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Anotace 

MELICHAR, D. Požární zabezpečení obytných a průmyslových zón. Bakalářská práce, 
Ostrava: VŠB –TU, 2008, 41 s.  

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením požárního zabezpečení obytných a průmyslových 

zón v Novém Bydžově z vodovodní sítě. V první části jsou základní informace o důležitých 

prvcích vodovodní sítě a posouzení účinnosti sítě. V druhé části je popsáno stávající požární 

zabezpečení pomocí hydrantů. V další části se práce zabývá měřením odběrných míst a 

technickými možnostmi dodávky vody z vodovodní sítě. V poslední části je navrženo 

vybudování nových hydrantů, zhodnocení celkové situace v Novém Bydžově a navržení změn 

pro zlepšení účinnosti vodovodní sítě. 
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MELICHAR, D. Fire security of inhabited and industrial zones.,the Bachelor paper,  Ostrava: 
VSB –TU, 2008, 41 p.  

The bachelor paper deals with valuation of fire security from water- supply-network of 

inhabited and industrial zones in New Bydzov. In the first part, the paper deals with the basic 

information about important elements of water-supply-network and appreciation of the 

affectivity of this network. In the second part, the existing fire security through the use of fire 

hydrants is described. In the next part, the paper deals with measurement of living places and 

technical possibilities of water storage from water-supply-network. In the last part, the 

building of new hydrants is proposed, and the total situation in New Bydzov is estimated; 

gangs for better effectively of water-supply-network are proposed. 
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Úvod 

V historii při požárech obytných domů docházelo ke značným ztrátám na životech a 

ke škodám na majetku. V dobách minulých, když došlo k požáru, seběhli se lidé z okolí, 

uchopili džbery a vytvořili řetěz k nejbližšímu zdroji vody a podávali si džbery s vodou 

směrem k hořícímu objektu. Těmito zdroji byly rybníky, řeky, jezera nebo uměle vybudované 

studny s rumpály. Způsob hašení pomocí džberů nebyl příliš efektivní, jelikož dostupnost 

dostatečných zdrojů vody byla minimální a hašení budovy pomocí džberů je nedostatečné a 

pomalé. Značné zlepšení přišlo se vznikem hasičských sborů, vývojem požární techniky, ale 

nepochybně také s rozšířením vodovodů do měst a postupem času i na vesnice. Jelikož nebýt 

dostatečných zdrojů vody byl by hasební zásah nepoměrně složitější především v městské 

zástavbě. Pro úspěšnou likvidaci požáru je zapotřebí mít mimo jiné i dostatečně vydatný zdroj 

vody v blízkosti požáru. Touto tématikou se bude zabývat první část mé práce. Zhodnotím 

zde zdroje vody pro Nový Bydžov, systém zásobování obyvatel vodou z vodovodní sítě a 

akumulaci vody ve vodojemu.  

S výstavbou vodovodů se začaly na potrubí osazovat hydranty - armatury pro provozní 

účely, ale i pro odběr vody na hašení. Hydrantů zpočátku nebylo mnoho, ale postupem času se 

jejich množství zvyšovalo, v důsledku rozšiřování obytných a průmyslových zón a vznikem 

nových norem a právních předpisů, které postupem času přicházely v platnost. V další části 

své práce se budu zabývat rozmístěním hydrantů po městě a jejich přístupností pro jednotky 

požární ochrany, jejich vydatností pro plnění cisternových vozidel. Abych mohl posoudit 

dostatečnou vydatnost hydrantů a tím pádem i dostatečné požární zabezpečení města, provedu 

na vybraných hydrantech měření pomocí měřícího zařízení C H - IV. Poté se budu zabývat 

zjištěnými výsledky, zhodnotím danou situaci a případně navrhnu opatření, pro zabezpečení 

jednotlivých zón a zefektivnění vodovodní sítě v závislosti na ekonomické stránce.  

V dnešní době bohužel při požárech bytů a rodinných domů také umírají lidé, ale 

jejich počet je menší než v historii a snahou všech zainteresovaných lidí je, tento počet nadále 

snižovat. Oproti tomu ztráty na majetku jsou obrovské, především při požárech průmyslových 

objektů. Z toho důvodu je dobré znát situaci vodovodní sítě a rozmístění nejbližších hydrantů 

ve svém bydlišti, či v místě podnikání, neboť včasný zásah jednotek požární ochrany 

s dostatečnou zásobou vody může zachránit životy a majetek. 
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Rešerše 

KROČOVÁ, Š. Provozování distribučních sítí pitných vod. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA, 2004. 84 s. ISBN 80-248-0606-1. [4]   

Autorka se v této publikaci zabývá distribučními sítěmi pitných vod. Jsou zde rozebírány 

jednotlivé části vodovodní sítě a jejich vliv na kvalitu vody. V knížce se dočteme o vzniku 

ztrátách vody na vodovodní síti a o jejich monitorování. Dále jsou zde rozebrány situace za 

krizových stavů na vodovodní síti.  

 

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

Tento zákon je stěžejním dokumentem pro oblast požární ochrany. Vytváří podmínky pro 

účinnou ochranu života, zdraví a majetku občanů při požárech, živelných pohromách a jiných 

mimořádných událostech, se kterými se setkáváme. Pro moji práci bylo nejdůležitější, že 

udává obcím povinnost zabezpečit zdroje požární vody.  

 

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

Zákon udává podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů, podmínky na ochranu 

podzemních i povrchových zdrojů vody. Vymezuje právní vztahy k povrchovým a 

podzemním vodám.  

 

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

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje vztahy a povinnosti při provozu a výstavbě vodovodů a kanalizací. Zákon 

říká, že vlastník vodovodu i provozovatel vodovodu jsou povinni umožnit přístup k vodovodu 

a umožnit bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru 

 

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou. Praha: Český 

normalizační institut, 2003. 32 s. 

Norma specifikuje nadzemní hydranty, které se přednostně používají pro požární účely. Dále 

udává požadavky na minimální vzdálenost hydrantů od objektu a mezi sebou, minimální 

průtok vody hydrantem u jednotlivých druhů objektů při daných rychlostech. V příloze normy 

jsou informace o výtokovém stojanu a plnícím místě. 
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KROČOVÁ, Š. Zajištění města Ostravy vodou z veřejné vodovodní sítě. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2001, 58 s. 

V této diplomové práci se autorka věnuje historii požárního zabezpečení města Ostravy 

z vodovodní sítě a následně současnému zabezpečení města pomocí hydrantů. Popisuje zde 

stav vodovodní sítě, její kapacitní možnosti, zabývá se zdroji vody pro Ostravu a jejich 

využitelností za krizových stavů.   
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1 Posouzení zdrojů vody, průmyslu a distribuční sítě 

1.1 Posouzení vodního zdroje pro lokalitu města Nový Bydžov 

1.1.1 Základní informace 

Město Nový Bydžov se nachází ve Východních Čechách přibližně 30 km západně od 

Hradce Králové. Městem protéká řeka Cidlina. Nachází se v nadmořské výšce 234 m. n. m. 

Nový Bydžov měl k 31. 12. 2005 7 126 obyvatel. Město je vodou zásobeno z vlastního 

podzemního zdroje a vodou zakoupenou z Vodárenské soustavy Východní Čechy. 

Vlastníkem všech vodárenských zařízení je společnost Vodovody a kanalizace Hradec 

Králové, a.s. a provozovatelem je společnost Veolia Královéhradecká provozní, a.s. Délka 

vodovodu v Novém Bydžově je 39 km.  

1.1.2 Podzemní zdroj v Novém Bydžově 

Vodním zdrojem je vodní útvar povrchové nebo podzemní vody, kterou lze použít pro 

uspokojení potřeb člověka. [13]  Město Nový Bydžov v minulosti mělo vodní zdroj v umělé 

infiltraci, tzn. do prameniště, byla napouštěna voda z řeky Cidliny. Ta v prameništích 1, 2 a 3 

prosakovala do sběrných drenáží a sběrných studní a odtud se odváděla do hlavní sběrné 

studně, z které se čerpala voda přímo do vodovodu Nový Bydžov. Tento zdroj vody nebyl 

dostačující, jelikož byl nestabilní, neboť nebylo možné předvídat, jak kvalitní vodu dodáváme 

z řeky Cidliny do prameniště.  

V roce 1998 byl vybudován přivaděč z Hradce Králové do vodojemu Nový Bydžov – 

Prasek v rámci projektu Vodárenská soustava Východní Čechy. Přestože je město Nový 

Bydžov napojeno na Vodárenskou soustavu Východní Čechy, stávající podzemní vodní zdroj 

v Novém Bydžově byl zachován v prameništi číslo 1 a 3, přičemž prameniště číslo 1 se 

používá, jen v případě potřeby. Podzemní vody jsou vody, přirozeně se vyskytující pod 

zemským povrchem, v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se 

považují též vody, protékající drenážními systémy a vody ve studních. [13] Zdroje 

podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro 

účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem. [13]  V tomto 

roce v důsledku napojení města na Vodárenskou soustavu bylo zcela uzavřeno prameniště 

číslo 2.  
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Vzhledem k tomu, že prameniště jsou zdroje podzemní vody s vyšším obsahem 

manganu a železa je tato voda upravována v úpravně pitné vody Nový Bydžov. Úpravna vody 

je součástí vodovodu Nový Bydžov, jenž je propojen s Vodárenskou soustavou východní 

Čechy přes vodojem Nový Bydžov - Prasek. Do úpravny, umístěné v areálu prameniště číslo 

1, je dodávána voda z prameniště číslo 3. Surová voda, z tohoto prameniště, má obsah železa 

v rozmezí 1,3 – 2,7 mg/l a obsah manganu 0,15 – 0,19 mg/l. Po úpravě se obsah železa 

pohybuje v rozmezí 0,06 – 0,13 mg/l, přičemž limitní hodnota je 0,2 mg/l. Obsah manganu 

v upravené vodě se pohybuje v rozmezí hodnot 0,03 – 0,07 mg/l, přičemž nejvyšší mezní 

hodnota je 0,5 mg/l. [9]  Touto úpravou bylo dosaženo toho, že voda dodávaná do systému 

vodovodu Nový Bydžov je pouze v kvalitě odpovídající názvu – pitná voda. Pitnou vodou je 

zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy 

zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním 

působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a 

jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob. Zdravotní 

nezávadnost se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a 

chemických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem. [14]  Rozbor 

vody z úpravny vody Nový Bydžov je součástí přílohy. Z úpravny vody je voda vedena do 

akumulační nádrže a dále do vodojemu a spotřebiště.   

Prameniště číslo 3, je tvořeno třemi využívanými spouštěnými studnami NB – 1, NB – 

2 a NB – 4, které byly vybudovány nad původními hydrogeologickými vrty. Voda ze studní 

NB – 1 a NB – 4 je násoskou přiváděna do studny NB – 2, nad kterou je umístěna čerpací 

stanice. Ve studni NB – 2 je osazeno ponorné čerpadlo, které zajišťuje čerpání vody 

výtlačným potrubím do úpravny vody s vydatností Q = 15 l/s.   

Toto prameniště je napojeno na trafostanici, z které je napájeno veškeré zařízení 

nacházející se v oblasti prameniště. V případě poruchy této trafostanice, budou zařízení bez 

dodávky elektrické energie, jelikož oblast není napojena na záložní zdroj elektrické energie. 

Pokud provozovatel trafostanice oznámí provozovateli prameniště v Novém Bydžově, 

plánovanou odstávku daného zařízení, je společnost Veolia, a.s. schopna zajistit připojení 

zdroje vody a přilehlých technologií na náhradní zdroj elektrické energie pomocí mobilního 

dieselagregátu.  

Kolem pramenišť jsou vyznačena pásma hygienické ochrany. Hygienická pásma 

ochrany podzemních vod se zřizují pro zdroje vody s odběrem vody větším 10000 m3 za rok 

[13] Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního 

zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. Ochranná pásma II. stupně 
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slouží k ochraně vodního zdroje v území stanoveným vodoprávním úřadem tak, aby 

nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. [13]  V zákoně 

o vodách je uvedeno, že ochranné pásmo I. stupně je u zdrojů podzemní vody s minimální 

vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení. [13] Ochranné pásmo II. 

stupně se stanoví vně ochranného pásma I. stupně; může být tvořeno jedním souvislým nebo 

více od sebe oddělenými územími v rámci hydrologického povodí nebo hydrogeologického 

rajonu. Vodoprávní úřad může ochranné pásmo II. stupně, je-li to účelné, stanovovat postupně 

po jednotlivých územích. [13] Kolem studní jsou vymezena pásma prvního stupně hygienické 

ochrany pomocí drátěného plotu a informačních tabulek ve vzdálenosti 10 metrů od každé 

studně. Do tohoto prostoru je vstup povolen jen obsluze.  Kolem celého prameniště je 

vyznačeno vnější pásmo hygienické ochrany.  

1.1.3 Vodojem Nový Bydžov - Prasek 

Prameniště je vedlejší zdroj vody pro město Nový Bydžov a okolní obce. Hlavním 

zdrojem je výše zmíněná Vodárenská soustava Východní Čechy, z které je do lokality voda 

přiváděna přivaděčem z vodojemu Horní Přím přes vodojem Nový Bydžov – Prasek až do 

rozvodné sítě Nového Bydžova.  

Vodojemy v distribučním systému dodávky pitné vody slouží pro vyrovnání denní 

nerovnoměrnosti odběru, k efektivnímu a rovnoměrnému zatěžování úpravny pitných vod, 

plynulému odběru vody z pramenišť, požárnímu krytí spotřeby vody, a další řadě provozně – 

technologických účelů.[4] (Obr. 1)  

 

Obr. 1: Vodojem Nový Bydžov - Prasek 
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Podzemní vodojem Nový Bydžov – Prasek je montovaný z betonových dílců a má 

kapacitu 1500 m3. V tomto vodojemu je zřízena dochlorace přiváděné pitné vody pomocí 

chloridu sodného. Ve vodojemu je stav chlóru a celkový provoz sledován pomocí zařízení. 

(Obr. 2) 

 

Obr. 2: Kontrolní zařízení ve vodojemu 

 Do vodojemu je voda přiváděna přivaděčem dimenze DN 400. Potrubím o stejné 

dimenzi je voda z vodojemu dopravována do Nového Bydžova.  

Měřící prvek přiváděné pitné vody do vodojemu Nový Bydžov – Prasek je umístěn 

přímo ve vodojemu. Jedná se o distribuční turbínový vodoměr firmy SENSUS WP – Dynamic 

150 (WPD), kde číslo 150 označuje velikost vodoměru, nebo-li DN. Vodoměr je určen pro 

měření protečeného množství studené vody v dimenzích od DN 40 do DN 400.[7]  Zařízení je 

osazeno na ne-zámrzném místě, tak aby k němu byl snadný přístup v případě výměny a aby 

bylo zajištěno snadné odečítání. Před a za vodoměrem musejí být umístěny uzávěry, které se 

použijí při čištění tak, aby před vodoměrem byla volná délka minimálně 3 x DN a za 

vodoměrem 1 x DN. Těsnění mezi přírubou a vodoměrem nesmí zužovat průtočný průřez.[7] 

Údaje z tohoto vodoměru jsou přenášeny pomocí počítače na hlavní dispečink do Hradce 

Králové.  

Z vodojemu se odebírá provozní voda na běžné činnosti, které jsou spojené 

s provozem, nebo údržbou vodojemu. Tato voda není měřena samostatným vodoměrem. 

Taktéž v případě odběru vody na hašení požáru přímo z vodojemu není měřeno množství 

odebrané vody vodoměrem. Ve vodojemu se nepočítá s žádnou rezervou pro požární vodu, 

jelikož jsou hydranty osazeny na vodovodním potrubí s pitnou vodou.  
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1.1.4 Potrubní síť 

Poloha navrhovaného vodovodu musí ve vztahu k ostatním sítím (křížení a souběhy) 

splňovat normu technického uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005. Podle této 

normy je nejmenší krytí vodovodu v zastavěném území 1,5 m. Vyhláška č. 248/2001 stanoví 

maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí 

převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Při 

zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v 

místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní 

podlaží nejméně 0,25 MPa. [10] 

Zástavba v lokalitě Nový Bydžov je poměrně jednotná, jedná se převážně o rodinné 

domy a bytové domy o větším počtu podlaží než dvě. Hodnoty vycházející z právního 

předpisu jsou v rozvodné síti města Nový Bydžov splněny, jelikož minimální 

hydrodynamický přetlak v síti je 0,4 MPa a maximální hydrodynamický přetlak v síti je 0, 58 

MPa, přičemž průměrný hydrodynamický přetlak se pohybuje okolo 0,5 MPa.  

Na vodovodním potrubí jsou šachty, kde jsou uložené armatury. Tyto šachty jsou 

provedeny tak, aby armatury uvnitř šachty byly dostatečně chráněny proti mrazu. Pitná voda 

je dodávána do systému vodovodních řadů v Novém Bydžově pomocí kruhové vodovodní 

sítě, která má v městě Nový Bydžov vyčerpanou životnost, jelikož byla budována v roce 

1934. Do dnešního dne je postupně rekonstruována dle stanoveného plánu. Pitná voda 

z těchto rozvodných řadů je do jednotlivých objektů dodávána pomocí vodovodních přípojek. 

99 % těchto přípojek je nová a vytvořena z plastových rour PE rozměrů od 32 mm do 63 mm. 

Profil vodovodní přípojky je vždy volen s ohledem na vybavenost objektu, ale hlavně na jeho 

požárním zajištění. Vodovod v Novém Bydžově je rovněž vodovodem požárním a při volbě 

nových objektů a rekonstrukci stávajících objektů je plně respektována norma ČSN 730873. 
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Obr. 3: Grafické schéma vodovodního celku Nový Bydžov 

Vysvětlivky k obrázku: 

1 – Propojovací šachta – zde dochází k napojení přivaděče na kruhovou vodovodní síť města 

Nový Bydžov 

2 – Prameniště 1 

3 – Prameniště 3 

4 – Trouba vedoucí vodu přes čerpací stanici do VDJ Starý Bydžov 

5 – Úpravna vody z pramenišť 

6 – Přivaděč DN 400, délka 3337 m, průtok 25 l.s-1, tlak 0,6 – 0,7 MPa 

7, 8, 9 – Vodovodní trouby vedoucí vodu do vodovodní sítě 

10 – Přivaděč DN 400 přivádějící vodu z Hradce Králové přes VDJ Horní Přím 

11 – Trouba vedoucí vodu do spotřebišť (Myštěves, Králíky, Šaplava a další) 

12 – Trouba vedoucí vodu do spotřebišť (Vysočany a další) 

13 – Trouba vedoucí vodu do spotřebišť (Sloupno a Skřivany) 

14 – Čerpací stanice 

VDJ – Podzemní vodojem o objemu V = 1500 m3 z betonových prefabrikovaných dílců 
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1.2 Posouzení dimenzí přivaděčů do spotřebiště 

1.2.1 Posouzení přivaděče  

Do Nového Bydžova je voda přiváděna jediným přivaděčem DN 400, který je 

vybudován z vodojemu Nový Bydžov – Prasek. Tento přivaděč je z tvárné litiny francouzské 

firmy PM a má délku zhruba 3 337 m. Přivaděčem je v dnešní dopravováno přibližně 25 l.s-1. 

V době, kdy v Novém Bydžově firma PROMIL PML, a.s., která vyrábí potravinářské 

výrobky, fungovala v plném provozu byl průtok přivaděčem 70 l.s-1. V celém přivaděči se 

tlak pohybuje mezi 0, 6 až 0,7 MPa. Z přivaděče odbočují dvě potrubí, která dopravují vodu 

do spotřebišť – obcí, kde vodovodní řady provozuje společnost Veolia Královéhradecká 

provozní. Tyto roury jsou DN 300 a jsou vyrobeny z PVC. Do přivaděče je napojena 

vodovodní trouba přivádějící vodu z pramenišť 1 a 3. Voda z těchto pramenišť je upravována 

v úpravně vody. Úpravna vody slouží zároveň jako dochlorování vody přiváděné z vodojemu.  

Litina, ze které je přivaděč, je velice kvalitní materiál s odolností železa. Roury jsou 

zevnitř chráněny cementovou vystélkou a povrch je chráněn nástřikem zinku. Po vyhodnocení 

geologického průzkumu firmou PM jsou roury opatřeny a chráněny plastovým povlakem a 

v některých částech přivaděče nejtěžší protikorozní ochranou.  

Na přivaděči jsou provedeny vzdušníkové, kalosvodní a armaturní šachty. 

V armaturních šachtách jsou sekční šoupata. Přivaděč je ukončen v propojovací šachtě. Odtud 

se voda rozvádí do okruhové sítě města. Potrubí mezi vodojemem a propojovací šachtou 

dvakrát podchází pod silnicí. V těchto místech je trouba opatřena chráničkou, která chrání 

potrubí proti poškození, způsobující hlavně nákladní vozidla projíždějící po komunikaci 

v místech prostupu. Před uvedením celého přivaděče do trvalého provozu byly provedeny 

dílčí tlakové zkoušky potrubí a na závěr kontrola průchodnosti celé trasy potrubí s jednotným 

závěrem – vše bez závad. Pitná voda dodávána z Hradce Králové do vodojemu Nový Bydžov 

– Prasek je ve vodojemu Horní Přím upravována. Tato metoda spočívá v dochloraci. 

1.2.2 Zdroje vody pro Vodárenskou soustavu východní Čechy 

Zdroje, které v rámci Vodárenské soustavy východní Čechy vlastní Vodovody a 

kanalizace Hradec Králové, a.s. vlastní jsou výhradně zdroji podzemními a jejich kapacita je 

celkem 352 l/sec. Hlavní zdroj pitné vody se jmenuje Litá, nachází se v lokalitě 

hydrogeologického rajónu Podorlická křída a zahrnuje  katastry obcí České Meziříčí, Pohoří, 

Pulice, Černčice, Bohuslavice a Mokré. Jedná se o podzemní vodu čerpanou z 11 vrtů  
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hlubokých až 150 m. Jeho kapacita je 250 l/sec. Voda až na výjimku tří vrtů je dodávána bez 

další úpravy ((a) - voda z vrtu Lt-2 má nadměrný obsah železa a je upravována na úpravně 

Kozinec, vybudované mezi obcemi Pohoří a Bohuslavice, (b) – voda z vrtů Lt 01 a 02 je 

rovněž odželezňována v nové úpravně vody u obce Mokré, uvedené do trvalého provozu 

v prosinci 2005). Voda ze zdroje Litá je dopravována přivaděčem o profilu 800 mm do 

Hradce Králové, akumulována ve vodojemech o kapacitě 48.820 m3 a odtud rozváděna ke 

spotřebiteli. Dalším zdrojem pitné vody byla voda z Polické křídové pánve, která byla 

nakupována od společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. V celkovém objemu vody 

vyrobené a určené k realizaci tvořil v roce 2005 tento zdroj 15 %. Nezanedbatelný podíl 

v dodávce tvořila rovněž voda nakoupená od společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. 

s. (v celkovém objemu spotřeby se v roce 2005 jednalo o 8 %). Do systému veřejného 

zásobení je zahrnut i zdroj povrchové vody z řeky Orlice s úpravnou vody v Hradci Králové, 

který byl užíván od počátku 60. let minulého století jako hlavní zdroj pitné vody. V současné 

době je mimo pravidelný provoz a používá se pouze jako zdroj záložní, uváděný do provozu 

pouze výjimečně, např. při havárii na přivaděči Litá či při jeho plánované odstávce. [17]   
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2 Posouzení dimenzí rozvodné sítě včetně stanovení odběrů pro 
potřeby požárního zabezpečení na distribuční síti ve smyslu 
zákona o vodovodech a kanalizacích 

Rozvodná síť v Novém Bydžově byla vybudována v roce 1934. Do dnešní doby jsou 

na síti prováděny úpravy, jako je výměna některých úseků potrubí za nové potrubí 

z moderních materiálů, jsou zde budovány nové vodovodní přípojky a jsou měněny armatury. 

Rozvodnou síť tvoří vodovodní potrubí o různých profilech, ale i rozličných materiálech. Do 

kruhové sítě, která je ve městě vybudována je voda přiváděna přivaděčem DN 400 z tvárné 

litiny. Toto potrubí je ukončeno v propojovací šachtě. Dále je voda rozváděna potrubím o 

profilech DN 300 a DN 200. Obě tato potrubí jsou z litiny. Rozvodnou síť nadále tvoří 

potrubí o profilech DN 150, DN 125, DN 100, DN 80, DN 60. Tyto potrubí jsou buď z litiny 

nebo z PVC. Vodovodní přípojky jsou v dnešní době z PE. Tabulka č. 1 uvádí množství vody, 

které je schopno protéci při rychlosti 1 m/s jednotlivými profily potrubí. [11]  

 

Tabulka 1: Množství vody proudící jednotlivými profily potrubí [11] 

Průměr potrubí Množství vody v litrech 

 60 2,827 

80 5,027 

100 7,854 

125 12,272 

150 17,672 

200 31,416 

300 70,686 

400 125,664 

 

Budeme-li uvažovat s průměrnou denní spotřebou vody 160 l/osobu/den, tak v Novém 

Bydžově obyvatelé spotřebují 1140160 l/den, což je 416158,4 m3/rok. Potřeba vody pro 

jednoho obyvatele je 0,00185 l/s. Pro všech 7126 obyvatel je množství vody 13,196 l/s. 
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V roce 2007 bylo do vodovodní sítě dodáváno 46,997 l/s vody. Z vlastních zdrojů bylo 

odebíráno 22,266 l/s. Tuto hodnotu tvoří voda z prameniště číslo 3 a prameniště číslo 1. 

Zbytek vody byl odkoupen od Vodárenské soustavy Východní Čechy. Celková spotřeba vody 

ve vodovodu byla 46,997 l/s. Spotřeba je tvořena vodou realizovanou a vodou technologickou 

(1,202 l/s). Realizované vody v roce 2007 bylo 45,79 l/s. Do realizované vody se počítá voda 

fakturovaná (38,149 l/s) a voda nefakturovaná (7,645 l/s). Vodu nefakturovanou tvoří vlastní 

spotřeba (2,150 l/s) a ztráty (5,495 l/s). 

2.1 Posouzení potřeb průmyslových aglomerací 

V minulosti byl v Novém Bydžově průmysl na vyšší úrovni než dnes. Podniky, které 

dříve provozovaly svoji činnost na 100 %, dnes produkují jen částečné množství svých 

výrobků. Například společnost PROMIL PML, a.s. Některé provozy zde zanikly úplně, nebo 

zde zůstalo jen vedení společnosti s administrativou. Jedním z těchto podniků byl Cukrovar 

BANOP Nový Bydžov, jenž dnes v Novém Bydžově už neprodukuje žádné výrobky. Tento 

stav zapříčinil nižší potřebu vody pro průmysl a tím pádem malé průtoky přivaděčem, což má 

neblahý vliv na kvalitu vody. 

 V dnešní době je v Novém Bydžově spoustu malých podnikatelů a přibližně 9 větších 

firem, jejichž činnost nebo požární zabezpečení vyžaduje větší nároky. Všechny níže uvedené 

firmy jsem oslovil a požádal je o jejich nároky na spotřebu vody atd., ale bohužel jsem se ve 

většině případů nesetkal s pochopením, a proto jsou hodnoty uvedeny pouze u jedné 

společnosti.  V seznamu jsem se pokusil firmy blíže charakterizovat. 

ZEM a.s. – podnik zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou (50 zaměstnanců). 

Sklárny Nový Bydžov, a.s. – podnik zabývající se zpracováním a výrobou skla (200 

zaměstnanců). 

PROMIL PML, a.s. - podnik zabývající se výrobou potravinářských výrobků (250 

zaměstnanců – v dnešní době částečný provoz). 

BENZINA, Petr Soukal – čerpací stanice (7 zaměstanců). 

CEREA, a.s. - podnik zabývající se výrobou krmných směsí, výkupem a prodejem obilovin 

(35 zaměstnanců). 

DŘEVO - KOVO Lemberk Ladislav – podnik zabývající se výrobou dřevěného nábytku (40 

zaměstnanců). 

NATURA DK, a.s. – podnik zabývající se strojírenskou výrobou, obchodní činností (65 

zaměstnanců). 
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NOBYKO, SPOL. s r. o. – podnik zabývající se výrobou činěných usní (120 zaměstnanců). 

DÄTWYLER RUBBER S.R.O. – podnik zabývající se gumárenskou výrobou (350 

zaměstnanců). 

Pro názornost požadavků na množství vody jsem vybral výše uvedenou společnost 

DÄTWYLER RUBBER S.R.O. 

Roční spotřeba vody společnosti DÄTWYLER RUBBER S.R.O. činí cca 3500 m3. 

Hodnota požární vody dle ČSN 730873  

Požární vodovody:  

a) vnější odběrná místa (typ 75 B) - min. požadvek 5,000 l/sec.  (2 místa) 

b) vnitřní odběrná místa (typ 25 D, typ 52 C) -  min. požadavek 0,274 resp. 1,710 l/sec.  

(12 míst - v poměru 4/8) 

V dnešní době se v Novém Bydžově tvoří průmyslové zóny pro nové investory. Tyto 

zóny jsou I. Průmyslová zóna: Nový Bydžov – Zábědov – Západ, II. Průmyslová zóna: Nový 

Bydžov – Zábědov – Východ, III. Průmyslová zóna: Nový Bydžov – Chudonice. Tyto 

pozemky jsou zatím nezastavěnné. 

Výhledově se zde plánuje výstavba překladiště. Tento objekt bude vybaven stabilním 

hasicím zařízením, které bude napájeno z vodovodní sítě města Nový Bydžov. Aby byl splněn 

požadavek na množství dodávané vody, bude zapotřebí stávající potrubí vedoucí k místu 

budoucího překladiště vyměnit za nové DN 150 PVC. 

2.2 Posouzení účinnosti distribuční sítě z hlediska ztrát vody při 
náhradním nebo nouzovém zásobování systému 

Přivaděč a vodovodní potrubí tvořící kruhovou vodovodní síť v Novém Bydžově tvoří 

systém, který není dokonalý a tím pádem vznikají ztráty vody. Všechny společnosti 

provozující vodovodní potrubí, kdekoliv v naší republice, se snaží, aby ztráty byly co 

nejmenší. Velké ztráty vody ovlivňují cenu vody, neefektivnost investic, jejich malou 

návratnost a zvyšování provozních nákladů. [4] Ztráty vznikají poruchami na potrubní síti, 

většinou v závislosti na stáří daného potrubí případně mechanickým poškozením. Ztráty 

mohou také vznikat netěsnostmi, které mohou být způsobeny opět stářím zařízení, nebo 

špatnou technologií. V Novém Bydžově jsou ztráty způsobeny především stářím potrubí. 

Některé trouby jsou z roku 1934. Abychom mohli posoudit, jak velké ztráty jsou, musíme 

znát množství dodávané vody do systému. V grafu č. 1 jsou znázorněny údaje z roku 2006 a 

2007. Používám zde pojmy:  
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Převzatá voda – množství pitné vody převzaté od jiného dodavatele 

Realizovaná voda – množství vody v systému bez vody technologické 

Technologická voda – voda, která se spotřebuje v provozu 

Fakturovaná voda – veškerá voda dodaná a fakturovaná všem odběratelům za dané období 

Nefakturovaná voda – rozdíl mezi vodou realizovanou a vodou fakturovanou, tvoří ji ztráty 

vody a vlastní spotřeba. 

Vlastní spotřeba – proplachy sítě, praní filtrů, zajišťování nouzového zásobování vodou, 

spotřeba v provozních budovách, nepřesnost měření vodoměrů ± 2 %, čištění vodojemů 

Ztráty vody – rozdíl mezi vodou nefakturovanou a vlastní spotřebou. [4] 

 

 

Graf č. 1 Porovnání vody 

 

Pokud vydělíme hodnotu ztráty v potrubí hodnotou vody realizované a poté výsledek 

vynásobíme 100, dostaneme ztráty vody v procentech. V roce 2006 tvořily ztráty vody 

v potrubí 8,7 %. V roce 2007 ztráty vody v potrubí tvořily 12 %.  
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Jelikož vodovod v Novém Bydžově má délku přibližně 39 km. V roce 2006 byla ztráta 

vody na 1 km potrubí 3349,1 m3, na 1 metr potrubí pak tato hodna činí 3,349 m3. V roce 2007 

byla ztráta vody v potrubí na 1 km 4443,4 m3 a na 1 m potrubí 4,443 m3. 

 Pakliže nastane na vodovodním řadu porucha, provozovatel tohoto zařízení Veolia 

Královéhradecké provozní a.s. provádí opravu do 24 hodin. Pokud se zřizuje náhradní, nebo 

nouzové zásobování pitné vody pro obyvatelstvo, Veolia Královéhradecká provozní a.s. 

zajistí toto pomocí cisternových automobilů nebo přívěsů. Tato zařízení jsou umisťována 

v postižených oblastech a průběžně doplňována. Pouze za velkých mrazů nastává problém, 

jelikož provozovatel vodovodního řadu nemá žádnou cisternu upravenou na velký mráz a 

hrozilo by zamrznutí a následné poškození stávajících cisteren.  

Dnešní doba je mimo jiné specifická četností teroristických útoků všech druhů. Tyto 

činy jsou prováděny různými organizacemi s různými cíly. I provedení útoků se liší, může se 

jednat o výbušninu, kterou má terorista připevněnou k tělu, nebo o navedení bojové rakety na 

určitý cíl. Pominu-li hrozbu, kterou může způsobit osoba ověšená třaskavinou v centru města, 

ve škole nebo na úřadě, jednou z nejhorších možností jak ublížit lidem v Novém Bydžově je 

znehodnocení vody, nebo přerušení její dodávky do města. Tomuto způsobu je velice těžké 

zabránit. Znehodnotit vodu lze ve vodojemu, v prameništi nebo v úpravně vody. Vodu ve 

vodojemu Nový Bydžov – Prasek je velice problematické znehodnotit, jelikož vstup do 

objektu je střežen elektrickým zabezpečovacím systémem, který je vyveden na pult Policie 

ČR. V případě násilného vniknutí do vodojemu na místo okamžitě vyjíždí posádka Policie 

ČR. Vodojem je také chráněn tzv. „protiteroristickou ventilací“, která odvádí vzduch 

z prostoru hladiny. Tato ventilace bude podrobněji popsána v příloze č. 7. Pakliže by došlo 

k přerušení přivaděče, nebo kontaminování vody ve vodojemu Nový Bydžov – Prasek, byla 

by dodávka vody do spotřebiště ukončena.  Za této situace by se voda do spotřebiště dodávala 

z vlastních podzemních zdrojů.  Při kontaminaci podzemních zdrojů vody ve městě by se 

musela prameniště odstavit. Poté by byl Nový Bydžov zásobován pouze přivaděčem 

z vodojemu Nový Bydžov – Prasek. 
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3 Přehled stávajícího požárního zabezpečení města nebo městské 
části z veřejné vodovodní sítě 

Jak už je uvedeno výše, všechna zařízení jsou majetkem společnosti Vodovody a 

kanalizace Hradec Králové, a.s. Provozovatelem je společnost Veolia Královéhradecká 

provozní, a.s. Vzhledem k tomu, že vodovod pro město Nový Bydžov, je vodovodem 

požárním, jsou zde na vodovodní síti osazeny požární hydranty. V roce 1934 byla většina 

těchto hydrantů vybudována jako hydranty nadzemní, které ale byly s narůstajícím silničním 

provozem postupně nahrazovány hydranty podzemními. Dnes se situace mění a je snaha 

instalovat nadzemní hydranty. Požární hydranty se trvale připojují na potrubí vodovodů, které 

jsou určeny mimo dodávky spotřební vody též k dodávce vody k hašení. [2] Vzhledem 

k tomu, že délka vodovodu je přibližně 39 km, jsou hydranty od sebe vzdáleny v průměru 152 

metrů. 

3.1 Požadavky provozovatele 

3.1.1 Podzemní hydranty 

Podzemní hydranty (obr. 4) na vodovodní síti se navrhují zejména z provozních 

důvodů (odvzdušnění, odkalení řadu, vypouštění řadu, odběr vzorků, proplachy, měření tlaku 

na síti), nebo z důvodu zásobování požární vodou. Podzemní hydranty pro odběr požární 

vody nejsou tak vhodné jako nadzemní hydranty. Jejich nevýhoda je v dostupnosti (vrstva 

sněhu či ledu, nebo zaparkované vozidlo nad poklopem hydrantu) a rychlosti použití. Jednou 

z nevýhod podzemních hydrantů, pokud jsou umístěny v komunikaci, je přestavba stávající 

komunikace a pokládání nového povrchu. Při této činnosti nezřídka dochází vlivem špatného 

provedení položení povrchu k znepřístupnění poklopu podzemního hydrantu, nebo poklopu 

šoupěte. Pro odběr vody na hašení nebo při plnění požární techniky z podzemního hydrantu je 

nejprve nutné nasadit hydrantový nástavec.  

 Provozovatel vodovodní sítě klade požadavky na podzemní hydranty:  

druh materiálu: tvárná litina, nerezová ocel nebo ocel ochráněna žárovým zinkováním  

tvárná litina opatřena epoxidovou vrstvou vně i uvnitř dle GSK, píst plně vulkanizovaný 

provedení: stavební délka pro krytí 1,0 m, 1,25 m a 1,5 m 

kulový uzávěr a těsnící píst s uzavíráním směrem tlaku vody, odvodnění hydrantu po úplném 

uzavření s nulovým zbytkovým množstvím vody, možnost nasměrování hydrantu pootočením 

v přírubě při instalaci, možnost výměny těsnícího pístu bez výkopu (přes poklop) 
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přípustné dimenze: DN 80 – DN 100 mm 

tlaková třída: min. PN 16 

krytí potrubí: min. 1,0 m 

U podzemních hydrantů má být zajištěn minimální přetlak 0,2 MPa, v případě odběru vody 

nemá přetlak klesnout pod 0,05 MPa. [17].  

 

 

Obr. 4: Podzemní hydrant [16] 

 

3.1.2 Nadzemní hydranty 

V současné době je tendence se vrátit k požárnímu zajištění města pomocí nadzemních 

hydrantů (Obr. 5). Nadzemní hydranty na vodovodní síti se navrhují z důvodu zabezpečení 

zásobování požární vodou jako vnější odběrná místa. Odběr vody z těchto hydrantů je 

jednodušší než z podzemních hydrantů, jelikož odpadá hledání poklopu hydrantu i šoupěte a 

není potřeba nasazovat hydrantový nástavec. Pro otevření hydrantu stačí hydrantový klíč, 

kterým je vybaven každý hasičský automobil. Mezi nevýhody nadzemního hydrantu vidím ve 

zvýšené náchylnosti na poškození případně úplné znehodnocení hydrantu vlivem silničního 

provozu např. neopatrné parkování, nebo dopravní nehoda. Takto poškozený hydrant začne 

vypouštět na ulici vodu. Z těchto důvodů je dnes přednost dávána objezdovým nadzemním 

hydrantům, které jsou upraveny zlomovým místem. Jestliže dojde k nárazu, hydrant se zlomí 

ve zlomovém bodě. Tento hydrant je konstrukčně upraven tak, aby při poškození nevytékala 

voda na ulici. 
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Provozovatel vodovodní sítě klade požadavky na nadzemní hydranty:  

druh materiálu: tvárná litina, nerez ocel  

přípustné dimenze: DN 80 – DN 100 mm 

tlaková třída: min. PN16 

Při osazování nadzemních hydrantů v komunikacích (chodníky, zelené pásy apod.) a 

plochách, kde se dá předpokládat dopravní provoz, se používají hydranty se zlomovým 

bodem. U nadzemních hydrantů má být zajištěn minimální přetlak 0,2 MPa, v případě odběru 

vody nemá přetlak klesnout pod 0,05 MPa. [17] 

 

Obr. 5: Nadzemní hydrant [16] 

3.2 Používané hydranty 

Na území města Nový Bydžov je zhotoveno 256 hydrantů. Na síti jsou osazovány 

nové hydranty firmy Hawle a to v provedení: Nadzemní hydrant DUO – objezdový, jehož 

maximální provozní tlak je 16 bar a je vybaven dvěmi výstupy B 75. Nadzemní hydrant DUO 

– DN 100 objezdový, tento hydrant má maximální provozní tlak 16 bar a je vybaven dvěmi 

výstupy B 75 a jedním hrdlem A 110. Podzemní hydrant DUO, taktéž s maximálním 

provozním tlakem 16 bar. Před rokem 1980 byly v Novém Bydžově montovány hydranty od 

výrobce Kovoplast Chlumec nad Cidlinou. Všechny hydranty splňují výše uvedené 

požadavky dané provozovatelem Veolia Královéhradecká provozní, a.s. Norma říká, že 

podzemní i nadzemní hydranty se montují na potrubí vodovodů jen ve svislé poloze. [2] 
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3.3 Údržba hydrantů 

Podzemním i nadzemním hydrantům je věnována potřebná péče, údržba a veškeré 

závady jsou obratem odstraňovány. Nejčastější závadou je to, že hydrant neodvodňuje. 

V případě, že nastane tato porucha, je veden tento hydrant jako hydrant v poruše a je v brzké 

době vyměněn za renovovaný. Odvodňování hydrantů je věnována mimořádná péče, neboť 

v zimním období může tento hydrant být použit pro hasební zásah a neodvodněný zmrzlý 

hydrant je bezcenný. Norma stanoví, že každý hydrant musí být opatřen samočinným 

odvodňovacím zařízením, které bezpečně odvodní těleso hydrantu při zavření uzávěru a 

přeruší odvodnění při jeho otevření. Výtokový otvor tohoto zařízení musí být chráněn proti 

ucpání vhodným krytem. [2]  

Provozovatel minimálně jednou ročně odkaluje hydranty na koncích potrubí, přičemž 

provede i jejich kontrolu. Podloží pro odvodňování podzemních hydrantů z roku 1934 bylo 

utvořeno z cihelného nebo štěrkového obsypu. V dnešní době je toto nahrazeno kvalitní 

geodrenáží.  

Pokud hasiči použijí hydrant k odběru vody, měli by nahlásit tuto událost na operační 

středisko provozovatele vodovodní sítě. Operační středisko vyšle pracovníka na místo odběru 

a ten hydrant důkladně zkontroluje, odkalí a uzavře.  

3.4 Označení hydrantů 

Všechny hydranty, které provozuje Veolia Královéhradecká provozní a.s. jsou 

označeny orientačními tabulkami pro hydranty a šoupata před hydranty, dle ČSN 75 5025 – 

Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě (obr. 6 a 7). Tabulky zhotovené dle této normy se 

musí usazovat při výstavbě nových vodovodů, při výměně stálých tabulek a při označení již 

stávajících neoznačených armatur a šachet. [3] Účelem této normy je sjednotit označování 

armatur a umožnit rychlou orientaci o jejich umístění. Pro hydranty a uzávěry pro požární 

účely jsou provedeny tabulky v červené barvě. Pro hydranty a uzávěry před hydranty se 

používají velké tabulky o rozměrech 105 x 150 mm. Tato tabulka má 5 okének. Horní a 

střední okénka mají rozměr 35 x 28 mm, dolní okénko ma rozměr 53 x 28 mm a ve středu 

tabulky je bílý orientační znak T. [3] V okénkách jsou výlisky s bílými znaky (písmena, 

číslice). Orientační tabulky jsou vyrobeny z trvanlivého materiálu odolného proti 

povětrnostním vlivům a mechanickému poškození.  
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Obr. 6: Orientační tabulka pro označení hydrant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Orientační tabulka pro označení šoupěte před hydrantem 

Poznámka: obsah prostředních okének může být navzájem zaměněn, v závislosti na jaké 

straně se nachází hydrant nebo šoupě.  

Profil řadu, na němž je 

hydrant osazen 
Pořadové číslo 

hydrantu, pokud není 

je zde plná záslepka 

Vzdálenost v bočním 

směru v decimetrech 

H – označení že 

jde o hydrant 

Kolmá 

vzdálenost v 

decimetrech 

Kolmá 

vzdálenost v 

decimetrech 

Jmenovitá světlost 

šoupěte 

S – označení že 

jde o šoupě 

Vzdálenost v bočním 

směru v decimetrech 

Profil vodovodního 

řadu, z něhož šoupě 

odbočuje 
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Jmenovitá světlost vodovodního řadu se uvádí dle tabulky č. 2, kde je uvedena 

v prvním sloupci jmenovitá světlost vodovodního řadu a v druhém sloupci je označení použité 

na orientačních tabulkách. Tabulka s vybranými jmenovitými světlostmi a jejich označením je 

uvedena níže. 

 

Tabulka 2: Označování jmenovité světlosti vodovodního řadu na orientační tabulce [3] 

Jmenovitá světlost vodovodního řadu Označení na orientační tabulce 

DN 50 mm 05 

DN 80 mm 08 

DN 100 mm 10 

DN 110 mm 11 

DN 125 mm 12 

DN 150 mm 15 

DN 225 mm 22 

DN 315 mm 31 

DN 900 mm 90 

DN 1000 mm 1 čistý znak 

 

Tabulky se osazují na viditelném místě, nejlépe 2,0 až 2,5 m od země a ve vzdálenosti 

alespoň 0,3 m od rohu budovy, oken či dveří. V případě osazení tabulky na orientační 

sloupek, musí být tento sloupek proveden dle interních předpisů společnosti spravující 

vodovodní řad a hydrantovou síť. Tabulky jsou umisťovány na sloupy, budovy a ploty a to 

nejdále ve vzdálenosti 20 m v kolmém směru a 10 m v bočním směru od hydrantu či šoupěte 

před hydrantem. [3] 
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3.5 Hydranty pro použití jednotek požární ochrany 

Plnění cisternových automobilových stříkaček je v současné době prováděno hlavně 

na dvou místech na území města Nový Bydžov.  

HZS Nový Bydžov provádí plnění svých vozidel požární vodou na stanici v ulici 

Karla IV. Zde je na žádost HZS vybudována samostatná armatura pro připojení požárních 

vozidel. Armatura je osazena výtoky B 75. Toto místo je vyvedeno z potrubí DN 200.  

Dalším místem, kde lze plnit cisternové automobilové stříkačky vodou, je vnější 

odběrné místo (Obr. 8). Tato armatura je vybudována na hlavním rozvodném řadu DN 300, 

nachází se u shybky před řekou Cidlinou u Jabloneckých skláren, ulice U Mlýnu. Stojan pro 

plnění mobilní požární techniky je upraven tak, aby i při největších mrazech nezamrznul a byl 

schopen doplnit vodu do vozidel jednotek požární ochrany. Proti vandalům je stojan uzamčen 

visacím zámkem s jednotným klíčem, jenž byl předán všem jednotkám požární ochrany 

v okolí. Toto místo je využíváno všemi jednotkami požární ochrany z okolí, ale i vozidly 

Technických služeb města Nový Bydžov. 

 

 

Obr. 8: Odběrné místo pro plnění CAS  

 

 Provozovatel vodovodní sítě v Novém Bydžově uvádí, že v případě požáru je možno 

odebírat vodu na hašení ze všech hydrantů na území města. Všechny hydranty dle 

provozovatele splňují normové hodnoty pro rychlost 0,8 m/s, ale není jisté, zda by bylo 

možné jimi plnit dostatečně efektivně cisterny. Jelikož se v Novém Bydžově žádné hydranty 

nezkoušejí na rychlost 1,5 m/s neví se, zda by všechny vyhověly hodnotám uvedených 

v tabulce.  
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4 Legislativní a technické požadavky na požární zabezpečení 
staveb, sídlištních celků a průmyslových zón 

V České republice je zřizování požárního zabezpečení (hydrantů) zajišťováno 

zákonem č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Tímto předpisem 

je uzákoněno, že všechny obce mají povinnost zabezpečit zdroje vody pro hašení požáru a 

jejich trvalou použitelnost. [12]  

Dalším zákonem, který se zabývá touto problematikou je zákon č. 274/2001 Sb. O 

vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon říká, že vlastník 

vodovodu i provozovatel vodovodu jsou povinni umožnit přístup k vodovodu a umožnit 

bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru. [15]   

 Požadavky na minimální a maximální přetlak ve vodovodní síti je legislativně dán 

vyhláškou č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.  

Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů říká, že HZS České 

republiky a jednotky požární ochrany při cvičení nebo zásahu nemusí mít povolení 

k nakládání s povrchovými vodami. V případě cvičení je toto projednáno s příslušným 

Vodoprávním úřadem. [13]    

Každý hydrant by měl být vyroben a měl by splňovat požadavky normy ČSN EN 1074 

- 6  Armatury pro zásobování vodou, část 6: Hydranty. Nadzemní hydranty se řídí normou 

ČSN EN 14 384 – Nadzemní požární hydranty. Podzemní hydranty jsou řešeny normou ČSN 

EN 14 339 – Podzemní požární hydranty. V těchto normách jsou uvedeny informace, které by 

měly všechny hydranty splňovat (ovládání, rozměry, materiál, připojení atd.). 

Technické požadavky na rozmisťování hydrantů, minimální odběr vody při 

doporučené rychlosti a další informace jsou uvedeny v normě ČSN 730873 Požární 

bezpečnost staveb – zásobování požární vodou stanoví hydraulické podmínky vnějších 

odběrných míst (hydrantů, výtokových stojanů a plnících míst). V této normě jsou stanoveny 

způsoby rozmisťování odběrných míst, přičemž se nepočítá vzdušná vzdálenost, ale 

vzdálenost trasy, po které můžou jet cisternové automobilové stříkačky. Všechna odběrná 

místa by měla splňovat tyto parametry k zabezpečení dodávky požární vody v případě požáru. 

[1]     
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5 Technické možnosti dodávky vody z veřejné vodovodní sítě pro 
požární hydranty, výtokové stojany a odběrná místa. 
Hydraulické parametry daných objektů 

5.1 Měření tlaků na hydrantech 

Abych, byl schopen posoudit technické možnosti dodávky vody pro požární hydranty 

z veřejné vodovodní sítě, bylo zapotřebí provést měření na vybraných hydrantech na území 

města Nový Bydžov. Výběr hydrantů jsem volil s ohledem na jejich umístění v zástavbě. 

Záměrně jsem vybral hydranty u nemocnice, u školských zařízení, v bytové i průmyslové 

zóně města. Vybrané hydranty jsou osazeny na všech profilech vodovodního potrubí, které se 

nacházejí na území města, krom DN 400, tento profil je pouze na přivaděči a není na něm 

osazen hydrant.  

Vlastní měření proběhlo ve všední den za běžného provozu. Měření jsem provedl za 

pomoci technika z firmy Veolia Královéhradecká provozní a.s. Provozovatel sítě mi zapůjčil 

měřící zařízení typu C H – IV (Obr. 9), které je určeno k ověřování tlakových a průtokových 

parametrů podzemních a nadzemních hydrantů v rozsahu podle tab. 2 ČSN 730873. Tímto 

zařízením je možno ověřovat pouze hodnoty při rychlosti 0,8 m/s. V zařízení jsme použili 

clonu č. 1 s průměrem D = 24 mm, kterou se měří průtoky v rozmezí 3 až 8 l/s.  

 

 

Obr. 9: Měřící přístroj C H - IV 
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Po příjezdu k vybranému hydrantu, jsem podzemní hydrant osadil hydrantovým 

nástavcem. Jeden výtok 75 B jsem uzavřel a na druhý připojil krátkou hadici 75 B. Hadici 

jsem rozložil a její druhý konec připojil na měřící zařízení pomocí spojky 75 B ve směru 

průtoku, jenž je označen šipkou. Druhou hadici 75 B jsem připojil na druhou spojku 

z měřícího zařízení. Zapojené zařízení je uvedeno na obr. 10. Poté jsme pomalu otevírali 

uzávěr hydrantu do úplného otevření. Po ustálení tlaků jsme odečetli na manometrech 

hydrodynamický tlak p1 (kPa) a p2 (kPa). Po změření jsme vyčkali, až se ustálí voda v potrubí, 

uklidili použité zařízení a hydrant odvodnili a uzavřeli. Naměřené a zjištěné údaje jsem zanesl 

do tabulky č. 3. Z hydrodynamických tlaků p1 a p2 se spočítá tlakový parametr ∆p (kPa) 

pomocí rovnice ∆p = p1 – p2. Průtokový parametr Q (l/s) odečteme z kalibrační tabulky pro 

použitou clonu podle tlakového parametru ∆p. U každého měřeného hydrantu jsem 

zkontroloval možnost přístupu cisternových vozidel hasičů, dále jsem kontroloval označení 

hydrantů orientační tabulkou a spráností údajů na nich uvedených.  

 

 

Obr. 10: Schéma měření hydrodynamických tlaků. 

 

Dále jsem měřil na hydrantu hydrostatický tlak. Ten jsme měřili měřící jehlou 

s manometrem (Obr. 11). Toto zařízení jsem připojil na jeden výtok hydrantu 75 B a druhý 

výtok na hydrantu 75 B uzavřel. Poté jsem otevřel hydrantové šoupě. Zařízení nepropouští 

vodu z hydrantu a tím pádem měří hydrostatický tlak. Na manometru jsem odečetl hodnotu a 

zanesl ji do tabulky č. 3. 
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Obr. 11: Měřící zařízení na měření hydrostatického tlaku 

 

5.2 Výsledky měření 

Z provedeného měření na hydrantech jsem došel k následujícím zjištěním. 

Prvním důležitým zjištěním je, že na všech zkoušených hydrantech je dostatečný 

hydrostatický tlak. Tento tlak s velkou rezervou převyšuje minimální normové hodnoty pro 

vodovody a po celém území města se skoro nemění.  

Dále jsem měřením zjistil, že skoro všechny hydranty mají dostatečnou vydatnost. 

Problém nastal pouze u koncového hydrantu v bytové zástavbě na potrubí DN 80 z tvárné 

litiny. Zde nebylo dosaženo dostatečného průtoku vody z hydrantu. K problému patrně došlo 

vlivem stáří potrubí, kdy se na vnitřní straně potrubí vytvořily  inkrusty. Tato situace může 

být obdobná i na jiných koncových hydrantech ve městě, vyvedených z potrubí o profilu DN 

80. Jestliže by hasiči odebírali vodu z hydrantu na profilech DN 100 a vyšších budou mít 

zaručené dostatečné množství vody při rychlosti 0,8 m/s. Jak už bylo výše uvedeno, v Novém 

Bydžově nejsou hydranty zkoušeny na průtok vody při rychlosti 1,5 m/s.  

Dalším zjištěním je, že popis některých hydrantů, přesněji dimenze potrubí, ze kterých 

jsou vyvedeny, neodpovídají dimenzím v plánech společnosti Vodovody a kanalizace Hradec 

Králové a.s. K tomuto pravděpodobně došlo v důsledku neaktualizace vodovodních plánů 

během obnovy některých vodovodních potrubí na vodovodní síti v Novém Bydžově.  
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Pozitivním zjištěním je, že všechny hydranty jsou přístupné pro hasičské cisterny. 

V případě podzemních hydrantů je přístupnost částečně ovlivněna ohleduplností obyvatel při 

parkování svých vozidel, jelikož některé hydranty jsou ve vozovce a případným 

zaparkováním automobilu nad poklopem hydrantu se hydrant stává nepřístupným.  

Taktéž všechny hydranty jsou viditelně označeny tabulkou s informacemi o hydrantu. 

Jedině u hydrantu v Ezopově ulici, kde nebyl splněn požadovaný minimální průtok, bych 

doporučoval označit hydrant tabulkou modré barvy. Hydranty označené modrou barvou 

nejsou určené pro odběr požární vody. Takto by měly být označeny všechny nevyhovující 

hydranty do doby, než bude vyměněno potrubí za nové a tím pádem bude hydrant splňovat 

minimální požadovaný průtok. Pouze výtoková armatura, která neslouží jako hydrant, 

označena není.  

Jako další podstatné zjištění bych uvedl fakt, že všechny vybrané hydranty jsou 

provozuschopné a plně funkční. 

5.3 Vliv vodovodní sítě na dodávky požární vody 

Stav vodovodního potrubí velice ovlivňuje možnosti dodávky vody na doplnění 

požárních automobilů. Pakliže je potrubí staré, s vyčerpanou s životností, dochází k častým 

poruchám. Tyto poruchy mohou nastat vlivem náhlých tlakových rázů, způsobených odběrem 

požární vody. Požární odběr se vyznačuje náhlým velkým průtokem, při použití požárního 

čerpadla i velkou rychlostí. Tyto aspekty vedou k vzniku tlakových rázů. Ty následně 

způsobují poruchy. Mezi tyto poruchy patří vznik prasklin, vytvoření díry atd. Poruchy za 

určitých podmínek ihned snižují hydrodynamický tlak vody v systému, popřípadě i totální 

přerušení dodávky. [5]  

Odběrem požární vody dochází k zakalení vody ve vodovodním potrubí, na němž je 

hydrant, ze kterého je voda odebírána, osazen. Při plném otevření hydrantu dochází 

k velkému průtoku vody, tento průtok vody strhne ze stěn inkrusty a tím se zakalí voda. 

Jelikož potrubní síť byla vybudována ve čtyřicátých letech minulého století tak na vnitřních 

stěnách potrubí vznikají inkrusty. Inkrusty vznikají v potrubí, kterým se dopravuje voda 

s obsahem železa a manganu. Železo a mangan se postupně usazují na stěnách potrubí, 

obzvlášť při malých rychlostech a malých odběrech vody z potrubí. U starších potrubí 

s vyšším obsahem železa a manganu ve vodě může snížit průtočnost až o 70 % z původní 

kapacity. [5] Tento proces usazování železa a manganu na stěnách potrubí má postupně 

neblahý vliv hlavně na malých profilech potrubí. Vznik inkrust závisí i na použitém materiálu 
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potrubí. U plastového potrubí se inkrusty vytvářejí souměrně podél celého obvodu, ale u 

potrubí z ocele nebo z tvárné litiny se spíše vytváří malé výrůstky (krápníky). Voda v Novém 

Bydžově je upravována, snižuje se obsah železa i manganu pod maximální dovolenou 

hodnotu, od roku 1988 v úpravně vody, do této doby voda nebyla upravována.  
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6 Návrh opatření vycházejících z provedených měření pro 
zefektivnění plnění cisternových vozidel IZS 

6.1 Situace z pohledu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého 
kraje stanice Nový Bydžov 

Jelikož řeším práci na téma požární zabezpečení obytných a průmyslových zón 

v Novém Bydžově, se zaměřením na rozmístění hydrantů a jejich vydatnost, chtěl jsem znát 

pohled a názor HZS Nový Bydžov.  

Po konzultaci s velitelem hasičské stanice HZS Královéhradeckého kraje v Novém 

Bydžově jsem se dozvěděl, že příslušníci HZS hydranty využívají minimálně. Při pohledu do 

statistické ročenky za rok 2006 a rok 2007 jsem se dočetl, že jednotka HZS z Nového 

Bydžova vyjížděla v roce 2006 k 18ti a v roce 2007 k 25ti požárům za rok. Hasiči ze stanice 

Nový Bydžov ovšem likvidovali požáry převážně mimo území města. 

Hasiči v Novém Bydžově nekladou žádné požadavky na provozovatele vodovodní 

potažmo hydrantové sítě v Novém Bydžově, co se týče vybudování nových hydrantů, 

výtokového stojanu nebo plnícího místa. V současné době hasičům z Nového Bydžova plně 

postačuje stávající rozmístění odběrných míst, stejně tak i jejich vydatnost. Kdyby došlo 

k výstavbě nové průmyslové zóny, nebo k radikálnímu rozšíření stávající průmyslové zóny, 

případně k výstavbě nové bytové zástavby většího rozsahu, přistoupili by hasiči k zabezpečení 

těchto lokalit např. výtokovým stojanem. 

6.2 Vybudování nových odběrných míst pro vozidla IZS 

Vybudování nových odběrných míst by přicházelo v úvahu, pakliže by došlo k návrhu 

na vybudování nové průmyslové zóny, nebo obytné zóny většího rozsahu na okraji města. Za 

této situace bych navrhoval v daných lokalitách vybudování odběrného místa pro hasičské 

jednotky v podobě výtokového stojanu a nových hydrantů v souladu s normou ČSN 730873. 

Výtokový stojan by musel být vyveden z vodovodního potrubí o profilu minimálně DN 250, 

aby bylo docíleno normového průtoku 35 l/s (Obr. 12). Tento výtokový stojan musí být 

vybaven vypouštěcím ventilem, aby po uzavření bylo možné stojan odvodnit. Nově 

vybudované hydranty určené pro plnění vozidel jednotek požární ochrany bych navrhl DN 

100. Vybrané hydranty bych osadil na potrubí s profilem minimálně DN 200. Tato odběrná 

místa by se pravidelně zkoušela a byla by udržována. Armatury by sloužily k výcviku a byly 

by využívány při námětových cvičeních jednotek požární ochrany. V případě realizace, 
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některého nebo všech odběrných míst by se tyto umístily tak, aby byl zajištěn nepřetržitý 

přístup vozidel hasičů. Tímto mám na mysli, dostatečnou šířku přístupové komunikace a 

zamezení parkování vozidel u těchto míst. Vybudování plnícího místa, které by umožňovalo 

plnění cisternových vozů HZS vrchními poklopy průtokem 65 l/s, by bylo v Novém Bydžově 

neefektivní a neekonomické. 

 

 

Obr. 12: Výtokový stojan [1] 

 

Legenda k obrázku: 1 – Provozní síť, 2 – Uzávěr, 3 – Vypouštěcí ventil, 4 – Tlaková spojka B 

75 s víčkem, 5 – Šroubení pro sací hadice s víčkem, 6 – Přívodní potrubí min. DN 125 
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7 Zhodnocení vodovodní sítě a návrh na zefektivnění  

Při hodnocení vodovodní sítě a zároveň požárního zabezpečení v Novém Bydžově 

pomocí hydrantové sítě jsem došel k několika zjištěním.  

Nejprve bych se rád zmínil o tlakových poměrech na vodovodní síti, vzhledem 

k vydatnosti hydrantů a ztrátám na vodovodní síti. Hydrostatický tlak měřený na uzavřeném 

hydrantu je zároveň hydrodynamickým tlakem vodovodní sítě jako celku. Tento tlak se při 

měření pohyboval v rozmezí 0,52 až 0,56 MPa. Provozovatel uvádí, minimální hydrostatický 

tlak na síti 0,4 MPa a průměrný 0,5 MPa. Dle vyhlášky č. 428 z roku 2001 je v § 15 odstavci 

4 uvedeno, že maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového 

pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 

MPa. [10] Z toho vyplývá, že tlak v síti je poměrně vysoký, jelikož optimální tlak má hodnotu 

0,31 až 0,36 MPa. Tento stav je dán, výškovou polohou vodojemu Nový Bydžov – Prasek, 

tudíž hydrodynamický tlak v síti nelze snížit. Možným řešením snížení tlaku v síti by bylo, 

rozdělení Nového Bydžova do tlakových pásem, kde by byly osazeny redukční ventily. Tato 

varianta je velice drahá a v závislosti na velikosti Nového Bydžova neekonomická.  

Dále bych chtěl navrhnout rekonstrukci konečných řadů - profilů DN 80, jejichž 

životnost již vypršela. Profil těchto řadů je vlivem inkrustace zmenšen a takto zúžen 

neumožňuje dostatečný průtok vody. Proto bych doporučoval tyto řady vyměnit za nové.   

Hodnotil jsem také přivaděč, který vede z vodojemu do Nového Bydžova. Za 

předpokladu vybudování nových odběrných míst, výtokového stojanu a nových hydrantů DN 

100. Nejhorší možnou variantou by mohl být rozsáhlý požár na velké ploše města, při kterém 

by byla voda odebírána z nově vybudovaných míst najednou. Tím by se zvýšil odběr vody 

minimálně o 45 l/s od běžného stavu. Pro tento případ jsem zjišťoval, zda je profil přivaděče 

dostatečný. Zda množství protékající vody nebrání mechanický problém, například profil 

vodoměru. Dle informací uvedených v kapitole 4.1.3., kde je napsáno, že ve vodojemu Nový 

Bydžov – Prasek je distribuční turbínový vodoměr firmy SENSUS WP – Dynamic 150. Tento 

vodoměr je schopen měřit vodu protékající z obou směrů. Dle technických údajů, uvedených 

výrobcem, tímto vodoměrem při dlouhodobém odběru může protéct 125 l/s. Výrobce také 

uvádí krátkodobý maximální průtok až 166 l/s. Profil přivaděče by měl zabezpečit dostatečné 

množství vody pro hašení a ani vodoměr by neměl znemožňovat potřebnému průtoku vody. 

Celkově bych řekl, že vodovod v Novém Bydžově je udržován v dobrém stavu a po 

dokončení rekonstrukce starých vodovodních potrubí na koncích řadů bude tato situace ještě 

lepší. Stávající provedení je schopné dopravovat vyšší množství vody než je v dnešní době 



 34

spotřeba. Tudíž lze říci, že v případě nové výstavby nebude nutné měnit dimenze přivaděče 

ani páteřních řadů ve městě. 

Jednou z velice důležitých věcí, které by se měly provádět je školení hasičů, zejména 

členů dobrovolných jednotek požární ochrany obcí, v zacházení s hydranty. Během mé práce 

jsem zjistil, že znalosti ohledně správného užívání hydrantu jsou v povědomí hasičů 

nedostatečné. Myslím si, že tato situace je důsledkem malé četnosti práce s hydranty a také 

nedostatečným školením. Správné zacházení s hydrantem je důležité z hlediska 

provozuschopnosti hydrantové sítě. Proto jsem navrhl školení pro členy dobrovolných hasičů 

obcí. Školení by se mělo skládat ze dvou částí, které by měly být vzájemně provázány: 

Teoretická část: 

• Označení hydrantu 

• Funkce hydrantu a jeho správné užívání 

• Důsledky špatného zacházení s hydrantem 

Praktická část: 

• Práce s vybavením určeným k práci s hydrantem  

• Otevření hydrantu a šoupěte (v případě podzemního hydrantu navíc nasazení 

hydrantového nástavce), vždy otevřít naplno 

• Zavření hydrantu 
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Závěr  

Voda je jednou ze stěžejních přírodních surovin, kterou využíváme ke každodenním 

činnostem a setkáváme se s ní takřka v každém odvětví. Bakalářská práce řeší dva cíle, 

prvním je posouzení vodních zdrojů a vodovodů v Novém Bydžově se zaměřením na 

dostatečnou kapacitu a účinnost. Ve druhé části je řešeno současné požární zabezpečení města 

z vodovodní sítě. Úkolem tedy bylo zjistit zda-li je město Nový Bydžov, se zaměřením na 

obytné a průmyslové zóny dostatečně vybaveno hydranty s požadovanou vydatností při 

odběru vody. 

Hodnocení bylo postaveno na základě informací od provozovatele vodovodní sítě 

společnosti Veolia Královéhradecká provozní, a.s. a především na praktickém měření, které 

jsem provedl s měřícím zařízením C H – IV na vybraných hydrantech po celém městě. 

Získané informace a výsledky měření jsem porovnal s příslušnými legislativními požadavky 

uvádějící minimální hodnoty pro vodovody a hydrantovou síť.  

Měření, která jsem provedl na hydrantech, měla za úkol zjistit, průtok vody při plném 

otevření hydrantu, hydrostatický a hydrodynamický tlak na hydrantu. Dále jsem během 

měření zjišťoval přístupnost, provozuschopnost a označení hydrantů pro jednotky požární 

ochrany, které hydranty využívají v případě požáru pro plnění cisternových vozidel. 

Z výsledků měření a získaných informací jsem zjistil, že celá vodovodní síť by byla 

schopná fungovat při nárůstu spotřeby vody, ať už v případě výstavby nových obytných zón 

či průmyslových podniků, tak i v případě velkého odběru požární vody na hašení požáru. 

Vodovodní síť bude po výměně starých vodovodních rour malých profilů na koncích řadů ve 

výborném stavu. Bakalářská práce také obsahuje návrh požárního zabezpečení pro nově 

vybudované obytné, nebo průmyslové zóny. 

Husté rozmístění funkčních hydrantů s odpovídajícími parametry na celém území 

města zajišťující požární zabezpečení v Novém Bydžově je na dobré úrovni. Jednotky požární 

ochrany jsou schopny připojit svoji techniku v dostatečné blízkosti požáru na hydranty 

s požadovanou vydatností, což umožňuje snazší provedení zásahu a záchrany životů lidí, 

zvířat a majetku.  
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Číslo 
položky 

Druh objektu a jeho 
mezní plocha 
požárního úseku 
S v m2 

Potru
bí DN 
v mm 

Odběr Q   (l/s) 
pro v = 0,8 m/s 
(doporučená 
rychlost) 

Odběr Q   
(l/s) pro v = 
1,5  m/s (s 
požárním 
čerpadlem)3) 

Objem 
nádrže 
požárni 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)≤ 1000, 
výrobní objekty a 
sklady do plochy S1)≤ 
500; čerpací stanice 
kapalných a 
zkapalněných 
plynných pohonných 
hmot 

 

 

 

100 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

22 

 

 

3 

Nevýrobní objekty o 
ploše 1000 <  S1)≤ 
2000; výrobní objekty 
a sklady o ploše 500< 
S1)≤ 1500; otevřená 
technologická zařízení 
o ploše S1)≤ 1500 

 

 

125 

 

 

9,5 

 

 

18 

 

 

35 

 

4 

Nevýrobní objekty o 
ploše S1)> 2000; 
výrobní objekty a 
sklady do plochy 
S1)>1500 

 

150 

 

14 

 

25 

 

45 

 

5 

Objekty s vysokým 
požárním zatížením2) 
(p>120 kg/m2) a 
současně s plochou 
S1)> 2500 

 

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 zatížení přihlížet. 
3)  U hasebního zásahu lze připojením mobilní techniky na hydrant překročit doporučenou rychlost proudění 

vody v potrubí (v = 0,8 m/s) až na hodnotu v = 2,5 m/s, aby se zabránilo „ kavitačnímu“ režimu při provozu 

požárního čerpadla vlivem zvýšených hadraulických ztrát byla pro účely této normy nižší hodnota rychlosti, a 

to v = 1,5 m/s 
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Technické prostředky, které jsou potřeba při používání hydrantů. Hasiči by s těmito 
základními prostředky měli umět zacházet, jelikož všechny tyto prostředky by měly být ve 
vybavení všech jednotek požární ochrany. 

 
Obr. 1: Klíč k nadzemnímu hydrantu 

 

 
Obr. 2: Klíč k podzemnímu hydrantu 
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Obr. 3: Hydrantový nástavec 
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Zařízení typu C H – IV 

Zařízení typu C H  - IV je určeno na ověřování tlakových a průtokových parametrů 

podzemních a nadzemních hydrantů podle tab. 2 ČSN 730873. 

Zařízení C H  - IV sestává z: 

- Základní těleso normové clony s manometry a odvzdušňovacími ventily umístěné 

na přenosném vozíku 

- 3 ks měrných výměnných clon 

- 2 ks navázaných hadic 75 B (cca 4 m) 

- Grafu závislosti tlak / průtok, kalibračních tabulek a návodu na používání 

Stručný popis zařízení 

Zařízení typu C H  - IV je založeno na principu normové clony podle ČSN ISO 5167 -1 a 

používá se na ověření tlakových a průtokových parametrů podzemních a nadzemních 

hydrantů v rozsahu tab. 2 ČSN 730873 (pro v = 0,8 m.s-1) 

Výměnné clony jsou určeny na ověřování tlakových a průtokových parametrů podle tab. 2 

ČSN 730873 – clona č.1 – na ověřování parametrů podle položky 1 a 2 ( 4 a 6 l.s-1),  clona č.2 

– na ověřování parametrů podle položky 3 a 4 ( 9,5 a 14 l.s-1),  clona č.3 - – na ověřování 

parametrů podle položky 5 ( 25 l.s-1) 

Primární prvek – základní těleso normové clony je umístěno na přenosném ocelovém vozíku a 

je opatřeno spojkami 75 B pro připojení hadic 75 B. Odběry tlaku jsou ze sběrných komor 

vyvedeny k manometrům a na odvzdušnění jsou pod manometry umístěny odvzdušňovací 

ventilky. Výměna clony se provede po uvolnění přídavné matky a vytažení vsuvné části. 

Clona se zvolí podle potřeby měření (podle druhu objektu a zvolené položky podle tabulky 2) 

a po jejím vložení a opětovném zasunutí vsuvného dílu, včetně dotažení přídavné matky, je 

zařízení připraveno k použití. Clona se vkládá do základního tělesa tak, aby číslem označená 

strana clony byla na zadní straně, podle průtoku vody. 

Postup při ověřování hydraulických parametrů podzemních a nadzemních hydrantů  

1. S provozovatelem kontrolovaného zařízení (podzemních nebo nadzemních hydrantů) se 

určí hydrant, který bude měřen (podle 4.5 a 8.3 e/1 ČSN 730873 na nejméně hydraulicky 

příznivém místě). 

2. Určenný podzemní hydrant se opatří nástavcem podzemního hydrantu a na jednu stranu 

nástavce se připojí krátká hadice 75 B, druhá strana nástavce se uzavře. Pootáčením nástavce 

se výtok a hadice nasměruje k místu, kde se umístí měřící zařízení typu C H- IV. Na 
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nadzemní hydrant se připojí krátká hadice 75 B přímo, nebo pomocí redukce v případě jiného 

rozměru hrdla. 

3. Do tělesa primárního prvku se vloží příslušná clona a přídavnou matkou pomocí klíče se 

volně dotáhne. 

4. Základní těleso C H – IV se připojí k připravené krátké hadici šipkou ve směru průtoku 

vody a na výtokovou část základního tělesa se připojí druhý díl krátké hadice 75 B, jejíž volný 

konec se zvedne nahoru a zajistí, případně pomocí další osoby podrží ve výšce cca 1, 0 m nad 

osou měřidla. Na volný konec hadice je v případě potřeby možné připojit clonící prvek.  

5. Po kontrole spojů a kontrole zajištění zvednutého volného konce hadice na výtoku se 

pozvolna otevře uzávěr hydrantu. Po odkalení a ustálení tlakových poměrů se provede 

odvzdušnění přívodů k manometrům pomocí ventilků na přívodech a odečtou hodnoty na 

manometrech. 

6. Tlakový parametr ∆p = p1 – p2 

Při nižších parametrech hydrantu může být hodnota P2 tak malá, že na stupnici manometru 

není čitelná. V tom případě se odečítá hodnota 0,00 a platí ∆p = p1 

Pokud jsou tlakové parametry těsně pod požadovanou minimální hodnotou, připojí se na 

konec výtokové hadice clonící prvek a hodnoty se ověří znovu. Při clonění výtoku je nutné 

sledovat hodnoty manometru p2 aby nedošlo k jeho zničení. 

7. Průtokový parametr Q (l.s-1) se zjistí v kalibrační tabulce podle výsledné hodnoty ∆p,  nebo 

výpočtem. 

 

Obr. 1: Měřící zařízení C H - IV
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Při měření na vodovodní síti jsem mimo jiné kontroloval označení hydrantů orientační 
tabulkou s potřebnými údaji o profilu řadu, na kterém je hydrant osazen a jak daleko se 
nachází od tabulky.  

 

                             
          Obr. 1: Ul. Ezopova                                             Obr. 2: Průmysová zóna 
 

                               
          Obr. 3: Revoluční třída                                         Obr. 4: Ul. Karla IV. 
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V této příloze jsou uvedeny fotografie z prameniště a úpravny vody v Novém Bydžově.  

 

 

            

Obr. 1: Vstup do prostoru prameniště                   Obr. 2: Zářez umělé infiltrace 

 

Celý prostor je ohraničen plotem a nápisy – VSTUP ZAKÁZÁN. V prostoru prameniště se 

nacházejí zářezy umělé infiltrace, které by bylo v případě nejvyšší nouze možné opět 

zprovoznit. 

 

 

 

       

Obr. 3: Pohled na prameniště                                  Obr. 4: Úpravna vody 

 

V prameništi se nachází objekt úpravny vody, první stupeň úpravy vody z prameniště č. 3 a 

podzemní rezervoár s upravenou vodou. 
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Obr. 5: Úpravna vody, zde je podzemní rezervoár  Obr. 6: První stupeň úpravy pro prameniště 
 
V úpravně vody dochází k odstraňování železa a manganu a dechloraci vody.  
 
 
 

       

Obr. 7: Filtry na železo a mangan                         Obr. 8: Čerpadla dopravující vodu do sítě   
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V této příloze jsou uvedeny fotografie vodojemu Nový Bydžov – Prasek, který slouží pro 
město Nový Bydžov. 

 

Obr. 1: Vodojem 

 

 

Obr.2: Zařízení na dochloraci 
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                     Obr. 3: Ventilace                                  Obr. 4: Úprava ventilace proti kontaminaci  

 

„Protiteroristická ventilace“ 

Vodojem Nový Bydžov – Prasek je vybaven ventilací pomocí dvou odváděcích komínů, které odvádí 

vzduch z prostoru nad hladinou vody. Zařízení odsává vzduch a komíny je vypouštěn ven. 

„Protiteroristická“ úprava spočívá v konečném upravení nasávacího potrubí. Místo obyčejného 

oblouku, zde byl instalován T-kus. Princip je takový, že kapalina vlitá přes komín do prostoru 

vodojemu nesteče do vody, nýbrž do sudu, umístěném pod T-kusem. 
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V této příloze jsem uvedl několik fotografií z měření, které jsem prováděl koncem března 
2008. K měření jsem využíval měřící zařízení C H – IV, hydrantový nástavec, klíč 
k podzemnímu a nadzemnímu hydrantu. 

       

Obr. 1: Hydrantový nástavec s klíčem                 Obr. 2: Uložení podzemního hydrantu 

 

      

                Obr. 3: Průběh měření                                        Obr. 4: Měřící zařízení v činnosti

 

 

 


