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Bakalářská práce se zabývá zásobováním požární vody ve městě České Budějovice.  

Celkem je rozdělena do sedmi částí. Jako teoretický základ slouží první tři kapitoly,  

ve kterých jsou popsány právní a normativní předpisy, z nich vyplývající povinnosti  

právnických osob, podnikajících fyzických osob a obcí, popis základních zdrojů vody,  

požárních zdrojů vody a vodovodní sítě. Ve čtvrté části je komplexní charakteristika zdrojů 

vody ve městě České Budějovice. Zbytek práce se zabývá zabezpečením požární vodou  

z veřejné vodovodní sítě města, jejím technickým stavem, posouzením a vyhodnocením 

hydrantové sítě města České Budějovice. 

Výsledkem bakalářské práce je posouzení jednotlivých nadzemních a podzemních hydrantů 
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Anotation 

Bachelor thesis deals with fire water supply in České Budějovice. It is composed of seven 

chapters. The first three chapters, which serve as a theoretical basis of the thesis, describe 

law and normative regulations. Those regulations deal with obligations of companies, 

tradesmen and villages as well as description of sources of water, sources of fire water and 

water network. Fourth chapter includes complex characteristics of water sources in České 

Budějovice. The rest of the thesis is focused on securing of fire water from the town water 

main, assessing and evaluating hydrant network and its technical condition.  

The result of bachelor thesis is evaluation of overground and underground hydrants in chosen 

location and their area coverage within securing fire water supply.  
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PBŘ - požárně bezpečnostní řešení 

ČB - České Budějovice 

ČR - Česká republika 

ČSN - česká technická norma 

EN - evropská norma 

PVC - polyvinylchlorid 

VDJ - vodojem 

ÚV - úpravna vody 

ATS - automatická tlaková stanice 



1 

 

1. Úvod 

Předkládanou bakalářskou práci s názvem „ Zásobování požární vodou z veřejné vodovodní 

sítě města České Budějovice“ jsem si zvolil na základě toho, že sám pocházím a žiji  

na českobudějovickém sídlišti, jehož analýza a vyhodnocení z hlediska využití hydrantové 

sítě budou součástí praktické části. 

Nejpoužívanější hasební látkou na světě je pro své vlastnosti, široké spektrum výskytu  

a finanční nenáročnost voda. Využívá se samostatně pro její ochlazovací či ředící účinek, 

popřípadě ve směsi s chemickými látkami, kterými se vylepšují její hasební vlastnosti. 

V minulosti bylo hašení požárů zabezpečeno pouze přírodními zdroji vody,  

jako jsou rybníky, jezera, řeky a potoky. Postupem času se k zabezpečení požární vodou 

přidaly umělé zdroje požární vody, kterými jsou požární nádrže a víceúčelové zdroje 

v podobě požárních studní nebo veřejné vodovodní sítě, určené pro zásobu pitné vody měst 

a obcí, na kterou jsou napojeny jak vnější odběrná místa, kterými jsou požární hydranty, 

výtokové stojany a plnící místa, tak vnitřní odběrná místa - vnitřní požární hydranty  

a hadicové systémy.  

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

První z nich tvoří teoretická část, která se zaměřuje na definování vybraných právních  

a normativních předpisů, zejména vybraných zákonů, vyhlášek a norem, povinnosti 

právnických osob, fyzických osob a obcí na úseku požární ochrany, a charakteristiku zdrojů 

vod na území České republiky včetně zabezpečení vody z vodovodní sítě a požární vody. 

Ve druhé části, tedy praktické, budu věnovat čas analýze zabezpečení zdrojů požární vody 

v zájmové lokalitě sídliště Máj v Českých Budějovicích, popis aktuálního stavu veřejné 

vodovodní sítě a jednotlivých vnějších odběrných míst požární vody, konkrétně hydrantové 

sítě města. Popisovány budou jednotlivé nadzemní a podzemní hydranty s detailním 

zakreslením do mapy s vyznačenou vodovodní sítí. 

Cílem práce je provést vyhodnocení těchto zdrojů požární vody v zájmové lokalitě, 

zhodnocení aktuálního stavu jednotlivých nadzemních a podzemních hydrantů veřejné 

vodovodní a posouzení plošného pokrytí zájmové oblasti těmito vnějšími odběrnými místy. 
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2. Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést zkoumání vybraných právních a normativních předpisů, 

vědeckých článků a publikací orientovaných na zabezpečení pitné a požární vody. Jako další 

přínosné podklady sloužily příručky pro uživatele a nepublikované dokumentace 

prostřednictvím odpovědných osob vybraných společností. 

Pro účely rešerše bylo prostudováno 35 internetových zdrojů, článků, zákonů, norem, 

akademických prací a nepublikovaných dokumentů. Některé publikace byly doporučeny 

vedoucím práce a některé oponentkou práce. 

Mezi nejdůležitější zdroje bakalářské práce patří norma ČSN 73 0873 [6], která pojednává 

o zásobováním požární vodou, lze v ni najít rozdělení vnějších a vnitřních odběrných míst 

požární vody, tabulky pro určení vzdáleností vnějších odběrných míst, světlostí a průtoků 

potrubí.  

K hlubšímu pochopení zabezpečení zdrojů požární vody sloužily právní předpisy [8], [26], 

ve kterých nalezneme povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob  

a fyzických osob. Ke konkrétnímu pochopení rozdělení požární vody posloužil normativní 

předpisy [6] a elektronické publikace [3], [4], [5], [7]. K řešení problematiky zásobováním 

vodou z veřejné vodovodní sítě posloužila příručka [13].  

Pro vyhodnocení vnějších odběrných míst, tedy nadzemními a podzemními hydranty  

bylo nutné provést analýzu zájmové oblasti. K té byly zužitkovány mapové podklady [34], 

dokument s popisem vnějších odběrných míst [31] a publikace [25], [27], [28].  

Pro vyhodnocení analýzy zájmové oblasti byla využita publikace [6].  
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3. Právní rámec, použité zkratky, základní pojmy 

3.1 Právní rámec 

Právní předpisy hovoří o zásobování požární vodou ve spojitosti se zabezpečením zdrojů 

vod pro hašení požárů, jejich trvalou využitelnost, stanovení dalších zdrojů vod pro hašení 

požárů a podmínky pro zajištění jejich stálé použitelnosti. Tyto právní předpisy 

se ve spojitosti  k zabezpečení zdrojů projevují nejvíce od úrovně krajské po úroveň obecní. 

Nejvyšší nároky jsou však kladeny na úrovni obecní, zejména prostřednictvím obecně 

závazné vyhlášky – požární řád obce, kde najdeme přesnou definici zdrojů požární vody 

pro danou obec. 

 

3.1.1 Zákon o požární ochraně 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů stanovuje povinnosti 

ministerstev aj. státních orgánů, právnických a fyzických osob na úseku požární ochrany, 

působnost státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany. Podle §5 odst. (1) jsou 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny vytvářet volný přístup k uzávěrům 

vody a v §7 odst. (1) se můžeme dočíst, že vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro požární 

účely je povinen tyto zdroje udržovat v takovém stavu, aby bylo možné použití požární 

techniky a čerpání vody pro hašení požárů. Rada kraje určí nařízením kraje podmínky pro 

zajištění zdrojů vody k hašení požáru a tyto zdroje určí dle §27 odst. (2) písm. b).  Dále 

navazuje § 29 odst. (1) písm. k) který uvádí, že obec v samostatné působnosti na úseku PO 

zabezpečuje zdroje vody pro požární účely a jejich trvalou použitelnost 

a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů. §76 odst. (2) písm. r) nám říká, že hasičský 

záchranný sbor kraje může při vykonávání státního požárního dozoru uložit pokutu 

až do výše 500 000 Kč právnické nebo podnikající fyzické osobě v případě porušení 

předpisů o požární ochraně tím, že neudržuje zdroje vody, sloužící k hašení požárů 

v takovém stavu, aby bylo možné použít požární techniky a čerpání vody k hašení požáru. 

Dle §78 odst. (2) navazující na §78 odst. (1) písm. z) hrozí fyzickým osobám pokuta 

až do výše 25 000 Kč za neudržování zdroje požární vody pro hašení požárů v takové stavu, 

aby bylo možné použití požární techniky k hašení požárů. 
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3.1.2 Vyhláška o požární prevenci 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., neboli vyhláška ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Vyhláška upravuje způsob efektivního 

vytváření podmínek hašení požárů pro záchranné práce, určuje podmínky požární 

bezpečnosti u právnických osob a fyzických osob, způsob provádění pravidelných kontrol 

dodržování předpisů o požární ochraně a určení podmínek požární bezpečnosti a posuzování 

požárního nebezpečí. Podle § 2 odst. (4) písm. e) se jako požárně bezpečnostní zařízení 

rozumí zařízení pro zásobování vodou, jako je vnější požární vodovod, nadzemní a 

podzemní hydranty, plnící místa, výtokové stojany, vnitřní hadicový a hydrantový systém. 

Dle §10 odst. (2) jsou požadavky kladeny na údržbu a opravu zařízení pro zásobování 

požární vodou. Ve vyhlášce dále najdeme podmínky pro hašení požárů a pro záchranné 

práce, zejména k provedení rychlého a účinného zásahu zajišťující právnické a podnikající 

fyzické osoby tak, aby byl trval volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou. 

Jedním z podkladů při zpracovávání požárně bezpečnostního řešení musí být zajištění 

potřebného množství požární vody dle §41 odst. (1) písm. b) a dle odst. (2) písm. i) PBŘ  

musí určovat způsob zabezpečení stavby požární vodou včetně umístění vnějších a vnitřních 

odběrných míst. 

 

3.1.3 Zákon o vodovodech a kanalizacích 

Zákon č. 274/2001 Sb. pojednává o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  

Vlastník i provozovatel vodovodu jsou povinni umožnit přístup k vodovodu a jeho bezplatný 

odběr vody hasičskému záchrannému sboru při záchranných a likvidačních pracích, pokud 

není v místě jiný zdroj vody. Zákon jasně říká, je-li vodovod jediným zdrojem zásobování 

požární vodou, musí splňovat požadavky požární ochrany k zajištění odběru vody na hašení 

požáru, pokud je to technicky možné. V §20 odst. (7) se dočteme, že platit vodné a stočné 

nemusejí platit jednotky požární ochrany při záchranných a likvidační pracech. V §32 odst. 

(3) je psáno, že se fyzická osoba jako vlastník vodovodu dopustí přestupku tím, že neumožní 

přístup k vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidačních a 

záchranných pracích, pokud v místě není jiný zdroj vody. Totéž platí pro právnické a 

podnikající fyzické osoby.  
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3.1.4 Prováděcí vyhláška navazující na zákon o vodovodech a kanalizacích 

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

kanalizacích pro veřejnou potřebu. Stanovuje rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací, stanovenou elektrickou podobu, formát a obsah předávaných 

aktualizací plánů rozvoje. Dále upravuje vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, 

jejich provozní evidence, evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, žádosti 

o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace. Obsahuje plán financování obnovy 

vodovodů a kanalizací, náležitosti kanalizačního řádu, určení množství odebrané vody 

atd.  

 

3.1.5 Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně 

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

vlády číslo 498/2002 Sb. Nařízení pojednává jak o nutnosti dokumentace k požární ochraně, 

tak o podmínkách a rozsahu poskytování péče zasahujícím osobám. Dále o systému pracovní 

pohotovosti mimo pracoviště členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí 

a odměn za ni, způsobu poskytování náhrady ušlého zisku členům jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obce a v neposlední řadě o podmínkách akceschopnosti jednotek SDH 

obcí. Dokumentace plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany a zdrojů vody 

k hašení je jednou z částí dokumentace požární ochrany kraje. V §6 najdeme dokumentaci 

kraje o zabezpečení zdrojů vody k hašení požáru, která obsahuje určení těchto zdrojů, 

podmínky pro jejich trvalou použitelnost při hašení požárů a záchranných prací 

a hlavně podmínky dostupnosti k tomuto zdroji vody a způsob zabezpečení daných 

podmínek. Dle §15 odst. (1) písm. e) a f) požární řád obce obsahuje přehled o zdrojích 

požární vody a podmínky jejich trvalé použitelnosti a určení dalších zdrojů vody pro hašení 

a zajištění jejich trvalé přístupnosti.   
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3.1.6 Česká technická norma 73 0873 

ČSN 73 0873 o Požární bezpečnosti staveb – zásobování požární vodou. Tato norma 

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

otevřená technologická zařízení, volné skládky a pro změny staveb v rozsahu 73 0834. 

Norma také určuje zásobování požární vodou při návrhu zkrápějících zařízení a vodních 

clon. Je základní normou z hlediska stanovení potřebného množství požární vody, 

vzdálenosti vodních zdrojů a nadrží jako zdrojů požární vody včetně jejich objemů  

a rozmístění. 

 

3.1.7 Česká technická norma 75 2411 

ČSN 75 2411 o Zdrojích požární vody. Tato norma určuje zásady pro požární zdroje 

k zásobování požární vodou pro nově vybudované stavební objekty a pro změny staveb 

provedené v souladu s ČSN 73 0834. Dále navazuje na ČSN 73 0873. 

 

3.1.8 Česká technická norma 75 5401 

ČSN 75 5401 o Navrhování vodovodního potrubí. Podle této normy se navrhuje vodovodní 

potrubí vnějších vodovodů studené pitné vody, tedy pouze pro potrubí od zdroje vody  

až k napojení vodovodní přípojky. Norma doplňuje nároky ČSN EN 805 a ČSN EN 1993-

4-3 tam, kde to tyto normy umožňují nebo v oblasti, kterou tyto normy neřeší. Navrhování 

vodovodního potrubí uvnitř budov upravuje ČSN EN 805. doplňující požadavky jsou 

uvedeny v ČSN EN 1993-4-3. Pokud je vodovod součástí protipožární ochrany, musí  

být navržen podle ČSN 73 0873. 

 

3.2 Další právní předpisy týkající se zásobování požární vodou 

Další právní předpisy zabývající se touto problematikou se nalézají v příloze č. 1 této práce. 
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4. Vodní zdroje v ČR 

Voda je jednou z nejvýznamnějších surovin vyskytující se na Zemi. Její významnost spočívá 

hned v několika hlediscích. V první řadě, díky existenci vody a různým organizmům vznikl 

život na planetě Zemi.  Dalším faktorem významnosti vody pro lidskou populaci 

je využití pitné vody pro biologickou potřebu člověka. Z hlediska požární ochrany význam 

vody spočívá v její dostupnosti, ceně, fyzikálních a chemických vlastnostech, efektivitě 

hašení a šetrnosti životního prostředí, proto lze říci, že je voda nejpoužívanější 

a nejdostupnější hasební látkou. V České republice je zásoba vody tvořena z podzemních 

(asi 45%) nebo povrchových (asi 55%) zdrojů surové vody [1]. I když kvalita povrchové 

vody z hlediska nároků na pitnou vodu není pokaždé taková, jako kvalita pozemní vody 

a je nákladnější na úpravu pitné vody, je třeba si říci, že povrchová voda v České republice 

tvoří hlavní vodárenský zdroj. Podzemní zdroje vody jsou vody, vyskytující se v půdě 

pod povrchem, přičemž vyplňují póry mezi puklinami a zrny v nesoudržných horninách, 

odebírající se pomocí jímadel a studní. Povrchové zdroje vody se užívají prostřednictvím 

vodárenských věží nebo vodních toků, ze kterých voda dále proudí do úpraven 

vod a následně do spotřebišť, případně vodojemů [2]. 

Vody lze rozdělovat do tří základních skupin: 

 Vody podle původu – vody přírodní a vody odpadní; 

 Vody podle použití – vody odpadní, provozní, užitková a pitná voda; 

 Vody podle výskytu – voda povrchová, voda podzemní, voda atmosférická 

a vody zvláštní, jako např. vody stolní minerální, důlní a přírodní léčivé vody. 

 

4.1 Povrchové zdroje vody 

Povrchové vody jsou vody vyskytující se na zemském povrchu a evidují se v rozsahu údajů 

o jejich územní identifikaci, názvu vodního toku nebo vodní nádrže, názvu a číselném kódu 

katastrálního území, kategorii surové vody a identifikačním číslem odběru. Co se týče 

evidence množství povrchových vod, ta obsahuje údaje o naměřeném průtoku vody a údaje 
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o průtoku vody ve vodních tocích ve vybraných vodoměrných stanicích [8]. Povrchové vody 

můžeme rozdělit podle různých stanovisek [9]: 

a) Podle pohybu  

 Voda tekoucí; 

 Voda stojatá. 

b) Podle výskytu 

 Voda v uměle vytvořených nádržích (nádrže, rybníky); 

 Voda v přírodních nádržích (jezera, potoky, tůně). 

c) Podle slanosti 

 Slaná voda (moře, oceány); 

 Sladká voda (potoky, řeky, rybníky, nádrže); 

 Brakická voda (koncentrace soli mezi mořskou a sladkou vodou)[9]. 

d) Podle kvality vody 

 Velmi čistá voda; 

 Čistá voda; 

 Znečištěná voda; 

 Silně znečištěna voda; 

 Velmi silně znečištěna voda. 

Vodu tekoucí potom dělíme na pramen, horní tok, střední tok, dolní tok a vyústění. 

Jednotlivé vody se od sebe liší zejména obsahem živin a kyslíku, díky tomu výskyt rybích 

druhů je odlišný. V zásadě platí to, že pramen je bez živin, zato s vysoký obsahem kyslíku  

a s každým tokem voda ztrácí kyslík a narůstá obsah živin. 

Mezi vody stojaté se řadí rybníky a jezera, drobné vody, bažiny, slatiny, tůňky a rašeliniště. 

Rozdíl od vody tekoucí je zřejmí a to je omezenější cirkulace vody a místo horizontálního 

charakteru převládá důležitost vertikálního jevu [11]. 
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Povrchové vody jsou známy vysokou dynamikou prostředí a změnami v čase. U tekoucích 

vod se to projevuje prohlubováním koryta toku, rozšiřováním příčného průřezu, meandry, 

erozí a vyrovnáváním dna. U vod stojatých dochází k zarůstání, sedimentaci a hromadění 

živin. Odběry povrchové vody rozdělujeme na dvě základní skupiny. První z nich jsou 

odběrné objekty s nádrží, nejčastěji se navrhují jako součást funkčního zařízení a jak  

po stránce návrhu, tak konstrukce jde spíše o hydrotechniku, než o vodárenství. U odběru 

z vodních toků se užívají objekty břehové, přičemž u větších vodních toků s dostatečně 

konfigurovaným břehem, u menší toků se spíše využívají odběrné objekty dnové. 

Při jímání podzemní vody se konstrukčně přizpůsobují druhu zdroje podzemní vody. Obecně 

lze říci, že mělce uložený nebo na povrch vyvěrávající pramen se čerpá v pramenní jímce, 

hlouběji umístěny zdroj nebo zdroj s větší vydatností se čerpá studnami, z větších hloubek 

pak vrty. Plošné mělké zdroje se jímají zářezy, zatímco hlubší plošné zdroje  

se jímají v jímacích štolách. Na hlubší vodonosné vrstvě se využívá soustava studní nebo 

vrtů s osazenými čerpadly, nebo u hladin kolem 8 m pod úrovní terénu násoskovými řady. 

Podmínky pro použití jednotlivých jímacích objektů nejsou přesně stanoveny. Obvykle 

záleží na místních podmínkách, technické a ekonomické možnosti.  

S čerpáním vody pro veřejnou potřebu je blízce spjata otázka ochranných pásem. První 

pásmo je jednoznačně dané zákonnými normami, ve kterých se dozvíme velikost a způsob 

hospodaření prvního pásma. Existence a případný rozsah druhého pásma se určuje  

na základě odborných vyjádření hydrogeologa nebo odborníka na stanovování ochranných 

pásem vodních zdrojů. Návrh těchto pásmem je vhodné konzultovat s příslušným 

vodoprávním orgánem [11].  

 

4.2 Zdroje požární vody 

Zdroje požární vody musí zabezpečit zásobování požární vodou při požárech. Zdroje vody, 

které poskytují vodu na hašení požáru, musí být trvale schopny zajišťovat potřebu požární 

vody nejméně 30 minut a musí splňovat podmínky na čerpání vody na hašení požárů. Potřeba 

požární vody se určuje pro vnější a vnitřní vodovod. Požární voda se nezabezpečuje 

v prostorech, kde není možné hasit vodou a v objektech, kde se to nepožaduje dle ČSN 73 

0873 [3]. 
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Zdroje požární vody se rozdělují na [5]: 

 zdroje přirozeného původu: 

- podzemní, které tvoří podzemní voda;  

- povrchové, které tvoří povrchová voda (řeky, potoky, rybníky, 

jezera). 

 víceúčelové zdroje (vodojemy, přehrady, bazény, studny, vodovody) 

 umělé zdroje (vybudované záměrně pro požární účely) 

- požární vodovody; 

- požární studny; 

- požární vodní nádrže. 

Nutnost zřízení a zabezpečení zdrojů požární vody jsou určeny příslušnými právními 

předpisy. Potřebné množství odebírané požární vody v l/s, velikost požární nádrže v m3  

a rozmístění jednotlivých zdrojů se stanovují dle ČSN 73 0873. Umělé zdroje požární vody 

jsou zřizovány pouze, když není k dispozici požární voda v nezbytném množství a jakosti 

z vodních zdrojů přirozeného nebo víceúčelového původu nebo, je-li čerpání vody 

z umělého vodního zdroje prospěšnější než z jiného vodního zdroje. Příjezdová komunikace 

ke zdrojům požární vody, pro mobilní požární techniku musí být zřízena podle příslušných 

norem. Dále pak zpevněná plocha musí být zřízena tak, aby byla možnost použití vozidla  

se zatížením 80 kN na jednu nápravu. Co se týká průmyslových objektů, tak konec 

příjezdové komunikace musí končit smyčkou nebo plochou o rozměrech min. 12 x 12 m 

sloužící pro otáčení vozidel [6]. 

 

4.2.1 Přirozené zdroje požární vody 

U přirozených zdrojů požární vody je potřeba volit místo tak, aby bylo vhodné zejména  

pro příjezd zásahové techniky nebo alespoň pro přenosné čerpadlo a zřízení čerpacího 

stanoviště. Dále pak hladina vodního zdroje se nesmí snižovat pod úroveň jednoho metru 

nade dnem zdroje a odběrné místo by mělo být bez nežádoucích nánosů [5]. Pokud přirozený 
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vodní zdroj nevyhovuje těmto požadavkům, musí se provést úpravy. Co se týče úpravy 

vodních toků o malé hloubce, ale s dostatečným průtokem vody, tak se na dně koryta zřizuje 

sací jímka o minimálním průměru a hloubce 1 m, chráněna proti zanášení nebo případnému 

usměrnění průtoků vody v korytě. Další možností je zřídit sací jímku mimo koryto  

o dostatečné hloubce, která by byla se zdrojem vody spojena potrubím [7].  

 

4.2.2 Víceúčelové zdroje požární vody 

Víceúčelové vodní zdroje je třeba upravit tak, aby mohli být využívány pro účely požární 

ochrany i svému běžnému účelu avšak za předem určených podmínek nemusí poskytovat 

veškerou svou kapacitu pro účely požární ochrany. Kapacita vodního zdroje, která může být 

poskytnuta jako požární voda bez omezení provozního účelu, musí být trvale zabezpečena 

jako požární zásoba, pokud vodoprávní úřad nerozhodne jinak. Mezi víceúčelové vodovodní 

zdroje může být zařazen i vodojem, který zásobuje rozvodnou vodovodní síť vodou, 

v daném tlakovém pásmu. V případě nutnosti musí být vypouštění víceúčelových vodních 

zdrojů realizováno po dohodě s vlastníkem, správcem nebo provozovatelem a předem 

oznámeno územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru ČR. Z hlediska zajištění 

nutného minima vody pro požární účely by víceúčelové zdroje vody měly vyhovovat 

minimálně dvěma nárokům [7]: 

a) Zásoba vody v požárních studních musí mít alespoň 14 m3; 

b) Vydatnost vodovodní sítě musí být minimálně 4 l/s-1, přičemž minimální 

hydrodynamický tlak musí činit 0,2 MPa. 

Tam, kde není možné z důvodů provozních nebo stavebních přímí odběr vody 

z víceúčelového zdroje, je potřeba provést čerpací jímku spojenou potrubím s vodovodním 

zdrojem[7]. 
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4.2.3 Umělé zdroje požární vody 

Požární vodovod, který správně je vybudovaný, patří mezi nejlepší zdroje požární vody. 

Provozní kontroly, předávání do provozu, návrhy a zkoušky požárního vodovodu se provádí 

podle příslušných norem. 

Požární studny se potom využívají tam, kde je vysoká hladina podpovrchových vod  

a je zajištěna její požadovaná vydatnost. Minimální objem stálé zásoby vody v požární 

studny musí činit 14m3 nebo musí splňovat užitnou vydatnost k pokrytí nutného množství 

požární vody, přičemž se tato vydatnost stanovuje podle normy ČSN 73 0873. Pokud není 

studna opatřena vstupem nebo stálým sacím potrubím, musí být v její zákrytové desce zřízen 

otvor s poklopem o minimálním rozměru 300 mm. 

Požární nádrže využíváme jako požární zdroj vody tam, kde je nutnost shromáždit takové 

množství požární vody, aby byla dostatečná potřeba pro zásah na jednom místě nebo jako 

doplněk kapacity tam, kde nestačí kapacita jiného zdroje požární vody. Požární nádrže 

můžeme rozdělit na [7]: 

a) Otevřené požární nádrže  

 zřizují se za předpokladu potřeby zřízení požární nádrže o větším 

obsahu tam, kde jsou vhodné plochy; 

 mohou být provedené jako otevřené nádrže se zpevněným dnem  

a zpevněnými svahy nebo jako nádrže zemní. 

b) Kryté požární nádrže 

 Zřizují se v místech, kde hrozí značné mrazy, je hustá zástavba  

a tam, kde je špatné ovzduší; 

 Nutnost v místech, kde není jiná možnost zásoby požární vody; 

 Možnost umístění v pozemních stavebních objektech nebo mimo 

tyto objekty. 
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4.2.4 Jednoúčelové zdroje požární vody 

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

To však neznamená, že je lze využít jen za vyhlášení krizových stavů, ale pouze  

za předpokladu, že se v blízkém okolí nenachází jiný zdroj vody a tímto uplatněním  

se uchrání ekonomické a materiální hodnoty než samostatné sekundární účinky, které mohou 

být spjaty v případě vyčerpání tohoto jednoúčelového zdroje. Na tyto jednoúčelové zdroje 

se nevztahuje norma ČSN 75 2411 ani jiná norma související se zdrojem, technickými 

podmínkami nebo zásobování požární vodou, poněvadž tyto zdroje nejsou určeni  

pro zásobování požární vodou [12]. 

 

4.3 Vodovodní síť 

Vodovod si lze představit jako souhrn objektů a zařízení zahrnující vodovodní řady  

a vodárenské objekty, kterými jsou zejména stavby pro čerpání a odběr povrchové  

či podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Různost vodovodu je určena následující 

potřebnou skladbou objektů[13]: 

 Vodní zdroj (povrchová nebo podzemní voda) 

 Jímací objekt povrchové vody (stojaté či tekoucí) nebo podzemní vody (vertikální, 

horizontální či kombinovaný) 

 Čerpací stanice (jedno či dvoustupňové stanice, případně vícestupňové čerpání) 

 Úprava vody 

 Přiváděcí řad – řad do hlavního objektu (úpravna, čerpací stanice nebo vodojem) 

 Zásobní řad (nejčastěji z vodojemu do rozvodné sítě) 

 Rozvodná vodovodní síť s nutným objektovým vybavením a provozním 

příslušenstvím 

 

Dále vodovody lze rozdělit do tři základních skupin [13]: 

a) Podle rozsahu zásobení: 

- Vodovody místní; 

- Vodovody skupinové; 
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- Vodovody oblastní. 

b) Podle vzájemného výškového umístění vodovodního zdroje a spotřebiště: 

- Vodovod gravitační; 

- Vodovod výtlačný; 

c) Podle účelu: 

- Vodovod s převládající funkcí hromadného zásobování pitnou vodou; 

- Vodovod průmyslový; 

- Vodovod požární. 

 

Vodovody místní jsou historicky nejstarším druhem vodovodů a patří jak mezi technicky, 

tak provozně jednoduchá zařízení zabezpečující zásobování obce nebo města z jednoho  

nebo více zdrojů vody. 

Vodovody skupinové jsou charakteristické zásobováním několika spotřebišť z jednoho  

nebo více zdrojů vody, která je dopravována gravitačně, ale obvykle i čerpáním a mimo 

zdrojů podzemní vody, lze využít vody povrchové. Podle objektového vybavení  

a objektového uspořádání je možno skupinové vodovody projektovat buď s jedním 

společným vodojemem, nebo s několika místními vodojemy u různých spotřebišť. 

Vodovody oblastní, u kterých je z jednoho strategického vodního zdroje, kterým může být 

především vodárenská nádrž, případně dalších zdrojů zásobováno velké území zahrnující 

velké množství spotřebišť, patřících do několika okresů, případně krajů. Vodovody s takto 

velkým rozsahem a velkým množstvím objektů, dopravou vody na velké vzdálenosti  

a složitým systémem řízení se nazývají vodárenskými soustavami. K hlavním přednostem 

tohoto typu patří vyšší zabezpečení dodávky vody, možnost převodu vody, ideální 

využitelnost a spolupráce vodních zdrojů a centrální řízení celého systému s použitím 

moderních prostředků sdělovací a výpočetní techniky. 

Gravitační vodovod je provozně přínosnou variantou uspořádání vodovodu použit 

použitelnou, když výškový rozdíl mezi vodním zdrojem je dostačující a zajistí v celé 

rozvodné síti hydrodynamický přetlak alespoň 0,25 MPa bez potřebného čerpání. 

Výtlačný vodovod není už tak výhodný jako gravitační, avšak patří mezi nejvyužívanější 

variantu uspořádání vodovodů. Navrhuje se tam, kde zdroje proti spotřebišti leží níže,  
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ve stejné úrovní nebo jen nepatrně výš, takže gravitační doprava vody ze zdroje  

do spotřebiště není možná nebo nesplňuje dostatečné tlakové zásobení. 

Vodojemy slouží ke krátkodobé akumulaci vody ve vodárenských soustavách  

a jsou stavebními objekty různých konstrukcí, umístění a vybavení, které u vodovodů plní  

tyto důležité funkce [13]: 

a) Slouží jako vyrovnání rozdílů mezi rovnoměrným přítokem do vodojemu  

a nerovnoměrným odběrem z vodojemu; 

b) Tvoří nutné zásoby vody pro hašení požárů a pro případ poruchy ve vodním 

zdroji před vodojemem; 

c) Vytváří potřebný minimální hydrodynamický přetlak ve spotřebišti (0,25 MPa) 

při nepřekročení maximálního hydrostatického tlaku (0,7 MPa). 

Vodojemy lze rozdělit do tři základních skupin: 

 Vodojemy podle účelu 

- Zásobní; 

- Hlavní; 

- Pásmový; 

- Vyrovnávací; 

- Požární. 

 Vodojemy podle umístění 

- Před spotřebištěm; 

- Ve spotřebišti; 

- Za spotřebištěm; 

- Kombinace před a za spotřebištěm. 
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 Vodojemy podle konstrukce 

- Zemní; 

- Nadzemní. 

Uspořádáním rozvodných sítí se rozumí soustava vodovodních řadů 2. - 3. kategorie 

s dostatečným objektovým vybavením, které mají přímou prostorovou a funkční vazbu  

na konkrétní spotřebiště. Co se týče větvené sítě, její sestavení řadů si lze představit jako 

rozvětveným strom bez zokruhování a její hlavní výhodou jsou nízké investiční náklady, 

jednoduchý návrh, provoz a provádění, naopak nevýhodou je nízká spolehlivost, co se týče 

odběru vody ke konkrétnímu místu za stavu poruchy. Okruhová síť, jak je zřejmé z názvu 

má spořádání řadů do uzavřených okruhů, které se vzájemně dotýkají v jednotlivých uzlech. 

Využívají se u velkých spotřebišť a její obrovskou výhodou oproti větvené síti je to,  

že se voda ke každému odběrnému místu dostává ze dvou stran a tím se zmírní dopady 

poruch. Spojením těchto dvou sítí vznikne Kombinovaná síť, kde okruhová síť doplňuje síť 

větvenou v okrajových částech spotřebiště[13].  

 

Obrázek 1: Okruhová vodovodní síť [14] 
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Obrázek 2: Větvená vodovodní síť [14] 

 

Zařízení pro zásobování požární vodou je typ požárně bezpečnostního zařízení dle §2 odst. 

4 písm. e) vyhlášky o požární ochraně a vztahují se na něj podmínky provozu, kontroly, 

údržby a opravy dle §7 uvedené vyhlášky. Mezi zařízení pro zásobování požární vodou patří 

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

výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových  

a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí [14].  

 

4.3.1 Vnitřní požární vodovod  

Za vnitřní požární vodovod s vnitřními odběrnými místy požární vody se považuje ucelený 

systém zařízení, který je určen pro zásobování požární vodou uvnitř objektu. Může být 

navrhnut spolu se zařízeními pitné či užitkové vody, případně jako samostatný soubor staveb 

a zařízení. U nových objektů je nárok na zařízení požárního vodovodu prezentován 

v požárně bezpečnostním řešení stavby, které je potřebnou částí pro schválení projektové 

dokumentace. Technická realizace požárního vodovodu je u rozsáhlejších staveb taktéž 

součástí projektu zdravotechniky.  

Jako zdroj vody vnitřního požárního vodovodu může být veřejný vodovodní řad, požární 

nádrž či studna s nutností čerpací stanice, vodní stabilní hasicí zařízení, ale tak i rozvod 
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technologické vody. Vnitřní požární vodovod slouží k zásobě vody i dalším požárně 

bezpečnostním zařízením, kterými mohou být vodní clony, skrápěcí zařízení, pěnové hasicí 

zařízení, polostabilní a doplňkové sprinklerové zařízení nebo i drenčerové hasicí zařízení. 

Dobře zpracovaný systém vnitřního požárního vodovodu, společně s jeho montáží  

a následně provedenou výchozí kontrolou provozuschopnosti před začátkem užívání  

je zárukou vysoké spolehlivosti a funkčnosti při nejpříznivějším vynaložení nákladů. 

S vnitřními požárními vodovody jsou úzce spjaty vnitřní odběrná místa, kterými jsou stabilní 

hasicí zařízení hadicového systému, které jsou právě napojeny na vnitřní požární vodovod. 

Tyto systémy musí být trvale pod tlakem mimo hadicového systému s nezavodněným 

potrubím, s okamžitou dosažitelností plynulé dodávky vody. Představují velmi účinné, 

rychle dosažitelné hasící prostředky, zvláště v počáteční fázi požáru, za předpokladu, že jsou 

v provozuschopném stavu. Vnitřní odběrná místa požární vody slouží pro prvotní hasicí 

zásah, to je, jak už je zde zmíněno, pro počáteční fázi rozvoje požáru, kdy intenzita 

začínajícího požáru a zakouření daného prostoru umožní užití tohoto požárně 

bezpečnostního zařízení. Hadicové systémy se rozdělují [14]: 

 Požární hadicový naviják – hasicí zařízení sestavující se z navijáku 

s přívodem vody, ručně či automaticky ovládaného přítokového ventilu, 

tvarově stálé hadice o průměru 19, 25 nebo 33 mm a délky 20 nebo 30 m  

a v neposlední řadě s uzavíratelnou proudnicí; 

 Požární hydrantový systém – hasicí zařízení sestavující se ze skříně nebo 

krytu, hadicového uložení, ručně ovládaného přítokového ventilu, tvarově 

nestálou hadicí se spojkami o průměru 52 mm a uzavíratelné proudnice. 

 

4.3.2 Vnější požární vodovod 

Za vnější požární vodovod s vnějšími odběrnými místy požární vody se považuje ucelený 

systém zařízení, který je určen pro zásobování požární vodou především požární techniky 

CAS, ale i sprinklerového nebo drenčerového polostabilního hasicího zařízení. Mezi vnější 

odběrné místa požární vody patří podzemní a nadzemní hydranty, požární výtokové stojany 

a plnící místa, vodní toky a přirozené nebo umělé nádrže na vodu. Podzemní i nadzemní 
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hydranty slouží nejen jako požární zásoba vody, ale i pro odkalení a odvzdušnění 

vodovodního řadu. Vodovody jsou buď veřejné, které budují obce a města nebo areálové, 

které jsou na soukromích pozemcích.  

Vnější požární vodovody se navrhují pro výrobní i nevýrobní objekty s ohledem na jejich 

plochu, přičemž u výrobních objektů i s ohledem na vysoké požární zatížení. Mohou  

se navrhovat společně se zařízením pitné či užitkové vody, případně jako samostatný soubor 

objektů a zařízení. Hlavní roli při návrhu hrají parametry vnějšího požárního vodovodu, jako 

jsou průměr potrubí vodovodního řadu, vzdálenost odběrného místa od objektu a mezi 

sebou, hydrostatický přetlak a množství vody, které vyteče z odběrného místa za jednotku 

času. Za předpokladu správného návrhu systému vnějšího požárního vodovodu, jeho 

montáže a následné kvalitně provedené výchozí kontrole provozuschopnosti před prvním 

využíváním je zárukou vysoká spolehlivost a funkčnost vodovodu[14]. 

Tabulka 1: největší vzdálenost vnějších odběrných míst [6] 

Číslo po-

ložky 

Druh objektu a jeho mezní plocha 

požárního úseku v m2 

Hydrant4) Výtokový stojan 
Plnící 

místo 
Vodní tok nebo 

nádrž od ob-

jektu, v metrech Od objektu / mezi sebou, v metrech3) 

1 

Rodinné domy do zastavěné plo-

chy s <= 200 a nevýrobní objekty 

(kromě skladů) do ploch S1) <= 120 

200/400 

(300/500) 
600 / 1 200 

3 000 / 

6 000 
600 

2 

Nevýrobní objekty o ploše 120 < 

S1) <= 1 000; výrobní objekty a 

sklady do plochy S1) <= 500; čer-

pací stanice kapalných a zkapalně-

ných plynných hmot 

150/300 

(300/500) 
600 / 1 200 

2 500 / 

5 000 
600 

3 

Nevýrobní objekty o ploše 1 000 < 

S1) <= 2 000; Výrobní objekty a 

sklady o ploše 500 < S1) <= 1 500; 

otevřená technologická zařízení do 

plochy S1) <= 1 500 

150/300 

(250/450) 
500 / 1 000 

2 000 / 

4 000   
500 

4 

Nevýrobní objekty o ploše S1) > 2 

000; výrobní objekty, sklady a ote-

vřená technologická zařízení o 

ploše S1) > 1 500 

100/200 

(200/350) 
400 / 800 

1 500 / 

3 000 
400 

5 

Objekty s vysokým požárním zatí-

žením2) (p > 120 kg*m-2) a sou-

časně plochou S1) 2 500 

100/200 

(200/350) 
300 / 600 

1 000 / 

2 000 
300 

1) Plocha S v m2 představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je daná 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, více než 600 m. 
4)Hodnota v závorce musí být prokázaná analýzou zdolávání požáru (viz přílohu B) 
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Vnější odběrná místa k odběru požární vody, jsou místa určená zejména pro zásobování 

mobilní požární techniky při zásahu. Mezi vnější odběrná místa se řadí: 

 Nadzemní a podzemní hydranty; 

 Požární výtokové stojany a plnící místa; 

 Vodní toky; 

 Přirozené a umělé nádrže na vodu. 

 

Hydrant je zařízení pro odběr vody ve venkovním prostředí z vodovodního řadu, především 

pro požární účely [14]. Hydranty podzemní se na vodárenské síti osazují především 

z provozních důvodů vodovodu, které jsou uvedené výše. Jednočinné hydranty na rozdíl  

od dvoučinných hydrantů musí mít předřazeno šoupě [11]. Podle úrovně terénu a provozních 

poměrů se instalují hydranty [14]: 

a) Nadzemní hydrant; 

b) Podzemní hydrant. 

Nadzemní hydranty pro odběr vody přímím napojením požární hadice na výtok hydrantu 

ukončený hadicovou spojkou. Doporučují se osazovat především na okruhovou síť a osazují 

se především přes šoupě na odbočku vyvedenou do vhodného prostoru mimo vozovku. 

Pokud není z provozních důvodů hydrant trvale zavodněný, neměl by být od zavodněného 

přívodního potrubí vzdálen více než 20m. 

Podzemní hydranty se montují pod úrovní terénu, ovládají se hydrantovým klíčem a odběr 

vody je podmíněn použitím hydrantového nástavce[14]. Osazují se na odbočku vysazenou 

přímo nad řad. Hydranty napojené přes uzávěr podle své funkce a prostorových možností  

se osazují na odbočku vysazenou do boku, svisle dolu nebo nahoru. Hydranty, které jsou 

napojeny na řady ve sdružených trasách, jsou opatřeny uzávěrem kolektoru, u delších 

přípojek k hydrantům i uzávěrem v zemi. Hydranty s požární funkcí musí splnit přetlak min. 

0,2 MPa, přičemž při odběru přetlak nesmí klesnout pod 0,05 MPa [11]. 

Nadzemní i podzemní hydranty se osazují na vodovodním potrubí s nejmenší jmenovitou 

světlostí DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr z hydrantu  

po připojení požární techniky stanoví tabulka 2 [6] 
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Tabulka 2: Nejmenší hodnoty dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže [6] 

Číslo po-

ložky 

Druh objektu a jeho mezní plocha požár-

ního úseku S v m2 

Po-

trubí 

DN v 

mm 

Odběr Q (l*s-

1) pro v = 0,8 

m*s-1 (doporu-

čená rychlost) 

Odběr Q (l*s-1) 

pro v = 1,5 m*s-1 

(s požárním čer-

padlem)3) 

Obsah ná-

drže po-

žární vody 

v m3 

1 

Rodinné domy do zastavěné plochy S <= 

200 a nevýrobní objekty (kromě skladů) do 

plochy S1) <= 120 
80 4 7,5 14 

2 

Nevýrobní objekty o ploše 120 < S1) <= 1 

000; výrobní objekty a sklady do plochy S1) 

<= 500; čerpací stanice kapalných a zkapal-

něných plynných pohonných hmot 

100 6 12 22 

3 

Nevýrobní objekty o ploše 1 000 < S1)) <= 2 

000; výrobní objekty a sklady do ploše 500 

< S1) < 1 500; otevřená technologická zaří-

zení do plochy S1) <= 1 500 

125 9,5 18 35 

4 

Nevýrobní objekty o ploše S1) > 2 000; vý-

robní objekty, sklady a otevřená technolo-

gická zařízení o ploše S1) > 1 500 
150 14 25 45 

5 

Objekty s vysokým požárním zatížením2) 

(p> 120 kg*m-2) a současně s plochou S1) > 2 

500 
200 25 40 72 

1)  Plocha S v m2 představuje plochu požárního úseku ( u vícepodlažních úseků je dána součtem ploch užitných 

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

3) U hasebního zásahu lze připojením mobilní 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 zvýšených hydraulických ztrát byla pro účely této normy navržena nižší hodnota rychlosti, a to v 

= 1,5 m*s-1 
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5. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

a obcí k zabezpečení požární vody 

Povinnosti jednotlivých ministerstev aj. správních úřadů, právnických a fyzických osob, 

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

postavení a povinnosti jednotek požární ochrany stanovuje zákon 133/1985 Sb., o požární 

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

druhy dokumentace požární ochrany kraje a obce, podmínky a rozsah péče zasahujícím 

osobám, systém pracovní pohotovosti a podmínky akceschopnosti členů jednotek sboru 

dobrovolných hasičů vybraných obcí. Dle §19 tohoto zákona je každý povinen na výzvu 

velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout zdroje vody. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby nahradila vyhlášku č. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, která uvádí, že stavba 

podle druhu a nutnosti musí být napojena na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou potřebu 

a rozvod vody pro hašení požáru a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být 

trvale označená a přístupná. 

 

5.1 Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

V §5 odst. 1 písm. a) zákona o PO je jasně řečeno, že právnické a podnikající fyzické osoby 

jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, 

věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární 

nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. Tyto osoby jsou 

povinny vytvářet volný přístup k uzávěrům vody. Dle §7 odst. (1) zákona o požární ochraně 

je zřejmé, že zdroje vody pro hašení požárů je povinen vlastník nebo provozovatel udržovat 

ve stavu, kdy je možné použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů [26]. 

 

5.2 Povinnosti fyzických osob 

Fyzické osoby jsou povinny zabezpečit přístup k uzávěrům plynu, vody a topení, obstarat  

a zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením v rozsahu stanoveným zákonem [26]. 
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5.3 Povinnosti obcí 

Úkoly obcí a obecních úřadů v oblasti požární ochrany jsou uvedeny v §29 zákona o požární 

ochraně, kde se píše, že obce v samostatné působnosti na úseku požární ochrany mimo jiné 

[26]: 

 zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů  

a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní 

další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu, členům 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce  

při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době 

poskytují odměnu; 

 udržují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce; 

 zabezpečují výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních 

zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu; 

 zřizují ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár; 

 zabezpečují zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanovují 

další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé 

použitelnosti. 
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6. Charakteristika zdrojů vody v Českých Budějovicích  

Jedním z hlavních znaků, které charakterizují českobudějovický okres, je rozsáhlé množství 

vodních ploch. V minulosti zde bylo velice zamokřené území, proto bylo vybudováno okolo 

300 rybníků. Od jihu až po sever protéká řeka Vltava s hlavními vodními zdroji z přítoků 

řeky Malše v Českých Budějovicích a z řeky Lužnice u Týna nad Vltavou. Jako hlavní zdroj 

pitné vody, pro téměř celé jižní Čechy je římovská přehrada, která leží na řece Malši[15].   

Je zde vybudována i úpravna vody ve Vidově s odběrným objektem nad vidovským jezerem. 

Jako další zdroj slouží úpravna pitné vody Plav a je součástí vodárenské soustavy jižní 

Čechy. Mimo uvedené zdroje existují vrtané studny u obcí Vidov, Opatovice, Hrdějovice a 

studna v areálu českobudějovické nemocnice, která zásobuje nemocniční areál, který je 

propojen s městským vodovodem. Vrty u obce Nová Ves u Českých Budějovic  

a u Hrdějovic pokrývají v současnosti asi čtvrtinu městské potřeby vody. Jiné lokální vodní 

zdroje určené jako zásobárna některých podniků a nemovitostí mají pouze místní význam 

bez propojení na městskou vodovodní síť. Jsou jimi např. studna Měšťanského pivovaru  

a Budějovického Budvaru, odběr povrchových vod z Mlýnské stoky pro teplárnu a vltavské 

vody pro papírnu[16].  

Velká spotřebiště jsou proti výpadku pitné vody chráněny tak, že do vodovodní sítě 

spotřebiště je přiváděna voda z více zdrojů. Nejlepším příkladem je systém Vodárenské 

soustavy Jižní Čechy, která jako hlavní zdroj využívá vodárenskou nádrž Římov s úpravnou 

vody Plav. Dále má několik spolupracujících zdrojů, které užívá v různých částech soustavy. 

S pitnou vodou z úpravny vody Plav jsou tyto zdroje různými způsoby míchány nebo jsou 

vodovodní řady a objekty poskládány a propojeny tak, aby mohlo být spotřebiště zásobeno 

z obou či několika zdrojů alternativně v případě výpadku některého z nich. Vodárenská 

nádrž Římov s úpravnou vody Plav dokáže sama o sobě vyprodukovat dostatečné množství 

vody pro všechna zásobená místa. To znamená, že v případě výpadku některého z vedlejších 

zdrojů není ohrožena funkčnost této rozvodné soustavy ani dodávky pitné vody 

obyvatelstvu. 
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6.1. Vodárenská nádrž Římov 

Vodárenská nádrž Římov je nejvýznamnějším povrchovým zdrojem vody v Jihočeském 

kraji a byla vytvořena mezi léty 1971 – 1978 na řece Malši jižním směrem od  

Českých Budějovic na říčním kilometru 21,851. 

Nádrž slouží jako zdroj vody pro vodárenskou soustavu jižní Čechy a zajišťuje minimální 

průtok v toku pod přehradou v množství 650 l/s, přičemž maximální průtok je až 1 500 l/s,  

čímž patří mezi největší zdroje pitné vody v kraji s pokrytím 60 % zdrojů pitné vody. Provoz 

nádrže je z jednoho hlavního důvodu, kterým je vodárenské využití. 

Hygienická ochrana nádrže je rozdělena do tří pásem. Z toho I. pásmo hygienické ochrany 

je zalesněno, ve II. a III. pásmu hygienické ochrany je činnost upravena zásadami 

hospodaření. Kvůli ochraně kvality odebírané vody z vodní nádrže Římov a udržení poměrů 

v povodí byli vytvořeny dočišťovací předzdrže, kterými jsou rybníky Malče, Květoňov, 

Štanglice, Dobechov, Budákov, Dlouhá a Výheň. Aby bylo docíleno správné funkčnosti 

těchto předzdrží, je potřeba dbát na jejich řádný provoz a údržbu.  

Ve vodárenské nádrží Římov je zdrojem vody surová voda, která je pak přiváděná štolovým 

přivaděčem DN 2 000 a ocelovým potrubím DN 1 400 do úpravny vody Plav přes turbínu 

s výkonem 610 kW.  

Zajímavostí této vodárenské soustavy je fakt, že největší spotřebiště se nachází poměrně 

blízko hlavního zdroje surové vody a centrální úpravny vody Plav. České Budějovice jsou 

vzdáleny přibližně 10 km od úpravny vody Plav a přibližně 20 km od vodárenské nádrže 

Římov. Na vodárenskou soustavu Jižní Čechy jsou připojeny spotřebiště vzdálené okolo  

50 – 60 km. V zásobené oblasti žije 120 000 obyvatel v městských aglomeracích,  

což představuje asi 1/3 zásobených obyvatel [17].  

Technické údaje [18]: 

 Nádrž 

 Celkový objem činí 33,80 mil m3; 

 Zatopená plocha je 211,04 ha. 
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 Hráz 

 Řeka Malše na říčním kilometru 21,851; 

 Ve výšce 473,45 m n. m.; 

 Výška hráze nade dnem je 47,50 m; 

 Délka hráze je 290 m. 

 Spodní výpusť 

 Počet výpustí je 2; 

 Uzávěr je buď návodní, nebo vzdušní; 

 Průměr DN 1 600 mm; 

 Maximální kapacita je 83,2 m3/s. 

 Vodárenský odběr 

 5x etáž ve dvou věžích - DN 1 400 mm a DN 1 000 mm. 

 

Obrázek 3: Vodní nádrž Římov [19] 

 



27 

 

6.2 Úpravna vody Plav 

Úpravna vody Plav je hlavní úpravnou vody pro vodárenskou soustavu jižní Čechy. Úpravna 

vody je postavena na okraji českobudějovické pánve, kde je terén o 50 m níže,  

než maximální hladina nádrže. Z úpravny vody je proto potřeba veškerou vodu přečerpat  

do hlavních distribučních vodojemů. Tento fakt ovlivňuje fungování celé soustavy, 

průtokové poměry a ekonomiku provozu. 

Zdrojem surové vody je vodárenská nádrž Římov (1 500 l/s) a vrt Vidov (40 l/s). Surová 

voda je zde přiváděna štolovým přivaděčem DN 2 000 a ocelovým potrubím DN 1 400 přes 

turbínu o výkonu 610 kW. Ročně je vyprodukováno cca 21 mil. m3
 pitné vody, čemuž 

odpovídá 665 l/s a její maximální kapacita je 1 400 l/s. V současnosti je ÚV využívána s 

průtokem okolo 650 – 720 l/s. Úpravna vody Plav využívá dvoustupňovou technologii 

úpravy vody s 15. usazovacími nádržemi a 14. pískovými filtry.[16] 

Úpravna je dle potřeby schopná nahradit prakticky všechny, dnes využívané, lokální zdroje 

propojené s vodárenskou soustavou. To se potvrdilo při povodni 2002, kdy byl špičkový 

výkon úpravny 900 l/s [20]. 

Obrázek 4: Úpravna vody Plav [21] 
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6.3 Řeka Vltava 

Řeka Vltava je významným vodním tokem v České republice. Celková délka řeky činí  

430 km a plocha povodí zaujímá celkem 20 090 km2. V Českými Budějovicemi protéká od 

jihu k severu. Plocha povodí k napojení s Malší je 1 861,7 km2. Průměrný průtok před 

soutokem je 20 m3/s, za soutokem 27,5 m3/s. 

V průběhu minulého století byla Vltava silně znečištěna, zejména vypouštěním odpadních 

vod z papíren v Loučovicích a Větřní. Díky tomu, po neúspěšném vyjednávání 

se znečišťovateli, byla městská vodárna donucena odebírat vodu z řeky Malše [23]. 

 

6.4 Řeka Malše 

Malše je zdrojem vody pro městský vodovod prostřednictvím úpravny Plav, která odebírá 

vodu z vodárenské nádrže Římov. Díky tomu je nejvýznamnějším zdrojem pitné vody pro 

jižní Čechy a zároveň důležitým zdrojem požární vody. 

Řeka Malše patří v Jihočeském kraji k velice významnému vodohospodářskému 

vodárenskému toku. Začátek pramene je v Rakousku pod Hengstbergem, blízko Sandlu, 

ve výšce 993 m n. m. a končí v Českých Budějovicích, kde vtéká do řeky Vltavy. Celková 

délka toku je 95 km, z toho 5,5 km na rakouské části území. Celých 20 km řeky tvoří státní 

hranice a celková plocha povodí činí 979 km2. V Českých Budějovicích protéká od jihu, 

směrem na sever a do českobudějovické pánve vstupuje v obci Plav. Na území Českých 

Budějovic do ní přitéká Hodějovický potok. Průměrný průtok před soutokem s Vltavou činí 

7,35 m3/s, při stoleté vodě to však bylo 422 m3/s. 

Malše je zdrojem vody pro městský vodovod prostřednictvím úpravny Plav, která odebírá 

z vodárenské nádrže Římov. Díky tomu je nejvýznamnějším zdrojem pitné vody pro jižní 

Čechy a důležitým zdrojem požární vody [24]. 
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6.5 Starohaklovský rybník 

Starohaklovský rybník se řadí se svými necelými 45 ha mezi největší rybníky na území 

města České Budějovice. Nachází se na severozápadě města, u Haklových Dvorů, nedaleko 

Českých Budějovic. 

Rybník je součástí rybniční soustavy vybudované na stokách odbočujících z Dehtářského 

potoka. Stoka do rybníku vtéká ze západního směru, na východní straně je zbudována 

relativně nízká a 700 m dlouhá hráz. Starohaklovský rybník dále teče do rybníka Černiš.  

Rybník slouží jak k chovu ryb, tak i k zásobování požární vodou. Provozovatelem rybníku 

jsou Lesy a rybníky města České Budějovice[22].  

Tabulka 3: Základní údaje o rybníce [22] 

Katastrální výměra 444 909 m2 

Plocha nádrže 44,4 ha 

Celkový objem 356 tis. m3 

Retenční objem 221 tis. m3 

Největší hloubka 3 m 

Nadmořská výška 384 m n. m. 
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7. Technický stav a zásobování požární vodou z veřejné 

vodovodní sítě města České Budějovice 

České Budějovice jsou zásobeny vodou z vodovodu, který je napojen na vodárenskou 

soustavu Římov, která je hlavním zdrojem pitné vody. Surová voda je upravována v úpravně 

vody Plav. Dalším zdrojem zásobování města České Budějovice jsou dva hloubkové vrty 

BP3 a BP4. Maximální odběr z obou vrtů je stanoven na 80 l/s, přičemž při běžném provozu  

to je 60 l/s. Součástí úpravny je zásobní a výtlačný řad na vodojem Hosín, který leží  

na katastrálním území obce Borek a je především určen pro tuto úpravu. Úpravna vody, která 

leží na území Hrdějovice je určena i jako náhradní havarijní zdroj vody pro případ výpadku 

úpravny  vody Plav.  

Část města je zásobena ze zdroje Nová Ves – Nedabyle, kde je průtok 9 l/s. Město  

je zásobeno z vodojemu Dubičné o objemu 36 000 m3, z vodojemu Hosín o objemu  

4 000 m3 a z věžového vodojemu Švábův Hrádek, který má objem 1 000 m3. Celková délka 

sítě tak činí 305 km.  

Vodárenská soustava s úpravnou vody Plav, jakožto hlavní zdroj pro město, tak bude  

mít havarijní alternativu v případě výpadku na úrovni 90 l/s [25]. 

 

7.1 Technický stav veřejné vodovodní sítě 

Město České Budějovice je velkým městem s rozlohou 55,56 km2 a počtem obyvatel  

93 467 [30]. Na takovouto rozlohu s takto vysokým počtem obyvatel je potřeba i dostatečná 

zásoba vodou - jak pitnou, tak požární, o kterou se stará veřejná vodovodní síť města.  

České Budějovice se dělí na 7 částí obce - České Budějovice 1 až po místní část České 

Budějovice 7. 

Délka vodovodního potrubí činí 299 410,6 m, tedy 299,41 km a je navržena a vybudována 

z kruhového potrubí o různé světlosti potrubí. Jmenovitý vnitřní průměr potrubí počínaje 

DN 32 až po velikost DN 1 000, ze kterého jsou tvořeny páteřní řady. Celkový počet různé 

světlosti potrubí je 29 [31].  

Tabulka zastoupení jednotlivých světlostí potrubí k naleznutí v příloze č. 3 této práce. 
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Vodovodní síť je vybudována z několika druhů materiálů jako je litina, polyvinylchlorid, 

lineární polyetylen, polytetylen, eternit, polypropylen, litina tvárná, ocel a rozvětvený 

poleytylen. Je to způsobeno rozdílným časovým úsekem staveb jednotlivých částí 

vodovodní sítě v ČB, přičemž nejstarší potrubí je z roku 1880 se světlostí DN 200 a nachází 

se v ulici Biskupská a Zátkovo nábřeží. Nejvíce využívaným materiálem je litina, která tvoří 

okolo 56 % vodovodního potrubí. Naopak nejméně se lze na území ČB setkat 

s polypropylenem či rozvětveným polyetylenem, které se v součtu nevyskytují ani v 1 % 

[31]. 

49%

17%

27%

7%

Procentuální zastoupení jmenovité vnitřní světlosti 
potrubí

DN 32 - 80 DN 100 - 200 DN 219 - 630 DN 800 - 1000
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Jak je již výše zmíněno, nejstarší kus vodovodní sítě je z roku 1880, tzn. stáří potrubí 

 se v Českých Budějovicích pohybuje v rozmezí 0 – 138 let a největší část potrubí byla 

vybudována před 50 – 59 lety (téměř 56 366 m, což činí okolo 19 % z celkové vodovodní 

sítě města). Tabulka s procentuálním zastoupením stáří vodovodní sítě se nalézá v příloze č. 

4 této práce [31]. 
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Při průměrném stáří vodovodní sítě v ČB 32,017 let a průměrné životnosti vodovodu  

80 let lze říci, že průměrná míra opotřebení veřejné vodovodní sítě je 40,021 %. Vyplývá  

to ze vztahu: 

𝐶 =
𝐴

𝐵
∗ 100 =  

32,017

80
∗ 100 = 40,021 % 

Kde: A – průměrné stáří vodovodu 

 B – průměrná životnost vodovodu 

 C – průměrné opotřebení potrubí 

Tabulka s hodnotami opotřebení se nalézá v příloze č. 5 této práce. 

 

 

Vodovodní síť v okrese České Budějovice se dělí na jižní větev a severní větev. Rozdělení 

těchto větví je podrobněji rozepsáno v příloze č. 7 a 8 této práce[31]. 
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Obrázek 5: Mapa vodárenské soustavy [29] 

 

 

 

7.2 Zásobování požární vody pro město České Budějovice 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro jejich trvalé použitelnosti  

jsou určeny v obecně závazné vyhlášce č. 3/2008, tedy požární řád města České Budějovice 

z roku 2008. Přehled o zdrojích požární vody je uveden i v nařízení Jihočeského kraje. De-

finování zdrojů pro zásobování požární vody je zahrnuto v článku 

č. 5 požárního řádu města a tyto zdroje jsou [28]: 

a) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stávající vodovodní řády veřejné vodovodní sítě 

s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých 

ulicích na celém území města. Při dalším budování požárních hydrantů a při jejich 

obměně, kde je to technicky možné, město osazuje nadzemní hydranty; 

b) Jako další zdroje vody jsou řeky Vltava a Malše, rybník Starohaklovský a rybník 

Kamenný. 
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Tabulka 4: Seznam zdrojů vody k hašení požárů ve městě České Budějovice [27] 

 Územní část Hlavní  

zdroj vody 

Další zdroj vody 

České Budějovice  

České Budějovice 1 Hydrant. Síť Řeka Vltava 

České Budějovice 2 Hydrant. Síť Rybník Starohaklovský 

České Budějovice 3 Hydrant. Síť   

České Budějovice 4 Hydrant. Síť Rybník "Kamenný" 

České Budějovice 5  Hydrant. Síť  

České Budějovice 6 Hydrant. Síť Řeka Malše 

České Budějovice 7 Hydrant. Síť   

 

Kompletní tabulka se seznamem zdrojů vody k hašení požáru je příloze č. 2 této práce. 
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8. Zásobování požární vody pro sídliště Máj 

Cílem této kapitoly je zjištění stávajících určených způsobů zabezpečení zdrojů požární vody 

vybrané lokality v Českých Budějovicích. Definování zdrojů bude na základe  

OZV  (požární řád města a nařízení kraje)a podle zdroje, poskytnutého od provozovatele 

veřejné vodovodní sítě ČEVAK. Jednou z částí kapitoly bude zabezpečení požární vody 

v rámci jednotlivých nadzemních a podzemních hydrantů napojených na veřejnou  

vodovodní síť v zájmové oblasti. Dále bude vypracován mapový podklad s aktuálním  

rozmístěním požárních hydrantů, pro následnou konfrontaci plošného pokrytí  

a dosažitelnosti těchto zdrojů požární vody.  

Sídliště Máj je největší českobudějovické sídliště s počtem okolo 25 tisíc obyvatel a spadá 

do územní části České Budějovice 2. Máj leží na levé straně řeky Vltavy, konkrétně  

na západním okraji města a je součástí městské části Čtyři Dvory. Nadmořská výška sídliště 

se pohybuje v rozmezí od 390 do 400 m n. m.  [32].  

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

města, který hovoří o tom, že jako hlavní zdroj požární vody je hydrantová síť. Na územní 

části České Budějovice 2 je vybudován stávající řad veřejné vodovodní sítě, na němž  

se nalézají nadzemní a podzemní požární hydranty vyskytující se v jednotlivých ulicích  

v zájmové části sídliště Máj. Tento vodovod, společně s osazenými hydranty patří  

do vlastnictví statutárního města České Budějovice (správcem však je Jihočeská společnost 

ČEVAK).  

Jako doplňující zdroj požární vody této územní části je Starohaklovský rybník, který zároveň 

řeší problematiku nouzového zásobování požární vodou a je považován za trvale použitelný 

zdroj požární vody. 

Sídliště je zásobeno vodou z vodní nádrže Římov, která projde přes úpravnu vody Plav. 

Voda je přiváděna páteřním řadem DN 600, který leží pod hlavní komunikací v ulici  

Antonína Barcala směrem od ulice Oskara Nedbala. Vodovodní síť území Máje je  

zhotovena z litiny a PVC v o velikosti profilů DN 80 – 600. 
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8.1 Nadzemní požární hydranty v zájmové oblasti Máj 

V zájmové oblasti sídliště Máj se o zásobu požární vody stará 15 nadzemních požárních 

hydrantů. Profil se jmenovitým vnitřním průměrem každého z nich je DN 100 a kvalita  

protékající požární vody je na úrovni pitné vody. Z poslední revizní kontroly vyplývá,  

že průtok vody na jednotlivých hydrantech je mezi 18 a 25 litry sekundově a hydrostatický 

tlak se pohybuje v rozmezí od 0,41 – 0,48 MPa. K lepší orientaci a vyhledávání hydrantů 

v zástavbě panelovými domy je ke každému z nich přiřazen dvojí typ souřadnic, jedním  

jsou souřadnice S-JTSK a druhým WGS. Popis jednotlivých nadzemních hydrantů je 

k vidění v tabulce č. 5. 
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Tabulka 5:  Detailní popis jednotlivých nadzemních požárních hydrantů [31]  

Nadzemní hydranty-sídliště máj 

 

Souřadnice 

Upřesnění místa 

S-JTSK WGS 

Číslo 

hydrantu 
Stav 

Kvalita 

vody 

Tlak 

hydrostati

cký (MPa) 

Q 

(l/s) 

Průměr 

potrubí 

DN 

(mm) 

X Y X Y 

1 V provozu Pitná voda 0,47 22 100 mm -758520,27 -1164264,07 48,98812306 14,43441833 Před domem K. Chocholy 2 

2 V provozu Pitná voda 0,44 20 100 mm -758107,24 -1164445,48 48,9870125 14,44034611 Před domem Dr. Bureše 1 

3 V provozu Pitná voda 0,46 22 100 mm -758277,5 -1164859,06 48,98311972 14,43881028 Před domem J. Bendy 34 

4 V provozu Pitná voda 0,41 20 100 mm -758810,36 -1164736,04 48,98356361 14,43136944 A. Barcala – točna MHD 

5 V provozu Pitná voda 0,44 23 100 mm -758162,76 -1164679,28 48,98486167 14,44002917 M. Horákové x N. Frýda 

6 V provozu Pitná voda 0,45 21 100 mm -758684,72 -1164657,85 48,98441389 14,43292472 Vedle domu M. Chlajna 2 

7 V provozu Pitná voda 0,47 23 100 mm -758690,28 -1164546,48 48,98539917 14,43264222 Vedle domu M. Chlajna 7 

8 V provozu Pitná voda 0,47 18 100 mm -758413,1 -1164492,45 48,98621972 14,43629361 Před domem V. Volfa 15 

9 V provozu Pitná voda 0,44 23 100 mm -758275,29 -1164291,58 48,98817778 14,43778556 Před domem K Štěcha 14 

10 V provozu Pitná voda 0,47 19 100 mm -758586,5 -1164541,44 48,98557111 14,4340375 Před domem M. Chlajna 13 

11 V provozu Pitná voda 0,44 22 100 mm -758257,28 -1164586,63 48,98557139 14,43857778 Před domem N. Frýda 5 

12 V provozu Pitná voda 0,45 19 100 mm -758472,03 -1164699,5 48,98430333 14,43588083 Naproti domu V. Volfa č. 39 

13 V provozu Pitná voda 0,45 25 100 mm -758060,3 -1164321,98 48,98817 14,44075194 Před domem Dr. Bureše č. 9 

14 V provozu Pitná voda 0,47 22 100 mm -758435,58 -1164373,14 48,98725528 14,4357675 Před domem K. Chocholy 23 

15 V provozu Pitná voda 0,48 24,4 100 mm -757911,74 -1164559,81 48,98623306 14,44320472 Před domem V. Volfa 29 
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Lokální rozmístění hydrantů: 

Hydranty č. 1 a č. 14 se nacházejí v ulici Karla Chocholy ve vzdálenosti cca 200 m od sebe; 

Ve vedlejší ulici Václava Volfa se nachází hydrant č. 8, č. 12 a č. 15, přičemž  

mezi č. 12 a č. 15 je rozpětí 165 m, mezi č. 15 a č. 8 už je to cca 220 m; 

Vzdálenost mezi hydrantem č. 4 a č. 3, které jsou v ulici Antonína Barcala je okolo 550 m; 

Vzájemná vzdálenost mezi odběrnými místy č. 6, č. 7 a č. 10 není větší než 120 m  

a jsou umístěny v ulici M. Chlajna; 

V ulici Dr. Bureše a K. Štěcha leží hydrant č. 9, 13 a 2; 

V ulici N. Frýda jsou zbývající dva a to č. 11 a č. 5. 

Přesné rozmístění jednotlivých požárních hydrantů, dle platných souřadnic, je zakresleno 

v mapě s vodovodní sítí na obrázku č. 8. 

Obrázek 6: Hydrant v ulici K. Chocholy Obrázek 7: Hydrant v ulici V. Volfa 
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Obrázek 8: Zakreslení nadzemních požárních hydrantů na mapě [34] 

 

 

8.2. Podzemní požární hydranty v zájmové oblasti Máj 

V zájmové oblasti sídliště Máj se dále o zásobu požární vody stará 9 podzemních požárních 

hydrantů. Profil se jmenovitým vnitřním průměrem každého z nich je DN 80 a kvalita  

protékající požární vody je na úrovni pitné vody. Z poslední revizní kontroly vyplývá,  

že průtok vody na jednotlivých hydrantech je mezi 6,9 a 19,8 litry sekundově a hydrostatický 

tlak se pohybuje v rozmezí od 0,47 – 0,55 MPa. K lepší orientaci a vyhledávání hydrantů  

v zástavbě panelovými domy je ke každému z nich přiřazen dvojí typ souřadnic. Jedním jsou 

souřadnice S-JTSK a druhým WGS. Popis jednotlivých podzemních hydrantů viz tabulka 

č. 6.
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Tabulka 6: Detailní popis jednotlivých podzemních požárních hydrantů [31]

 Souřadnice 

 

Upřesnění místa 

S-JTSK WGS 

Číslo 

hydrantu 
Stav 

Kvalita 

vody 

Tlak 

hydrostatický 

(MPa) 

Q 

(l/s) 

Průmě

r 

potrubí 

DN 

(mm) 

X Y X Y 

1 V provozu Pitná voda 0,53 16,7 80 mm -758659,71 -1164308,57 48,98755611 14,43261361 Areál ZŠ Máj 

2 V provozu Pitná voda 0,5 19,8 80 mm -758740,78 -1164480,71 48,98592333 14,43183639 Před ZŠ Máj 

3 V provozu Pitná voda 0,5 15,5 80 mm -758151,23 -1164282,26 48,9884125 14,4394475 Ulice K. Štěcha 

4 V provozu Pitná voda 0,5 14,5 80 mm -758803,91 -1164827,59 48,98275583 14,43162722 A. Barcala – točna MHD 

5 V provozu Pitná voda 0,55 6,9 80 mm -758478,96 -1164522,19 48,98587417 14,43545722 V. Volfa x M. Chlajna 

6 V provozu Pitná voda 0,53 7,5 80 mm -758635 -1164604,31 48,98495167 14,43349806 Vedle domu M. Chlajna 3 

7 V provozu Pitná voda 0,53 6,9 80 mm -758579,61 -1164599,98 48,98505806 14,43423972 Vedle domu M. Chlajna 5 

8 V provozu Pitná voda 0,51 15,7 80 mm -758364,61 -1164462,02 48,98655028 14,43689333 V. Volfa 17 - bočním vstupu 

9 V provozu Pitná voda 0,47 15,2 80 mm -758640,73 -1164756,6 48,98358806 14,43370361 A. Barcala - u stavby č. 1430 
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Každému z 9. nadzemních odběrných míst jsem přiřadil pořadové číslo od 1 do 9. Lokální 

rozmístění hydrantů: 

 Hydranty č. 4 a č. 9 se nacházejí v ulici Antonína Barcala  ve vzdálenosti cca 210 m 

od sebe; 

 Ve vedlejší ulici M. Chlajna se nachází hydrant č. 2, č. 6 a č. 7, přičemž mezi č. 2  

a č. 6 je rozpětí okolo210 m, mezi č. 6 a č. 7 už je to necelých 140 m; 

 Vzdálenost mezi hydrantem č. 5 a č. 8, které leží v ulici V. Volfa je cca. 150 m; 

 Jako jediný podzemní hydrant v ulici K. Chocholy je č. 1; 

 V ulici K. Štěcha leží hydrant č. 3. 

Přesné rozmístění jednotlivých požárních hydrantů, dle platných souřadnic je zakresleno 

v mapě s vodovodní sítí na obrázku č. 9. 

Obrázek 9: Zakreslení podzemních požárních hydrantů [34] 
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8.3 Nadzemní a podzemní požární hydranty v zájmové oblastí sídliště Máj 

Celkově se o zájmovou oblast stará 24 požárních hydrantů (nadzemních i podzemních),  

které mají celkový průtok požární vody 442,1 litrů sekundově.  Zakreslení všem požárních 

hydrantů zájmové oblasti je zakreslen na obrázku č. 10. 

Obrázek 10: Zakreslení podzemní a nadzemních požárních hydrantů [34] 
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9.  Vyhodnocení a návrh optimalizace zájmové lokality 

V rámci této kapitoly jsem se zaměřil na vyhodnocení a zabezpečení zdrojů požární vody 

v zájmové lokalitě sídliště Máj, kde se budu zabývat zásobením požární vody z veřejné 

vodovodní sítě, zejména vnějšími odběrnými místy, kterými jsou nadzemní a podzemní 

požární hydranty, jejich stavem po vizuální stránce, dostupnosti v rámci příjezdových 

komunikací a zajištění volného přístupu. U odběrných míst nadzemních navíc posuzování 

týkající se značících štítků. Dále zde bude v jednotlivých krocích nastíněn odhad plošného 

pokrytí lokality požární vodou z vnějších odběrných míst.  

Vyhodnocení stávajícího zabezpečení zásobování požární vody jsem implementoval do 

několika částí: 

a) Prvním krokem bude zhodnocení stávajícího stavu jednotlivých nadzemních 

požárních hydrantů na základě podrobného vizuálního posouzení; 

b) Druhým krokem bude zhodnocení stávajícího stavu jednotlivých podzemních 

požárních hydrantů, taktéž na základě podrobného vizuálního posouzení; 

c) Třetím krokem bude stanovení plošného pokrytí nadzemními požárními 

hydranty; 

d) Čtvrtým krokem bude stanovení plošného pokrytí podzemními požárními 

hydranty; 

e) Pátým krokem bude vyhodnocení plošného pokrytí v rámci zájmové lokality, jak 

nadzemními, tak podzemními hydranty. 

K zajištění úplného procesu vyhodnocení byl nezbytný sběr informací a podkladů,  

jako jsou právní předpisy (náležité zákony, vyhlášky, OZV města), normativní předpisy 

(náležité normy ČSN), dokumenty a ústně poskytnuté informace prostřednictvím 

odpovědných osob společnosti ČEVAK, nynější mapové podklady (vodovodní síť) a vlastní 

fotodokumentace. 
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9.1 Vyhodnocovací metoda 

Vyhodnocení je zpracováno na jednoduchém principu, kdy každý z posuzovaných 

parametrů bude vyhodnocen na stupnici od 1 do 3. Vyhodnocovací parametry: 

a) Vizuální stav – identifikátor technického stavu z hlediska vizuálního vyhodnocení 

(ukotvení a manipulovatelnost odběrného místa, stav materiálu – například rez, 

praskliny); 

b) Dostupnost pro požární techniku – identifikátor hodnocení na základě příjezdových 

komunikací k vnějším odběrným místům požární vody;  

c) Manipulační plocha okolo odběrného místa – trvale zajištěný přístup pro obsluhu 

armatur vnějšího odběrného místa; 

d) Značení – identifikátor, zda nadzemní požární hydranty mají značící štítek 

s vybranými informacemi (DN, PN, TYPE). 

 

Vizuální stav je vyhodnocen na základě technického stavu z hlediska vizuálního: 

 1 - bude vyhovovat všem kritériím v bodě a) této kapitoly; 

 2 - jedna z kritérií podle bodu a) této kapitoly bude nevyhovující; 

 3 - pokud  bude udělena, pokud nebude splněno 2 a více kritérií. 

 

Dostupnost pro požární techniku je ohodnocena na základě vzdálenosti od přístupové 

komunikace umožňující příjezd k vnějším odběrným místům: 

 1 - příjezdová komunikace bude vzdálena do 1 m od zdroje vody; 

 2 - vzdálenost příjezdové komunikace bude mezi 1 – 9 m od odběrného místa; 

 3 - vzdálenost odběrného místa od komunikace bude 9 a více metrů. 
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Manipulační plocha okolo odběrného místa je na základě volné manipulační plochy okolo 

hydrantu, tvořeného radiusem: 

 1 - Pokud volná plocha okolo hydrantu bude tvořit minimálně radius o poloměru  

1 m; 

 2 - plocha s poloměrem 1 m okolo hydrantu bude alespoň z poloviny volná; 

 3 -  nesplňuje požadavky ani jednoho z předchozích dvou. 

 

Značení se týká pouze nadzemních hydrantů. Hodnotí se pouze ve dvou stupních 1 a 3: 

 1 - Pokud hydrant bude mít čitelný a nepoškozený značící štítek; 

 3 - Pokud hydrant bude mít nečitelný, poškozený štítek, nebo ho vůbec mít nebude. 

 

Slovní hodnocení: 

 1 - vyhovující 

 2 - uspokojující 

 3 – nevyhovující 

 

9.2 Vyhodnocení nadzemních požárních hydrantů 

Zájmová oblast sídliště Máj prošla před několika lety revitalizací za několik set milionů 

korun, která se týkala i vnějších odběrných míst [33]. Díky této revitalizaci problematika 

vizuálního stavu všech nadzemních požárních hydrantů dopadla na výbornou.  

Každý z hydrantů byl bez viditelného poškození a pevně ukotvený viz fotodokumentace 

v příloze č. 8. 

 Co se týká dostupnosti požární techniky k odběrnému místu, tak u 6 z nich mohou hasiči 

zastavit přímo, zbytek má příjezdovou komunikaci do vzdálenosti max. 9 m.  

Manipulační plocha okolo odběrného místa v 10 případech dopadla na výbornou - prostor 

okolo byl více než 1 m. Pouze ve třech případech nebyla zcela volná plocha  

pro manipulování a dva hydranty se nacházely v roští viz příloha č. 8.  
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Označené štítky mělo pouze 6 hydrantů. Zbylé byly nečitelné nebo nenalepené viz příloha 

č. 8. 

Kompletní vyhodnocení všech nadzemních hydrantů je k naleznutí v tabulce č. 7. 

 

Tabulka 7: Vyhodnocení stávajícího stavu nadzemních požárních hydrantů 

Číslo 

hydrantu 

Vizuální stav Dostupnost pro 
požární 

techniku 

Manipulační  
plocha okolo  

odběrného místa 

Značení 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 2 1 

4 1 2 2 3 

5 1 2 3 1 

6 1 1 1 3 

7 1 1 1 3 

8 1 2 1 3 

9 1 2 1 3 

10 1 2 3 1 

11 1 2 2 3 

12 1 1 1 3 

13 1 2 1 1 

14 1 2 1 3 

15 1 2 1 3 

 

 

9.3 Vyhodnocení podzemních požárních hydrantů 

Při kontrole podzemních požárních hydrantů se hodnotily pouze tři kritéria 

 vizuální stav; 

 dostupnost pro požární techniku; 

 manipulační plocha okolo odběrného místa.  
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Pozn.: Z důvodu podzemního umístění hydrantů jsem nehodnotil značící štítky. 

 

Vizuální stav podzemních požárních hydrantů byl ve dvou případech nevyhovující 

 viz příloha č. 9.  

Dostupnost pro požární techniku je bezproblémová ve 4 případech, kdy příjezdová 

komunikace vede přímo k hydrantům. V dalších 4 případech je zajištěn přístup max. 9 m  

od zásobiště. Jeden z hydrantů jsem vyhodnotil jako nevyhovující z důvodu neprůjezdnosti 

do areálu ZŠ Máj, kde se hydrant nachází viz příloha č. 9. 

Z pohledu manipulační plochy - 8 hydrantů má kolem sebe radius volné plochy 1 m  

a více, pouze jeden hydrant jsem shledal uspokojujícím z důvodu mírně omezené 

manipulace vůči okolí. 

Kompletní vyhodnocení všech podzemních hydrantů je k naleznutí v tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Vyhodnocení stávajícího stavu podzemních požárních hydrantů 

Číslo 

hydrantu 

Vizuální stav Dostupnost pro 
požární 

techniku 

Manipulační  
plocha okolo  

odběrného místa 

1 1 3 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

4 3 2 1 

5 1 2 1 

6 1 1 1 

7 1 1 1 

8 1 2 1 

9 3 2 2 
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9.4 Vyhodnocení plošného pokrytí nadzemními požárními hydranty 

Na základě rozmístění nadzemních požárních hydrantů (viz obrázek č. 8) jsem zkoumal 

plošné pokrytí zájmové oblasti sídliště Máj, které pokrývá vzdálenosti hydrantu  

od objektu. Toto vyhodnocení jsem vypracoval podle bodu č. 5 platné normy ČSN 73 0873. 

Dle projektové dokumentace vybraných domů v zájmové lokalitě jsem podle tabulky 1, 

konkrétně číslo položky 2 a 3 výše uvedené normy, zvolil vzdálenost hydrantu od objektu 

150 m. Poté jsem vložil mapu do programu autocad od společnosti autodesk, nastavil 

měřítko odpovídající velikosti mapě a zakreslil.  

Podle obrázku č. 11 je nadzemními požárními hydranty pokryto více než 80 % oblasti. 

Obrázek 11: Plošné pokrytí nadzemními požárními hydranty v zájmové oblasti 
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9.5 Vyhodnocení plošného pokrytí podzemními požárními hydranty 

Na základě rozmístění podzemních požárních hydrantů viz obrázek č. 9 jsem zkoumal plošné 

pokrytí zájmové oblasti sídliště Máj, co se týká pokrytí vzdálenosti hydrantu  

od objektu. Postup vyhodnocení byl totožný s postupem vyhodnocování plošného pokrytí 

nadzemních požárních hydrantů té samé oblasti.  

Podle obrázku č. 12 je podzemními požárními hydranty pokryto více než 60% oblasti. 

Obrázek 12: Plošné pokrytí podzemními požárními hydranty v zájmové oblasti 
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9.6 Vyhodnocení plošného pokrytí nadzemními a podzemními požárními 

hydranty  

Dle mapy rozmístění podzemních a nadzemních hydrantů viz obrázek č. 10 a plošného 

pokrytí viz obrázek č. 11 a 12 jsem udělal celkové vyhodnocení plošného pokrytí požární 

vodou z podzemních a nadzemních požárních hydrantů napojených na veřejnou vodovodní 

síť. 

Podle obrázku č. 13 je souhrnem podzemních a nadzemních požárních hydrantů pokryto  

100 % zastavěné plochy zájmové oblasti sídliště Máj. 

Obrázek 13: Plošné pokrytí podzemními a nadzemními požárními hydranty v zájmové  

oblasti 
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9.7 Návrh optimalizace zájmové oblasti 

Na základě přechozího vyhodnocení si troufám říci, že zájmová oblast sídliště Máj  

je z pohledu zabezpečení dodávky požární vody skrze využití hydrantové sítě ve velmi 

dobrém stavu.  

Největší problém shledávám v příjezdových komunikacích a  dostupnosti požární techniky 

k odběrným místům. Problém je zejména silná hustota osídlení na relativně malém sídlišti, 

čímž dochází k nedostatečné kapacitě parkovacích míst, která bývají ve většině případů plná. 

Místní lidé a lidé z okolních domů pak parkují mimo místa tomu vyhrazená a může dojít 

k situaci, kdy není možný průjezd s technikou HZS Jihočeského kraje k vnějším odběrným 

místům nebo zásahu. Na základě tohoto poznatku navrhuji vybudování nových parkovacích 

míst s minimální kapacitou 200 automobilů. Z důvodu husté zástavby jsou jediným 

vhodným řešením podzemní garáže.  

Dalším problémem je plocha okolo požárních hydrantů pro manipulaci příslušníku HZS 

s armaturami. Při vyhodnocování nebyla manipulační plocha okolo hydrantu 3 m2 z důvodu 

blízkosti odpadních kontejnerů nebo jeho umístění bylo v křovinatém porostu. Při pohledu 

na datum poslední revize požárních hydrantů je návrhem řešení tohoto nedostatku ona 

samotná kontrola v častějších intervalech než doposud. Tím by se vyřešil i problém týkající 

se nadzemních požárních hydrantů, kterým je značení. U více než poloviny kontrolovaných 

hydrantů byl značící štítek nečitelný nebo nebyl vůbec. 

Při vyhodnocení plošného pokrytí nadzemními a podzemními požárními hydranty  

bylo zjištěno, že zájmová oblast má pokrytí požární vodou 100 %, viz kapitola 9.6,  

čímž je shledána jako vyhovující a není potřeba návrhu na revitalizaci. 
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10. Závěr 

Předkládaná Bakalářská práce „Zásobování požární vodou z veřejné vodovodní sítě města 

České Budějovice“ podává přehledný pohled na zdroje vody a zabezpečení požární vodou. 

Jasně definuje zabezpečení požární vodou z přirozených, umělých a víceúčelových zdrojů.   

Bakalářská práce se ve své první části, která je teoretickým podkladem, zabývá definicí 

vybraných právních a normativních předpisů, zejména vybraných zákonů, vyhlášek a norem, 

povinnosti právnických osob, fyzických osob a obcí na úseku požární ochrany,  

a charakteristika zdrojů vod na území České republiky včetně zabezpečení vody z vodovodní 

sítě. 

V praktické části jsem se věnoval podrobné analýze zabezpečení zdrojů požární vody 

v zájmové lokalitě sídliště Máj v Českých Budějovicích, popisem aktuálního stavu veřejné 

vodovodní sítě a jednotlivých nadzemních i podzemních požárních hydrantů. Součástí bylo 

zakreslení těchto odběrných míst do mapy s vyznačenou vodovodní sítí.  

Cílem práce bylo provést vyhodnocení analýzy zájmové lokality. Bylo zjištěno, že sídliště 

je prioritně zásobeno požární vodou z veřejné vodovodní sítě prostřednictvím hydrantové 

soustavy. Vedlejším zdrojem vody byl shledán přirozený zdroj požární  

vody - Starohaklovský rybník. Každý z hodnocených hydrantů byl zánovní a po stránce 

vizuálně – technické zhodnocen jako vyhovující. Obdobně prošly kontrolou i podzemní 

požární hydranty, které byly taktéž vyhovující, vyjma dvou, které podle vyhodnocovacích 

kritérií byly shledány zcela nevyhovujícími.  

Jedním z velice důležitých faktorů při zásobování požární vody hydrantovou sítí je právě 

dostupnost a příjezdové komunikace k těmto odběrným místům. Vyhodnocením tohoto 

parametru v zájmové lokalitě bylo zjištěno, že pouze u 10 z celkového počtu 24. 

posuzovaných hydrantů by byl možný příjezd požární techniky přímo k hydrantu. Problém 

spočívá v silné hustotě osídlení na relativně malém sídlišti, čímž dochází k nedostatečné 

kapacitě parkovacích míst a místní lidé pak parkují mimo místa tomu vyhrazena. Jedním 

z možných řešení je výstavba podzemních garáží s minimální kapacitou 200 automobilů. 

Při vyhodnocování parametru plošného pokrytí podzemními a nadzemními požárními 

hydranty bylo zjištěno, že zájmová oblast je ze 100 % pokryta požární vodou 
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Příloha č. 1 

 Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 ČSN EN 671-1, ČSN EN 671-2, ČSN EN 671-3 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové 

systémy 

 ČSN 75 0150 Vodní hospodářství - Názvosloví vodárenství 

 ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 

 ČSN 75 5411 Vodárenství – Vodovodní přípojky 

 ČSN 13 6503/05/06/07/80/82 Armatury vodárenské 

 ČSN 13 0010 Potrubí a armatury – Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 

 ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje 

 ČSN EN 1074-6 (13 7111) Armatury pro zásobování vodou 

 ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

 ČSN 013462 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy vodovodů 

 ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části. Definice a výběr jmenovitého potrubí 

 ČSN 13 6602 Požární hydranty. Technické předpisy 

 ČSN 13 6610 Podzemní hydranty PN 10. Rozměry 

 ČSN 13 6620 Nadzemní hydranty PN 10. Rozměry 

 ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských nádrží staveb vodník tlakem 

 ČSN 75 0124 Vodní hospodářství – Terminologie vodních nádrží a zdrží 

 ČSN EN 1295-1 (75 2010) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatě-

žovací podmínky 

 ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů 

 ČSN 75 5040 Vodárenství, nouzové zásobování vodou 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost – Nevýrobní objekty 
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 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

 ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 

 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
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Příloha č. 2 

Tabulka 9: Seznam zdrojů vody k hašení požárů v okrese České Budějovice [27] 

Obec: Katastrální území (část 

obce) 
Zdroj vody: Další zdroj vody 

Adamov   Hydrant. Síť Požární nádrž 

Borek   Hydrant. Síť   

Borovnice   Požární nádrž   

Boršov nad Vl-

tavou 

  

  

  

  Hydrant. Síť Řeka Vltava 

Jamné Požární nádrž   

Poříčí Řeka Vltava   

Zahorčice Požární nádrž   

Bošilec   Požární nádrž Rybník "Bošilecký" 

Branišov   Hydrant. Síť   

Břehov   Nádrž "Sádka" Nádrž "Obecnice" 

Čakov 

  

  

  Hydrant. Síť Rybník   

Čakovec Hydrant. Síť Rybník 

Holubovská Bašta     

Čejkovice   Hydrant. Síť Požární nádrž 

České Budějo-

vice 2 

  

  

  

  

  

  

  Hydrant. Síť Řeka Vltava 

České Budějovice 2 Hydrant. Síť Rybník "Starý Haklov-

ský" 

České Budějovice 3 Hydrant. Síť   

České Budějovice 4 Hydrant. Síť Rybník "Kamenný" 

České Budějovice 5  Hydrant. Síť Dobrovodský potok 

České Budějovice 6 Hydrant. Síť Řeka Vltava, Malše 

České Budějovice 7 Hydrant. Síť   

Dasný   Hydrant. Síť Požární nádrž 

Dívčice 

  

  

  

  

  Hydrant. Síť Rybník "Nová" 

Česká Lhota Hydrant. Síť Požární nádrž 

Dubenec Hydrant. Síť Požární nádrž 

Novosedly Hydrant. Síť   

Zbudov Hydrant. Síť Požární nádrž 

Dobrá Voda   Hydrant. Síť Dobrovodský potok 

Doubravice   Hydrant. Síť Požární nádrž 
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Doudleby 

  

  Hydrant. Síť Řeka Malše 

Straňany Hydrant. Síť   

Drahotěšice   Rybník - omez. kap.   

Dříteň 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Hydrant. Síť Rybník 2x 

Chvalešovice Rybník 2x   

Libiv     

Malšeice Rybník 2x   

Radomilice Rybník    

Strachovice Rybník   

Velice Hydrant. Síť Rybník 

Zábaltí Hydrant. Síť Požární nádrž 

Zábaltíčko Hydrant. Síť Rybník 2x 

Dubičné 

  

  Hydrant. Síť Požární nádrž 

Malé Dubičné Rybník "Stašků"   

Dubné 

  

  

  

  Hydrant. Síť Rybník "Kašpárek", 

"Doubí" 

Jaronice Hydrant. Síť Požární nádrž 

Křenovice Hydrant. Síť Rybník "Struhák" 

Třebín Hydrant. Síť Rybník "Městský" 

Dynín 

  

  Požární nádrž   

Lhota Požární nádrž   

Habří   Hydrant. Síť Rybník 

Heřmaň   Hydrant. Síť Požární nádrž 

Hlavatec   Požární nádrž   

Hlincova Hora   Hydrant. Síť Požární nádrž 

Hluboká nad Vl-

tavou 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Hydrant. Síť Řeka Vltava 

Bavorovice Řeka Vltava   

Hroznějovice     

Jeznice     

Kostelec     

Líšnice Požární nádrž   

Munice Rybník   

Poněšice     

Purkarec Řeka Vltava   
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Homole 

  

  

  Hydrant. Síť Požární nádrž 2x 

Černý Dub Hydrant. Síť Rybník "Černodubský" 

Nové Homole Hydrant. Síť Rybník "Černodubský" 

Hosín 

  

  Požární nádrž   

Dobřejovice Požární nádrž   

Hradce       

Hrdějovice 

  

  Hydrant. Síť   

Opatovice Hydrant. Síť Potok "Čertík" 

Hůry   Hydrant. Síť   

Hvozdec   Požární nádrž   

Chotýčany   Hydrant. Síť   

Jankov 

  

  Požární nádrž   

Holašovice Rybník "Kyselov"   

Jivno   Požární nádrž   

Kamenný Újezd 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Hydrant. Síť   

Březí     

Bukovec     

Kosov Hydrant. Síť   

Krasejovka Rybník   

Milíkovice Rybník   

Opalice     

Radostice     

Rančice     

Komařice 

  

  

  

  Řeka Stropnice   

Pašínovice Rybník "Pašínovický"   

Sedlo Požární nádrž   

Strádov     

Kvítkovice       

Ledenice 

  

  

  

  

  

  Hydrant. Síť Rybník 4x 

Ohrazení Hydrant. Síť Požární nádrž 

Ohrazeníčko Rybník   

Růžov     

Zaliny Hydrant. Síť Rybník "Punčocha" 

Zborov Hydrant. Síť Rybník 

Libín   Požární nádrž   
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Slavošovice Požární nádrž   

Spolí Rybník "Návesný"   

Libnič 

  

  Hydrant. Síť   

Jelmo Rybník   

Lipí 

  

  Hydrant. Síť   

Kaliště u Lipí Rybník   

Lišov 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Hydrant. Síť Rybník 3x 

Červený Újezdec     

Hrutov Požární nádrž   

Hůrky Pož.hradítko Hůrecký 

potok 
  

Kolný Požární nádrž   

Levín Požární nádrž   

Lhotice Požární nádrž   

Miletín Požární nádrž Miletínský potok 

Slověnice Miletínský potok   

Velechvín Rybník "Velechvínský"   

Vlkovice Rybník "Vlkovický   

Litvínovice 

  

  

  Hydrant. Síť Rybník "Dolní" 

Mokré Požární nádrž   

Šindlovy Dvory Rybník "Šindlovský   

Ločenice 

  

  Hydrant. Síť Požární nádrž 

Nesměnň Požární nádrž Rybník "Horní" 

Mazelov   Hydrant. Síť Požární nádrž 

Mokrý Lom 

  

  

  Požární nádrž   

Labuť     

Polžov     

Mydlovary   Rybník   

Nákaří   Rybník "Plavnice" Rybník "Čekánek" 

Nedabyle   Požární nádrž   

Neplachov   Požární nádrž   

Nová Ves 

  

  Hydrant. Síť Požární nádrž 

Hůrka Hydrant. Síť   

Olešník 

  

  Hydrant. Síť Rybník, koupaliště 

Chlumec Hydrant. Síť Rybník 
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  Nová Ves Rybník   

Pištín 

  

  

  

  Hydrant. Síť Rybník 

Češňovice Hydrant. Síť Rybník 

Pašice Rybník "Pašický"   

Zálužice Rybník "Bezdrev"   

Planá   Hydrant. Síť Řeka Vltava 

Plav   Řeka "Malše"   

Radošovice 

  

  Požární nádrž   

Tupesy Požární nádrž   

Roudné   Hydrant. Síť Řeka Malše 

Rudolfov 

  

  Hydrant. Síť Rybník "Králov-

ský","Kačer" 

Hlinsko Rybník   

Římov 

  

  

  

  Hydrant. Síť   

Branišovice Požární nádrž   

Dolní Stropnice Požární nádrž   

Vesce     

Sedlec 

  

  

  

  

  Hydrant. Síť Rybník "Mlýn-

ský","Panský" 

Lékařova Lhota Hydrant. Síť   

Malé Chrášťany Požární nádrž   

Plástovice Požární nádrž   

Vlhlavy Hydrant. Síť Rybník "Vlhlavský" 

Slavče 

  

  

  

  

  Rybník "č.1" Rybník "Slavče" 

Dobrk. Lhotka Požární nádrž   

Keblany Rybník   

Lniště Hydrant. Síť   

Mohuřice Rybník   

Srubec 

  

  Hydrant. Síť Rybník 

Stará Pohůrka Hydrant. Síť   

Staré Hodějo-

vice 
  Hydrant. Síť Požární nádrž 

Strážkovice 

  

  

  Požární nádrž   

Lomec Požární nádrž   

Řevnovice Požární nádrž   

Strýčice   Hydrant. Síť   



68 

 

Střížov   Požární nádrž Rybník 

Svatý Jan nad 

Malší 

  

  

  Hydrant. Síť   

Chlum  Rybník   

Sedlec Rybník   

Ševětín   Hydrant. Síť   

Štěpánovice   Hydrant. Síť Požární nádrž 2x 

Temelín 

  

  

  

  

  

  Hydrant. Síť Rybník 2x, požární ná-

drž 

Kočín Rybník 2x   

Lhota pod Horami Hydrant. Síť Požární nádrž, rybník 

Litoradlice Rybník   

Sedlec u Temelína Hydrant. Síť Rybník 

Zvěrkovice Rybník   

Úsilné   Hydrant. Síť   

Včelná   Hydrant. Síť   

Vidov   Hydrant. Síť   

Vitín   Hydrant. Síť Požární nádrž 

Vlkov   Požární nádrž   

Vrábče 

  

  

  

  Hydrant. Síť Požární nádrž 

Koroseky Hydrant. Síť Rybník 

Kroclov     

Slavče u Vrábče Rybník   

Vráto   Hydrant. Síť Požární nádrž 

Záboří 

  

  

  Rybník "kamenný"   

Dobčice Rybník 2x   

Lipanovice Hydrant. Síť Rybník 

Zahájí   Hydrant. Síť Požární nádrž 

Závraty   Rybník "Závratský"   

Zliv   Hydrant. Síť Rybník "Bezdrev" 

Zvíkov   Rybník   

Žabovřesky 

  

  Hydrant. Síť Požární nádrž 

Dehtáře Hydrant. Síť Rybník "Dehtář" 
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Příloha č. 3 

Tabulka 10: Jmenovitý vnitřní průměr, počet a délka potrubí 

 

 

 

 

  

Světlost potrubí DN (mm) Počet (ks) Délka (m) 

32 6 38 171 

40 9 2 802 

50 11 40 819 

60 64 17 801 

63 29 23 735 

65 6 25 983 

75 1 40 478 

80 400 169 

90 326 3 290 

100 387 7 009 

110 448 21 569 

125 151 17 801 

150 212 179 

160 275 318 

200 342 752 

219 5 20 231 

225 45 396 

250 52 18 844 

300 163 238 

315 1 4 222 

350 6 7 772 

400 103 2 023 

500 67 59 

550 3 427 

600 34 126 

630 29 27 792 

800 6 3 357 

1 000 9 18 672 
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Příloha č. 4 

Tabulka 11: Staří vodovodní sítě [31] 

Rok pořízení Délka (m) % 

0-9 31417,7 11% 

10-19 54037,9 18% 

20-29 30803,4 10% 

30-39 45569,9 15% 

40-49 43965,4 15% 

50-59 56365,6 19% 

60-69 14674,0 5% 

70-79 13,2 0% 

80-89 6175,2 2% 

90-99 11145,9 4% 

130-139 45,4 0% 
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Příloha č. 5 

Tabulka 12: Opotřebení vodovodní sítě při průměrné životnosti vodovodu 80 let[31] 

  Opotřebení 

(%) 

Délka 

(m) % 

0-9 21097,1 7% 

10-19 40987,5 14% 

20-29 38915,7 13% 

30-39 20436,8 7% 

40-49 40391,8 14% 

50-59 31358,1 11% 

60-69 50696,7 17% 

70-79 30582,4 10% 

80-89 2367,7 1% 

90-100 219,9 0% 

>100 17159,9 6% 
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Příloha č. 6 

Západní větev 

Úsek 1 A ÚV Plav - VDJ Včelná - VDJ Hlavatce 

Z ÚV Plav je voda čerpána do vodojemu Včelná 36 000 m3 (462,00 / 456,00 m n.m.) řadem 

DN 1 000 délky 2 972 m, odkud je gravitačně přiváděna do vodojemu Hlavatce 8 000 m3 

(424,00 / 419,00 m n.m.) řadem DN 1 000 délky 24 640 m.  

Úsek 1 – 3  VDJ Včelná - České Budějovice -  Hluboká nad Vltavou 

Z VDJ Včelná je voda čerpána do VDJ Včelná – Benzina 400 m3 (486,00 / 481,00 m n.m.) 

zásobující přes ATS obec Včelná. Z VDJ Včelná vede řad DN 1000 přes šachtu Litvínovice  

do II. tl. pásma Č. Budějovic s odbočkou do obcí Homole, Nová Homole a do VDJ Černý 

Dub 50 m3 (441,80 / 439,00 m n.m.), z něhož je voda čerpána do obce Černý Dub. Přes 

rozvodnou síť Č. Budějovic pokračuje řad z VDJ Včelná do Hluboké nad Vltavou. Město 

Hluboká n. Vltavou je zároveň zásobeno i řadem z VDJ Hosín I  

Na řadu z Č. Budějovic do Hluboké n/Vl .jsou zřízeny odbočky na Č. Vrbno a ČOV 

Hrdějovice a přes RŠ do Bavorovic. 

Úsek 1 – 3 - 1 Hluboká nad. Vltavou – VDJ Zliv 

Z Hluboké nad Vltavou natéká voda zásobním řadem do VDJ Zliv I a do ČS ÚV Zliv. . Na 

řadu jsou zřízeny odbočky do Bezdrevské Bašty a do Munic.  

Úsek 1 – 3 - 2 VDJ Zliv - ČS Olešník - VDJ Chlumec 

VDJ Zliv I je zdrojem pitné vody obce Zliv, která je zásobena i z VDJ Zliv II a řadu Zliv – 

MAPE. Do věžového VDJ Zliv II 100 m3 (447,90 / 443,10 m n.m.) je voda čerpána ČS Zliv 

z řadu Hluboká nad Vltavou – Zliv. Z ČS Zliv je voda též dopravována výtlačným řadem do 

VDJ Chlum 300 m3 (472,40 / 468,40 m n.m.). Z tohoto VDJ pokračuje řad do ČS Olešník a 

dále do VDJ Chlumec. 

Na trase z VDJ Chlum do ČS Olešník jsou z řadu dvě odbočky: 

 Jedna odbočka gravitačně zásobuje obce Zahájí, Mydlovary a Zbudov, odbočka 

pokračuje do MAPE, 

 druhá odbočka těsně před ČS Olešník zásobuje obec Olešník 

ČS Olešník: 
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Z ČS Olešník se čerpá voda do dvou směrů. Prvním výtlačným řadem do VDJ Dříteň 500 

m3 (470,87 / 467,57 m n.m.) odkud voda gravitačně napájí dva zásobní řady 

 jednen gravitační řad zásobuje obce Dříteň, Libiv, Velice a Nákří, 

 druhý gravitační řad zásobuje Malešice a Chvalešovice s odbočkou přes ATS 

obec Kočín.  

Druhý směr čerpání z ČS Olešník je na VDJ Chlumec z kterého se zásobuje gravitačně obec 

Chlumec a též gravitačně z něj natéká voda do PK Purkarec 50 m3 (428,20 / 425,70 m n.m.) 

zásobující obec Purkarec. 

Úsek 1 – 4 ČS Dubné - VDJ Lipí 

Obec Dubné je zásobena odbočkou z řadu VDJ Včelná – VDJ Hlavatce, za obcí je voda 

čerpána ČS Dubné jednak do VDJ Lipí 100 m3 (499,00 / 496,00 m n.m.), který je zároveň 

dotován z prameniště Lipí, a zároveň přes AT stanici do Lipí a Kaliště u Lipí. Z VDJ Lipí 

natéká voda gravitačně do VDJ Habří, z něhož je zásobena obec Habří. 

Úsek 1 – 5 ČS Čakov - VDJ Jankov 

Odbočka má dvě větve. První je voda čerpána přes ČS Čakov do VDJ Jankov 300 m3 

(498,10 / 494,80 m n.m.), který zásobuje jednak Čakovec a Čakov a dále přes ATS Jankov 

obec Jankov. Druhá větev přivádí vodu do Žabovřesek a přes redukční šachtu do Jaronic a 

Křenovic. 

Úsek 1 – 6  VDJ Hlavatce - Češňovice 

Z VDJ Hlavatce je voda přiváděna do obcí Hlavatce, Sedlec, Vlhovy a Malé Chrášťany a 

přes redukci tlaku Plástovice, Pašice, Pištín a Češnovice. 

Úsek 1 – 7  VDJ Hlavatce - Dívčice 

Z VDJ Hlavatce jsou zásobeny obce Lékařova Lhota, Novosedly, Česká Lhota, Dubenec a 

Dívčice. 

Z ČS Hlavatce je voda čerpána třemi řady: 

Úsek 1 – 1 – Hlavatce – VDJ Zdoba–čs Sudoměřice – VDJ Hodušín 

úsek 1 – 1 část A  VDJ Hlavatce - VDJ Zdoba Pitná voda je je vedena výtlačným řadem 

DN 500 délky 19 951 m do VDJ Zdoba 3 000 m3 (560,00 / 555,00 m n.m.).  

Z řadu VDJ Hlavatce – VDJ Zdoba vedou odbočky přes redukci tlaku do:  

 VDJ Záblatí 100 m3 (432,00 / 429,00 m n.m.), který gravitačně zásobuje obce 

Záblatí, Záblatíčko a Radomilice, [29] 
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VDJ Číčenice 250 m3, tento se v současnosti dokončuje a bude zásobovat obce Číčenice, 

Strpí a Újezdec. 

Z VDJ Zdoba je zásobena jaderná elektrárna Temelín a obec Litoradlice [29]. 
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Příloha č. 7 

Severní větev 

Úsek 2 

Z ÚV Plav je voda čerpána do vodojemu Hosín II 12 000 m3 (462,00 / 457,00 m n.m.) řadem 

ocel DN 1 000 délky 15 255 m, a odkud je dále čerpána do vodojemu Chotýčany 12 000 m3 

(535,00 / 530,00 m n.m.) řadem ocel DN 1 000 délky 4 885  m. Odtud voda natéká gravitačně 

směrem na Veselí nad Lužnicí do RŠ Veselí řadem DN 1000 délky 19 966 m Z RŠ pokračuje 

gravitační řad DN 1000 délky 2797 m a DN 800 délky  29 175 m do VDJ Čekanice zásobující 

Tábor a gravitační řad DN 400 délky 8482 m do VDJ Pleše 3360m3 (501,5/496,5), ze kterého 

je voda čerpána do VDJ Děbolín 4 200 m3 (536,20 / 541,20 m n.m.). Odtud natéká gravitačně 

do J. Hradce a přes ČS Hvězdárna o kapacitě 40 l/s do VDJ Fedrpuš 2 800 m3 (540,1 / 535,1 

m n.m.) a dále je propojen přes úpravnu vody Hamr až do VDJ Třeboň, ze kterého je pitnou 

vodou zásobeno město Třeboň. 

Z VDJ Čekanice voda gravitačně natéká do ÚV Tábor, která slouží jako záložní zdroj pro 

město Tábor a odtud se přečerpává do VDJ ČS Všechov. Z VDJ Všechov se voda čerpá do 

VDJ Hodušín a dále gravitačně teče do Milevska. 

Úsek 2 – A ÚV Plav - VDJ Chotýčany – šachta Veselí nad Lužnicí 

Z ÚV Plav je voda čerpána do VDJ Heřmaň 400 m3 (470,00 / 465,00 m n.m.), z něhož jsou 

zásobeny obce Plav, Heřmaň, Borovnice a Nová Ves.  

Na výtlačném řadu ÚV Plav – VDJ Hosín II je vybudována odbočka do Vidova a dále šachta 

Hodějovice, ze které voda natéká do VDJ a ČS Staré Hodějovice 4 000 m3 (462,00 / 457,00 

m n.m.). Z tohoto vodojemu je voda dopravována do Českých Budějovic,VDJ Srubce a VDJ 

Hůrka.  

Z následující šachty Dubičné na výtlačném řadu natéká voda do VDJ Dubičné 5 000 m3 

(462,00 / 457,00 m n.m.), z něhož je čerpána voda do VDJ Rudolfov III, do Dobré Vody a 

do Nového Vráta.  

Z VDJ Hosín II natéká voda gravitačně do VDJ a ČS Hosín I a dále je výtlačným řadem 

dopravována čerpací stanicí Hosín II do VDJ Chotýčany. Odtud voda natéká do 

VDJ VAÚ Chotýčany 100 m3, z něhož jsou přes RŠ zásobovány Dobřejovice. 
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ATS Chotýčany dopravuje vodu z VDJ Chotýčany do obcí Chotýčany, Lhotice, Kolný a 

Velechvín.  Z VDJ Chotýčany voda déle pokračuje gravitačně do šachty Veselí n. Lužnicí. 

Úsek 2 – 3  VDJ Staré Hodějovice - VDJ Hůrka - VDJ Srubec 

Z VDJ Staré Hodějovice je voda přečerpána do VDJ Srubec 500 m3 (542,00 / 539,00 m 

n.m.) zásobující obec Srubec. AT stanicí je voda dopravována do části Staré Hodějovice, 

zbývající část gravitačně zásobuje VDJ St. Hodějovice. Z VDJ St. Hodějovice se voda čerpá 

do VDJ Hůrka 300 m3 (531,00 / 527,00 m n.m.), z něhož jsou gravitačně zásobeny přes RŠ 

Nedabyle a Doubravice, dále Nová Ves, Borovnice a Heřmaň. Gravitačně je voda přiváděna 

i do části obce Hůrka, zbývající část se zásobuje z VDJ Hůrka přes AT stanici. VDJ Staré 

Hodějovice patří mezi jeden z vodojemů pro zásobování Českých Budějovic. 

Úsek 2 – 4 - 1  VDJ Dubičné - Rudolfov - Hůry 

Z VDJ Dubičné 5000 m3 (462/457m n.m.)se voda čerpá výtlačným řadem do VDJ Rudolfov 

III-Hlincova Hora 2000m3 (513,5/508,5 m n.m.) z kterého voda natéká přes rozvodnou síť 

II. tl. pásma města Rudolfov do II. tl. pásma Adamova a dále do II. tl. pásma Hůr. I. tl. pásmo 

Adamova a Hůr zásobuje VDJ Hůry 300 m3 (529,00 / 525,00 m n.m.). I. tl. pásmo Rudolfova 

je zásobeno z VDJ Rudolfov I – Veselka 100 m3 (510,55 / 507,55 m n.m.), do III. tl. pásmo 

je voda gravitačně přiváděna z VDJ Rudolfov II – Baba 250 m3 (545,00 / 542,00 m n.m.), 

jehož zdrojem je přečerpaná voda z prameniště Trubky. 

Úsek 2 – 4 - 2  VDJ Dubičné - VDJ Rudolfov - Dobrá Voda 

Z VDJ Rudolfov III je voda dopravována přes ATS Kodetka do Hlincovy Hory. Přes další 

AT stanici jsou z VDJ Rudolfov III zásobeny dvě tlaková pásma Dubičného. Zároveň 

z vodojemu voda gravitačně natéká do VDJ Dobrá Voda 100 m3 (493,00 / 489,00 m n.m.), 

z něhož je zásobena Dobrá Voda a Stará Pohůrka. Část rozvodné vodovodní sítě Dobré Vody 

je dotována vodou z VDJ Dubičné I. 

Úsek 2 – 5  VDJ Hosín - VDJ Hůry - VDJ Lišov 

Z  řadu z VDJ Hosín I do Českých Budějovic odbočuje jednak gravitační řad do obce Úsilné 

a dále výtlačný řad přes ČS Úsilné  pro dopravu vody do VDJ Hůry a do VDJ Lišov 650 m3 

(561,70 / 556,70 m n.m.). VDJ Hůry zásobují Libníč a části obcí Adamov a Hůry. Z VDJ 

Lišov vede gravitační řad do Lišova a přes jeho rozvodnou síť voda natéká do VDJ 150 m3, 

z něhož jsou zásobeny Hůry a Sosni. 
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Úsek 2 – 6  VDJ Hosín I - VDJ Těšín - České Budějovice 

Z VDJ Hosín II natéká voda do VDJ Hosín I 4 000 m3 (457,00 / 452,00 m n.m.). Z ČS Hosín 

I je voda čerpána do VDJ Těšín 800 m3 (473,00 / 468,00 m n.m.). VDJ Hosín I zásobuje 

vodou Č. Budějovice a Hrdějovice, ty jsou zároveň zásobeny i z VDJ Těšín.  

Úsek 2 – 7  VDJ Hosín I - VDJ Těšín - VDJ Hluboká - Zámostí 

Z VDJ Hosín I natéká voda i do VDJ Hluboká – Zámostí 500 m3 (442,50 / 439,20 m n.m.). 

Z tohoto řadu vedou odbočky na Č. Budějovice, do Hrdějovic a přes RŠ do Opatovic. Z VDJ 

Těšín je voda čerpána do obce Hosín a gravitačně je z něho zásobena Borek a II. tlakové 

pásmo Hrdějovic.  

Úsek 2 – 9 – 1 SMO Bukovská voda  

Řad Dolní Bukovsko propojuje řad VDJ Zdoba – VDJ Varta II a VDJ Chotýčany – RŠ 

Veselí. Zdrojem vody pro skupinový vodovod jsou vrty, z nichž je surová voda čerpána do 

úpravny vody Dolní Bukovsko. Upravená voda je z ÚV čerpána dvěma směry. Směrem na 

Jindřichův Hradec přes RŠ Veselí, kde je na odbočce vybudován věžový VDJ Bošilec 200 

m3 (498,00 / 494,00 m n.m.) zásobující obec Bošilec. Druhým směrem je voda vedena 

výtlačným řadem do VDJ Smrčí 1 600 m3 (533,00 / 528,00 m n.m.). Z vodojemu teče voda 

gravitačně zpět do ČS D. Bukovsko s gravitační odbočkou do obcí Popovice a Hvozdno, 

která pokračuje jako výtlačný řad přes ATS Hvozdno do Radonic a Drahotěšic. Na řadě VDJ 

Smrčí - ČS D. Bukovsko je zbudována další odbočka, za které je přes RŠ zásobeno D. 

Bukovsko, Pelejovice a Neplachov. Na gravitačním řadě VDJ Smrčí – VDJ Varta I je 

zbudována gravitační odbočka do Bzí, Sobětic a Horního Bukovska, odbočka do Pořežánek 

a přes ATS do Modré Hůrky a Tuchonic, odbočka přes RŠ do Žlutice a Krakovčice, další 

odbočka přes RŠ do Bečice, odbočka do Dobšice a odbočka přes RŠ do Smilovic.  

VDJ Varta II 2x1500 m3 (452,50/447,50 m n.m.) zásobuje II. tl. pásmo, VDJ Varta I 650 

m3 (425,00 / 420,00 m n.m.) zásobuje I. tl. pásmo Týna n. Vltavou. Celé město Týn nad 

Vltavou je vodovodem Dolní Bukovsko (možnost náhradního zásobení města vodou 

z VSJČ). VDJ Varta II zásobuje přes redukci tlaku obec Hněvkovice vodou z VSJČ. 

zásobeno pitnou vodou z úpravny vody Dolní Bukovsko, odkud je voda přivedena přes 

VDJ Smrčí do VDJ Varta II a z něj i do VDJ Varta I. Ve VDJ Varta II je propojena VSJČ 

se skupinovým 
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Úsek 2 – 9 – 2 SMO Bukovská voda - Ševětín - Vitín 

Z VDJ Chotýčany natéká voda gravitačně do RŠ Veselí. Odbočky na řadu přivádějí vodu do 

Chotýčan – nádraží a do Ševětína. Obce Ševětín a Vitín jsou zásobovány ze skupinového 

vodovodu Dolní Bukovsko. VDJ Ševětín 250 m3 (533,60 / 529,10 m n.m.) je v současné 

době umístěn za spotřebištěm, a proto slouží pouze jako rezerva v případě poruch či oprav 

na vodovodních řadech.  

Úsek 3 – 2 – 2 VDJ Netřebice – Velešín – Římov 

Zásobní řad VDJ Netřebice - Velešín - VDJ Římov je gravitační, tlakově regulovaný 

redukčním ventilem v šachtě pod Netřebicemi, z LTH DN 200 délky 5 220 m. Řad končí ve 

věžovém VDJ Velešín 120 m3 ( max.hl. 575.77 m n.m. ). Cca 0,4 km před věžovým VDJ je 

z řadu provedena vodoměrem měřená odbočka LTH DN 100 délky 2 850 m, kterou je 

přiváděna voda do VDJ Vesce 150 m3 pro obec Římov.  

 

Zásobní řad Velešín - Velešín nádraží – šachta Markvartice je z LTH DN 200 délky 2 260 

m. Řad začíná napojením na zásobní řad Netřebice - Velešín - Římov v místě odbočky pro 

Římov, směřuje k nádraží Velešín, kde je provedena odbočka pro místní zástavbu a dál po-

kračuje až do AŠ Markvartice. Zde je propojen se zásobním řadem AŠ Jeroným – šachta 

Markvartice – Dolní Třebonín. Tento propoj je při běžném provozu trvale uzavřen (rozdílné 

hydrostatické tlaky VDJ Netřebice – RŠ Netřebice) a otevírá se pouze v případě poruchy 

zásobního řadu z šachty Jeroným[29]. 

  



79 

 

Příloha č. 8 

Obrázek 14: Hydrant č. 1    Obrázek 15: Hydrant č. 2 

 

Obrázek 16: Hydrant č. 3   Obrázek 17: Hydrant č. 4 
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Obrázek 18: Hydrant č. 6   Obrázek 19: Hydrant č. 5 

 

Obrázek 20: Hydrant č. 7   Obrázek 21: Hydrant č. 8 
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Obrázek 22: Hydrant č. 9   Obrázek 23: Hydrant č. 10 

 

Obrázek 24: Hydrant č. 11   Obrázek 25: Hydrant č. 12 
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Obrázek 26: Hydrant č. 14   Obrázek 27: Hydrant č. 13 

 

   Obrázek 28: Hydrant č. 15 

  



83 

 

Příloha č. 9 

 

Obrázek 29: Hydrant č. 1   Obrázek 30: Hydrant č. 2 

 

Obrázek 31: Hydrant č. 3   Obrázek 32: Hydrant č. 4 
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Obrázek 33: Hydrant č.5   Obrázek 34:Hydrant č. 6 

 

Obrázek 35: Hydrant č. 7   Obrázek 36: Hydrant č. 8 
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Obrázek 37: Hydrant č. 9 
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Příloha číslo 10 

Obrázek 38: Plošné pokrytí nadzemními hydranty 
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Příloha číslo 11 

Příloha číslo 11: Plošné pokrytí podzemními hydranty

 


