [1]. 

2.2.2. Místní vodovod s podzemním zdrojem vody 

Místní vodovod s podzemním zdrojem vody je jednou z variant dodávek vody jak 

pitné, tak požární. Tyto vodovody se vyskytují v zastavěných oblastech, kde není možné 

napojení na vodárenskou soustavu, jako např. obce, malá města [1].  

Bezpečnost a plynulost dodávky vody z podzemního zdroje je vysoká. Podzemní vody 

se dají jímat ze studny, souboru studní nebo jiných druhů jímacích zařízení.  

2.3. Vnitřní vodovody 

Vnitřní vodovody jsou integrální součástí vodárenských systémů vodovodů pro 

veřejnou potřebu. Vodovodní potrubí je v majetku vlastníka nemovitostí, včetně 

příslušenství a technických zařízení. Slouží k rozvodu vody potrubním systémem po 

pozemku k výtokovým armaturám a technologickým zařízením. Ve většině případů jsou 

vnitřní vodovody napojeny na vodovodní síť pro veřejnou potřebu. V případě poruchy 

nebo jiné mimořádné události na vodovodní síti se nedostatek vody projeví i na vnitřních 

vodovodech [1]. 

Z právního hlediska se jedná o dva typy samostatných staveb. Stavbu a provoz 

veřejného vodovodu povoluje Vodoprávní úřad, ale vnitřní vodovod je součástí stavebního 

povolení, které vydává Stavební úřad [1]. 

Vnitřní vodovod začíná hlavním uzávěrem vody, který je umístěn za vodoměrem. 

Vnitřní vodovod je napojen na vodovodní přípojku, která je tvořena od odbočky z hlavního 

řádu veřejného vodovodu až po vodoměr, který může být umístěn ve vodoměrné šachtě 

nebo v suterénu nemovitosti. Vodovody můžeme charakterizovat podle toho, jaký druh 
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vody distribuují ke spotřebitelům, a to s pitnou vodou, užitkovou vodou, požární vodou 

nebo jejich různou kombinací [1]. 

Na vnitřních vodovodech se budují požárně bezpečnostní zařízení, jako jsou např. 

podzemní a nadzemní hydranty, výtokové stojany, plnící místo. Tyto zařízení plní 

funkci  zabezpečení areálu požární vodou. Nadzemní a podzemní hydranty musí mít 

určitou hydraulickou účinnost, která je daná normou ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost 

staveb – zásobování vodou a to [upraveno podle 4]: 

- podzemní a nadzemní hydranty, které je nejnepříznivěji položen musí být zajištěn 

přetlak 0,2 MPa, 

- rychlost prodění vody by neměla při požárním odběru přesahovat 0,8 m.s
-1

, 

- při použití požárního čerpadla nesmí rychlost proudění vody přesáhnout 1,5 m.s
-1

,  

- nejnižší odběr vody z vnitřní vodovodní sítě při rychlosti proudění vody 0,8 m.s
-1

 

musí dosahovat 6 l.s
-1

, 

- nejnižší odběr vody z vnitřní vodovodní sítě při rychlosti proudění vody 1,5 m.s
-1

 

musí dosahovat 12 l.s
-1

.  

Hydraulická kapacita může být ovlivněna nejen nevhodnou dimenzí vodovodního řádu, 

ale také fakturačním měřidlem. Pokud je areál rozsáhlejšího charakteru a vnitřní vodovod 

slouží k zásobování požární vodou, doporučuje se instalace vhodného vodoměru, který 

zabezpečí potřebnou dodávku vody. Nejvhodnější vodoměr je sdružený vodoměr, který 

splní kapacitní potřeby v době požárního odběru vody [1].  

Hydraulická účinnost vnitřních vodovodu a odběrných míst k odběru požární vody se 

v pravidelných intervalech přezkoušejí. Tuto zkoušku lze rozdělit do dvou kroků. Prvním 

krokem je ověření hydraulické kapacity a účinnosti vnitřního vodovodního řádu a druhým 

krokem je ověření hydraulické kapacity hydrantů. Zkouška musí být provedena v obou 

krocích, jinak je tato zkouška neúplná a nemá dostatečnou přesnost k určení, zda je 

odběrné místo vyhovující dle normy [4]. Postup při provádění hydraulických zkoušek je 

následující [1]: 

- při provádění hydraulických zkoušek na odběrném místě se měří průtok a tlak vody 

na zařízení, 
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- abychom mohli provést hydraulickou zkoušku zařízení, potřebujeme následující 

vybavení potřebné ke zkoušce podzemního hydrantu -  hydrantový nástavec, 

ultrazvukový průtokoměr, čidla pro měření tlaku a průtoku vody, data-logger, 

záložní tlakoměr. Tyto zařízení jsou jednoduchá a jejich výhodou je snadná a 

rychlá montáž a přesné měření veličin. 

Vnitřní vodovody průmyslových areálů 

Vnitřní vodovod průmyslových areálů a zón slouží hlavně jako zdroj požární vody 

na požární zabezpečení areálu. Tyto areály jsou napojeny prostřednictvím vodovodní 

přípojky na vodovody pro veřejnou potřebu. V některých průmyslových areálech, kde je 

těžký, chemický nebo důlní průmysl, se vyskytují dva druhy vnitřních vodovodů, a to 

vnitřní vodovod s pitnou vodou a vnitřní vodovod s užitkovou vodou. Oba vnitřní 

vodovody mohou být využívány pro požární potřeby, ale nemohou být vzájemně 

propojeny ani při provádění požárního zásahu. V současné době se oba systémy 

v průmyslovém areálu nebudují z technicko – ekonomických důvodů [1].   

Vnitřní vodovody nemocničních areálů 

Vnitřní vodovody nemocničních areálů vytváří rozsáhlé rozvody potrubní sítě 

v délce několik set metrů až kilometrů. Jednou z funkcí vodovodu je požárně zabezpečit 

jednotlivé pavilony nemocnic v areálu. V nemocničních areálech jsou budovány potrubní 

řády dimenzí DN 80 a DN 100 nebo výjimečně i na DN 150. Z toho vyplývá, že 

v nemocničních areálech jsou budovány jen podzemní nebo nadzemní hydranty. Aby mohl 

být v areálu vybudován výtokový stojan, který má kapacitu požární vody 35 l.s
-1

, muselo 

by být DN 150 a více [1]. 

Vnitřní vodovody obchodních areálů 

V současné době se budují plošně rozsáhlé obchodní areály, které mají dle nových 

přísnějších předpisů dostatečné požární zabezpečení.  Vnitřní vodovody v obchodních 

areálech jsou realizované na kapacitu dodávek požární vody v množství 14 až 25 l.s
-1

 [1]. 

V obchodních areálech podle kapacity dodávky vody jsou také budovány jen nadzemní a 

podzemní hydranty, stejně jako v nemocničních areálech.  
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Vnitřní vodovody zemědělských areálů    

Zemědělské areály oproti předchozím areálům se často vyskytují mimo zastavěná 

území, a proto vnitřní vodovody nejsou napojeny na místní vodovodní síť, ale na podzemní 

zdroj vody, výjimečně na vodárenský systém. Ve většině případů takové areály nemají 

dostatečné zdroje požární vody. Jsou poddimenzovány s nedostatečným počtem 

podzemních nebo nadzemních hydrantů a nemají dostatečnou kapacitu požární vody. 

Vnitřní vodovodní síť vykazuje nižší hydraulickou účinnost a tím i nižší průtokovou 

kapacitu odběrného místa jako zdroje požární vody v areálu [1].   

2.4. Požární vodovody  

Požární vodovod je speciální zařízení, které je určené výhradně k požárním účelům. Ve 

většině případů se vodovody budují v průmyslových areálech. Požární vodovod oproti 

víceúčelovému vodnímu zdroji přivádí stanovené množství požární vody od zdroje k místu 

použití. V současné době se od jejich realizace upouští z ekonomických a provozních 

důvodů, a proto se budují jen výjimečně. Tato zařízení májí více nevýhod než výhod. 

Můžeme se s nimi setkat u průmyslových areálů těžkého nebo chemického průmyslu [1].  

Z hlediska druhu požární vody dělíme požární vodovody na dva systémy [1]: 

- požární vodovod s pitnou vodou, 

- požární vodovod s užitkovou vodou.  
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3. Zásobování požární vodou 

 

Voda je nejpoužívanější a nejdostupnější hasební látka. Její použití při hašení požáru 

má široké spektrum. Je snadno dostupná a její cena je ještě příznivá. Pokud je voda použitá 

k hašení požáru čistá bez žádných chemických přísad je šetrná k životnímu prostředí. 

3.1. Zařízení pro zásobování požární vodou 

Zařízení pro zásobování požární vodou jsou druhy požárně bezpečnostního zařízení 

podle §2 odst. 4 písm. e) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších 

předpisů. 

Požárně bezpečnostní zařízení pro zásobování požární vodou se projektuje dle 

normy ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování vodou, kde jsou uvedeny 

minimální požadavky na vzdálenosti zařízení, dimenze potrubí a odběr vody.   

U zařízení, které je definováno jako požární bezpečnostní zařízení pro zásobování 

požární vodou, je provozovatel tohoto zařízení povinen provádět kontroly 

provozuschopnosti tohoto zařízení. Každé zařízení musí mít výchozí kontrolu, která se 

provádí před uvedením do provozu, a poté v pravidelných intervalech periodickou 

kontrolu. Periodická kontrola se provádí nejméně jednou za rok, pokud výrobce nebo 

dokumentace nestanoví jinak. U zařízení pro zásobování vodou se kontroluje stav zařízení 

a měří se průtok a tlak vody na daném zařízení.   

Zdroje požární vody jsou [4]: 

- nadzemní a podzemní hydranty, 

- požární výtokové stojany a plnící místa, 

- vodní toky, 

- přirozené a umělé nádrže. 
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3.1.1. Hydrant 

 Hydrant je zařízení pro odběr vody. Osazují se na vodovodních řádech a slouží 

především pro požární účely. Hydrant musí být schopen zajistit požadované množství vody 

4 - 7 l.s
-1

[19].   

Hydranty dělíme podle charakteru [19]: 

- Nadzemní hydrant 

Odběr vody se provádí napojením hadice na výtok hydrantu ukončený hydrantovou 

spojkou, jeho výhodou je umístění nad úrovní terénu. Nadzemní hydrant je znázorněn na 

obr. 4.  

 

Obr. 4 - Nadzemní hydrant [26] 

 

-  Podzemní hydrant 

Podzemní hydrant neplní jen funkci k zabezpečení požární vodou, ale má také provozní 

význam např. odvzdušňování, odkalení řádu.  Hydrant je znázorněn na obr. 5. Jeho 

nevýhodou je jeho umístění pod úrovní terénu. Při použití podzemního hydrantu 

potřebujeme další vybavení jako je hydrantový klíč, nadstavec.  
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Obr. 5 - Podzemní hydrant [26] 

3.1.2. Požární výtokový stojan 

Je nadzemní výtoková armatura na vodovodním potrubí ukončená sací hadicovou 

spojkou, která umožňuje přímé napojení sacích požárních hadic o průměru 110 mm nebo 

125 mm [4]. Schéma výtokového stojanu je znázorněno na obr. 6. 

Výtokové stojany se osazují na vodovodní síť větveného systému na vodovodních 

řádech minimálně DN 200 mm a musí být schopna zajistit požadované množství vody 35 

l.s
-1

. Na okruhové síti lze osazovat na vodovodních řádech DN 150 mm [15].  
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Obr. 6 - Schéma požárního výtokového stojanu [4] 

3.1.3. Plnící místo 

Nadzemní armatura na vnějším vodovodu umožňuje plnění nádrží mobilní požární 

techniky horním otvorem s minimální kapacitou 60 l.s
-1

. Plnící místo lze budovat pouze na 

vodovodních řádech DN 300 mm a výše [4]. Schéma plnícího místa je znázorněno na obr. 7.  

 

Obr. 7 - Schéma plnicího místa [4] 
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4. Analýza rizik 

Analýza rizik se používá pro identifikaci možných nebezpečí a ke kvalifikaci rizik, 

která plynou z daných nebezpečí. Jedná se o preventivní přístup, kdy je jednotlivé 

nebezpečí vyhledáváno, analyzováno a posuzováno [6]. Postup analýzy rizik je znázorněn 

na obr. 8. 

Analýza rizik je strukturovaný proces, který se pokouší odpovědět na tři základní 

otázky [7]: 

- Jaké nebezpečí hrozí? 

- Jaká je pravděpodobnost výskytu nebezpečí? 

- Jaké budou následky? 

Pro zodpovězení těchto otázek se používají různé metody analýz rizik, tyto metody řeší 

následující kapitola.  

 

Identifikace nebezpečí 

 

Volba metody analýzy 

 

Analýza rizika 

 

Vyhodnocení rizika 

 

Návrh opatření ke snížení 

rizika 

 

Obr. 8 – Postup při analýze rizik [upraveno podle 7] 
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4.1. Identifikace nebezpečí 

K řešení analýzy rizik potřebujeme znát rizika, která mohou vodárenský systém ohrozit 

a přerušit dodávku požární vody k odběrným místům. Tato kapitola se zabývá přírodními a 

antropogenními mimořádnými událostmi.   

4.1.1. Přírodní mimořádné události   

Přírodní mimořádné události vznikají bez impulzu člověka. Prevence těchto událostí je 

velmi obtížně řešitelný problém. Počáteční fázi ani průběh takové mimořádné události není 

možné ovlivnit, přestože máme k dispozici možnost využití různých technických 

prostředků [18].  

Určité množství přírodních událostí se dá předpovídat různými moderními přístroji. 

Čas na přípravu mimořádné událostí je však minimální. Bohužel, ty nejhorší mimořádné 

událostí se doposud nepodařilo předpovídat vůbec. V tabulce 1 jsou uvedeny nejčastější 

přírodní mimořádné událostí [18].  

V České republice se vyskytují takové mimořádné události, které se naštěstí dají 

předpovídat a jsou předem vyhlášeny. Obyvatelstvo se na ně může s předstihem připravit. 

Nejčastěji se na území České republiky vyskytují záplavy, bouřky, silné větrné poryvy, 

sněhové kalamity, mrazy, sucha a další [20].    

Tab. 1 – Výběr druhů MU přírodního charakteru [upraveno podle 18] 

Druh MU 

Záplavy a povodně 

Krupobití a silné deště 

Dlouhotrvající sucho 

Sopečná činnost 

Bouřky 

Vichřice a silné větrné poryvy 

Mrazy, náledí a dlouhodobé silné mrazy 

Sněhové kalamity 
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Sesuvy půdy 

Zemětřesení 

Tsunami 

Tornádo 

Kontaminace 

 

Každá mimořádná událost, která ohrožuje vnitřní vodovod a odběrné místo může 

krátkodobě (cca 1-3 dny) nebo dlouhodobě (více než týden) toto odběrné místo vyřadit 

z provozu. Riziko přerušení dodávky požární vody k odběrným místům úměrně roste 

s posloupností napojení na různé zdroje vody. Riziko místních vodovodů nebo vnitřních 

vodovodů, které mají svůj zdroj vody, mají nižší riziko přerušení dodávky pitné a požární 

vody než vodárenské systémy, které jsou plošně rozsáhlé. Nejrizikovější jsou však požární 

vodovody a vnitřní vodovody napojeny na vodárenskou soustavu [1].   

4.1.2. Antropogenní mimořádné událostí  

Antropogenní událost je charakteristicky odlišná od přírodních mimořádných 

událostí. Tato událost vzniká buď neúmyslným působením lidí při výkonu zaměstnání 

popř. jinýma činnostmi, nebo úmyslným působením lidí.  Druhy antropogenních událostí 

jsou uvedeny v tabulce 2 [18].  

 

Tab. 2 - Vybrané druhy MU antropogenního charakteru [upraveno podle 18] 

Druh MU 

Požár 

Průmyslová havárie s nebezpečnou látkou  

Havárie v dopravě 

Terorismus 

Poruchy v zásobování vodou, plynem, elektřinou 

Záplavy po protržení přehradní hráze 

Narušení hrází významných hospodářských děl se 
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vznikem zvláštních povodní 

Znečištění vody, ovzduší  

Havárie technologického procesu 

Poškození trubního systému při provádění zemních 

prací 

Válečný stav 

 

Úmyslné událostí na vodovodních systémech jsou v České republice výjimkou, 

v důsledku rozmáhajícího se růstu terorismu ve světě se situace nejen u nás, ale i v 

celé Evropě může změnit [1].   

Vznik antropogenní událostí, může negativně ovlivnit plynulost dodávky pitné a 

požární vody a to [1]: 

- kontaminací vodního zdroje, 

- kontaminací akumulací pitných a požárních vod, 

- poškozením liniových staveb vodárenských systémů. 

Kontaminace vodního zdroje 

 Kontaminace může být úmyslná nebo neúmyslná, a to např. závadnými a 

nebezpečnými látkami. Kromě požárních vodovodů má tato kontaminace za následek 

přerušení dodávky vody po celém spotřebišti a současně také vyřazení všech odběrných 

míst sloužících jako zdroj požární vody [1].  

Kontaminované mohou být také zdroje vod podzemních nebo nadzemních. Podle 

druhu zdroje vody se odvíjí i doba přerušení dodávky vody. Nejčastěji dochází ke 

kontaminaci povrchového zdroje vody, zejména ropnými látkami z dopravních nehod nebo 

při průmyslových havárií [1].  

Kontaminace akumulací pitných a požárních vod 

Za kontaminaci pitné a požární vody, lze považovat každou změnu fyzikálního a 

chemického složení vody, limitující kvalitu vody. Při zjištění míry kontaminace se musí 

příslušný vodojem odstavit, vyčistit a uvést do původního stavu. Teprve až po důkladném 
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rozboru vody a potvrzení kvality vody se může uvést zpět do provozu. Odstávka vodojemu 

trvá obvykle 3 – 5 dní [1]. 

Pokud se vyskytuje na vodovodní síti jen jeden vodojem, který je potřeba odstavit, 

dochází tím k přerušení dodávky pitné vody a zároveň požární vody, což následně vede 

k vyřazení celého odběrného místa z provozu. 

Poškození liniových staveb vodárenských systémů 

K poškození potrubí dochází velmi často na daném typu víceúčelového zdroje 

požární vody. Hlavní příčinou poškození potrubí je nekázeň stavebních organizací při 

provádění zemních prací. Vodovodní řády mohou být poškozeny cizími subjekty při 

zemních pracích nebo také při provozní havárií způsobené zlomy potrubí. Následkem 

těchto událostí dochází k vyřazení odběrných míst. Doba přerušení dodávky nepřesáhne 

více jak 12 hodin [1]. 

4.2. Metody analýzy rizik 

 Tato kapitola se zabývá metodami analýzy rizik, které se dají aplikovat na vodárenský 

systém a jsou vhodné pro identifikaci rizik, které jsou zapříčiněny přírodním nebo 

antropogenním nebezpečím.  

Metody analýzy rizik dělíme do tří kategorií [6]: 

- srovnávací metody (např. kontrolní seznam, ukazatel nebezpečí), 

- základní metody (např. HAZOP, FMEA), 

- techniky používající způsob induktivního myšlení (např. strom událostí). 

Prostudováním různých publikací jsem zjistila, že k provedení analýzy technické 

infrastruktury, lze použít jen omezené množství metod. V evropských zemích jsou 

používány konkrétně tyto metody na posouzení rizik ve vodárenství [16, 21]: 

HAZOP - jedna s nejjednodušších metod, její použití ve vodárenství je určeno na 

úpravu vody a hodnocení kvality vody. Je vhodná na síťový systém a distribuční prvky 

vodního systému. 
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FMEA – metoda hodnotí možné poruchy zařízení, používá se při projektování systému 

a rozšíření systému. Touto metodou se dá hodnotit kvalita vody, množství vody při 

rozšíření vodovodu, je vhodná na posouzení přírodních, technologických, 

bezpečnostních a společenských nebezpečí.  

FTA – metoda hodnotící speciální příčiny některých nebezpečných událostí. Tato 

metoda hodnotí technologické nebezpečí, např. čerpadla. 

RBD – metoda, která hodnotí stejné poruchy jako metoda FTA – poruchy 

technologických nebezpečí. 

HRA – tato metoda hodnotí selhání lidí při výkonu zaměstnání, řeší například kvalitu 

vody, množství vody dodávané ke spotřebitelům.  

QMRA – tato metoda se zabývá rizikem, které může ohrozit lidské zdraví, ve 

vodárenství se používá na určení jakosti vody. 

CLA – tato metoda využívá kontrolní záznamy, je zde možné použít velký počet 

seznamů pro každé zařízení. 

V následujících podkapitolách uvádím podrobněji jednotlivé metody, které jsem 

odhadla, že mohou být vhodné pro posouzení přírodních a antropogenních nebezpečí 

z hlediska dodávky požární vody z jednotlivých typů odběrných míst. 

4.2.1. Kontrolní seznam CLA 

Tento kontrolní seznam je jednou z doplňkových metod. Postup metody je založený 

na kontrole předem stanovených podmínek a opatření. Seznam je zpravidla generován na 

základě charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí s dopady a 

vzniklými škodami. Struktura kontrolního seznamu se může lišit, a to od jednoduchého 

seznamu až po složitý [7]. 

Kontrolní seznam identifikuje nebezpečí, které může vnikat na daném odběrném 

místě, jako např. zdroje požární vody, jeho význam pro spotřebiště a zranitelnost při 

přírodních a antropogenních nebezpečích [1].  
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4.2.2. Analýza druhů poruchových stavů a jejich důsledků FMEA 

Analýza, jejíchž postup je založený na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků, 

který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených selhání zařízení. Tato analýza je podrobně řešena v ČSN IEC 60812 [11].  

U této analýzy je nutné uvažovat o každé významnější části vodárenského systému 

a vznik poruchy, která by mohla ohrozit plynulost dodávky požární vody. Metoda je ve 

formě tabulek nebo pracovního listu [1]. 

Při provádění analýzy je důležité dodržet posloupnost dějů a provádí se 

v jednotlivých krocích [11]: 

- analýza současného stavu, 

- hodnocení současného stavu,  

- návrh preventivních opatření 

- zhodnocení stavu po provedení opatření 

4.2.3. Analýza stromu událostí ETA 

Analýza se používá k identifikaci následků a jejich pravděpodobností při výskytu 

událostí přes konstruování událostí vždy na základě dvou možností, a to příznivé nebo 

nepříznivé. Tato metoda se vypracovává v grafickém provedení, které je znázorněno 

rozvětveným grafem s dohodnutou symbolikou a popisem. Znázorňuje události, které 

v systému mohou nastat, podle těchto událostí se graf rozvětvuje [7].  

Při provádění této analýzy na danou průmyslovou zónu byla vytvořená analýza složitá 

a nesourodá. Z mého pohledu není tato analýza vhodná na posouzení hydraulické kapacity 

odběrného místa jako zdroje požární vody.  

4.2.4. SWOT analýza  

Analýza, která slouží k dlouhodobému plánování, komplexně hodnotí fungování firmy, 

organizace, popř. čehokoliv jiného. Pomáhá najít problémy a příležitosti k růstu 

posuzovaného systému. SWOT analýza se skládá ze dvou částí [22]: 
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1. Interní  

o silné stránky (S), 

o slabé stránky (W). 

2. Externí   

o příležitosti (O), 

o hrozby (T). 

  Interní část je zaměřena přímo na daný systém, který je analyzován. Je nutno 

nahlížet na systém objektivně a stanovit si nejen kladné stránky, ale i záporné.  Na jedné 

straně jsou zde popsány klady daného systému a na druhé straně zápory systému. Externí 

část je pak zaměřena na okolí, které ovlivňuje analyzovaný systém, a které nemůžeme sami 

ovlivnit. Na jedné straně jsou příležitosti, které nám mohou přispívat a na druhé straně 

hrozby, které nám mohou daný systém ohrožovat [22]. Schéma SWOT analýzy je 

znázorněn na obr. 9. 

 

Obr. 9 – Schéma SWOT analýzy [22] 

 

4.3. Analýza průmyslové zóny 

Tato kapitola je zaměřena na provedení konkrétních analýz na dané průmyslové zóně. 

V první řadě bude provedena SWOT analýza, která posoudí silné a slabé stránky napojení 

vnitřního vodovodu na veřejný vodovod. Další dvě metody jsou provedeny k ověření 

použitelnosti na posouzení přírodních a antropogenních nebezpečí, která mohou ohrozit 

dodávku požární vody k odběrným místům.   



27 

 

Analýzy budou provedeny na průmyslové zóně v Bolaticích. Obec Bolatice se nachází 

v okrese Opava. Průmyslovou zónu tvoří cca 20 hektarů půdy vybavené technickou 

infrastrukturou. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví a v současné době jsou plně 

obsazeny. Umístění zóny v obci je znázorněno v příloze č. 1. a situace průmyslové zóny je 

v příloze č. 3. 

V uvedené průmyslové zóně se nacházejí tyto provozy: 

- výroba lan a vaků, 

- velkoobchod textilní galanterie, 

- farmaceutická výroba, 

- kovoobráběčství, zámečnictví, 

- výroba a montáž tepelných čerpadel, 

- výroba betonových prvků, 

- kovovýroba, 

- armatury a potrubní systémy, 

- truhlářská výroba, 

- kovářská výroba, 

- recyklační linka, 

- krby a kachlová kamna, 

- výroba průmyslového textilu, 

- prodej a servis průmyslových armatur, 

- a další. 

V obci Bolatice je vybudován veřejný vodovod, který pokrývá celou obec Bolatice a 

místní část obce Borovou s akumulací vody ve dvou vodojemech (nadzemní a podzemní). 

Celková délka přiváděcího řádu je 3,18 km a rozvodné sítě 23,94 km. Rozvod veřejného 

vodovodu je znázorněn na mapě v příloze č. 3.  Zásobování pitnou vodou probíhá 

gravitačně. Vodovod má vlastní zdroj z vrtu. Jímací vrty pokrývají obce Borovou, 

Bolatice, Bohuslavice, Albertovec. K dispozici je ještě záložní vrt. Rozvodná síť je 

budována z PVC DN 110 mm. Technický stav vodovodní sítě je v dobrém stavu [23].     

Vodovod pro průmyslovou zónu je napojen na stávající veřejný vodovod ve dvou 

místech. Vodovodní síť můžeme charakterizovat jako kombinovanou vodovodní síť. 
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Průmyslová zóna je budována z PVC DN 110 mm o délce 1 140 m s tlakem na konci větve 

0,258 MPa. Pro běžné zásobování vodou je dostačující. Z požárního hlediska je však tato 

kapacita vodovodu nedostačující, proto byla v průmyslové zóně zřízena požární nádrž o 

objemu 100 m
3
 pro potřebu požárního zásahu.     

4.3.1. SWOT analýza 

Tato analýza poslouží k posouzení silných a slabých stránek napojení vodovodu 

průmyslové zóny na veřejný vodovod obce Bolatice. 

In
er

tn
í 

Silné stránky Slabé stránky 

- Kombinovaná vodovodní síť 

- Veřejný vodovod v dobrém stavu 

- Pro zásobování pitnou vodou 

dostatečný přetlak vody 

- Při přerušení dodávky vody do 

vodojemu je zásoba vody na 4 

dny 

- Zásobování z vrtu + záložní vrt 

 

- Napojení na veřejný vodovod -  

vhodný vodoměrem 

- Nedostatečná kapacita vody 

pro větší objekty (větší 

spotřeba) 

- Nedostatečné zabezpečení 

zásobování požární vodou 

E
x
te

rn
í 

Příležitosti Hrozby 

- Podzemní vody vhodné pro 

úpravu vody na pitnou vodu 

 

 

- Mimořádné události (povodně, 

dlouhotrvající sucho, havárie) 

- Provádění oprav na vodovodu 

- Provádění oprav v blízkosti 

vodovodu 

- Možnost vzniku zvláštních 

povodní 
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Silné stránky 

 Veřejná vodovodní síť obce Bolatice a vnitřní vodovod v průmyslové zóně jsou 

provedeny jako kombinovaná vodovodní síť, která je nejpoužívanější síti ve vodárenství. 

Síť je vhodná na osazení nadzemními a podzemními hydranty. Z bezpečnostní zprávy obce 

Bolatice vyplývá, že vodovodní síť je v dobrém stavu [23].  

 Podle § 15 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 428/2001 sb. k provedené zákona o vodovodech 

a kanalizacích stanovuje přetlak v rozmezích 0,15 MPa – 0,6 MPa. Z toho vyplývá 

dostatečný přetlak vody pro zásobování pitnou vodou. V místě napojení vnitřního 

vodovodu je přetlak 0,3 MPa.  

 

Slabé stránky 

Veřejná vodovodní síť a vnitřní vodovod jsou dimenzovány na DN 110, napojení 

vnitřního vodovodu je provedeno přes vodoměr.  Toto napojení vnitřního vodovodu se 

stávajícím vodoměrem může mít za následek nedostatečnou kapacitu požární vody v době 

požárního odběru.  

V případě využití vnitřního vodovodu k technologii výroby nebo potřeby vyššího 

tlaku na výtoku si budou muset jednotliví odběratelé vody v daném území vybudovat 

vlastní vodní hospodářství. 

Podle DN 100 se mohou v průmyslové zóně vyskytovat objekty s požárním úsekem 

do 500 m
2
. Jelikož v této konkrétní průmyslové zóně jsou vybudovány objekty s větším 

požárním úsekem, než 500 m
2
 musela být průmyslová zóna vybavena požární nádrží, aby 

byly splněny podmínky pro zásobování požární vodou.   
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4.3.2. Kontrolní seznam  

Tato analýza je provedena za účelem posouzení vhodnosti použití metody pro 

posouzení přírodních a antropogenních nebezpečí z hlediska hydraulické kapacity na 

odběrných místech. V průmyslové zóně jsou instalovány k zabezpečení požární vodou 

nadzemní a podzemní hydranty.  

Analýza je provedena v následujících krocích: 

- kontrolní seznam, který posuzuje odběrné místa na vodovodní síti, 

- kontrolní seznam přírodních událostí, 

- kontrolní seznam antropogenních událostí. 

Tab. 3 - Kontrolní seznam posuzující odběrná místa [upraveno podle 1] 

Č.P. POPIS ANO NE POZNÁMKA 

1. 

Odpovídá DN vodovodní přípojky 

a měřící soustava vody potřebám 

maximálního průtoku vody pro 

hydranty a výtokové stojany na 

vodovodu? 

 

 

 

NE 

Pro DN 110 není vhodný 

výtokový stojan. 

2. 

Splňují podzemní a nadzemní 

hydranty umístění na vnitřním 

vodovodu, určené jako zdroje 

požární vody pro stavební objekty, 

hydraulické parametry stanovené 

pro daný typ odběrného místa ve 

smyslu ČSN 73 0873? 

 

 

 

ANO 

 

 

3. 

Jsou vnitřní odběrná místa požární 

vody vnitřního vodovodu schopna 

dodávat předpokládané množství 

požární vody dle požadavků na 

daný typ odběrného místa požární 

vody? 

ANO  
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4. 

Je odběrné místo dislokováno do 

místa s trvale vhodným příjezdem 

mobilní požární techniky? 

 

ANO 
 

 

5. 

Odpovídá hydrodynamická 

tlaková hladina na vnitřním 

vodovodu požadavkům ČSN 73 

0873 a typu zástavby areálu? 

ANO  

 

6. 

Je v průmyslové zóně záložní 

zdroj požární vody pro potřebu 

požárního zásahu? 

ANO  

 

 

7. 

Odpovídá kapacita vnitřního 

vodovodu k zabezpečení 

průmyslové zóny požární vodou? 

 

NE 

V zóně se vyskytují PU 

větší než 500 m
2
 

 

Hodnocení kontrolního seznamu – záporné odpovědi 

Méně než 64% 65 – 74% 75 – 84% 85 – 94% 95 – 100% 

5 4 3 2 1 

 

Tab. 4 - Kontrolní seznam - přírodní nebezpečí [upraveno podle 1,6] 

Druh 

nebezpečí/ 

mimořádná 

událost 

Ohrožená místa, 

oblasti a 

komponenty 

Vstupní 

pravděpodo

bnost 

Trvání 

událostí/trván

í následků 

Rozsah 

Dlouhotrvající 

sucho 

Vnitřní vodovody 

s jedním zdrojem 

požární vody 

Vysoká Dny / Týdny Vyřazení požární 

vody z důsledků 

přerušení dodávky 

pitné a požární vody 

Povodeň Vyřazení 

vodárenského 

systému a vnitřních 

vodovodu z provozu 

Střední Dny / Týdny Změna kvality vody 

Mrazy Vnitřní vodovod 

s jedním zdrojem 

Střední Dny / Týdny Vyřazení požární a 

pitné vody pro 
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požární vody  všechna odběrná 

místa 

Sesuv půdy Průmyslové areály 

napojené na 

poškozeném 

přivaděči 

Střední Hodiny / Dny Vyřazení požární a 

pitné vody pro 

všechna odběrná 

místa 

Kontaminace Jímací oblast Nízká - střední Týdny/ Měsíce Vyřazení pitné a 

požární vody pro 

všechny odběrná 

místa 

Bouřky, 

přívalové deště 

Vyřazení části 

vnitřního vodovodu 

Střední Hodiny / Dny Změna kvality vody 

Zemětřesení Vodovodní potrubí – 

ztráta vody, 

poškození 

Střední Hodiny / Dny Narušení dodávky 

požární vody  

 

Tab. 5 - Kontrolní seznam - antropogenní nebezpečí [upraveno podle 1] 

Druh nebezpečí/ 

mimořádná 

událost 

Ohrožená 

místa, oblasti a 

komponenty 

Vstupní 

pravděpodo

bnost 

Trvání 

událostí/trvání 

následků 

Rozsah 

Průmyslová 

havárie 

Všechna odběrná 

místa na vnitřních 

vodovodech 

Střední - vysoká Týdny Nebezpečí 

přerušení 

dodávky požární 

vody 

Válečný stav Přerušení dodávky 

vody 

Nízká Měsíce Snížená 

schopnost 

dodávky požární 

vody 

Terorismus Přerušení dodávky 

vody 

Střední Měsíce Snížená 

schopnost 

dodávky požární 

vody 

Poškození 

trubního systému 

při zemních prací 

Část nebo celý 

vnitřní vodovod 

Vysoká Hodiny / Dny Vyřazení všech 

odběrných míst  
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Dopravní havárie Celý vnitřní 

vodovod 

Nízká - střední Dny / Týdny Ohrožení 

dodávky požární 

vody 

 

Z kontrolního seznamu, který posuzuje odběrné místo na vnitřním vodovodu, je 

odběrné místo vyhodnoceno dle tab. 3 z 85 – 94 % jako spolehlivé.  

Vyhodnocení přírodních mimořádných událostí je provedeno z tab. 4. Na daném 

území se nejčastěji vyskytují a nejvíce ohrožují vodárenskou síť a odběrná místa tyto 

události:  

- dlouhotrvající sucho, 

- povodeň, 

- bouřky, přívalové deště. 

Vyhodnocení antropogenních mimořádných událostí je provedeno z tab. 5. 

Nejpravděpodobnější riziko vzniku mimořádné události je:  

- poškození potrubního systému při zemních prací, 

- průmyslová havárie, 

- dopravní havárie. 

4.3.3. Analýza FMEA 

Analýza FMEA je provedena ze stejného důvodu jako kontrolní seznam, a to zda je 

vhodná k posouzení přírodních a antropogenních nebezpečí z hlediska kapacity odběrných 

míst. 

Analýza rizika je provedena na přírodních a antropogenních událostech, která se 

mohou vyskytovat v dané lokalitě. Přírodní rizika byla vyhodnocena v koncepci 

bezpečnosti obce [23]. Stupnice pro ohodnocení daných rizik jsou použity v tab. 6:  
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Tab. 6 - Stupnice hodnocení pro analýzu FMEA [upraveno podle 11] 

Závažnost 

Klasifikace Komentář 

5 nebezpečný Velikost významu rizika je mimořádně závažná, odstavení či 

znehodnocení celého systému. 

4 vysoký Velikost významu rizika je závažná, je možné částečné ohrožení 

systému. 

3 střední Velikost významu rizika je středně závažná, je možné částečné 

ohrožení systému. 

2 nízký Velikost významu rizika je málo závažná, neohrožuje systém. 

1 nevýznamný Velikost významu rizika je sotva postřehnutelná, neohrožuje 

plynulý chod systému. 

 

Odhalitelnost 

Klasifikace Komentář 

5 téměř nemožné Pravděpodobnost odhalení rizika je zcela nepředvídatelná. 

4 nízké Pravděpodobnost odhalení rizika je těžko předvídatelná. 

3 střední Pravděpodobnost odhalení rizika je těžko předvídatelná. 

2 vysoké Pravděpodobnost odhalení rizika je vysoká, opatření jsou známá 

a standardně používaná. 

1 téměř jisté Pravděpodobnost odhalení rizika je velmi vysoká, opatření jsou 

známá a použitelná. 
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Výskyt 

Klasifikace Komentář 

5 velmi vysoká Pravděpodobnost výskytu rizika je velmi vysoká. Je třeba 

bezodkladného řešení. 

4 vysoka Pravděpodobnost výskytu rizika je velká. Je třeba včasného 

řešení.  

3 střední Pravděpodobnost výskytu rizika je středně velká. Je třeba 

řešení, ale ne však naléhavě. 

2 nízká Pravděpodobnost výskytu rizika je z hlediska procesu velmi 

malá, potřeba řešení není naléhavá. 

1 nepravděpodobná Pravděpodobnost výskytu rizika je z hlediska procesu 

nevýznamná. 
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Tab. 7 - Analýza FMEA  

O
d

b
ěr

n
é 

m
ís

to
 

Původ Druh nebezpečí Možný důsledek vady Závažnost Body Odhalitelnost Body Výskyt Body RPN Doporučení 

P
ří

ro
d
n

í 

    
Dlouhotrvající sucho 

 

 

Povodeň 

 

 

 

Mrazy 

 

 

 

Kontaminace 

Snížení vodní hladiny 

 

 

Kontaminace vody 

 

 

 

Porucha potrubí a 

zamrznutí odběrného 

místa 

 

Odstavení dodávky 

požární vody 

Střední 

 

 

Střední 

 

 

 

Nízká 

 

 

 

Střední 

3 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Střední  

 

 

Střední 

 

 

 

Nízká 

 

 

 

Střední 

3 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Vysoký 

 

 

Střední 

 

 

 

Střední  

 

 

 

Nízká 

4 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

36 

 

 

27 

 

 

 

24 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Náhradní zdroj 

vody 

 

Vybudování 

suchých poldrů 

 

 

Uložení do 

nezamrzlé hloubky 

 

 

Zabezpečení zdroje 

vody proti 

kontaminaci 

A
n

tr
o
p

o
g

en
n

í 

  

Poškození trubního 

systému při provádění 

zemních prací 

 

 

Průmyslové havárie 

 

 

Dopravní havárie 

 

 

 

Terorismus 

Vyřazení odběrného místa 

 

 

 

 

Přerušení dodávky požární 

vody 

 

Přerušení dodávky požární 

vody 

 

 

Přerušení dodávky požární 

vody 

Střední 

 

 

 

 

Vysoká 

 

 

Vysoká 

 

 

 

Vysoká 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

Střední 

 

 

 

 

Vysoká 

 

 

Vysoká 

 

 

 

Střední  

3 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

Velmi 

vysoká 

 

 

 

Střední 

 

 

Střední  

 

 

 

Nepravděpod

obná 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

1 

45 

 

 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

 

12 

 

 

 

Proškolení 

zaměstnanců BOZP 

 

 

 

Proškolování 

zaměstnanců 

 

Proškolování 

zaměstnanců 
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Z tab. 7 vyplývá, že na daném odběrném místě, které je umístěno v průmyslové zóně, 

mohou nastat tyto mimořádné události: 

- Přírodní mimořádné události: 

o dlouhotrvající sucho, 

o povodeň, 

o kontaminace, 

o mrazy. 

- Antropogenní události: 

o poškození potrubního systému při provádění zemních prací, 

o průmyslová havárie, 

o dopravní havárie, 

o terorismus. 

4.4. Vyhodnocení rizik a návrh na jejich eliminaci 

Z provedených analýz, za použití metod kontrolního seznamu CLA a analýzy druhů 

povrchových stavů a jejich důsledků FMEA, vyplývají podobná rizika. Odběrná místa, 

která jsou osazena na vnitřních vodovodech, mohou z hydraulické kapacity ohrozit tyto 

mimořádné událostí: 

Dlouhotrvající sucho  

Při dlouhotrvajícím suchu dochází k poklesu spodních a povrchových vod. 

V loňském roce byly nadprůměrné teploty v letním období. V tomto období dochází i 

k většímu odběru vody v domácnostech, a tím dochází ke snížení tlaku ve vodovodní síti. 

Jelikož je průmyslová zóna napojena na konci veřejného vodovodu, mohlo by dojít 

k poklesu tlaku na odběrných místech natolik, že dojde k odstavení těchto zařízení v době 

mimořádné událostí. Ze statistiky HZS 2015 [25] je zřejmé, že v letním období byl nárůst 

počtu požáru travních porostů, polí a lesů.  

Riziko poklesu tlaku při vyšším odběru vody, jak na veřejném vodovodu, tak i na 

vnitřním vodovodu by bylo možno snížit tím, že by se umístila na veřejný vodovod 

přetlaková stanice, která by zvyšovala tlak při vyšších odběrech. Dalším opatřením, které 
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by zmírnilo riziko výpadku odběrného místa je záložní zdroj vody pro vnitřní vodovod, 

nebo také možnost umístění požární nádrže přímo v areálu.  

Povodeň, přívalové deště  

Při povodních dochází ke kontaminaci podzemní nebo povrchové vody, která je 

jímána k úpravě vody na pitnou vodu a dál je distribuována do veřejné vodovodní sítě až 

do vnitřního vodovodu průmyslové zóny. Pokud dojde ke kontaminaci vody, dojde 

k odstavení přívodu pitné a požární vody do sítě. Toto vyřazení může trvat několik dní až 

týdnů.  

Povodně se dají eliminovat různými protipovodními opatřeními, jako jsou např. 

vybudování suchých poldrů, zvětšení koryt na odtok vody, zabezpečení zdrojů vody proti 

kontaminaci.  

Mrazy   

Při dlouhotrvajících mrazech obvykle dochází k porušení potrubního systému, pokud 

je uložen v malé hloubce. Pokud je potrubní systém správně uložen, k tomuto riziku 

nemusí docházet.  

Zamrznutí potrubí se dá eliminovat uložením potrubí do nezamrzlé hloubky, kde 

nedochází k zamrzání.  

Poškození potrubního systému při provádění zemních prací  

Toto riziko vyšlo v analýzách jako nejvíce pravděpodobné. Ve většině případů 

vzniká lidským selháním, a to buď úmyslně, nebo neúmyslně. Toto riziko nemusí ohrozit 

celý systém distribuce požární vody k odběrným místům, vždy záleží na tom, jaký druh 

vodovodní sítě je poškozen.  

 Riziko se dá snížit proškolením zaměstnanců o BOZP a také dodržování pracovních 

postupů. Důležitá je především dostatečná informovanost o uložení inženýrských sítí 

v dané oblasti, kde budou zemní práce prováděny.   
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Průmyslová havárie, dopravní havárie  

Vznik této mimořádné událostí bývá obvykle způsoben neúmyslným jednáním lidí 

v zaměstnání nebo jiných činností, a to především tím, že podcení riziko vzniku 

mimořádné událostí. Při vznik průmyslové nebo dopravní havárie, je dopad následků 

mimořádné událostí na vnitřní vodovod odlišný než při přírodních nebezpečích. Ve většině 

případů dochází k přerušení dodávky vody na kratší dobu, ale pravděpodobnost vzniku této 

mimořádné události nelze předvídat.  

Toto riziko lze snížit pravidelným proškolováním zaměstnanců. Města a obce mají 

zpracovaný havarijní plán pro řešení krizových situací, které minimalizují rozsah škod.    

Terorismus  

Teroristický útok je úmyslné jednání lidí, kteří chtějí úmyslně ohrozit obyvatelstvo a 

vybrané významné technologie, které jsou závislé na spotřebě vody k bezpečnému procesu 

výroby. Poškození vodního hospodářství a následné odstavení odběrných míst od požární 

vody je v České republice doposud výjimkou.  

Toto riziko je špatně předvídatelné a nevíme, kdy a kde by mohlo dojít 

k teroristickému činu. S ohledem na současnou situaci se novelizuje zabezpečení vodních 

zdrojů před tímto nebezpečím.  
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5. Závěr 

 

Plynulost a spolehlivost dodávek požární vody všem subjektům veřejné nebo soukromé 

infrastruktury měst a obcí je rozhodujícím faktorem úspěšnosti požárních zásahů. Značná 

část rozsáhlých obchodních areálů, průmyslových zón nebo výrobních subjektů má pro 

splnění uvedeného úkolu vybudovány soukromé vnitřní vodovody. Vnitřní vodovody plní 

funkci nejen dodávky pitné a sanitární vody jejím odběratelům, ale současně důležitý úkol 

zajišťování požární ochrany staveb a jejich souborů. 

Z uvedeného účelu vychází i tato diplomová práce na téma, „Posouzení bezpečnosti 

dodávek požární vody z vnitřních vodovodů“. 

V prvních kapitolách rozebírá základní předpoklady technicko - provozní funkce 

vnitřních vodovodů napojených na různé druhy vodárenských systémů. Posuzuje jejich 

technické parametry a vhodnost k dodávkám požární vody v různých situacích a reálných 

podmínkách. Spolehlivost vodárenského místního vodovodu, výjimečně i vodárenské 

soustavy, je zcela rozhodujícím faktorem spolehlivosti a plynulosti dodávek požární vody 

ve vnitřním vodovodu a jeho odběrních místech. Jak vyplývá z diplomové práce, je tato 

spolehlivost závislá na typu vodovodní sítě a počtu a charakteru zdroje povrchové nebo 

podzemní vody. 

V následující části se diplomová práce podrobně zabývá podmínkami navrhování a 

provozování vnitřních vodovodů. Konstatuje, že vnitřní vodovod není na rozdíl od 

místního vodovodu vodním dílem, ale integrální součástí připojené nemovitosti. I přes 

dané konstatování však vnitřní vodovody rozsáhlých areálů různých uživatelů mají stejné 

charakterové vlastnosti, jako místní vodovody. Tvoří je vodovodní řady, ovládací armatury 

a různé typy odběrních míst požární vody, v závislosti na požadovaném množství odběru 

vody k požárním účelům. 

Obdobnými způsoby jsou prováděny i technické a hydraulické zkoušky účinnosti 

vodovodních řadů a odběrních míst požární vody tvořených zpravidla hydranty a 

výtokovými stojany. Je konstatováno, že hydraulická zkouška, aby splnila svůj účel, musí 

být prováděna v jednotlivých krocích za použití vhodné metodiky a technického vybavení. 

Při podcenění provádění zkoušek hydraulické účinnosti vodovodní sítě vnitřních vodovodů 
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a jejich odběrních míst hrozí, že se včas neodhalí nebezpečí a rizika nedostatku vody 

určené pro požární účely. 

Touto problematikou se v základním rozsahu zabývá kapitola č. 4 – „Analýza rizik“. 

Na několika případech posloupně deklaruje, jaké metody lze použít k zjištění přírodních a 

antropogenních hrozeb na vnitřních vodovodech, které mohou z části nebo zcela vyřadit 

vnitřní vodovod, včetně jeho odběrního místa požární vody z provozu. Na jednom příkladu 

vnitřního vodovodu průmyslové zóny v obci Bolatice jsou hodnoceny provozně-technické 

podmínky vodovodu této průmyslové zóny a předpoklady, zda v reálných podmínkách 

požárního zásahu, má vnitřní vodovod předpoklady splnit svůj stanovený účel. 

Z posouzení vyplývá, že může spolehlivě dodávat pouze dostatečné množství požární vody 

pouze pro hydrantovou síť vnitřního vodovodu. Zdroj vody pro vnitřní vodovod (místní 

vodovod obce) svou dimenzí, však již nemá potřebnou hydraulickou kapacitu pro 

alternativní vybudování výtokových stojanů s požadovanou minimální kapacitou odběru 

vody v množství 35 l.s
-1

. 

Z celkové koncepce této diplomové práce vyplývá, že posuzování hydraulické 

účinnosti vnitřního vodovodu nelze provést bez současného posouzení zdroje vody pro 

daný typ vodovodu. Kapacita zdroje vody a způsob napojení vnitřního vodovodu na zdroj 

vody již v primární části určuje, zda předmětný vnitřní vodovod má předpoklady plnit 

stanovené úkoly. Dané konstatování rizika však nesmí být intuitivní, ale musí vycházet 

z podrobné analýzy rizik a vhodně zvolených metod pro technickou infrastrukturu, jak je 

uvedeno v této diplomové práci.  
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