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Anotace 

MRÁZEK, J. Analýza zdrojů a dostupnosti požární vody v rámci Moravskoslezského kraje. 

Ostrava, 2018. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 47 s. 

Předložená bakalářská práce se zabývá zdroji požární vody v rámci Moravskoslezského 

kraje. V první části práce je popsána voda jako hasivo, s jakými typy zdrojů požární vody 

se můžeme setkat a také jaké jsou povinnosti vlastníků, provozovatelů a správců vodních 

zdrojů na území Moravskoslezského kraje a s jakou požární technikou se můžeme setkat 

při jejich využívání. Dále jsou v práci popsány a znázorněny způsoby, jakými byly 

informace o zdrojích požární vody získávány. V závěrečné části byly mezi sebou 

porovnány výsledky podle okresů. Bakalářská práce identifikuje zdroje požární vody pro 

využití jako informační podpora pro zasahující jednotky a pro KOPIS HZS MSK. 

Klíčová slova: zdroje požární vody, hydrant, požární nádrž, vodní tok, vodní nádrž, 

odběrné místo, PORT.ALL 

Summary 

MRÁZEK, J. Analysis of Firefighting Water Sources and Availability in the Framework of 

Moravian-Silesion Region. Ostrava, 2018. Bachelor thesis. VŠB – Technical university of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineeringí. 47 p. 

This bachelor thesis deals with sources of firefighting water within the Moravian-Silesian 

Region. The first part of the thesis describes water as a fire extinguisher, what types of 

sources of firefighting water can be encountered, as well as what are the duties of owners, 

operators and managers of water resources in the Moravian-Silesian region and with which 

fire technology we can encounter when using them. Furthermore, the ways in which the 

information about the sources of firefighting water was obtained and described. In the final 

part the results were compared by district. The bachelor thesis identifies sources of 

firefighting water for use as information support for intervention units and for KOPIS HZS 

MSK. 

Key words: Firefighting Water Sources, hydrant, fire tank, watercourse, water tank, 

supply point, PORT.ALL  
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Seznam zkratek 

ČSN    – Česká technická norma 

CAS    – Cisternová automobilová stříkačka 

HZS ČR   – Hasičský záchranný sbor České republiky 

MSK    – Moravskoslezský kraj 

HZS MSK   – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

MČS    – Mobilní čerpací stanice 

IS OŘ    – Informační systém operačního řízení 

SmVaK   – Severomoravské vodovody a kanalizace 

OVaK    – Ostravské vodárny a kanalizace 

JPO    – Jednotky požární ochrany  

SDH    – Sbor dobrovolných hasičů 

JSDH    – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JSDHO   – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

IBC    – Integrované bezpečnostní centrum 

OPIS    – Operační a informační středisko 

OPIS HZS MSK   – Operační  a informační středisko Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje 
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Úvod 

Při požárech, zejména tě větších rozměrů, je jednotka požární ochrany limitována 

množstvím vody dovezenou požárními automobily, nicméně velice často je potřeba větší 

množství požární vody. Je velice netaktické, aby během zásahu došla voda. Proto je 

potřeba mít zmapovány zdroje požární vody pro využití během zásahu prostřednictvím 

dálkové dopravy vody hadicové nebo kyvadlové, případně dalších způsobu jejich využití. 

Takto zmapované zdroje požární vody pak slouží jako informační podpora pro jednotky 

požární ochrany, a díky tomu je možno uskutečnit zásobování požární vodou v dané 

lokalitě s co nejmenšími časovými ztrátami. 

Pro účel práce jsou rozděleny a popsány jednotlivé typy zdrojů požární vody a 

jejich technické podmínky pro trvalou využitelnost. Stejně tak i povinnosti vlastníků, 

provozovatelů a správců při udržování vodních zdrojů a povinnost jeho poskytnutí při 

požárech. V bakalářské práci nechybí ani popis některých typů požární techniky, se kterou 

se můžeme setkávat při využívání zdrojů požární vody. 

V práci jsou dále uvedeny tři zdroje pro získání dat o zdrojích požární vody a 

následně graficky znázorněno, pro které obce v MSK se data povedlo zpracovat, a z jakého 

zdroje byly pro jednotlivé obce zpracovány. Výsledky jsou mimo jiné porovnány mezi 

jednotlivými okresy MSK. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav a využitelnost zdrojů 

požární vody v MSK a získat o nich co nejvíce podkladů jako jsou typ, druh, kapacita, 

popis umístění a dostupnost nebo GPS souřadnice odběrných míst případně další 

doplňující informace a následně vyhodnotit získané údaje.   
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Rešerše 

Cílem rešerše bylo specifikovat prameny pro zpracování teoretické i praktické části 

této bakalářské práce pro zjištění a zmapování vodních zdrojů využívané jednotkami 

požární ochrany na území jednotlivých obcí v Moravskoslezském kraji, případně 

navrhnout jejich zlepšení při zjištění nedostatků.  

Pro zpracování práce bylo využito celkem 13 zdrojů, jde o právní předpisy, normy, 

tištěné publikace, zdroje dostupné z webu a informace z HZS MSK.  

Prvotně se vycházelo ze zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve zn. p. p. a 

nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 

zdrojů vody k hašení požárů. Při popisu důvodů využívání vody jako hasiva byly 

aplikovány informace ze zdroje [1]. Pro rozdělení a podrobný popis zdrojů požární vody 

byly použity normy ČSN 75 2411 a ČSN 73 0873 jsou dalšími, ve kterých jsou stanoveny 

podmínky a parametry pro jejich možnou využitelnost pro jednotky požární ochrany. Pro 

celkové vyhodnocení využívaných zdrojů požární vody v minulosti, současnosti a 

budoucnosti sloužila tištěná publikace [6]. Ze zdroje [2] byly čerpány informace o 

povinnostech vlastníků, provozovatelů a správců vzhledem k údržbě vodního zdroje a 

poskytnutí jeho využití pro požární účely a ze zákona [7] následné pokuty a správní delikty 

při jejich nedodržení. Co se týče požární techniky a jejich popisu, zde bylo čerpáno 

z tištěných publikací [8] a [9]. Internetové zdroje [10], [11] a organizace [13] informují o 

využitelnosti hydrantové sítě v Moravskoslezském kraji jako zdroji požární vody. Z 

organizace [13] jsou rovněž získané informace z databáze IS OŘ. Internetový zdroj [12] 

popisuje funkci aplikace PORT.ALL. Do praktické části pak přispěly informace 

z jednotlivých JSDH obcí. 

Všechny tyto zdroje kladně přispěly k vyhotovení především teoretické části 

bakalářské práce. Do praktické části pak přispěly informace z jednotlivých JSDH obcí o 

využívaných vodních zdrojích JPO.   



3 

 

1. Voda jako hasivo 

Převážná část zemského povrchu zaujímá mořská voda. Vodou je tvořena také 

velká část těl živočichů a rostlin. V atmosféře je voda ve formě páry, která se po ochlazení 

sráží do podoby mlhy, deště, sněhu nebo krup. Hlavními zdroji právě požární vody jsou 

pak řeky, potoky, rybníky, přehrady, jezera a také podzemní vody. [1] 

Voda je nejpoužívanější hasivo díky svému širokému výskytu. Využívá se 

především jako hasivo s výborným chladícím efektem. Voda se pro požární účely dá použít 

jako chemicky čistá, což znamená, že do ní nejsou přidány žádné přísady, nicméně ve 

skutečnosti voda není chemicky čistá nikdy, jelikož se v ní nacházejí rozpuštěné minerální 

látky. Relativně čistá voda bývala dešťová, nicméně v dnešní době toto již neplatí, jelikož 

vlivem průmyslových továren jsou v dešťové vodě rozpuštěné odpadní látky, které 

zapříčinily vznik kyselých dešťů. [1] 

. Druhá možnost je naopak voda s přidanými chemikáliemi, které se do vody 

přidávají pro zlepšení chemických účinků hašení. [1] 

Jak už bylo řečeno, hlavním hasebním efektem vody je chladící efekt, protože voda 

má neobyčejně vysokou hodnotu výparného tepla, což je teplo, které je potřeba 

k převedení 1kg kapalné vody na plynné skupenství. Díky této schopnosti odebere voda 

hořlavému souboru tolik tepla, že jeho teplota klesne pod bod vzplanutí a hoření se přeruší. 

[1] 

Další hasební efekt je dusivý. Vlivem přeměny vody v páru se její objem zvětší 

1700 x a z místa vytěsňuje vzdušný kyslík a omezuje hoření. Toto není dostatečně účinné u 

žhnoucích látek jako je dřevo nebo textilie, poněvadž žhnoucí látky v sobě již obsahují 

dostatečné množství kyslíku, který je využíván k hoření a žhnutí je udržováno. [1] 

Voda funguje také jako rozpouštědlo. U požárů látek rozpustných (lih, aceton, atd.) 

ve vodě působí zřeďovacím efektem. [1] 

Díky mechanickému účinku vodní clony lze hořlavé látky oddělit od zdroje požáru, 

a tím se využívá dělicího efektu vody. [1] 

Vzhledem k těmto hasebním efektům je voda ve většině případu nejvhodnějším 

hasivem. Pro požární účely existuje několik možných zdrojů požární vody. [1] 
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2. Zdroje požární vody 

Zdroje požární vody slouží k odběru vody z těchto odběrných míst a následně 

k hašení požáru pomocí požární techniky. Jde o zásahové požární automobily, zejména 

cisternovou automobilovou stříkačku nebo automobilovou stříkačku, případně o přenosné 

zásahové prostředky jako jsou požární stříkačky, plovoucí čerpadla atd. [2] 

Zdroje požární vody především ty vnější, které slouží pro doplnění mobilní 

techniky během požáru, jsou nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany a 

plnící místa, dále pak přírodní vodní zdroje jako jsou řeky, potoky nebo jezera a také 

uměle vytvořené vodní zdroje například rybníky, přehrady, studny, bazény, nebo požární 

nádrže. [3] 

 K vodním zdrojům vody se vážou právní předpisy. Jsou to zejména zákon 133/1985 

Sb. o požární ochraně a normy ČSN 73 0873, ČSN 75 2411. Dalším předpisem vztahující 

se ke zdrojům požární vody jsou požární řády obcí, které stanovují zdroje požární vody 

v rámci obce. Na úrovní krajů pak platí nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2002. Právě 

v nařízení Moravskoslezského kraje, jehož platnost je pouze na úrovni MSK, najdeme 

podmínky pro trvalé užívání vodních zdrojů, jako jsou podzemní a nadzemní hydranty a 

požární nádrže. 

Pro podzemní a nadzemní hydranty platí, že musí být každý označen a vždy 

přístupný. Dále platí, že v každém místě hydrantové sítě nesmí tlak vody klesnout pod 0,2 

MPa. Pokud je zdrojem požární vody veřejný vodovod, musí správce daného vodovodu po 

projednání s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje stanovit odběrná 

místa neboli hydranty. [2] 

 Technické podmínky pro trvalé užívání požárních nádrží jsou takové, že musí být 

označený nápisem „požární nádrž“ s podrobnostmi jako jsou obsah nádrže, vydatnost 

v litrech za minutu a sací výška s přesností na desetinu metru. Pro umístění cisternové 

automobilové stříkačky nebo přenosné požární stříkačky musí být nejvýše 2 m od vodní 

plochy zřízená zpevněná plocha. Zpevněná plocha musí být zřízená tak, aby splnila 

podmínku, že svislá vzdálenost mezi vodní hladinou a osou čerpadla nepřesáhne 2,5 m a 

hloubka vody v místě čerpání nebude menší než 1 m. [2] 
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Zdroje požární vody lze mezi sebou kombinovat a využívat je pro vícero obcí, 

právnických, či podnikajících fyzických osob. Pro toto společné využívání vodních zdrojů 

dává souhlas Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Zdroje vody určené pro 

hašení požárů není technicky možno propojovat s vodovodem pro veřejnou potřebu. [2] 

 Na příkaz velitele zásahu případně velitele jednotky, je povinna každá osoba 

poskytnou zdroj vody určený pro hašení požáru. [2] 

Při úmyslu použít veřejný vodovod jako zdroj požární vody, ať už se jedná o zásah 

nebo cvičení, musí velitel zásahu oznámit tuto skutečnost poskytovateli, kterému uvede 

místo a čas využití vodovodní sítě a přibližné množství odebrané vody. [2] 

 

2.1. Podzemní a nadzemní hydranty 

Hydranty slouží jednotkám požární ochrany k napájení zásahových automobilů 

případně rovnou zásahových požárních hadic z vodovodní sítě za účelem hašení požárů. 

[4] 

Podzemní hydrant leží pod úrovní země a slouží primárně pro odběr vody 

zasahujícími jednotkami proti požáru. Bývají umisťovány na pozemní komunikaci, 

chodníku nebo také mimo ně na volném prostranství. V jejich blízkosti by měla být tabulka 

s označením jejich umístění. Podzemní hydranty jsou opatřeny krytem, po jehož otevření je 

potřeba nástavec k podzemnímu hydrantu, který je ve výbavě požárních automobilů. Po 

jeho nasazení je potřeba hydrantového klíče, který se nasadí na šoupě nacházející se rovněž 

v místě odejmutého krytu, a otevře se přívod vody. Podzemní hydranty bývají opatřeny 

ještě jedním uzávěrem vody, který je blízko podzemnímu hydrantu s vlastním krytem. 

Velká nevýhoda tohoto druhu hydrantů je v tom, že mohou být znepřístupněny například 

stojícím automobilem nebo jinými prostředky. [4] 
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Obr. č. 1: Podzemní hydrant 

 

 

Obr. č. 2: Připojený nástavec k podzemnímu hydrantu 
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Toto se nemůže stát u již stojícího nadzemního hydrantu nad povrchem terénu. Je 

opatřen hrdly pro napojení tlakových požárních hadic a otočným uzávěrem. K jeho použijí 

je potřeba pouze speciální klíč k nadzemnímu hydrantu. V jeho blízkosti bývá rovněž 

podzemní šoupě k uzavření přívodu vody v případě, že by došlo k uražení těla hydrantu 

způsobené například dopravní nehodou. [4] 

 

 

Obr. č. 3: Nadzemní hydrant 
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2.2. Požární výtokové stojany a plnící místa 

Požární výtokové stojany jsou nadzemní armatury, které jsou ukončený spojkou 

k sacím hadicím. To znamená, že na rozdíl od hydrantů lze CAS k výtokovým stojanům 

připojit pomocí sacích hadic o průměru 110 mm nebo 125 mm. [3] 

 Plnicí místa jsou místa, kde je výtoková armatura vodovodního potrubí umístěná 

tak, aby umožňovala plnění CAS horním otvorem nádrže. [3] 

 Požární výtokové stojany a plnicí místa se zařizují primárně pro uzavřené areály 

výrobních či nevýrobních objektů nebo skladů. Minimální odběr vody pro požární 

výtokový stojan je 35 l/min a pro plnicí místo 60 l/min. Instalace požárního výtokového 

stojanu nebo plnicího místa je možné až po dohodě se správcem vodovodu. [3] 

 

 

Obr. č. 4: Výtokový stojan 
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Obr. č. 5: Plnicí místo 

 

2.3. Přírodní zdroje požární vody 

U přírodních zdrojů požární vody, což jsou, jak už bylo řečeno řeky, potoky, nebo 

jezera, je potřeba zvolit vhodné odběrné místo pro odběr vody. Správně zvolené odběrné 

místo splňuje podmínky možnosti příjezdu a ustavení požární techniky jako je požární 

automobil nebo alespoň přenosné požární čerpadlo, dále je třeba, aby hladina vodního 

zdroje neklesla pod 1 m od dna, a aby se nevyskytovaly v tomto místě žádné nežádoucí 

nánosy. [5] 

Pokud daný přírodní zdroj požární vody nesplňuje tyto podmínky, je třeba provést 

patřičné úpravy. Jednou z možností je vytvoření sací jímky přímo ve dně koryta, která má 

minimální průměr 1 m a hloubku 1 m a je chráněná proti zanášení. Druhá možnost je 

vytvoření sací jímky mimo koryto vodního toku, která je s vodním tokem spojená 

potrubím. Jedná se tedy o odběrný objekt s česlemi a uzávěry. Jímka mimo koryto řeky se 

provádí tak, aby byla zajištěna nepropustnost vody do podloží a je možno vybavit ji 

trvalým sacím potrubím. [5] 
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Získat potřebnou hloubku případně objem povrchového přírodního zdroje vody pomocí 

jezů nebo stavidla je možné do určité výše tak, aby nehrozilo podmáčení objektů, pozemků 

nebo přilehlých komunikací. [5] 

2.4. Umělé zdroje požární vody 

Požární studna 

V místech kde se vyskytuje vysoká hladina podzemní vody s požadovanou 

vydatností, se mohou umísťovat požární studny. [5] 

Minimální objem požární studny je 14 m
3
 anebo musí splňovat užitečnou vydatnost podle 

normy ČSN 73 0873. [5] 

Pokud studna není opatřena vstupem případně sacím potrubím, je třeba poklop 

vybavit otvorem s poklopem o minimálním rozměru 300 mm. [5] 

Požární nádrž 

Požární nádrže slouží jako zásobníky požární vody a jsou vhodné do míst, kde je 

požadované určité množství vody, a kde není kapacita jiného zdroje požární vody 

dostatečná. Rozlišujeme požární nádrže otevřené a kryté. [5] 

 Otevřené požární nádrže zřizují tam, kde je potřeba nádrže většího obsahu. Mohou 

se provádět se zpevněným dnem, zpevněnými svahy nebo se svislými stěnami anebo pak 

jako požární nádrže zemní. Nejvýhodnější jsou nádrže se svislými stěnami. Sklon těchto 

stěn se pohybuje mezi 1:1 a 1:2,5 a to podle toho, do jakého druhu zeminy se nádrž zřizuje 

a jaká je v místě výška hladiny podzemní vody. Nádrže se svislými stěnami se zřizují tam, 

kde je pro otevřené nádrže malý prostor a výška hladiny podzemní vody je pod úrovni dna 

nádrže. Otevřené požární nádrže mají obvykle kruhový půdorys, ale mohou mít i jiný tvar. 

Zpravidla jsou navrhovány jako nepropustné z železobetonu. [5] 

 Kryté požární nádrže jsou užity tam, kde vlivem husté zástavby není možno 

postavit otevřenou požární nádrž, kde jsou časté mrazy, znečištěné ovzduší, a kde je 

potřeba zajistit potřebné množství požární vody a ta není jinými způsoby zajištěna. Mohou 

se umístit v pozemních částech staveb nebo mimo ně jako venkovní. Jelikož venkovní 

kryté požární nádrže jsou nákladnější, je nutné posoudit důvody jejich vybudování. 

Venkovní mají obvykle půdorys kruhu a doporučuje se je zakrýt zeminou proti účinkům 
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mrazu. Pozemní kryté požární nádrže jsou většinou čtvercového nebo obdélníkového 

půdorysu. Kryté požární nádrže mají svislé stěny, jsou nepropustné a jsou z železobetonu. 

Odběr vody požární technikou se provádí buď ze sací jímky případně jímky kombinované, 

nebo přes trvalé sací potrubí. [5] 

2.5. Víceúčelové zdroje požární vody 

Tyto zdroje požární vody slouží jednak pro účely požární ochrany, a jednak také ke 

svým provozním účelům. Víceúčelové zdroje požární vody nemusí sloužit pro účely 

požární ochrany celou svou kapacitou, nicméně kapacita, která může být dodána jako 

požární voda, a za podmínky, že nenaruší provozní účely, musí být trvale zajištěna, pokud 

není stanoveno jinak vodoprávním úřadem. [5] 

Pokud je tato zásoba vody nedostupná z důvodu vypuštění, které je provedeno po 

dohodě s vlastníkem, správcem nebo provozovatelem, musí být tato skutečnost neprodleně 

oznámena Hasičskému záchrannému sboru ČR. [5] 

Mezi víceúčelového zdroje požární vody patří například vodovod pro veřejnou 

spotřebu napojený na vodojem. Pro použití vody z vodojemu za účely požární ochrany se 

musí tato skutečnost projednat s vlastníkem, správcem nebo provozovatelem vodovodu. 

Objem nádrže vodojemu se určuje podle normy ČSN 73 6650. Nicméně vodojem může být 

opatřen zvlášť zásobou požární vody, která je při provozu trvale zajištěna. [5] 

Domovní či veřejné studny mohou také fungovat jako víceúčelový zdroj vody. 

Taková studna musí být opatřena krytem. Pokud kryt neumožnuje odběr vody, musí v něm 

být otvor o minimálních rozměrech 300 mm, který je opatřen krytem. Po užití takové 

studny jako požární je nezbytné následně provést její dezinfekci. Pokud to není ihned 

možné, musí být studna opatřena tabulkou s nápisem „Voda nepitná“. [5] 

Pokud z nějakého důvodu není u těchto zdrojů vody umožněno odběr 

automobilovou či přenosnou stříkačkou, provede se sací jímka spojená se zdrojem vody 

pomocí potrubí uloženého v zemi. [5] 

2.6. Shrnutí 

Pro účely zajištění požární bezpečnosti zastavěných i nezastavěných území je 

jednou ze základních priorit státu zabezpečení dostatečného množství vody k těmto 
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účelům. V minulých stoletích sloužily pro tento účel především přírodní zdroje, avšak 

v současnosti a jistě i v budoucnosti se budou využívat přednostně víceúčelové zdroje vody 

z vodárenských systémů. Důvodem je výrazně kratší dojezdový čas k těmto místům, a tím 

se zvyšuje požárně bezpečnostní potenciál v zastavěných územích. K stanovení 

dostatečného zabezpečení požární vodou slouží např. tabulky z normy ČSN 73 0873 (viz 

Tabulky č. 1 a 2). [6] [3] 

 Nicméně přírodní zdroje požární vody zůstanou i nadále nejdůležitější hasební 

látkou. Jde o základní zdroj hasební látky především v nezastavěných územích a také jako 

zásobní zdroj požární vody pro velkoměsta, obce případně různé areály. [6] 

 

Tabulka č. 1: Největší vzdálenosti vnějších odběrních míst [3] 
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Tabulka č. 2: Největší vzdálenosti vnějších odběrních míst [3] 
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3. Povinnosti vlastníků, provozovatelů a správců 

 Pro zajištění správné provozuschopnosti vodního zdroje na území MSK platí podle 

nařízení kraje č. 4/2002 povinnosti, ze kterých vyplývá, že vlastnící, provozovatelé popř. 

správci vodních zdrojů jsou povinni udržovat zdroje požární vody v takovém stavu, aby 

bylo umožněno čerpání vody za účelem hašení požáru pomocí požární techniky a 

zabezpečit v tomto vodním zdroji stálý dostatek vody. Dále musí zajistit příjezdovou 

komunikaci ke zdrojům požární vody a odběrná místa pro mobilní požární techniku trvale 

volnou a celoročně v provozuschopném stavu. Pokud se jedná o špatně přístupná místa, 

zajistí se způsob přístupu na místo dohodou s Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje. Nutné je také udržovat vodní toky a vodohospodářská díla ve 

stavu provozuschopnosti dle technických požadavků, které jsou v této práci zmíněny 

v kapitole „Technické podmínky pro trvalé užívání“. Před prováděním prací, které, by 

mohly omezovat případně znemožňovat užití zdrojů požární vody, je nutné, aby tuto 

skutečnost projednali s HZS ČR, který určí podmínky pro zabezpečení požární ochrany. 

Další skutečnosti, které by mohly znemožnit užití zdrojů požární vody jako je například 

snížení množství vody, změnu v příjezdové komunikaci nebo odběrném místě, jsou 

vlastnící, provozovatelé popř. správci vodních zdrojů povinni ohlásit své místní jednotce, 

obci a na HZS ČR. [2] 

 Provozovatelé vodovodu jsou povinni poskytnout přístup k vodovodu a bezplatný 

odběr vody za účelu hašení požáru. Pokud dojde k omezení, či přerušení dodávky vody 

nebo odvodu odpadních vod, jsou provozovatelé vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou 

potřebu povinni tuto skutečnost předem oznámit místní jednotce, obci a na HZS ČR. 

V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod 

z důvodu havárie vodovodu, kanalizace, či jejich přípojek, kvůli živelné pohromy, 

ohrožení zdraví osob nebo majetku musí tuto skutečnost provozovatel oznámit okamžitě 

místní jednotce a obci. [2] 

 Pokud nejsou dodrženy podmínky dle nařízení kraje případně dalšími právními 

předpisy o zdrojích vody, je možno podle §78 odst. 2 zákona 133/1985 Sb. o požární 

ochraně udělit pokuty za tento přestupek fyzickým osobám do výše až 25 000 Kč, a pokuty 

za jiný správní delikt právnickým a podnikajícím fyzickým osobám při podnikání do výše 

až 500 000 Kč podle §76 odst. 2 písm. r) zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně a 
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právnickým a podnikajícím fyzickým osobám provozujícím činnosti s vysokým požárním 

nebezpečím při podnikání do výše až 1 000 000 Kč podle §76 odst. 3 zákona 133/1985 Sb. 

o požární ochraně. [7] 
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4. Požární technika 

K využití zdrojů požární vody je potřeba speciální požární technika. Jsou jimi 

cisternové automobilové (CAS) stříkačky popř. automobilové stříkačky, které mají na 

rozdíl od CAS nádrž pouze k zavodnění čerpadla. Dále to jsou přenosné motorové 

stříkačky, plovoucí čerpadla atd. K hašení rozsáhlých požárů je využívána také speciální 

letecká technika. [8] 

4.1. Cisternová automobilová stříkačka 

Cisternová automobilová stříkačka slouží k přepravě hasičů, technických 

prostředků a určitého množství hasebních látek, zejména vody, k místu požárního zásahu. 

Množství hasební látky v nádržích se u jednotlivých cisteren liší například podle toho, za 

jde o cisternu určenou pro prvotní zásah se základním množstvím hasebních látek nebo 

cisternu s větším objemem nádrže například pro doplňování prvovýjezdových vozidel 

vodou. [9] 

Motor vozidla slouží jednak pro přepravu vozidla, a také je jeho energie využívána 

k provozu čerpadla a dodávky vody k místu požáru hadicemi. Čerpadlo je uzpůsobeno tak, 

že je možné využívat vlastního zdroje vody z nádrže nebo z vnějšího zdroje sáním pomocí 

sacích hadic a sacího koše. [9] 

Při větší potřebě požární vody se pomocí CAS zajišťuje dálková doprava vody 

kyvadlová. Kyvadlová doprava vody funguje tak, že na místě události je potřebné množství 

CAS pro hašení, a do těchto cisteren je doplňována voda z ostatních CAS, které jezdí 

postupně k odběrnému místu pro vodu k naplnění nádrží. Tohoto je využíváno při 

rozsáhlých a dlouhodobých požárech. 

4.2. Přenosná motorová stříkačka 

 Jde o technický prostředek, který je uzpůsoben k přenášení dvěma až čtyřmi 

osobami. Je určen pro čerpání vody savicemi například z vodní nádrže nebo vodního toku 

nebo se dá využít pro dálkovou dopravu, takže je do čerpadla vháněna voda pod tlakem 

hadicemi „B“ připojenými na sběrač. Přenosnou motorovou stříkačku není vhodné 

používat v uzavřených prostorech, jelikož se v prostoru vlivem spalin tvoří nedýchatelná 

atmosféra. Na místo zásahu se obvykle převáží v požárním automobilu nebo požárním 
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přívěsu. Příkladem tohoto prostředku je např. přenosná motorová stříkačka PS 12 R1. 

Průtok čerpadla této stříkačky je při sací výšce 1,5 m a tlaku 0,8 MPa asi 1 200 l/min a při 

sací výšce 7,5 m a tlaku 0,8 MPa asi 800l/min. [8] 

 

4.3. Plovoucí čerpadlo 

Plovoucí čerpadlo je v podstatě přenosná motorová stříkačka vybavená plovákem 

umožňující čerpat vodu přímo z hladiny, po které plave. Může se využít například pro 

dodávku vody z vodního zdroje do CAS nebo pro čerpání vody ze zatopených prostor. 

Avšak při čerpání ze zatopených prostor je nutné, aby byl prostor odvětráván, aby nedošlo 

k vytvoření nedýchatelné atmosféry vlivem vyfukovaných spalin z motoru. Výhoda 

plovoucího čerpadle je, že se dá použít i při nízké hladině vody. Při použití na vodní 

hladině je nutné plovoucí čerpadlo uvázat k pevnému bodu. Příkladem takového čerpadla 

je plovoucí čerpadlo Niagara I. Maximální průtok čerpadla je 1 200 l/min. [8] 

 

4.4. Mobilní čerpací stanice 

Mobilní čerpací stanice (MČS) jsou prostředky pro dálkovou dopravu velkého 

množství vody, a také může sloužit pro čerpání vzniklých lagun v zatopených oblastech. 

Příkladem takového prostředku je Sigma 400 K 1, která je schopna čerpat vodu z břehu 

pomocí sacích hadic o průměru 400 mm a délky 2 500 mm s přírubami, kdy výškový 

rozdíl mezi MČS a hladinou vody nesmí přesáhnout 5 m, nebo přímo z hladiny, kdy se na 

prostředek připevní plováky a namontuje se sací koleno s košem. Má čtyři výtlačné otvory 

o průměru 200 mm, na které se připojí výtlačné svinovací hadice o průměru rovněž 200 

mm a délce 20 m. Výtlačné hadice jsou opatřeny pevnými spojkami pro spojování hadic. 

Průtok čerpadla, který je konstruován na nepřetržitý provoz, je při tlaku 0,4 MPa asi 

39 960 l/min. [8] 
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4.5. Letecká technika pro hašení 

Při zásazích v těžko přístupném terénu nebo s rozlehlou plochou požáru, kdy nelze 

plně využít standardních postupů, přichází na řadu letecká požární technika. Jedná se 

zejména o požáry lesních a travnatých porostů. [8] 

Leteckou techniku můžeme rozdělit podle způsobu umístění hasební látky při 

doplnění, přepravě a odhozu. První možnost je umístění přímo v letadle, vrtulníku, či 

hydroplánu. Druhá možnost je umístění hasební látky pomocí speciálních vaků zavěšených 

na vrtulníku. [8] 

Závěsné vaky se mohou plnit buďto ponořením do vodního zdroje, jehož minimální 

hloubka musí být 1,5 m, nebo se vaky plní hadicovým vedením od cisteren. [8] 

V případě letadel se jejich integrovaná nádrž plní pomocí hadicového vedení od 

cisteren a u hydroplánu klouzáním po vodní hladině, kdy se voda v rychlosti nahrne do 

nádrže otevíratelnými výklopnými otvory. [8]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

5. Analýza zdrojů požární vody v MSK 

 Pro účely analyzování zdrojů požární vody v rámci MSK jsem vycházel ze tří 

zdrojů. Prvním jsou ověřené hydranty dodavateli pitné vody v MSK firmy Severomoravské 

vodovody a kanalizace (SmVaK) a Ostravské vodárny a kanalizace (OVaK). Umístění a 

souřadnice těchto hydrantů jsou v databázi Informačního systému operačního řízení (IS 

OŘ). Pro účely bakalářské práce mi byl poskytnut pouze seznam jednotlivých obcí, které 

jsou rozděleny na části obce, pro každý okres Moravskoslezského kraje, a v něm zadané 

počty hydrantů na každém z těchto území, což najdeme v příloze této práce. Tento seznam 

mi byl poskytnut z HZS MSK dne 16.10.2017. Dalším a také hlavním zdrojem informací 

byli velitelé jednotek dobrovolných hasičů obcí v MSK. Poslední zdroj je relativně nově 

spuštěna webová aplikace PORT.ALL, do kterého mohou velitelé JSDH obcí vkládat 

zdroje požární vody v rámci své obce. 

5.1. Dodavatelé pitné vody v MSK 

Společnost SmVaK je největším dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském 

kraji. Hlavní činností společnosti je výrova a dodávka pitné vody a odvod a čištění 

odpadních vod. [10] 

Společnost OVaK zásobuje vodou město Ostrava vodovodní sítí. 35 – 40 % pitné 

vody je vyrobeno z podzemních zdrojů vody na území Ostravy a 60 – 65 % nakupuje od 

společnosti SmVaK dodávající upravenou vodu z přehrad Šance a Kružberk. [11] 

Obě tyto společnosti na základě dohody kontrolují a ověřuje funkčnost a správný 

tlak hydrantů a na základě toho dává informace i jejich správné funkci na informační 

bezpečnostní centrum (IBC).  Tyto hydranty jsou pak zaznačeny v mapách na operačním a 

informačním středisku (OPIS) a slouží jako informační podpora pro zasahující hasiče při 

zajištění dodávky požární vody z vodovodní sítě. [13] 
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Obr. č. 6: Zobrazení ověřených hydrantů z databáze IS OŘ [13] 

 

5.2. Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí 

 Pro přesnější data byli kontaktováni velitelé sborů dobrovolných jednotek obcí 

z pěti okresů MSK, prostřednictvím emailů získaných z HZS MSK a za okres Karviná od 

mého velitele jednotky SDH Orlová – Město. Tyto velitele jsem žádal o poskytnutí 

aktuálních informací ohledně zdrojů požární vody v jejich obcích. Ke každému z těchto 

zdrojů jsem žádal o jejich popis, adresu místa jejich výskytu a při nejlepším i souřadnice. 

Odběrná místa mi byly poskytovány od velitelů jednotek nebo jimi určenými osobami 

prostřednictvím emailu z internetové stránky mapy.cz, pomocí aplikace Google Earth, 

tabulek s popisem a souřadnicemi, z naskenované mapky od jednotky nebo z Požárních 

řádů obcí, které se vydávají na základě §29 odst. 1 písm. o) bodu 1 zákona 133/1985 Sb. o 

požární ochraně ve zn. p. p, a ve kterých je k nalezení přehled o zdrojích vody pro hašení 

požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. V některých případech jsem z vytisknutých 

mapek sám pomocí stránky mapy.cz získal přibližné souřadnice odběrných míst a ve třech 

případech jsem celou mapku vložil do příloh (příloha 13, 14 a 15). Další možnosti byl 
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osobní návštěva na hasičské zbrojnici, kde by na mapě byly znázorněny a popsány zdroje 

vody využívané jednotkou. Všechny získané zdroje vody využívané JSDH obce jsou 

v přílohách. 

5.3. PORT.ALL 

Aplikace PORT.ALL je webová aplikace určena speciálně pro výkonné jednotky 

sboru dobrovolných hasičů na území nejen Moravskoslezského kraje, ale také dalších krajů 

v České Republice. [12] 

Jedná se webový informační systém, ve kterém mohou jednotlivé jednotky SDH 

spravovat základní informace o své pracovní náplni. Systém navazuje na některé již 

existujícími aplikace, které se využívají u HZS ČR. [12] 

Aplikace je přístupná prostřednictvím jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení 

s webovým prohlížečem a přístupem k internetovému připojení bez potřeby instalace 

programu. [12] 

Jednotky SDH jsou schopny v programu PORT.ALL, který byl spuštěn 9.11.2017, 

poskytnout základní informace o členech výjezdové jednotky, technických prostředcích 

PO, odborné přípravě, dále umožňují zpracovaní zpráv o zásahu a dalších činnostech a 

v neposlední řadě také vkládat záznamy o zdrojích požární vody využívající jednotkou, 

případně tyto zdroje editovat nebo zneplatnit. [12] 

V příslušném okně s názvem „Zdroje požární vody“ je možno při vkládání nového 

zdroje požární vody zadat jeho název, o jaký typ se jedna např. vodní tok (řeka, potok), 

vodní nádrž (rybník, přehrada), požární nádrž, podzemní či nadzemní hydrant, kašna, 

studna nebo bazén. Dále se zadává vydatnost v m
3
 a pro hydranty v m

3
/min, nástupní 

plocha, místopisné údaje a GPS souřadnice. Současně se zobrazuje mapa se zvýrazněným 

bodem místa zdroje požární vody. [12] 
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Obr. č. 7: Vložení zdroje požární vody do systému PORT.ALL 

  

V mapách na OPIS HZS MSK se pak tyto zdroje požární vody zobrazují, jak je 

znázorněno na obrázku č. 8. Můžeme taky vidět, že co se týče hydrantů, jsou jejich značky 

rozdílné oproti značení hydrantů kontrolovaných společností SmVaK. Dále jsou na fotce 

také vyznačená odběrná místa pro čerpání vody z vodních nádrží. [13] 

 

Obr. č. 8: Zdroje požární vody zadané přes PORT.ALL [13] 
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Obr. č. 9: Zdroje požární vody zadané přes PORT.ALL a hydranty z databáze IS OŘ [13] 

 

Umístění a souřadnice hydrantů z databáze IS OŘ a zdroje požární vody zadané 

v aplikaci PORT.ALL jsou k dispozici na OPIS HZS MSK a mají je k dispozici také 

jednotky na výjezdovém lístku a v aplikaci na výjezdových tabletech. [13] 
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6. Výsledky analýzy zdrojů požární vody v MSK 

 Pro přehlednější zpracování jsou obce v MSK rozděleny do jednotlivých okresů 

Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. 

6.1. Okres Bruntál 

Okres Bruntál se nachází na severní Moravě a ve Slezsku. Jeho hranice jsou 

tvořeny z východu s okresem Opava, z jihu s okresem Olomouc, ze západu jsou to okresy 

Jeseník a Šumperk a jeho severní hranice jsou státní hranice s Polskem. 

V okrese Bruntál se nachází 66 obcí, pro které byly shromažďovány údaje o 

zdrojích požární vody prostřednictvím HZS MSK, velitelů JSDH obcí a aplikace 

PORT.ALL. V tabulce č. 3 jsou vyjádřeny počty obcí, pro které byly získány data z 

jednotlivých zdrojů. 

 

Tabulka č. 3: Počty obcí se získanými informacemi zdrojů vody okresu Bruntál 

Zdroje 
Obce v okresu HZS MSK 

Velitelé 

JSDHO 
PORT.ALL Bez zdrojů 

Počet 66 17 14 4 42 

 

 Ohledně počtu obcí s hydranty od HZS MSK byla započítána každá obec, u které je 

alespoň v jedné části obce minimálně jeden hydrant v databázi. 

Počty hydrantů z databáze IS OŘ od HZS MSK nacházející se v jednotlivých obcích a 

jejich částech se nachází v příloze č. 2. Informace od velitelů jednotek SDH obcí a 

z PORT.ALLu jsou zpracovány v příloze č. 1. 

Dále za obec Horní Benešov odpověděl tamní velitel JSDH, že se v loňském roce 

zpracovávala kompletní hydrantová síť a požární nádrže v Horním Benešově, Horních 

Životicích, ve Svobodných Heřmanicích a v Sosnové. To vše by se mělo digitalizovat. 

Upřesněné místa hydrantů ani jiných zdrojů vody nebyly upřesněny. 

 Grafické znázornění získaných údajů najdeme na obrázku č. 10. 
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Obr. č. 10: Zdroje informací jednotlivých obcí okresu Bruntál 
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Obce s hydranty v databázi IS OŘ – rozdělení na části obcí [13] 

Cekem počet obcí: 66 

Počet obcí s hydranty: 17 

Celkem počet částí obcí: 152 

Počet částí obcí s hydranty: 24 

Detailní rozpis obcí s hydranty viz příloha č. 2 

 

6.2. Okres Frýdek-Místek 

Okres se nachází na jihovýchodní straně moravskoslezského kraje. Ze severní 

strany sousedí s Okresem Karviná, ze severozápadní strany s okresem Ostrava, na západě 

s okresem Nový Jičín, na jihozápadě se Zlínským krajem a z východu s Polskem. 

V okrese Frýdek-Místek se nachází 72 obcí, pro které byly shromažďovány údaje o 

zdrojích požární vody prostřednictvím HZS MSK, velitelů JSDH obcí a aplikace 

PORT.ALL. V tabulce č. 4 jsou vyjádřeny počty obcí, pro které byly získány data z 

jednotlivých zdrojů. 

 

Tabulka č. 4: Počty obcí se získanými informacemi zdrojů vody okresu Frýdek-Místek 

Zdroje 
Obce v okresu HZS MSK 

Velitelé 

JSDHO 
PORT.ALL Bez zdrojů 

Počet 72 39 23 6 19 

 

 Ohledně počtu obcí s hydranty od HZS MSK byla započítána každá obec, u které je 

alespoň v jedné části obce minimálně jeden hydrant v databázi. 

Počty hydrantů z databáze IS OŘ od HZS MSK nacházející se v jednotlivých 

obcích a jejich částech se nachází v příloze č. 4. Informace od velitelů jednotek SDH obcí a 

z PORT.ALLu jsou zpracovány v příloze č. 3. 

Ve větších obcích je využívána hydrantová sít. Naopak v méně obydlených 

oblastech jako je třeba Morávka, kde jsou zalesněné plochy, se využívá také přírodní 

zdroje vody především vodní toky. Přírodní zdroje se daleko více využívají v obci 
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Bukovec, kde je sice hydrantová síť, ale jelikož jde o pitnou vodu, tak je její využití pro 

požární účely pouze v nejnutnějších případech. 

V obci Řepiště se podle tamního velitele JSDH nenachází zdroje požární vody a 

počítá se pouze s vodou dovezenou CAS. Pro užití hydrantové sítě se pak musí žádat 

SmVaK o zvýšení tlaku. 

Dále v obci Hrčava, která nedisponuje jednotkou požární ochrany, se nenachází 

žádný zdroj hasební vody, pouze potoky, které jsou nedostatečné. Hydrantová síť se tam 

vůbec nenachází. V tomto případě by bylo vhodné vytvořit u potoku nádrž, která by byla 

stále dolévaná vodou z tohoto potoku. 

V některých případech byl poslán požární řád obce, ve kterém nebyly určené zdroje 

požární vody, v těchto případech byly velitelé kontaktováni znova pro doplnění, nicméně 

ne vždy byly informace doplněny. Tento problém se týkal i obcí ostatních okresů. 

Grafické znázornění získaných údajů najdeme na obrázku č. 11. 



28 

 

 

Obr. č. 11: Zdroje informací jednotlivých obcí okresu Frýdek-Místek 

 

Obce s hydranty v databázi IS OŘ – rozdělení na části obcí [13] 

Cekem počet obcí: 72 

Počet obcí s hydranty: 39 

Celkem počet částí obcí: 103 

Počet částí obcí s hydranty: 51 

Detailní rozpis obcí s hydranty viz příloha č. 4 
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6.3. Okres Karviná 

 Okres se nachází v severovýchodní části MSK. Z největší části jej tvoří hranice 

s Polskem, dále pak s okresem Frýdek-Místek, okresem Ostrava a nejmenší číst hranic má 

s okresem Opava. 

 V okrese Karviná se nachází 17 obcí, pro které byly shromažďovány údaje o 

zdrojích požární vody prostřednictvím HZS MSK, velitelů JSDH obcí a aplikace 

PORT.ALL. V tabulce č. 5 jsou vyjádřeny počty obcí, pro které byly získány data z 

jednotlivých zdrojů. 

 

Tabulka č. 5: Počty obcí se získanými informacemi zdrojů vody okresu Karviná 

Zdroje 
Obce v okresu HZS MSK 

Velitelé 

JSDHO 
PORT.ALL Bez zdrojů 

Počet 17 17 13 0 0 

 

 Ohledně počtu obcí s hydranty od HZS MSK byla započítána každá obec, u které je 

alespoň v jedné části obce minimálně jeden hydrant v databázi. 

Počty hydrantů z databáze IS OŘ od HZS MSK nacházející se v jednotlivých 

obcích a jejich částech se nachází v příloze č. 6. Informace od velitelů jednotek SDH obcí 

jsou zpracovány v příloze č. 5. 

 Všechny tyto obce využívají k doplňování požární vody primárně hydrantovou síť. 

Jako druhotný zdroj vody je např. v Rychvaldu několik rybníků. JSDH Rychvald má 

vypracovanou mapu s přibližně 25 vyznačenými hydranty, avšak pro účely bakalářské 

práce byly vybrány pouze 3 nejčastěji využívané. Obdobný plánek májí vypracovány 

JSDH v Orlové s asi 90 hydranty. Naopak v případě Těrlicka je k dispozici informace 

pouze o jednom hydrantu využívaného jednotkou SDH Těrlicko – Hradiště. 

 Grafické znázornění získaných údajů najdeme na obrázku č. 12. 
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Obr. č. 12: Zdroje informací jednotlivých obcí okresu Karviná 

 

Obce s hydranty v databázi IS OŘ  – rozdělení na části obcí [13] 

Cekem počet obcí: 17 

Počet obcí s hydranty: 17 

Celkem počet částí obcí: 55 

Počet částí obcí s hydranty: 48 

Detailní rozpis obcí s hydranty viz příloha č. 6 
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6.4. Okres Nový Jičín 

Okres Nový Jičín se nachází na severní straně MSK. Hranice jsou tvořeny okresy 

Frýdek-Místek, Ostrava, Opava a pak z jižní strany se Zlínským a Olomouckým krajem. 

V okrese Nový Jičín se nachází 54 obcí, pro které byly shromažďovány údaje o 

zdrojích požární vody prostřednictvím HZS MSK, velitelů JSDH obcí a aplikace 

PORT.ALL. V tabulce č. 6 jsou vyjádřeny počty obcí, pro které byly získány data z 

jednotlivých zdrojů. 

 

Tabulka č. 6: Počty obcí se získanými informacemi zdrojů vody okresu Nový Jičín 

Zdroje 
Obce v okresu HZS MSK 

Velitelé 

JSDHO 
PORT.ALL Bez zdrojů 

Počet 54 42 30 5 6 

 

 Ohledně počtu obcí s hydranty od HZS MSK byla započítána každá obec, u které je 

alespoň v jedné části obce minimálně jeden hydrant v databázi. 

Počty hydrantů z databáze IS OŘ od HZS MSK nacházející se v jednotlivých 

obcích a jejich částech se nachází v příloze č. 8. Informace od velitelů jednotek SDH obcí a 

z PORT.ALLu jsou zpracovány v příloze č. 7. 

V příloze č. 7 je pro obec Bítov zapsán pouze přibližný počet hydrantů v obci, 

jelikož nebyly velitelem jednotky zaslány údaje, které by specifikovaly místo těchto 

hydrantu pomocí adresy nebo souřadnic, nýbrž byl zaslán plánek, na kterém jsou tyto 

hydranty zakresleny ručně. Tento plánek se nachází v příloze č. 13. 

Za obec Frenštát pod Radhoštěm nebyly dostatečné podklady pro upřesnění 

odběrných míst požární vody. Bylo pouze informováno, že se využívá vodní nádrž u Bačů 

v Trojanovicích, řeka Lomná a Lubina, čerpací stanice na řece Lomné u požární stanice, že 

se zde nachází síť podzemních požárních hydrantů, jejichž umístění nebylo blíže 

specifikováno. 

V obci Libhošť rovněž nebyly identifikovány hydranty vodovodní sítě, byla podána 

pouze informace o jejím využívání. 
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Od velitele jednotky SDH z obce Odry byly poskytnuty podklady vodních zdrojů 

pro více obcí najednou. Týká se to obcí Bílov, Bílovec, Bravantice, Fulnek, Jistebník, 

Kujavy, Luboměř, Slatina, Spálov a Velké Albrechtice. V tomto záznamu byla adresa a 

zároveň i souřadnice umístěných hydrantu a vodních resp. požárních nádrží. 

V příloze č. 7 můžeme najít informaci o požární nádrži s jejími souřadnicemi, která 

se nachází v obci Jeseník nad Odrou. Podle velitele jednotky k této vodní nádrží není 

vhodná dostupnost. Proto by se měla k nádrži zbudovat lepší příjezdová komunikace. 

Grafické znázornění získaných údajů najdeme na obrázku č. 13. 

 

Obce s hydranty v databázi IS OŘ – rozdělení na části obcí [13] 

Cekem počet obcí: 54 

Počet obcí s hydranty: 42 

Celkem počet částí obcí: 111 

Počet částí obcí s hydranty: 76 

Detailní rozpis obcí s hydranty viz příloha č. 8 
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Obr. č. 13: Zdroje informací jednotlivých obcí okresu Nový Jičín 
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6.5. Okres Opava 

Okres se rozkládá uprostřed MSK. Hranice jsou ze západu společné s okresem 

Bruntál, z jihu z části s Olomouckým krajem a z části s okresem Nový Jičín. Na východní 

straně sousedí s okresy Karviná a Ostrava a ze severu s Polskem. 

V okrese Opava se nachází 77 obcí, pro které byly shromažďovány údaje o zdrojích 

požární vody prostřednictvím HZS MSK, velitelů JSDH obcí a aplikace PORT.ALL. 

V tabulce č. 7 jsou vyjádřeny počty obcí, pro které byly získány data z jednotlivých zdrojů. 

 

Tabulka č. 7: Počty obcí se získanými informacemi zdrojů vody okresu Opava 

Zdroje 
Obce v okresu HZS MSK 

Velitelé 

JSDHO 
PORT.ALL Bez zdrojů 

Počet 77 43 36 10 16 

 

 Ohledně počtu obcí s hydranty od HZS MSK byla započítána každá obec, u které je 

alespoň v jedné části obce minimálně jeden hydrant v databázi. 

Počty hydrantů z databáze IS OŘ od HZS MSK nacházející se v jednotlivých 

obcích a jejich částech se nachází v příloze č. 10. Informace od velitelů jednotek SDH obcí 

a z PORT.ALLu jsou zpracovány v příloze č. 9. 

V obci Háj ve Slezsku se využívá posle velitele zdejší jednotky především 

přírodních zdrojů, jako jsou řeky a potoky. Pro požární účely počítají také se studnou, která 

má objem cca 10 m
3
, nicméně se s ní nedá počítat jako se zdrojem požární vody, jelikož 

minimální objem takové studny je 14 m3. Řešením by bylo prohloubení této obecní 

studny.  

Pro obce Neplachovice a Kyjovice nebyly poskytnuty podklady o umístění 

podzemních hydrantů se souřadnicemi ani adresou, ale pomocí mapek jednotlivých obcí. 

V těchto mapkách jsou hydranty vyznačeny podle legendy každé z nich. Pro obec 

Neplachovice najdeme mapku v příloze č. 14 a pro obec Kyjovice v příloze č. 15. 

V obci Hlavnice se nacházejí dvě požární nádrže, jejichž souřadnice jsou v příloze 

č. 9 a 15 hydrantů, o jejichž umístění v obci nebyl získán podklad. 
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Přímo z obce Sosnová nejsou podklady k určení zdrojů požární vody, ale od velitele 

JSDH z Horního Benešova přišla odpověď, že společně s obcemi Horní Benešov, Horní 

Životice a Svobodné Heřmanice (okres Bruntál), se v loňském roce zpracovala kompletní 

hydrantová síť a požární nádrže k digitalizaci pro HZS Bruntál. Přesné místa hydrantů a 

požárních nádrží nebyly pro tuto bakalářskou práci získané. 

Grafické znázornění získaných údajů najdeme na obrázku č. 14. 

 

Obce s hydranty v databázi IS OŘ – rozdělení na části obcí [13] 

Cekem počet obcí: 77 

Počet obcí s hydranty: 43 

Celkem počet částí obcí: 151 

Počet částí obcí s hydranty: 64 

Detailní rozpis obcí s hydranty viz příloha č. 10 
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Obr. č. 14: Zdroje informací jednotlivých obcí okresu Opava 



37 

 

6.6. Okres Ostrava 

 Hranice okresu Ostrava jsou tvořený okresy Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín a 

Opava. Většinu plochy okresu tvoří město Ostrava. 

 V okrese Ostrava se nachází 12 obcí, pro které byly shromažďovány údaje o 

zdrojích požární vody prostřednictvím HZS MSK, velitelů JSDH obcí a aplikace 

PORT.ALL. Pro získání informací byly kontaktováni pouze velitelé JSDH mimo město 

Ostrava. V tabulce č. 8 jsou vyjádřeny počty obcí, pro které byly získány data z 

jednotlivých zdrojů. 

 

Tabulka č. 8: Počty obcí se získanými informacemi zdrojů vody okresu Ostrava 

Zdroje 
Obce v okresu HZS MSK 

Velitelé 

JSDHO 
PORT.ALL Bez zdrojů 

Počet 12 8 5 0 3 

 

 Ohledně počtu obcí s hydranty od HZS MSK byla započítána každá obec, u které je 

alespoň v jedné části obce minimálně jeden hydrant v databázi. 

Počty hydrantů z databáze IS OŘ od HZS MSK nacházející se v jednotlivých 

obcích a jejich částech se nachází v příloze č. 12. Informace od velitelů jednotek SDH obcí 

jsou zpracovány v příloze č. 11. 

Grafické znázornění získaných údajů najdeme na obrázku č. 15, kde vzhledem 

k velké rozloze města Ostrava je toto město na obrázku rozděleno na jednotlivé části. 

Samostatné město Ostrava má 36 částí a z nich je ve všech možnost využití 

hydrantové sítě SmVak resp. OVaK a jsou také v databázi IS OŘ na IBC.  

 Kromě alternativních zdrojů požární vody v obci Vřesina (viz příloha 11) byla od 

velitele JSDH Vřesina poskytnutá informace, že jejich hlavním zdrojem požární vody je 

hydrantová síť SmVaK, ačkoli v databázi IS OŘ (příloha 12) zadané zatím nejsou. Nebyly 

dodány informace o jejich počtech a umístění. 
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Obr. č. 15: Zdroje informací jednotlivých obcí okresu Ostrava 

 

Obce s hydranty v databázi IS OŘ – rozdělení na části obcí [13] 

Cekem počet obcí: 12 

Počet obcí s hydranty: 8 

Celkem počet částí obcí: 54 

Počet částí obcí s hydranty: 43 

Detailní rozpis obcí s hydranty viz příloha č. 12 
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7. Celkové vyhodnocení 

 Pro vyhodnocení všech okresů podle počtu obcí, pro které byly zjištěny zdroje 

požární vody, můžeme požít grafy. V grafu č. 1 je znázorněn poměr mezi počtem obcí, ze 

kterých byly zjištěny zdroje požární vody prostřednictvím velitelů JSDH obcí a 

z PORT.ALLu, a celkovým počtem obcí. 

 

Graf č. 1: Informace o vodních zdrojích od velitelů jednotek + PORT.ALL 

 

 V grafu č. 2 jsou znázorněny rozdíly mezi okresy v souvislosti s hydrantovou sítí 

SmVaK a OVaK. Jde o poměr obcí, které mají hydranty kontrolované společností SmVaK, 

které jsou v databázi IS OŘ pro potřeby JPO, k celkovému počtu obcí jednotlivých okresů. 
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Graf č. 2: Zmapovaná území z databáze IS OŘ na IBC od SmVaK+OVaK 

 

 Z grafu vidíme, že nejvíce obcí s těmito hydranty má okres Karviná, resp. všechny 

obce tohoto okresu mají části obce s hydranty z databáze. Dále pak je nejvíce 

zmapovaných hydrantů v obcích okresů Nový Jičín, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek a jako 

poslední s nejmenším počtem obcí s hydranty z databáze je okres Bruntál. Avšak kdyby se 

mělo hodnotit detailněji na části obce, pak by výsledky u všech okresů měly nižší procenta, 

jelikož v každém okrese se najde obec, která nemá hydranty ve všech svých částech. 

Výjimku má pouze okres Ostrava, jelikož samotné město Ostrava je bráno jako jedno 

město, ale jelikož jsou jeho některé části rozlohou srovnatelné s některými samostatnými 

obcemi, dalo by se okres Ostrava hodnotit na obce v okolí Ostravy a všech 36 části 

Ostravy. V takovém případě by výsledek zmapovaného území nebyl pro okres Ostravu 

61,54 %, nýbrž by se vyšplhal až na 87,50 %. 

 Ve třetím porovnání okresů byly obce s hydranty z databáze od SmVaK a OVaK 

sloučeny s obcemi, ke kterým byly zjištěny zdroje požární vody prostřednictvím velitelů 

JSDH nebo ze systému PORT.ALL. Graf č. 3 znázorňuje procento obcí jednotlivých 

okresů s informacemi o zdrojích požární vody k celkového počtu obcí. 
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Graf č. 3: Obce s vodními zdroji od velitelů jednotek + PORT.ALL a zmapovaná území 

z databáze na IBC od SmVaK dohromady 

 

Tak jako i v minulých grafech, také v tomto můžeme vidět, že vzhledem k 

získaným informacím jednotlivých okresů je na tom nejhůře okres Bruntál. Jedním 

z důvodů může být, že oproti ostatním okresům má okres nejvíce obcí bez jednotek SDH 

obcí. Ostatní okresy jsou na tom výrazně lépe. Například okres Karviná je takto zajištěna 

ze 100 %. I v tomto případě hraje pro okres Ostrava roli to, že samostatné město Ostrava 

bylo hodnoceno jako celek, ale pokud by se hodnotily opět obce okresu Ostrava mimo 

město Ostravu s počtem jednotlivých částí města Ostravy, pak by se hodnota v procentech 

vyšplhala až na 93,75 %. 

Celkově je v Moravskoslezském kraji 298 obcí, z tohoto počtu se povedlo získat 

informace od velitelů jednotek a přes aplikaci PORT.ALL pro celkově 132 obcí, což je 

44,30 % obcí MSK. Když se do toho započítají hydranty již zavedené v databázi na IBC, 

tak máme informace o požární vodě z 213 obcí, což dělá 71,48 % MSK. Toto je 

znázorněno v grafu č. 4. 
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Graf č. 4: Znázornění počtu obcí v MSK ohledně získaných informací o požární vodě 

 

Od velitelů jednotek SDH obcí a z aplikace PORT.ALL jsem získal celkově 1 015 

zdrojů požární vody s upřesňujícím popisem místa nebo se souřadnicemi případně obě 

možnosti. Po základním rozdělení na hydranty, vodní nádrže a vodní toky jsou v grafu č. 5 

vyjádřeny tyto zdroje požární vody v procentech a zároveň jejich počty.  

 

Graf č. 5: Poměr jednotlivých typů zdrojů požární vody 
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Informace o vodních zdrojích jsou k nalezení v přílohách této práce. V těchto 

přílohách jsou odběrná místa u vodních toků, vodních nádrží a místa hydrantu nadzemních, 

či podzemních se správnými tlaky. Díky souřadnicím případně adresám mohou být zdroje 

vody zadány do map, ze kterých pak budou sloužit jako podpora pro jednotky požární 

ochrany.  

Vzhledem k tomu, že od 9.11.2017 byla spuštěna webová aplikace PORT.ALL, 

jednotky SDH mohou samy vkládat vlastní zdroje požární vody v rámci své působnosti a 

tím zajistit informační podporu i pro ostatní jednotky. 

Kromě samotných kontrol provozuschopnosti podzemních a nadzemních hydrantů, 

výtokových stojanů a plnicích míst, které provádí vlastník dle §7 vyhlášky 246/2001 Sb. o 

požární prevenci ve nz. p. p. by měly být jednotkám poskytnuty plánek o funkčních 

hydrantech, požárních nádrží a dalších zdrojů požární vody a tyto jednotky pak v rámci 

např. kondičních jízd a taktického cvičení tyto vodní zdroje kontrolovat. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení současného stavu zdrojů požární vody 

a jejich dostupnosti na jednotlivých územních odborech. 

Pro tuto analýzu vodních zdrojů byli kontaktování velitelé SDH obcí, kteří následně 

poskytli informace o aktuálním stavu, dostupnosti, kapacitě a typu zdrojů požární vody 

v rámci svých obcí nebo své působnosti.  

Dále byly zpracovány údaje o hydrantech a jejich počtech v jednotlivých částech 

obcí MSK, které již jsou v databázi Informačního systému operačního řízení. Tabulky jsou 

v přílohách rozděleny podle okresu a ke každé obci, která je rozdělená na své část je 

v tabulce informace zda se v dané lokalitě hydranty z databáze IS OŘ nacházejí, či nikoli a 

pokud ano, je zde připsán počet hydrantů pro danou část obce. 

Získané zdroje požární vody byly identifikovány podle typu, zda se jedná o 

hydranty, vodní nádrže, či vodní toky, dále dle popisu umístění, jejich názvů, adres 

umístění nebo GPS souřadnic. V některých případech byly identifikovány jejich 

nedostatky a navržené případné úpravy. Všechny získané zdroje požární vody získané 

prostřednictvím velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí jsou v přílohách této 

práce. 

V bakalářské práci jsou vyhodnoceny také rozdíly získaného množství zdrojů 

požární vody vzhledem k jednotlivým okresům, kde jasně zaostává okres Bruntál a 

porovnání celkového množství odběrných míst podle typu. 

Zdroje požární vody a jejich umístění, které najdeme v přílohách, se mohou využít 

jako informační podpora pro zasahující jednotky, které by toto informace měly k dispozici 

ve výjezdových lístcích a ve výjezdových tabletech pro usnadnění činnosti při 

mimořádných událostech, a pro oddělení KOPIS HZS MSK. 

Při snaze získat informace na území MSK se nepodařilo nahromadit údaje od všech 

obcí kraje. Z tohoto důvodu je potřeba dále pokračovat ve sbírání dat ohledně aktuálních 

zdrojů požární vody i v ostatních obcích a dále se snažit získávat údaje o jejich 

nedostatcích a navrhnout jejich zlepšení.   
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