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Anotace 

HERIAN, Jiří. Posouzení odběrních míst k odběru vody pro hašení mobilní požární 

technikou. Ostrava, 2018, 53 s. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava. 

Bakalářská práce se zabývá mapováním a zhodnocením stavu zdrojů vody pro 

hašení v okrese Domažlice. Z požadavků požadovaných technickými normami byly 

definovány parametry a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé druhy zdrojů požární vody. 

Tyto parametry a hodnoty byly porovnány se skutečným stavem zdrojů požární vody. 

Zdroje vody pro hašení požárů byly hodnoceny z hlediska možnosti použití mobilní 

požární techniky při odběru vody z těchto zdrojů. Výsledkem práce jsou data, která mohou 

sloužit jednotkám požární ochrany při vyhledávání vhodných zdrojů vody při 

mimořádných událostech a jako podklad pro geografické informační systémy. U každého 

zdroje je pak uvedena stručná informace o nedostatcích, které mohou pomoci vlastníkům 

zdrojů zlepšit jejich použitelnost požární technikou. 

Klíčová slova: zdroj požární vody; požární nádrž; rybník; víceúčelový vodní zdroj; vodní 

tok; čerpací stanoviště; okres Domažlice 

HERIAN, Jiří. Assessment of Water Extraction Points for Firefighting with the Use of 

Mobile Fire Appliances. Ostrava, 2018, 53 s. Bachelor thesis. VŠB – TU Ostrava 

The bachelor thesis deals with mapping and evaluation of water sources for 

firefighting in Domažlice district. From the requirements required by the technical 

standards the parameters and their limit values for individual types of fire water sources 

were defined. These parameters and values were compared with the actual state of the fire 

water sources. Water sources for firefighting have been evaluated for the possibility of 

using mobile firefighting appliances for the collection of water from these sources. The 

result of the work is the data that can be used by fire protection units to find suitable 

sources of water for emergencies and as a basis for geographic information systems. For 

each resource, there is brief information on deficiencies that can help resource owners 

improve their usability for fire appliances. 

Keywords: source of firefighting water; fire protection reservoir; pond; multipurpose 

water source; watercourse; pump station; district Domažlice 
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1. Úvod 

Pro hašení požáru, zejména většího rozsahu, je důležité mít k dispozici zdroj 

požární vody, který je dostatečně vydatný a je uzpůsoben pro použití mobilní požární 

technikou. Cílem bakalářské práce je fyzická prohlídka zdrojů vody pro hašení v okrese 

Domažlice a zjištění jejich technického stavu. Výstupem práce by měl být seznam zdrojů 

vody s uvedením jejich stavu a případně navržení opatření pro jeho zlepšení. Seznam by 

mohl sloužit operačnímu středisku, potažmo veliteli zásahu pro určení vhodné varianty 

dodávky vody pro hašení, případně pro řešení jiné mimořádné události. Data 

z provedeného průzkumu mohou také posloužit pro zadávání zdrojů vody pro hašení do 

systému GIS, které v současné době probíhá. Průzkum se zaměřuje především na stav 

volně přístupných přirozených i umělých a víceúčelových zdrojů vody v obcích, jejichž 

starostové by mohli využít navržená opatření ke zlepšení stavu zdrojů vody v jejich obci. 

Předmětem průzkumu nejsou zdroje vody v uzavřených areálech průmyslových podniků u 

nichž předpokládám, že jejich stav je kontrolován v rámci pravidelných kontrolních 

prohlídek. 

První kapitoly jsou věnovány charakteristice okresu, statistickému vyhodnocení 

požárů a dodávek vody na hašení v okrese Domažlice. V dalších kapitolách je uveden 

přehled legislativních a normativních požadavků na zdroje vody pro hašení. Ve stěžejních 

kapitolách č. 9 a 10 jsou na základě těchto požadavků definovány parametry hodnocení 

zdrojů vody pro použití mobilní požární technikou, jejich mezní hodnoty a na jejich 

základě pak samotné vyhodnocení zdrojů vody. Vyhodnocení jednotlivých zdrojů proběhlo 

porovnáním skutečného stavu vodního zdroje s mezními hodnotami daných parametrů. 

Součástí hodnocení je i doporučení ke zlepšení stavu hodnoceného vodního zdroje. 

2. Rešerše literatury 

Cílem rešerše bylo seznámit se s odbornou literaturou a právními předpisy 

zabývající se  problematikou určování zdrojů vody pro hašení požárů, požadovanými 

vlastnostmi těchto zdrojů a z nich pak stanovit parametry, které budou porovnávány se 

skutečným stavem vodních zdrojů při vlastním průzkumu. Prostudoval jsem následující 

publikace a materiály. 
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ČESKO. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. In: 

Sbírka zákonů. Praha, b.r., ročník 1985, částka 34 

Zákon o požární ochraně je základním právním předpisem na úseku požární 

ochrany. Tento zákon i se svojí prováděcí vyhláškou  mi poskytl především obecné 

informace o povinnostech samosprávných orgánů a vlastníků vodních zdrojů při 

zajišťování zdrojů vody pro účely požární ochrany. 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Praha: Český 

normalizační institut, 2003, 32 s. 

Tato norma určuje zásady pro zásobování požární vodou pro nově projektované 

stavební objekty, otevřená technologická zařízení a volné sklady a pro změny staveb. 

Z této normy vycházím při určování potřebného množství požární vody. 

ČSN 75 2411 Zdroje požární vody. Praha: Český normalizační institut, 2004, 20 s. 

Tato norma stanoví zásady pro požární zdroje k zásobování požární vodou. Norma 

navazuje na nomu ČSN 73 0873 a určuje požadavky na provedení vodních zdrojů. U 

jednotlivých typů vodních zdrojů stanoví jejich technické parametry a dále způsob 

provádění jejich zkoušek a kontrol. Z této normy jsem čerpal při definování 

vyhodnocovaných parametrů. 

KVARČÁK, Miloš. Požární taktika v příkladech. 2., aktualiz. vyd. V Ostravě: SPBI, 

2008. Spektrum (SPBI). ISBN 978-80-7385-062-3. 

Publikace popisuje postupy stanovení rozsahu a plochy požáru, potřebného 

množství sil a technických prostředků na dopravu hasebních látek a na hašení při použití 

vody, pěny a inertních plynů. Na základě teoretických postupů, zjednodušených modelů a 

praktických zkušeností ze zásahové činnosti předkládá autor postupy stanovení množství 

potřebných sil a prostředků při hašení. Na základě této publikace jsem popsal možnosti 

dopravy vody na místo požáru. Tyto různé způsoby dopravy vody také ovlivňují mezní 

hodnoty hodnocených parametrů. 

KVARDA, Rostislav. Posouzení odběrních míst k odběru vody pro hašení mobilní 

požární technikou. Ostrava, 2016, 68 s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák. 
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TLAMKA, Jakub. Zajištění zdrojů vody pro hašení požárů jednotkami požární 

ochrany. Ostrava, 2010. Diplomová práce. Vysolá škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava. Vedoucí práce Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D. 

V těchto bakalářských a diplomových pracích se autoři zabývají zajištěním zdrojů 

vody pro hašení požárů a jejich využitím mobilní požární technikou. Rostislav Kvarda se 

ve své bakalářské práci věnoval posouzení odběrních míst požární vody v okrese Tachov. 

Podobným tématem se ve svých závěrečných pracích zabývali i Jaroslav Voříšek 

[1] a David Kotouč [2]. 

Statistické ročenky 2008 - 2017 [online]. Praha: MV - generální ředitelství HZS ČR, 2009 

- 2018 [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-

hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx 

Ve statistických ročenkách hasičského záchranného sboru jsou publikována 

vybraná data z programu Statistické sledování událostí. Jsou zde evidovány mimořádné 

události, činnosti jednotek a příčiny vzniku požárů. Tyto údaje slouží k analýzám, na 

jejichž základě mohou být podporovány a upravovány rozhodovací procesy v operačním 

řízení. Statistické údaje týkající se konkrétně okresu Domažlice mi ochotně poskytlo 

oddělení analýz a statistiky Generálního ředitelství HZS ČR. 

3. Charakteristika okresu Domažlice 

Okres Domažlice patří svou polohou mezi pohraniční okresy Plzeňského kraje. 

Západní a jihozápadní částí sousedí asi v délce 75 km se SRN , spolkovou zemí Bavorsko, 

na severu s okresem Tachov, na severovýchodě s okresem Plzeň – jih, na východě a na jihu 

s okresem Klatovy. Rozloha okresu Domažlice (1 124 km
2
) představuje 14,9 % plochy 

Plzeňského kraje. Okres Domažlice byl k 31. 12. 2015 s počtem obyvatel 61 265 třetím 

nejmenším okresem v Plzeňském kraji, žije zde 10,6 % z celkového počtu obyvatel kraje. 

Celková hustota zalidnění k 31. 12. 2015 činila 54,5 obyvatel na 1 km
2
. Více než polovina 

obyvatel žila v 8 městech. V největším městě okresu Domažlicích byl počet obyvatel 

11 163, tj. 18,2 % z celkového počtu obyvatel okresu. 
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Na území okresu Domažlice leží správní obvody obcí s rozšířenou působností 

Domažlice, Horšovský Týn a část správního obvodu Stod. Do okresu patří 85 obcí, 

tj. 17,0 % z celkového počtu obcí v Plzeňském kraji.  

Silniční síť okresu měřila k 1. 1. 2016 celkem 756,0 km, z toho silnice I. třídy 

tvořily 66,9 km, II. Třídy 192,8 km a III. třídy 496,4 km. K významným silničním 

spojnicím mezinárodního významu patří  silnice I/26 Plzeň- Folmava. Železniční síť je 

poměrně řídká. Významná železniční spojnice Plzeň-Domažlice pokračuje přes Českou 

Kubici do SRN. Tato trať sloužila v minulých letech převážně pro nákladní dopravu, v 

dnešní době je využívána i pro osobní dopravu. Mimo jiné pro mezinárodní rychlík (Praha-

Plzeň-Regensburg- Mnichov). Významný je i místní osobní spoj (Domažlice-Furth im 

Wald). [3] 

Geomorfologie a jiné přírodní podmínky 

Podstatná část okresu je vyplněna pahorkatinami a brázdami o nadmořské výšce 

kolem 450 metrů (Chodská pahorkatina, Kdyňská brázda, Staňkovská pahorkatina, 

Mezholezská vrchovina). Výše položená území najdeme zejména při státní hranici s 

Německem. Jihovýchodní hranici okresu tvoří Všerubský průsmyk, který odděluje pohoří 

Šumava a Český les. Západně od Všerubského průsmyku se začínají zvedat vrcholky 

Čerchovského hřbetu, který je nejvyšší součástí pohoří Český les s jeho nejvyšší horou 

Čerchov (1 042 m). Na Čerchovský hřbet potom navazuje pásmo Haltravské a Plešské 

hornatiny. [4] [5] 

Zemědělská půda zaujímala k 31. 12. 2015 59 597 ha (53% rozlohy okresu), z toho 

39 630 ha představovala orná půda (66,5 % zemědělské půdy). Nezemědělská půda činila 

52 756 ha (47,0 % rozlohy okresu), z toho lesní pozemky zaujímali 42 952 ha (81,4 % 

nezemědělské půdy). [3] 

Vodstvo 

Nejvýznamnější řekou okresu je Radbuza, která pramení pod vrchem Lysá 

nedaleko Poběžovic. Protéká městy Horšovský Týn a Holýšov. Za městem Holýšov 

opouští území okresu. Nejsilnějšími přítoky Radbuzy na okrese Domažlice jsou Černý 

potok a říčka Zubřina. Černý potok se do Radbuzy vlévá u Horšovského Týna, Zubřina u 

Staňkova. Tato říčka protéká také okresním městem Domažlice. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pahorkatina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1zda_(geomorfologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerchov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radbuza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hor%C5%A1ovsk%C3%BD_T%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%BD%C5%A1ov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%BD%C5%A1ov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zub%C5%99ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doma%C5%BElice
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Vodní plochy jsou na okrese zastoupeny výhradně rybníky. Největší z nich – 

Mezholezský rybník má rozlohu 38 ha a leží u vsi Mezholezy v oblasti vrchoviny 

Sedmihoří. [4] 

Ochrana přírody 

Z hlediska ochrany životního prostředí byla na území okresu vyhlášena 1 chráněná 

krajinná oblast (Český les) a 27 maloplošných chráněných území, a to 1 národní přírodní 

rezervace (Čerchovské hvozdy), 12 přírodních rezervací (např. Drahotínský les), a 14 

přírodních památek (např. Louka u Šnajberského rybníka). [3] 

4. Požadavky na zdroje vody pro hašení z hlediska právních předpisů 

4.1. Zákon č 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Předpisů jež se zabývají požární ochranou je široké spektrum, jelikož požární 

ochrana souvisí s mnoha obory lidské činnosti. Základním předpisem na úseku požární 

ochrany je zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně (dále jen ,,zákon o PO“) [6]. 

Účelem zákona, jak vyplývá z úvodního ustanovení, je vytvořit podmínky pro účinnou 

ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při 

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Za tímto účelem stanoví 

povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, 

postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, 

jakož i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany. Dále je v úvodním ustanovení 

zakotvena obecná povinnost každého počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku 

požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. 

Se zdroji vody pro hašení požárů souvisí několik paragrafů tohoto zákona, které 

stanovují zejména povinnosti krajů a obcí při určování a údržbě zdrojů vody a 

povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, vlastníků a uživatelů zdrojů 

vody. Dále jsou stanoveny sankce za nedodržení těchto povinností. 

§ 27, odst. 2, písm. b), bod 2 

Rada kraje stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení zdrojů vody 

k hašení požárů a tyto zdroje určí. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezholezsk%C3%BD_rybn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezholezy_(d%C5%99%C3%ADve_okres_Hor%C5%A1ovsk%C3%BD_T%C3%BDn)
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§ 29, odst. 1, písm. k) 

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečuje zdroje 

vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro 

hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. 

§ 7, odst. 1 

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. 

§ 19 Věcná pomoc 

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany 

nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci 

potřebné ke zdolání požáru. 

§ 75, odst. 1, písm. c) 

Občanská sdružení , veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace 

působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany 

zejména tím, že se podílejí se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární 

techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně 

vodních zdrojů. 

§ 76, odst 1, písm. r) 

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může 

uložit pokutu až 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě 

provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až 500 000 Kč právnické 

osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že 

neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno 

použití požární techniky a čerpání vody k hašení požáru, neplní povinnosti 

k ochraně lesů v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 7 odst. 2 nebo 

povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2. 

§ 78, odst. 1, písm. z) 
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Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo neudržuje zdroje vody 

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

k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů před požáry podle § 7 odst. 2 nebo 

neplní povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2. 

4.2. Prováděcí přepisy zákona o PO související se zdroji vody 

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

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 

předpisů [7] 

Obsahem této vyhlášky je stanovení povinností právnických a podnikajících 

fyzických osob ve vytváření podmínek požární bezpečnosti vybavením věcnými 

prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními. Dále stanovuje lhůty 

a způsob pravidelných kontrol, rozsah a druh dokumentace požární ochrany, ověřování 

odborné způsobilosti a školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany. Se zdroji vody 

pro hašení souvisí následující paragrafy: 

§2, odst. 4, písm. g) 

Druhem požárně bezpečnostního zařízení se rozumí náhradní zdroje a 

prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, 

zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a 

zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů. 

§ 5, odst. 1 

Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se postupuje podle 

normativních požadavků. Návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou 

součástí požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 

 

§ 7 

Stanoví podmínky provozu, kontrol, údržby a oprav požárně bezpečnostního 

zařízení, tedy i zdrojů vody pro hašení. U zdrojů vody pro hašení je stanovena lhůta 
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kontroly provozuschopnosti nejméně jednou za rok. Při provozu, kontrole, údržbě nebo 

opravě se postupuje podle ustanovení právních předpisů, normativních požadavků nebo 

dle pokynů výrobce. 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů [8] 

Toto nařízení ve své první části stanoví druhy, obsah a vedení dokumentace 

požární ochrany. Problematiku zdrojů vody pro hašení řeší: 

§ 6 Dokumentace kraje k zabezpečení zdrojů vody 

Dokumentace k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů obsahuje určení 

těchto zdrojů, podmínky jejich trvalé použitelnosti pro hašení požárů a pro záchranné 

práce, zejména podmínky pro dostupnost k tomuto zdroji a pro odběr vody, a způsob 

zabezpečení stanovených podmínek. 

§ 15, odst. 1, písm. e) 

Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany 

v obci a obsahuje přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé 

použitelnosti. 

4.3. Zákon č. 274/2001 Sb. 

Vzhledem k tomu, že pitnou vodou dodávanou vodovody pro veřejnou potřebu 

je zásobováno 9,972 mil. obyvatel ČR, tj. 94,4 % z celkového počtu obyvatel (údaj 

z roku 2016) [9], je účelné využívat těchto vodovodních sítí i pro zásobování vodou 

pro požární účely. Zejména v hustě obydlených aglomeracích je vodovod pro veřejnou 

potřebu jedním z nejvýznamnějších zdrojů vody pro hašení požárů. S využitím části 

kapacity vodovodní sítě pro požární účely se počítá již při návrhu a dimenzování 

vodovodních řadů a dalších vodárenských objektů, jako jsou například vodojemy, ve 

kterých se vytváří dostatečná rezerva kapacity pro použití pro požární účely. Po dohodě 

s Hasičským záchranným sborem se jednotlivé vodovodní řady dimenzují tak, aby na 

dohodnutých místech byla požadovaná hodnota hydrodynamického tlaku vody. Tato 

místa jsou pak osazována nadzemními a podzemními hydranty [10]. Zákon č. 274/2001 

Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů 
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[11], stanoví povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a obecné technické 

požadavky na vodovody. 

§ 8, odst. 10 

Vlastník vodovodu i provozovatel vodovodu jsou povinni umožnit přístup 

k vodovodu a umožnit bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany (dle zákona o 

PO) při záchranných a likvidačních pracích(dle zákona č. 239/2000 Sb.), pokud není 

v místě dostupný jiný dostatečný zdroj vody. 

§ 11, odst. 1 

Vodovody musí být navrženy a provedeny tak, aby bylo zabezpečeno 

dostatečné množství zdravotně nezávadné pitné vody pro veřejnou potřebu ve 

vymezeném území a aby byla zabezpečena nepřetržitá dodávka pitné vody pro 

odběratele. Je-li 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. Shrnutí 

Z uvedených právních předpisů vyplývají povinnosti krajů, obcí a vlastníků 

zdrojů vody použitelných k hašení požárů. Rada kraje nařízením kraje určí podmínky 

k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí. Nařízení kraje je 

vyhlášeno uveřejněním v tištěné podobě ve Věstníku právních předpisů kraje (v 

Plzeňském kraji se jedná o nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011 [12]). Jelikož není 

určena přesná metodika k zabezpečení zdrojů vody a jejich určení, tato nařízení se 

jednotlivých krajích liší, zejména v povinnostech obcí [13]. 

Obce mají ze zákona povinnost zabezpečit zdroje vody pro hašení požárů a 

jejich trvalou použitelnost a stanovit další zdroje vody pro hašení a podmínky pro 

zajištění jejich trvalé použitelnosti. Přehled zdrojů vody pro hašení požáru je součástí 

Požárního řádu obce, který obec vydává obecně závaznou vyhláškou. Zákon tedy 

nedefinuje množství ani polohu vodních zdrojů. Zdroj vody pro hašení se také nemusí 

nacházet na území obce a obec nemusí být ani jeho vlastníkem [13]. Pokud ale tento 

zdroj obec určí jako zdroj vody pro hašení požárů musí jeho vlastník zabezpečit jeho 

trvalou použitelnost. 
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5. Požadavky normy ČSN 75 2411 

Technická norma ČSN 75 2411 Zdroje požární vody [14] rozděluje možné zdroje 

vody pro hašení požárů a určuje technické požadavky na tyto zdroje tak, aby byly co 

nejlépe využitelné pro použití požární technikou. Tato norma navazuje na technickou 

normu ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou [15], ze které 

vychází požadavky na vyhovující vodní zdroje z hlediska odebíraného množství požární 

vody, objemu požárních nádrží a rozmístění zdrojů. V následujících odstavcích budou 

uvedeny některé vybrané požadavky této normy, s ohledem na zpracovávané téma. 

5.1. Vybrané termíny a definice 

 požární voda – voda  používaná k hašení požárů 

 objem požární nádrže – množství vody od hladiny, která trvale zajišťuje zásoby 

požární vody, do hloubky 6,50 m pod úrovní čerpacího stanoviště 

 vydatnost vodního zdroje – množství vody, které poskytuje trvale vodní zdroj za 

časovou jednotku 

 užitečná vydatnost vodního toku – trvale dostupný minimální průtok ve vodním 

toku 

 čerpací stanoviště; odběrné místo – zpevněná plošina u vodního zdroje, upravená 

pro bezpečné umístění požárního čerpadla nebo mobilní požární techniky 

 vyhovující zdroj požární vody – zdroj, který odpovídá požadavkům na potřebné 

množství požární vody podle ČSN 73 0873 [15]. 

5.2. Rozdělení zdrojů požární vody a všeobecné požadavky 

Zdroje požární vody se dělí na: 

 zdroje přirozeného původu, tedy zdroje, které nebyly záměrně vybudovány pouze 

pro požární účely (řeky, potoky, vodní strouhy, rybníky, jezera, apod.). Jsou to 

zdroje: 

 podzemní, kde zdrojem vody je podzemní voda; 

 povrchové, kde zdrojem vody je povrchová voda; 

 víceúčelové zdroje, tedy zdroje,které kromě k jiným účelům slouží také požárním 

účelům (vodní přehrady, vodní nádrže pro průmyslové a hospodářské využití, 
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nádrže na čištění odpadních vod, vodovod pro veřejnou potřebu a zásobní 

vodojemy, koupaliště a plavecké bazény, průplavy, studny s větší vydatností a 

dostupnou hladinou apod.) 

 umělé zdroje, tj. zdroje, které byly záměrně vybudovány pro požární účely. Podle 

systému užití se dále dělí na: 

 požární vodovody; 

 požární studny; 

 požární vodní nádrže; 

Požární voda má být zajišťována především ze zdrojů přirozeného původu, 

popř. víceúčelových zdrojů. Umělé zdroje požární vody mají být zřizovány jen tehdy, 

není-li k dispozici požární voda v potřebném množství a jakosti z vodních zdrojů 

přirozeného původu nebo víceúčelových zdrojů, anebo je-li získání vody z umělého 

vodního zdroje výhodnější než z jiného vodního zdroje. 

5.3. Přirozené zdroje požární vody 

U tohoto typu je potřeba požární vody kryta užitečnou vydatností přirozeného 

vodního zdroje. Místo k odběru vody je nutno volit tak, aby byl umožněn příjezd a 

zřízení čerpacího stanoviště pro zásahový požární automobil, nebo alespoň pro 

přenosné požární čerpadlo. Odběrné místo musí být bez nežádoucích nánosů a hladina 

vody nade dnem zdroje nesmí klesnout pod úroveň 1 m. Na obrázku 1 je zobrazeno 

vyhovující uspořádání úrovní vodního toku.  

Pokud vodní zdroj přirozeného původu nevyhovuje těmto požadavkům, je třeba 

provést úpravy vodního zdroje. Ve dně koryta se vyhloubí sací jímka o minimálním 

průměru 1 m, hloubce 1 m chráněná proti zanášení. Toto provedení je zobrazeno na 

obrázku 2. Lze také vyhloubit sací (čerpací) jímku o potřebné hloubce mimo koryto. 

Jímka je s vodním zdrojem spojena potrubím. Odběr vody je řešen odběrným objektem 

s česlemi a uzávěrem, viz. obrázek 3. Provedení jímky má být nepropustné, aby 

nedocházelo k průsaku vody do podloží. Jímku lze podle požadavků vybavit níže 

popsaným trvalým sacím potrubím. 

Získat potřebnou hloubku u povrchového vodního zdroje přirozeného původu 

nebo potřebné množství požární vody pomocí jezu nebo stavidla je možno pouze tam a 
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do takové výše, při které nehrozí nebezpečí podmáčení přilehlých komunikací, 

pozemků nebo objektů. Úpravy zobrazené na obrázcích lze, mimo vodních toků, 

provést i u jiných přirozených vodních zdrojů, například u rybníků. 

 

Obrázek 1: Zdroj požární vody  - vodní tok s trvale dostupným minimálním průtokem, 

dostatečnou hloubkou vody a výškové uspořádání hladin vody, terénu a čerpacího 

stanoviště [14]  

 

Obrázek 2: Zdroj požární vody – vodní tok s trvale dostupným minimálním průtokem a 

malou hloubkou vody – sací (čerpací) jímka ve dně koryta toku [14] 
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Obrázek 3: Zdroj požární vody – vodní tok s trvale dostupným minimálním průtokem a 

malou hloubkou vody – sací (čerpací) jímka mimo koryto toku [14] 

5.4. Víceúčelové zdroje požární vody 

Více účelové zdroje vody musí být upraveny tak, aby mohly sloužit pro účely 

požární ochrany i svému provoznímu účelu. Za stanovených podmínek nemusí 

víceúčelové zdroje poskytovat celou svou kapacitu pro požární účely. Kapacita 

vodního zdroje, která může být dána k dispozici jako požární voda bez narušení 

provozního účelu, musí být trvale zajištěna jako požární zásoba, pokud příslušný 

vodoprávní úřad nerozhodne jinak. Vypouštění víceúčelových vodních zdrojů musí být 

prováděno v dohodě s vlastníkem, správcem nebo provozovatelem a předem oznámeno 

územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR. 

Mezi víceúčelové zdroje požární vody patří i vodovod pro veřejnou potřebu 

zpravidla se zásobním vodojemem, který zásobuje vodou rozvodnou vodovodní síť 

příslušného tlakového pásma. Využití vodovodu pro veřejnou potřebu jako zdroje 

požární vody se musí předběžně projednat s vlastníkem nebo provozovatelem, popř. i 

správcem vodovodu. 

Jako víceúčelového vodního zdroje je možno použít i domovní nebo veřejnou 

studnu. Základním předpokladem jejich využití je splnění požadavků uvedených 
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v popisu umělých vodních zdrojů v následujícím bodě. V případě, že kryt studny 

neumožňuje odběr vody, je nutno doplnit kryt studny otvorem o minimálním rozměru 

300 mm pro umístění sací hadice opatřeného poklopem. Byla – li studna s pitnou 

vodou použita pro požární účely je nutné ji ihned po použití desinfikovat. Není – li 

možná okamžitá desinfekce, musí být studna opatřena tabulkou s nápisem: ,,Voda 

nepitná“. 

Tam, kde není z důvodů provozních nebo stavebních možný přímý odběr 

požární vody z víceúčelového zdroje požární stříkačkou nebo mobilní požární 

technikou, je třeba zřídit sací jímku spojenou s vodním zdrojem potrubím uloženým 

v zemi podle obrázku 3. 

5.5. Umělé zdroje požární vody 

5.5.1. Požární vodovod 

Jedná se o vodovod sloužící výhradně k účelům požární ochrany. Dobře 

vybudovaný a udržovaný požární vodovod je nejvhodnějším zdrojem požární vody. 

Návrh, zkoušení, předávání do provozu a provozní kontroly požárního vodovodu se 

provádí podle ČSN 73 0873 [15], ČSN EN 805 a ČSN 75 5401. Orientační tabulky 

se navrhují podle ČSN 75 5025. 

5.5.2. Požární studna 

Požární studna se zpravidla umisťuje tam, kde je vysoká hladina podzemní 

vody a je zajištěna její požadovaná vydatnost. Výhodou požární studny je zdroj 

nezamrzající, neznečištěné vody a její připravenost k požárnímu zásahu. Trvalá 

zásoba vody požární studny musí mít objem alespoň 14 m
3
 nebo musí mít 

užitečnou vydatnost ke krytí potřebného množství požární vody podle 

 ČSN 73 0873 [15]. Výškové uspořádání hladin, terénu, resp. čerpacího stanoviště 

je zobrazeno na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Zdroj požární vody – domovní nebo veřejná studna jako požární studna [14] 

5.5.3. Požární nádrž 

Požární nádrž je vhodným zdrojem požární vody tam, kde je nutno 

soustředit požadované množství vody pro požární zásah na jednom místě. Je i 

vhodným doplňkem kapacity požární vody všude tam, kde nestačí kapacita jiného 

vodního zdroje. Požární nádrž slouží jako zásobník požární vody. Požární nádrže 

jsou zdaleka nejpoužívanější umělé zdroje požární vody, jejich podrobnějšímu 

popisu je proto věnována následující kapitola. 

5.6.  Požární vodní nádrže 

5.6.1. Základní požadavky 

Velikost nádrže je dána potřebnou zásobou požární vody podle  

ČSN 73 0873 [15]. Vzájemné výškové uspořádání hladin a terénu resp. čerpacího 

stanoviště zobrazuje obrázek 5. Dno požárních nádrží se provádí vždy ve sklonu ke 

kalové jímce. Nádrže musí umožňovat napouštění a doplňování zásoby vody, odběr 

požární vody, vypouštění vody, čištění nádrží a musí být vybaveny bezpečnostním 
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přelivem a přístupem na dno nádrží. Je-li provozně nebo investičně nehospodárné 

vybudovat požární nádrž potřebné velikosti v daném místě, doporučuje se zřídit 

několik menších nádrží tak, aby bezpečně zajišťovaly požadovanou zásobu požární 

vody pro uvažované objekty. 

 

Obrázek 5: Zdroj požární vody – otevřená požární nádrž se zpevněným dnem a 

zpevněnými svahy – tvar nádrže a výškové uspořádání hladin vody, terénu a čerpacího 

stanoviště [14] 

5.6.2. Druhy požárních nádrží 

Otevřené požární nádrže 

Zřizují se tam, kde jsou vhodné plochy a je třeba zřídit požární nádrže 

většího obsahu. Otevřené požární nádrže mohou být provedeny jako: 

 Se zpevněným dnem a zpevněnými svahy nebo svislými stěnami. Stavebně 

nejvýhodnější tvarem jsou otevřené nádrže se svahy. Provádějí se 

s půdorysem čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým i nepravidelným. 

Nádrže se svislými stěnami se provádějí zejména tam, kde je pro umístění 

nádrží malý prostor, hladina podzemní vody je níže než dno nádrže, apod. 

Tyto nádrže se přednostně navrhují kruhové, ale mohou být i jiného 

půdorysu. Otevřené nádrže se navrhují jako nepropustné, zpravidla ze 

železobetonu. 
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 Zemní nádrže, které se navrhují podle ČSN 75 2410 v případech, kdy je 

zabezpečen zdroj vody a podmínky pro jejich provedení. Pro navrhování a 

provádění je nutno zabezpečit vodohospodářské řešení nádrže podle  

CŠN 73 6815 a vazbou na zdroj vody a požadovanou zásobu požární vody. 

Nádrže zemní se mohou realizovat buď přímo v profilu vodního toku nebo 

mimo tok. 

Kryté požární nádrže 

Budování venkovních krytých nádrží mimo pozemní objekt je nákladné, proto je 

nutné důkladně posoudit důvody pro zřízení těchto nádrží. Budují se tam, kde je 

nedostatek vody a nedostatek prostoru. Doporučuje se kruhový půdorys a zásyp 

zeminou chránící před účinky mrazu. V pozemních objektech se navrhují vždy 

kryté nádrže. Půdorys je obvykle obdélníkový nebo čtvercový. Kryté nádrže se 

navrhují a provádějí se svislými stěnami. Kryté nádrže musí být vybaveny 

přirozeným nebo nuceným větráním a před vstupem do nádrže je nutno se 

přesvědčit detektorem plynů zda v nádrži nejsou přítomny výbušné nebo toxické 

plyny. 

5.6.3. Napouštění a vypouštění požárních nádrží 

Požární nádrže se doporučuje plnit čistou vodou, která nepůsobí 

nežádoucími chemickými účinky na stavební konstrukci nádrží a neobsahuje písek 

a jiné splaveniny nebo plovoucí látky. Přednostně se doporučuje plnění nádrží 

vodou z vodních zdrojů přirozeného původu, např. vodních toků, studní apod. Doba 

napouštění vyprázdněné požární nádrže je maximálně 36 hodin. Každá nádrž má 

být opatřena vypouštěcím zařízením za účelem čištění požární nádrže. Vypouštění 

se provádí přes kalovou jímku upravenou tak, aby bylo možno vypustit nebo 

vyčerpat celý objem nádrže. Napouštění vody do nádrží a její vypouštění musí 

probíhat v dohodě s ostatními dotčenými zodpovědnými pracovníky provozovatele 

nebo vlastníka, popř. správce. Vypouštění nádrže musí být předem projednáno 

zejména s územně příslušným Hasičským záchranným sborem ČR. 
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5.7. Čerpací stanoviště 

Čerpací stanoviště musí umožňovat odběr požární vody požárním čerpadlem se 

sací hadicí o největší délce 10 m. Má mít nejmenší půdorysný rozměr 12 m x 5 m. 

Příjezd na čerpací stanoviště musí být upraven tak, aby umožňoval přistavit 

automobilová požární čerpadla sacími hrdly ke zdroji požární vody. Na konci 

čerpacího stanoviště musí být zřízena betonová nebo jiná zarážka, zabraňující sjetí 

vozidla nebo čerpadla do vodního zdroje, která však nesmí bránit odtoku vody. Tam, 

kde nelze zřizovat čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa 

umožňující čerpání, která jsou dosažitelná lehkým požárním vozidlem s přenosným 

požárním čerpadlem. Místo čerpání musí být trvale udržováno v pohotovém stavu, tj. i 

v době mrazů, za jarního tání i po dešťových přívalech a povodních a musí být vhodně 

odvodněno. Čerpací stanoviště musí být označeno požární tabulkou podle odstavce 

10.5.1. 

Vhodným čerpacím stanovištěm je most. V jeho zábradlí je nutno zřídit 

uzavíratelný otvor s minimálním rozměrem 300 mm, který umožní spouštění sací 

hadice do vodního toku v místech, kde je vyhovující hloubka. Čerpací stanoviště na 

mostě je zobrazeno na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Zdroj požární vody – vodní tok- čerpací stanoviště na mostě [14] 
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6. Požadavky normy ČSN 73 0873 

Norma ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou [15] 

určuje zásady pro zásobování požární vodou pro nově projektované stavební objekty, 

otevřená technologická zařízení a volné sklady. Definuje vnější a vnitřní odběrní místa a 

podle charakteru a velikosti požárních úseků i požadované parametry zdrojů požární vody. 

Dále určuje zásady pro navrhování zkrápěcích zařízení a vodních clon. Některé pojmy této 

normy týkající se daného tématu budou rozebrány podrobněji. 

6.1. Základní ustanovení 

Pokud v požárních úsecích stavebních objektů, v otevřených technologických 

zařízeních a na volných skládkách existuje požární riziko, musí se, kromě případů, kdy 

lze od zařízení pro zásobování požární vodou upustit (článek 4.4 normy), zajistit 

zásobování požární vodou. Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroje 

požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat požární vodu v předepsaném 

množství po dobu alespoň 30 minut. 

Odběrní místo – místo vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární 

technikou, technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy 

výrobků. Podle jejich umístění vzhledem k objektu je dělíme na: 

 vnější odběrní místa, což jsou: 

 nadzemní a podzemní hydranty; 

 požární výtokové stojany a plnící místa 

 vodní toky (např. řeka, potok); 

 přirozené a umělé nádrže na vodu (např. studny, rybníky, jezera, 

přehrady, bazény; požární nádrže, reservoáry, nádrže s vhodnou 

technologickou vodou aj.) 

 vnitřní odběrní místa, osazená hadicovými systémy s tvarově stálou nebo 

zploštitelnou hadicí a zřizují se zejména k provedení prvotních hasebních 

prací před příjezdem jednotek požární ochrany. 
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6.2.  Vnější odběrní místa 

Požadavky na vnější odběrní místa požární vody se vyhodnotí pro jednotlivé 

požární úseky objektů, otevřených technologických zařízení a volných skládek. Za 

rozhodující se považuje případ s nejvyššími nároky na zásobování požární vodou. 

Zásady pro rozmísťování vnějších odběrních míst stanoví tabulka 1. Uvedené 

vzdálenosti se měří po nejpravděpodobnější trase vedení zásahu nebo jízdy požární 

techniky. Jako vnější odběrní místa pro zásobování požární vodou k hašení se mají 

navrhovat zejména nadzemní hydranty. Požární výtokové stojany a plnící místa se 

instalují zejména v uzavřených areálech výrobních a nevýrobních objektů nebo skladů. 

Vnější odběrní místa se doporučuje zřizovat za hranicí požárně nebezpečného prostoru 

posuzovaného objektu, popř. požárního úseku. 

 

 

 

 

Tabulka 1: Největší vzdálenosti vnějších odběrních míst [15] 

Číslo 

položky 

Druh objektu a jeho mezní 

plocha požárního úseku 

S v m
2 

Hydrant
4) Výtokový 

stojan 
Plnící místo 

Vodní tok 

nebo 

nádrž od 

objektu, 

v metrech 
Od objektu / mezi sebou, v metrech

3) 

1 

Rodinné domy do zastavěné 

plochy S ≤ 200 a nevýrobní 

objekty (Kromě skladů) do 

plochy S
1)

 ≤ 120 

200 / 400 

(300 / 500) 
600 / 1200 3000 / 6000 600 

2 

Nevýrobní objekty ploše  

120 < S
1)

 ≤ 1000; výrobní 

objekty a sklady do plochy 

S
1)

 ≤ 500; čerpací stanice 

kapalných a zkapalněných 

plynných pohonných hmot
 

150 / 300 

(300 / 500) 
600 / 1200 2500 / 5000 600 

3 

Nevýrobní objekty o ploše 

1000 < S
1)

 ≤ 2000; Výrobní 

objekty a sklady o ploše  

500 < S
1)

 ≤ 1500; otevřená 

technologická zařízení do 

plochy S
1)

 ≤ 1500 

150 / 300 

(250 / 450) 
500 / 1000 2000 / 4000 500 



21 

 

4 

Nevýrobní objekty o ploše  

S
1)

 > 2000; Výrobní objekty, 

sklady a otevřená 

technologická zařízení o 

ploše S
1)

 > 1500 

100 / 200 

(200 / 350) 
400 / 800 1500 / 3000 400 

5 

Objekty s vysokým 

požárním zatížením
2)

  

(p > 120 kg.m
-2

) a současně 

s plochou S
1)

 > 2500 

100 / 200 

(200 / 350) 
300 / 600 1000 / 2000 300 

1)
  Plocha S v m

2
 představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je dána 

     součtem ploch užitných podlaží). 

2)
  U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet. 

3)
  Bez dalšího průkazu (např. analýzou zdolávání požáru, dle přílohy B) nesmí být u dispozičně 

     rozlehlých objektů vnější odběrní místa vzdálena od všech míst, kde existuje možnost hoření 

     požárního zatížení, větší než 600 m. 

4)
  Hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz přílohu B) 

 

Nadzemní (podzemní) hydranty se osazují na vodovodním potrubí, jehož 

nejmenší jmenovitou světlost DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a 

nejmenší odběr z hydrantu po připojení mobilní požární techniky stanoví tabulka 2. U 

nejnepříznivěji položeného nadzemního (podzemního) hydrantu má být zajištěn 

statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa. Pokud není zřízena vodovodní síť a odběrní 

místo tvoří vodní tok, musí být zajištěn (po dobu celého roku) nejmenší odběr podle  

tabulka 2 (položka pro v = 1,5 m.s
-1

). Pokud odběrní místo tvoří vodní nádrž, musí být 

její obsah (využitelný jen pro zásobování požární vodou) nejméně podle tabulky 2. 

 

 

 

Tabulka 2: Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže [15] 

Číslo 

položky 

Druh objektu a jeho mezní 

plocha požárního úseku 

S v m
2 

Potrubí 

DN 

v mm 

Odběr Q (l.s
-1

) 

pro  

v = 0,8 m.s
-1

 

(doporučená 

rychlost) 

Odběr Q  

(l.s
-1

) pro 

v = 1,5 m.s
-1

 

(s požárním 

čerpadlem)
3) 

Obsah 

nádrže 

požární 

vody 

v m
3
 

1 

Rodinné domy do zastavěné 

plochy S ≤ 200 a nevýrobní 

objekty (Kromě skladů) do 

plochy S
1)

 ≤ 120 

80 4 7,5 14 
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2 

Nevýrobní objekty ploše  

120 < S
1)

 ≤ 1000; výrobní 

objekty a sklady do plochy 

S
1)

 ≤ 500; čerpací stanice 

kapalných a zkapalněných 

plynných pohonných hmot
 

100 6 12 22 

3 

Nevýrobní objekty o ploše 

1000 < S
1)

 ≤ 2000; Výrobní 

objekty a sklady o ploše  

500 < S
1)

 ≤ 1500; otevřená 

technologická zařízení do 

plochy S
1)

 ≤ 1500 

125 9,5 18 35 

4 

Nevýrobní objekty o ploše  

S
1)

 > 2000; Výrobní objekty, 

sklady a otevřená 

technologická zařízení o 

ploše S
1)

 > 1500 

150 14 25 45 

5 

Objekty s vysokým 

požárním zatížením
2)

  

(p > 120 kg.m
-2

) a současně 

s plochou S
1)

 > 2500 

200 25 40 72 

1)
  Plocha S v m

2
 představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je dána 

     součtem ploch užitných podlaží). 

2)
  U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet. 

3)
  U hasebního zásahu lze připojením mobilní požární techniky na hydrant překročit doporučenou 

     rychlost proudění vody v potrubí (v = 0,8 m.s
-1

) až na hodnotu v = 2,5 m.s
-1

, aby se zabránilo 

     ,,kavitačnímu“ režimu při provozu požárního čerpadla vlivem zvýšení hydraulických ztrát byla 

      pro účely této normy navržena nižší hodnota rychlosti, a to v = 1,5 m.s
-1

. 

6.3. Příjezdy, přístupy a označování 

Přístupová komunikace umožňující příjezd k vnějším odběrním místům požární 

vody (alespoň do vzdálenosti 9,0 m) a k vnější tlakové spojce požárního potrubí 

(alespoň do vzdálenosti 20,0 m) musí být trvale přístupná pro mobilní požární 

techniku. V obtížně přístupných oblastech (např. pro klimatické podmínky) se situace 

posoudí individuálně po dohodě s územně příslušným hasičským záchranným sborem 

kraje. K vnějším odběrním místům, hadicovým systémům a k výtokům požárního 

potrubí musí být trvale zajištěn volný přístup (pro obsluhu armatur vnějšího odběrního 

místa se doporučuje vytvořit volnou manipulační plochu o velikosti alespoň 3 m
2
). 

Všechny nadzemní a podzemní hydranty, hadicové systémy, dále výtokové 

stojany, plnící místa a výtoky z požárních potrubí musí být označeny tak, aby byl 
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jednoznačně zřejmý jejich účel. Dále musí být označena všechna zařízení a objekty 

související se zásobováním požární vodou, zejména nádrže s uvedením množství 

akumulované požární vody, jakékoliv uzávěry vody na potrubních systémech, čerpací 

stanice pro zásobování odběrních míst požární vody a venkovní tlakové spojky 

požárního potrubí. 

7. Způsob dopravy vody na místo mimořádné události 

Jednotky požární ochrany se na místo požáru nebo jiné mimořádné události 

dopravují zpravidla cisternovými automobilovými stříkačkami (dále jen ,,CAS“), ve 

kterých se mimo družstva hasičů a věcných prostředků převáží zásoba vody v množství 

řádově jednotek m
3
. Předpokladem úspěšné likvidace požáru je nepřerušovaná dodávka 

hasiva, nejčastěji vody. Zvláště u požárů většího rozsahu, kdy je nasazeno více proudů a 

doba hašení překračuje desítky minut, již nestačí zásoba vody dovezená na místo 

požárními automobily. V tomto případě je nutné vyhledat jiný vhodný zdroj vody, který 

musí být dostatečně vydatný a měl by k němu být dobrý přístup. [16]. Pro dopravu vody na 

větší vzdálenosti se organizuje tzv. dálková doprava vody. Využívané jsou dva základní 

způsoby. 

7.1. Kyvadlová doprava vody 

Princip kyvadlové dopravy vody spočívá ve využití několika CAS (nebo i 

jiných automobilových cisteren), které dopravují vodu mezi vodním zdrojem a místem 

zásahu. U vodního zdroje je trvale umístěno požární čerpadlo nebo CAS, které 

zabezpečuje plnění cisteren. Jedna CAS, které je průběžně doplňována nádrž, dodává 

vodu útočným proudům a mezi místem zásahu a vodním zdrojem se pohybuje potřebný 

počet cisteren, které zajišťují nepřetržitou dodávku vody. 
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Obrázek 7: Kyvadlová doprava vody [16] 

Výhodou kyvadlové dopravy je časová nenáročnost na její organizaci a možnost 

rychlé přepravy požadovaného množství vody na poměrně dlouhou vzdálenost (několik 

km). Možnost zřízení kyvadlové dopravy je omezena přítomností komunikací 

sjízdných pro CAS mezi zdrojem vody a místem zásahu. Komplikace mohou nastat na 

nezpevněných komunikacích při nepříznivém počasí, snížením či zúžením průjezdního 

profilu nebo při přejezdech mostů s nízkou únosností. [16] 

7.2. Doprava vody hadicovým vedením 

Tento způsob dopravy vody je výhodný především v situacích kdy není možné 

použít kyvadlovou dopravu, tedy v nepřístupném terénu (např. lesy, horský terén atd.) 

nebo při odběru vody z těžko přístupného zdroje. Voda je dopravována soustavou 

požárních tlakových hadic, nejčastěji izolovaných tlakových hadic B75, a potřebného 

množství požárních čerpadel. Pro určení počtu hadic a čerpadel musíme brát v úvahu 

zejména: 

 vzdálenost na kterou je voda dopravována, 

 převýšení mezi vodním zdrojem a místem zásahu, 

 množství dopravované vody. 

Při překonávání výškového rozdílu a vlivem tření v hadicích dochází 

k tlakovým ztrátám. Správným rozmístěním jednotlivých čerpadel musí být zabezpečen 

minimální požadovaný tlak před proudnicí, který je nezbytný pro její správnou funkci. 
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Pro ochranu hadicového vedení a čerpadel jsou používány přetlakové ventily omezující 

tlakové rázy způsobené například prudkým otevřením či zavřením proudnice, či 

prudkou změnou otáček čerpadla.  

 

Obrázek 8: Dálková doprava vody hadicemi [16] 

 

Pro dopravu vody lze použít i kombinaci předchozích způsobů, kdy pomocí 

CAS je dopravována voda po dostatečně kvalitních komunikacích a pomocí 

hadicového vedení jsou překonávány obtížně přístupné části trasy [16]. Pro dopravu 

vody při rozsáhlých požárech lze použít i méně obvyklé způsoby jako jsou 

velkokapacitní čerpací stanice nebo letecká technika. 

8. Statistické vyhodnocení způsobů dopravy vody při hašení požárů 

Počet požárů jak v celém Plzeňském kraji, tak v okrese Domažlice tvoří přibližně 

10% z celkového počtu mimořádných událostí s účastí jednotek PO. Porovnání počtu 

mimořádných událostí a počtu požárů uvádí tabulka 3. 
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Tabulka 3: Zastoupení počtu požárů v celkovém počtu mimořádných událostí v Plzeňském 

kraji a v okrese Domažlice [17] [18] [19] [20] [21] 

Rok 

Plzeňský kraj Okres Domažlice 

MU 

celkem 
Požáry % 

MU 

celkem 
Požáry % 

2013 9396 1076 11,45 970 91 9,38 

2014 7986 938 11,75 831 88 10,59 

2015 10272 1244 12,11 1145 121 10,57 

2016 9743 935 9,60 1171 81 6,92 

2017 10371 989 9,54 1193 117 9,81 

Průměr 10,89  9,45 

 

 

Obrázek 9: Zastoupení počtu požárů v celkovém počtu mimořádných událostí v okrese 

Domažlice [17] [18] [19] [20] [21] 

Ve srovnání počtů požárů v jednotlivých okresech Plzeňského kraje patří okres 

Domažlice k okresům s menším počtem požárů. Je možné vidět nárůst počtu požárů v roce 

2015 ve všech okresech kraje, kromě okresu Plzeň – město. Důvodem je zvýšený počet 

lesních požárů zapříčiněný horkým a suchým počasím v létě toho roku. 
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Tabulka 4: Srovnání počtu požárů v okresech Plzeňského kraje [17] [18] [19] [20] [21] 

Rok 
Plzeňský 

kraj 

Okresy 

Domažlice Klatovy 
Plzeň - 

jih 

Plzeň - 

město 

Plzeň - 

sever 
Rokycany Tachov 

2013 1076 91 137 78 445 132 82 111 

2014 938 88 116 80 312 146 86 110 

2015 1244 121 172 123 374 184 122 148 

2016 935 81 121 83 301 140 96 113 

2017 989 117 143 99 280 134 92 124 

 

 

Obrázek 10: Srovnání počtu požárů v okresech Plzeňského kraje [17] [18] [19] [20] [21] 

V tabulce 5 jsou uvedeny podrobněji požáry v okrese Domažlice rozlišené podle 

nejčastějších typů požáru. Dobře je patrný nárůst počtů požárů v přírodním prostředí v roce 

2015 způsobený horkým a suchým létem. S tím souvisí nárůst spotřeby vody na hašení 
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v témže roce, která je uvedena v tabulce 6. Právě u požárů v přírodním prostředí bývá 

spotřeba vody nejvyšší. 

 

Tabulka 5: Porovnání počtů požárů podle typu 

Typ požáru 

Počet požárů 

Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 11 12 12 13 17 

NÍZKÉ BUDOVY  22 24 23 27 24 

LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA 26 26 53 22 35 

POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ 16 12 9 4 20 

PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ 

OBJEKTY,SKLADY 
3 5 7 3 8 

VÝŠKOVÉ BUDOVY 10 3 9 3 3 

JINÉ 2 3 1 5 6 
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Obrázek 11: Porovnání počtů požárů podle typu 

Tabulka 6: Spotřeba vody u jednotlivých typů požárů 

Typ požáru 

Spotřeba vody [m
3
] 

Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 8,21 7,75 8,2 73,23 67,9 

NÍZKÉ BUDOVY  16,6 123,2 140,72 76,59 57,1 

LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA 303,76 117,35 1643,86 205 432,764 

POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, 

OSTATNÍ 
36,86 21,4 6,15 23,4 40,352 

PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ 

OBJEKTY,SKLADY 
36,1 165,5 346,438 1,5 442,65 

VÝŠKOVÉ BUDOVY 0,4 0,1 31,5 0,01 0,5 

JINÉ 0,5 0 0 0 0,7 

CELKEM 402,43 435,3 2176,868 379,73 1042,576 
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Obrázek 12: Spotřeba vody u jednotlivých typů požárů 

 

Dálková doprava vody se nezřizuje příliš často, jedná se přibližně o 10% 

z celkového počtu požárů. Z toho vyplývá, že pro území velikosti okresu se většinou jedná 

řádově o jednotky případů za rok (viz tabulka 7). Počet zřízených dálkových doprav vody 

na území okresu tedy není dostatečně reprezentativní pro statistické vyhodnocení. 

Vezmeme-li však data o dálkové dopravě vody z celé ČR (tabulka 8), docházíme ke 

zjištění, že narůstá četnost kyvadlové dopravy vody na úkor hadicové. Lze to přisoudit 

jednak její jednodušší organizaci, jednak stoupajícímu počtu akceschopných CAS u 

dobrovolných jednotek. Z uvedeného vyplývá důležitost udržování zdrojů požární vody ve 

stavu použitelném pro CAS a případně zdroje, u kterých tomu tak není vhodně upravit. 
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Tabulka 7: Četnost použití dálkové dopravy vody v okrese Domažlice 

Zřízení dálkové dopravy vody 

Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 

Dálková doprava vody hadicemi 2 1 4 1 5 

Kyvadlová doprava vody 2 3 17 3 12 

Celkem 4 4 21 4 17 

 

Tabulka 8: Srovnání četnosti použití dálkové dopravy vody [22] [23] [24] [25] [26] [17] 

[18] [19] [20] [21] 

Rok 
Počet 

požárů 

Dálková 

doprava 

vody 

hadicemi 

Kyvadlová 

doprava 

vody 

Dálková 

doprava 

vody 

celkem 

Zastoupení 

v celkovém 

počtu 

požárů 

Podíl 

kyvadlové 

dopravy 

vody 

2008 20 406 369 1827 9196 10,76 83,20 

2009 19 681 346 1983 2329 11,83 85,14 

2010 17 296 329 1370 1699 9,82 80,64 

2011 20 511 362 1720 2082 10,15 82,61 

2012 19 908 269 2168 2497 12,24 88,96 

2013 17 105 231 1229 1460 8,54 84,18 

2014 17 388 184 1349 1533 8,82 88,00 

2015 20 232 293 2754 3047 15,06 90,38 

2016 16 253 175 1307 1482 9,12 88,19 

2017 16 757 160 1535 1695 10,12 90,56 
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Obrázek 13: Srovnání četnosti použití dálkové dopravy vody [22] [23] [24] [25] [26] [17] 

[18] [19] [20] [21] 

9. Posouzení zdrojů vody pro hašení v okrese Domažlice 

Jak vyplývá z výše popsaných legislativních dokumentů, měly by zdroje vody pro 

hašení požárů svým provedením odpovídat ustanovením technických norem. Že tomu 

v praxi tak nemusí vždy být, je obecně známý fakt a potvrzuje to i provedený terénní 

průzkum. To ale neznamená, že zdroj vody neodpovídající požadovaným parametrům 

technických norem je nepoužitelný pro požární účely. Jak bylo uvedeno dříve, existuje 

několik způsobů dopravy vody na místo mimořádné události.Vždy záleží na konkrétní 

situaci v místě mimořádné události, pro který z nich se velitel zásahu rozhodne. 

Nejdůležitějším parametrem v rozhodování o tom jaký vodní zdroj a způsob dopravy vody 

použít je rozsah požáru. Dále hraje roli vzdálenost zdroje vody od nasazení jednotek a 
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likvidaci požáru postačit doplňování vody pomocí přenosné stříkačky místní dobrovolné 

jednotky i ze zdroje, který neumožňuje příjezd CAS. Naproti tomu u rozsáhlého lesního 

požáru bude zřejmě zásah veden z několika směrů a bude využito několik zdrojů požární 
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vody. Vzhledem k dopravovanému množství a vzdálenosti bude pravděpodobně zřízena 

kyvadlová  nebo kombinovaná doprava vody. V tomto případě už je rozhodujícím 

parametrem dobrý přístup ke zdroji a možnost čerpání vody pomocí CAS. S touto 

myšlenkou jsem přistupoval ke stanovení parametrů, kterými budu zkoumané zdroje vody 

hodnotit. 

9.1. Stanovení hodnocených parametrů a jejich mezních hodnot 

Seznam zdrojů vody pro hašení požárů, ze kterého jsem vycházel mi byl 

poskytnut na Krajském operačním a informačním středisku HZS Plzeňského kraje(dále 

jen ,,KOPIS“). Vyhodnocované zdroje vody byly rozděleny do čtyř skupin právě 

z hlediska možnosti jejich použití při požárním zásahu. Sledované parametry vychází 

z požadavků technických norem. Hodnoty parametrů pro první skupinu zdrojů jsou 

dány normou, pro ostatní skupiny jsou hodnoty upraveny podle praktických zkušeností. 

První skupinu tvoří zdroje požární vody, které splňují nebo překračují 

požadavky norem ve všech stanovených parametrech. Parametrem, který není brán 

v úvahu v hodnocení a zařazení jednotlivých zdrojů vody je označení zdroje požární 

vody nebo čerpacího stanoviště. Přistoupil jsem k této výjimce ze dvou důvodů, jednak 

označení chybí u naprosté většiny zdrojů a jednak označení není, dle mého názoru, 

nutnou podmínkou použití tohoto zdroje. Absence označení bude jen zmíněna 

v doporučení ke zlepšení stavu zdroje vody. 

Druhou skupinu zdrojů vody tvoří zdroje, které sice v některém ze sledovaných 

parametrů neodpovídají technické normě, ale jsou stále vyhovující pro využití tohoto 

zdroje pomocí CAS. Jde hlavně o možnost příjezdu CAS a rozměr čerpacího 

stanoviště. 

Ve třetí skupině jsou zdroje vody nevhodné pro CAS, ale jsou použitelné pro 

čerpání pomocí přenosných stříkaček PS 12, které jsou dosud početně zastoupeny ve 

výzbroji dobrovolných jednotek, zejména kategorie JPO V. 

Do čtvrté skupiny spadají zdroje vody, které jsou v současném stavu buď zcela 

nepoužitelné, nebo jsou pro svůj špatný přístup použitelné jen pro plovoucí čerpadlo. U 

těchto, mnohdy jinak vhodných a vydatných zdrojů, by stačilo jen umožnění příjezdu 
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lehkého automobilu s přenosnou motorovou stříkačkou a na vhodném místě vybudovat 

čerpací stanoviště pro PS. 

Hodnocené parametry: 

 Šířka příjezdu 

 Podjezdná výška 

 Vzdálenost ČS od zdroje 

 Rozměr ČS 

 Výškový rozdíl 

 Hloubka vody v místě ČS 

 Objem / vydatnost vodního zdroje 

 Označení vodního zdroje 

 

Mezní hodnoty parametrů a zařazení do jednotlivých skupin zdrojů: 

Šířka příjezdu 

Vyhovuje normě (VN):   šířka ≥ 3 m 

Vyhovuje pro CAS (VCAS):  2,6 m ≤ šířka < 3 m 

Nevyhovuje pro CAS (NCAS):  šířka < 2,6 m 

Nevyhovující zdroj   šířka < 2 m 

Podjezdná výška 

Vyhovuje normě (VN):   výška ≥ 3,5 m 

Nevyhovuje pro CAS (NCAS):  výška < 3,5 m 

 

Pozn. Podjezdná výška není normou definována, hodnota je dána možností průjezdu 

CAS používaných na územním odboru HZS Domažlice. 

 

Vzdálenost čerpacího stanoviště od zdroje 

Vyhovuje normě (VN):   vzdálenost ≤ 6,5 m 
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Nevyhovující zdroj (NEV):  vzdálenost > 6,5 m 

Pozn.: 

Dle normy [14] musí čerpací stanoviště umožňovat čerpání vody sací hadicí o 

maximální délce 10 m, doporučená vzdálenost je 6,5 m. 

 

Rozměr čerpacího stanoviště 

Vyhovuje normě (VN):   čerpací stanoviště ≥ 12 x 5 m 

Vyhovuje pro CAS (VCAS):  ČS < 12 x 5 m, ale možnost zajet s CAS 

Nevyhovuje pro CAS (NCAS):  nemožnost zajet s CAS, ale možno použít PS 

Nevyhovující zdroj (NEV):  ČS nevyhovuje ani pro PS 

Pozn.: 

Čerpací stanoviště má mít nejmenší rozměr 12 x 5 m [14], pro použití CAS může 

vyhovět i čerpací stanoviště menších rozměrů (např. když je vodní zdroj v blízkosti 

místní komunikace, která je 4 m široká a čerpací stanoviště se nachází na ní, lze tento 

vodní zdroj bez problémů použít). Pro použití přenosné stříkačky je vyhovující čerpací 

stanoviště i podstatně menší. Jako nevyhovující jsou hodnoceny zdroje, které nemají 

vhodně upravené místo ani pro použití PS. 

 

Výškový rozdíl 

Vyhovuje normě (VN):   výškový rozdíl ≤ 6,5 m 

Nevyhovující zdroj (NEV):  výškový rozdíl > 6,5 m 

 

Hloubka 

Vyhovuje normě (VN):   hloubka ≥ 1 m 

Vyhovuje pro CAS (VCAS):  0,5 m ≤ hloubka < 1 m 

Nevyhovující zdroj (NEV):  hloubka < 0,5 m 
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Pozn.: Hloubka je měřena v místě čerpacího stanoviště. 

Objem / vydatnost vodního zdroje 

Vyhovuje normě (VN):   objem ≥ 72 m
3
 / vydatnost ≥ 40 l.s

-1 

Vyhovuje pro CAS (VCAS):  35 m
3
 ≤ objem < 72 m

3
 / 

      18 l.s
-1

 ≤ vydatnost < 40 l.s
-1 

Nevyhovující zdroj (NEV):  objem < 35 m
3
 / vydatnost < 18 l.s

-1
 

 

Pozn.: 

Hodnoty vycházejí z Tabulky 2 normy ČSN 73 0873 [15]  

10. Vyhodnocení zdrojů požární vody 

Zdroje vody byly vyhodnoceny podle výše uvedených parametrů a hodnot. O 

zařazení do jednotlivých skupin rozhodují parametry, které nějakým způsobem omezují 

použití vodního zdroje. Například má-li zdroj v místě čerpacího stanoviště hloubku menší 

než 0,5 m je hodnocen jako nevhodný i když má ostatní další parametry vyhovující 

požadavkům normy. 

10.1.  Vyhodnocení vodních zdrojů přirozeného původu – rybníky 

Rybníky jsou v okrese Domažlice nejčastěji se vyskytujícím zdrojem vody pro 

hašení. Nachází se většinou přímo v obcích. Ze 102 kontrolovaných rybníků bylo 

hodnoceno jako ,,Vyhovující normě“ nebo ,,Vyhovující pro CAS“ 74 (80%) rybníků. U 

vyhodnocovaných rybníků byl největší problém s nedostatečnou hloubkou v místě 

čerpacího stanoviště. Toto lze poměrně jednoduše vyřešit prohloubením dna rybníka 

v místě ČS, případně zde osadit sací jímku. Je také důležité rybníky pravidelně čistit od 

nánosů bahna, které hloubku snižují. Zde můžeme narazit na problém, zejména u 

rybníků, které nejsou ve vlastnictví obce a slouží ke svému původnímu účelu, tedy 

chovu ryb. Zde je nutné vlastníka rybníka, který je určen jako zdroj požární vody, 

upozornit na jeho povinnosti vyplývající ze zákona o PO. K rybníkům, které se 
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nenachází přímo v obcích většinou vede nezpevněná cesta, což by mohl být problém 

při nepříznivém počasí. Taktéž čerpací stanoviště u těchto rybníků nejsou zpevněná. U 

dvanácti rybníků nebylo možné všechny požadované parametry naměřit. Některé tyto 

rybníky byly vypuštěné z důvodu probíhající rekonstrukce nebo výlovu, a některé se 

nacházely na soukromých pozemcích a byly opatřeny elektrickým ohradníkem. 

 

Tabulka 9: Vyhodnocení zdrojů přirozeného původu – rybníků 

Zdroje vody přirozeného původu – rybníky 

Celkem 102 % 

Vyhovující normě 24 26,7 

Vyhovující pro CAS 49 54,4 

Nevyhovující pro CAS 8 8,9 

Nevyhovující 9 10 

 

10.2. Vyhodnocení umělých vodních zdrojů – požární nádrže 

Požárních nádrží je v obcích na Domažlicku celkem 66. Požární nádrže 

v obcích vznikaly především adaptací původních rybníčků zpevněním břehů a v mnoha 

případech i dna. Naprostá většina nádrží (90%) vyhovuje pro použití CAS. Čtyři nádrže 

jsou použitelné jen pro přenosnou stříkačku z důvodu malého nebo vzdálenějšího ČS. 

Jen jedna nádrž je hodnocena jako nevyhovující. Jedná se o PN v Oplotci u 

Horšovského Týna. Sací hloubku pod hranici použitelnosti snižuje velká vrstva bahna a 

vodní rostliny. Ve všech ostatních parametrech nádrž vyhovuje normě. Doporučení pro 

zlepšení stavu jsou obdobná jako u rybníků, tedy prohloubit dno nádrže v místě 

čerpacího stanoviště, případně vybudovat sací jímku. U některých nádrží by k dosažení 

dostatečné hloubky postačilo jen pravidelné odstraňování naplavenin. U nádrží, které 

mají v celém svém okolí zatravněné plochy by bylo vhodné zpevnit ČS a příjezd 

k němu. 
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Tabulka 10: Vyhodnocení umělých vodních zdrojů – požární nádrže 

Umělé vodní zdroje – požární nádrže 

Celkem 66 % 

Vyhovující normě 30 45,5 

Vyhovující pro CAS 31 47 

Nevyhovující pro CAS 4 6,1 

Nevyhovující 1 1,5 

 

10.3. Vyhodnocení zdrojů přirozeného původu – vodní toky 

U vodních toků je problém s nedostatečnou hloubkou nejmarkantnější. Zdroje 

na vodních tocích, které vyhovují všem vyhodnocovaným parametrům jsou v okrese 

Domažlice pouze tři. Jsou to dva jezy na řece Radbuze v Horšovském Týně a jez u 

Holýšova. Zde je řeka již dostatečně mohutná a vzdutí na jezu je větší než 1 m. 

Bohužel téměř polovina vodních toků je pro odběr vody požární technikou hodnocena 

jako nevyhovující a přibyly by k nim jistě ještě další, kdyby prohlídka probíhala v létě, 

za sníženého stavu vody. Důvodem je fakt, že obce, ač mají vodní tok ve svém 

požárním řádu uveden jako zdroj požární vody, neřeší jeho úpravu pro použití požární 

technikou. Ojedinělé výjimky tvoří stavidlo na řece Zubřině v Domažlicích a dvě 

nádrže na potoce v Horní Kamenici. Podle mého názoru není nezbytné budovat 

nákladné sací jímky. Plně dostačující pro čerpání vody mobilní požární technikou je 

právě vybudování stavidla v blízkosti vhodného čerpacího stanoviště, nejčastěji mostu. 

Ve většině obcí by se jistě takové místo našlo. Nutno podotknout, že se jedná o stavbu 

vodního díla a je nutné projednání s dotčenými orgány. Příkladem vhodné úpravy 

vodního toku pro použití požární technikou může být právě úprava koryta potoka 

v Horní Kamenici (obrázek 14). Hloubka sice nedosahuje požadovaného jednoho 

metru, ale i hloubka cca 0,8 m je bez problémů použitelná. Předpokladem trvalé 

použitelnosti je i pravidelné čištění koryta od nánosů. 
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Obrázek 14: Ukázka vhodné úpravy koryta vodního toku v obci Horní Kamenice 

 

Tabulka 11: Vyhodnocení zdrojů vody přirozeného původu – vodní toky 

Zdroje vody přirozeného původu – vodní toky 

Celkem 21 % 

Vyhovující normě 3 15 

Vyhovující pro CAS 6 30 

Nevyhovující pro CAS 2 10 

Nevyhovující 9 45 

 

10.4. Vyhodnocení víceúčelových vodních zdrojů 

Z víceúčelových zdrojů požární vody jsou v okrese Domažlice prakticky jen 

vodovody pro veřejnou potřebu a koupaliště. Odběrním místy na vodovodech se tato 

práce nezabývá. V okrese se nachází 18 koupališť určených jako zdroj požární vody. U 

pěti z nich nebylo možné provézt měření hloubky a rozměrů čerpacího stanoviště. Tato 

koupaliště byla buď vypuštěná nebo byla vstupní vrata opatřena zámkem. Všechna 

ostatní koupaliště byla hodnocena jako vyhovující, z toho dvě byla hodnocena jako 

nevyhovující pro CAS. V blízkém okolí koupaliště se ve většině případů nachází 

zatravněné plochy a není přesně určena poloha ČS. Pro měření jsem v těchto případech 

určil místo ČS co nejblíže od vjezdu na koupaliště s vyhovujícími rozměry a sací 
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hloubkou využitelnou pro CAS (VCAS). U těchto koupališť by bylo vhodné označit 

místo ČS a toto místo a příjezd k němu vhodným způsobem zpevnit. Dle normy ČSN 

75 2411 [14] by mělo čerpací stanoviště umožnit použití vozidla s mezním zatížením 

na jednu nápravu nejméně 80 kN. 

 

Tabulka 12: Vyhodnocení víceúčelových vodních zdrojů - koupališť 

Víceúčelové vodní zdroje - koupaliště 

Celkem 18 % 

Vyhovující normě 7 53,8 

Vyhovující pro CAS 4 30,8 

Nevyhovující pro CAS 2 15,4 

Nevyhovující 0 0 

 

10.5. Celkové vyhodnocení zdrojů vody v okrese Domažlice 

Celkem bylo zkontrolováno 207 zdrojů na území celého okresu. Jako 

,,Vyhovující normě“ nebo ,,Vyhovující CAS“ bylo hodnoceno 154 zdrojů, což činí více 

než 80%. Pouze pro přenosné stříkačky je vhodných 16 (8,5%) vodních zdrojů a 19 

(10%) zdrojů je pro použití mobilní požární technikou nevhodných. 

Obec má ze zákona povinnost určit zdroje vody k hašení požárů a zabezpečit 

podmínky jejich trvale použitelnosti. Požadované parametry vodních zdrojů jsou jasně 

formulovány v normách ČSN 75 2411 [14] a ČSN 73 0873 [15]. Konkrétní doporučení 

u každého zdroje je uvedeno v tabulce v příloze. Jelikož jsou zdroje vody považovány 

za požárně bezpečnostní zařízení, má být jejich funkčnost kontrolována nejméně 

jedenkrát za rok. Celkově jsou, kromě vodních toků, zdroje požární vody na 

Domažlicku v relativně dobrém stavu umožňujícím bezproblémové čerpání mobilní 

požární technikou. Zlepšení použitelnosti je pro většinu zdrojů poměrně jednoduché, 

stačí zvětšit hloubku v místě čerpacího stanoviště a vodní zdroje pravidelně čistit. 
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Jelikož okres Domažlice sousedí se Spolkovou republikou Německo a rozvíjí se 

vzájemná spolupráce záchranných systémů obou zemí, uvádím pro srovnání způsob 

zajišťování vody pro hašení v SRN. Obdobně jako v ČR jsou zdroje požární vody 

upraveny zákony (spolkovými i zemskými) a technickými normami a předpisy. 

Povinnost zajišťování zdrojů požární vody je ze zákona uložena obcím. Vzhledem 

k tomu, že síť veřejných vodovodů je v SRN rozsáhlejší než v ČR a i malé obce jsou 

zásobovány pitnou vodou pomocí vodovodů, je jako základní zdroj vody pro hašení 

používán právě vodovod pro veřejnou potřebu. V menší míře jsou používány ostatní 

zdroje vody, především při požárech většího rozsahu. Požadovanou vydatnost vodního 

zdroje v závislosti na charakteru daného území uvádí technické pravidlo W 405 – 

Zajištění požární vody prostřednictvím vodovodu s pitnou vodou, které vydává 

sdružení DVGW (Deutscher Verein des Gas – und Wasserfaches). Při odběru vody pro 

hašení může dojít k její kontaminaci způsobené např. tlakovými rázy na vedení. Díky 

dlouholetým zkušenostem ve využívání veřejných vodovodů jako zdroje požární vody 

je v SRN je kladen vysoký důraz na ochranu pitné vody před kontaminací. Tato 

ochrana je zajišťována jak organizačními opatřeními, tak speciálními technickými 

prostředky [27]. 

Tabulka 13: Celkové vyhodnocení zdrojů vody pro hašení požárů v okrese Domažlice 

Celkové vyhodnocení zdrojů požární vody 

Celkem 207 % 

Vyhovující normě 64 33,9 

Vyhovující pro CAS 90 47,6 

Nevyhovující pro CAS 16 8,5 

Nevyhovující 19 10,1 

 

10.5.1. Označování zdrojů vody pro hašení požárů 

Součástí doporučení u jednotlivých vodních zdrojů je i doplnění řádného 

označení vodního zdroje. Jelikož označení zdroje požární vody bylo umístěno jen 



42 

 

na sedmi (!) ze všech kontrolovaných zdrojů, je třeba způsob označování popsat 

podrobněji.  

Podle normy ČSN 73 0873 [15] musí být označena všechna zařízení a 

objekty související se zásobováním požární vodou, zejména nádrže s uvedením 

množství akumulované vody. Tento požadavek je dále specifikován normou ČSN 

75 2411 [14] tím, že:,,Požární nádrž musí být označena požární tabulkou s nápisem 

,POŽÁRNÍ VODAʻ a údaji o objemu vodního zdroje, maximální sací hloubce; 

popř. vydatnosti v l/s. Umísťuje se ve výšce 2 m od úrovně terénu.“ Stejným 

způsobem se označuje i čerpací stanoviště. 

Provedení informační tabulky by mělo odpovídat požadavkům, které stanoví 

nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů [28]. Podle §3 odstavce 5 mají informativní 

značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a 

směr cesty k nim obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na 

červeném pozadí; červená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky. 

Barvu, tvar a velikost bezpečnostních a informačních tabulek specifikuje 

norma ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní 

značky [29]. Základní parametry jsou totožné s požadavky nařízení vlády [28].  

Na obrázku 15 jsou zobrazeny příklady možného označení zdroje požární 

vody a čerpacího stanoviště. 

 

Obrázek 15: Příklady možného označení zdrojů vody pro hašení odpovídající normě ČSN 

ISO 3864-1 [29] 

Z označených kontrolovaných zdrojů se normě nejvíce blíží označení zdrojů 

v obci Pocinovice U ostatních chybí údaj o objemu, případně vydatnosti vodního 
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zdroje a maximální sací hloubka (kromě PN u Domova pro seniory v Černovicích, 

tam jsou tyto údaje uvedeny). 

 

Obrázek 16: Vyhovující označení požárních nádrží v obci Pocinovice 

 

Obrázek 17: Nevyhovující označení čerpacího stanoviště v Domažlicích, chybí hlavně údaj 

o vydatnosti zdroje. 
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11. Závěr 

Se stoupajícím počtem obcí, které mají zajištěno zásobování pitnou vodou pomocí 

vodovodní sítě roste význam těchto vodovodů i pro zásobování vodou pro hašení požárů. 

To může svádět k myšlence, že udržování původních vodních zdrojů již není potřeba. Péče 

o tyto zdroje je však vhodná hned z několika důvodů. Vodovod pro veřejnou potřebu 

mnohdy nepokryje množství vody potřebné pro zdolání požáru většího rozsahu, což platí 

zejména u vodovodů menších dimenzí v malých obcích. Tyto zdroje také slouží jako 

záložní v případě poruchy na vodovodním řádu. Je vcelku pochopitelné že v množství 

jiných úkolů a povinností starostové obcí nevěnují tolik pozornosti péči o zdroje požární 

vody. Zde se nabízí možnost zlepšení stavu vodních zdrojů a jejich údržby ve využití členů 

sborů dobrovolných hasičů. V mnoha obcích tato vzájemná spolupráce funguje na velmi 

dobré úrovni. Mnohdy ale ani členové a velitelé jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

nevědí jaké má mít vyhovující vodní zdroj parametry. Bylo by proto vhodné tomuto tématu 

věnovat prostor v rámci pravidelné odborné přípravy a velitelských dnů, k čemuž by mohla 

posloužit i tato práce. 

Je také pravdou, že údržba vodních zdrojů s sebou nese nemalé finanční náklady. 

Při obhlídce vodních zdrojů jsem viděl několik hezky zrekonstruovaných rybníků a 

rybníčků. Je škoda, že se u těchto oprav nemyslelo na možnost využití požární technikou, 

například zpevněním čerpacího stanoviště, nebo vybudováním sací jímky. Podle 

informačních tabulek byly tyto opravy většinou hrazeny některým z dotačních titulů. Právě 

ve využívání těchto dotačních titulů vidím možnost jak zmírnit finanční zátěž obce při 

údržbě přirozených zdrojů požární vody. Udržování maximální akumulační schopnosti 

zdrojů vody má i nemalý význam ekologický. Správně udržovaný rybník nebo nádrž 

přispívá k retenci vody v krajině. Při klimatických změnách probíhajících v posledních 

letech, kdy se stále častěji objevují dlouhá období suchých horkých dní, má retenční 

schopnost vzrůstající význam. S těmito klimatickými jevy úzce souvisí zvýšený výskyt 

lesních požárů, při kterých plně doceníme dostatečně vydatný zdroj požární vody. 
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