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1 SEZNAM POUŽÍVANÝCH JEDNOTEK 

Značka 
veličiny 

název veličiny 
značka 

jednotky 
rozměr 

jednotky 
název jednotky 

ζ ztrátový součinitel 1 bezrozměrné  
ε relativní drsnost 1 bezrozměrné  
λ třecí součinitel 1 bezrozměrné  

ρ hustota kg . m-3 kg . m-3 
kilogram na metr 

krychlový 
v relativní rychlost m . s-1 m . s-1 metr za sekundu 
L délka potrubí m m metr 
d průměr potrubí  m m metr 
H Přetlaková výška m m metr 
Re Reynoldsovo číslo 1 bezrozměrné  
k absolutní drsnost  m m Metr 

a 
souč. rychlosti 
šíření plamene 

   

p požární zatížení kg . m-2 kg . m-2 
kilogram na metr 

čtvereční 
p tlak Pa m-1.kg.s-2 pascal 

∆pWM 
tlaková ztráta 
vodoměru 

Pa m-1.kg.s-2 pascal 

∆pAp 
tlaková ztráta 
napojených zařízení 

Pa m-1.kg.s-2 pascal 

pMinFL 
min. přetlak u 
nejvyšší armatury 

Pa m-1.kg.s-2 pascal 

qi 
specifická potřeba 
vody 

l.os-1.d-1 l.os-1.d-1 litr na osobu a den 

kd 
koeficient denní 
nerovnoměrnosti 

1 bezrozměrné  

Pi počet obyvatel 1 bezrozměrné  
 
 

2 SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK 

potrubí NTL potrubí nízkotlaké 

potrubí STL potrubí středotlaké 

potrubí VTL potrubí vysokotlaké 

hadice B75 požární hadice s vnitřním průměrem 0,075m 

DN xx přibližná světlost xx potrubí v mm  

ÚNMZ 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví 
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3 ÚVOD 
 

Na hašení požárů se stále nejvíce používá voda kvůli její dostupnosti, ceně a 

vlastností. Mezi její kladné vlastnosti patří vysoký chladivý efekt a také to, že vypařením 1 

litru vody vznikne 1700 litrů páry, která svým objemem zabraňuje přístupu vzduchu 

k požáru.  

Abychom vůbec dopravili vodu potřebnou na hašení k požáru, musíme použít 

některý ze způsobů dopravy vody. Na otevřeném prostranství k tomu můžeme použít např. 

cisternovou automobilovou stříkačku. V tomto případě se jedná zejména hašení lesních či 

polních požárů, kde ve většině případů nedojde k ohrožení zdraví člověka či vysokých 

materiálních ztrát.  Oproti tomu v budovách a rozlehlých objektech, kde se nachází mnoho 

osob a technického vybavení, je toto riziko vysoké a velice pravděpodobné. Proto je nutno 

zabezpečit, že v případě vzniku požáru v takovýchto prostorách, bude dostupné dostatečné 

množství hasiva na uhašení požáru v jeho první části, kdy ještě škody spáchané nejsou tak 

vysoké. Ve většině případů, jak už jsem zmínil výše, se stále jako hasivo používá voda. 

K dopravě požární vody k požáru v budovách a zástavbách používáme vodovodní systémy 

veřejného vodovodu a také požární vodovody.  

Proto se práce v úvodních kapitolách zabývá systémy veřejných vodovodů, jejich 

druhy a hlavními požadavky vycházejícími z normativních a právních předpisů. V kapitole 

5 se zabývám problematikou samotných požárních vodovodů, osazováním odběrných míst 

vzhledem ke kapacitě zdroje vody a hydraulickým možnostem sítě. Jelikož tyto systémy 

umožňují vysoké omezení rizik šíření požáru, pomocí efektivního zásahu na vznikající 

požár osobami užívajícími uvažovaný objekt, budu se dále v této práci zabývat jejich 

dostupnými variacemi, možnostmi realizace, návrhem a dimenzí. Další kapitoly se 

zabývají měřidly vody a jejich vztahu k navrhování požárních vodovodů. Na tuto část 

navazuje popis vzorového uspořádání a umisťování vodoměrných sestav spolu s popisem 

druhů a zásad pro výběr vodoměrů. V kapitolách 15 a 16 se zabývám dimenzováním 

vodovodních přípojek, měřidel a vodovodních přivaděčů. Kapitola 17 vystihuje jak je 

důležité, aby byla dodávka vody plynulá. Poukazuje také na problémy, které mohou 

plynulost ohrozit a nastiňuje řešení k jednotlivým problémům. Hydraulickým výpočtem 

potrubí se zabývá kapitola 20, ve které jsou uvedeny základní vztahy a také tabulka 

nejpoužívanějších potrubí s jejich třecími ztrátami v závislosti na světlosti a drsnosti 

potrubí. 

 Jelikož v nynější době není žádný normativní předpis na navrhování požárních 
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vodovodů, norma ČSN 73 6622 Požární vodovody z roku 1962 byla zrušena k datu 

1.3.1987, má být výstupem této bakalářské práce zjednodušený popis návrhu a realizace 

požárních vodovodů.  



 7 

4 VODOVOD  

 
4.1 Definice 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu [1], je vodovod provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující 

vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr 

povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. 

Tentýž zákon udává, že veřejné vodovody musí být navrženy tak, aby 

zabezpečily dostatečné množství zdravotně nezávadné pitné vody pro veřejnou 

potřebu ve vymezeném území, nepřetržitou dodávku pitné vody pro odběratele. Je–

li vodovod jediným zdrojem pro zásobování požární vodou, musí splňovat 

požadavky požární ochrany na zajištění odběru vody k hašení požáru, je-li to 

technicky možné. Vodovody musí být chráněny proti zamrznutí, poškození 

vnějšími vlivy, vnější a vnitřní korozi a proti vnikání škodlivých mikroorganismů, 

chemických a jiných látek zhoršujících kvalitu pitné vody. 

 

4.2 Vodovodní soustavy 

Podle topologie trubní sítě jsou vodovodní soustavy rozděleny na větvené, 

okruhové a kombinované. Na obrázku 1 jsou příklady větvené a okruhové 

vodovodní sítě. 

4.2.1 větvené 

Z jednotlivých úseků potrubí tak, že nevznikají uzavřené plochy. Je 

napájena hlavním řadem a stromečkovitě se rozvětvuje na jednotlivé 

rozváděcí řady, jejichž konce nejsou vzájemně propojeny [2]. Tento druh se 

navrhuje pouze tam, kde nejsou podmínky na okruhovou síť Konce řadů se 

musí osazovat hydranty z důvodu možnosti odpouštění stagnující vody. 

4.2.2 okruhové 

S úseky propojenými tak, že vytvářejí v půdoryse okruhy (uzavřené 

plošné obrazce), kde styčné úseky okruhů vedle sebe ležících jsou pro 

sousední okruhy společné. 

4.2.3 kombinované 

Základem je okruhová síť, na níž jsou napojeny části, jejichž konce 

nejsou propojeny.  
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Obrázek 1 – Schéma situace vodovodní sítě, rozváděcí síť A větvená, B okruhová, 

upraveno dle [3] 

 

 

Větvená síť může mít menší relativní délku sítě, okruhová síť umožňuje 

minimalizovat přerušení dodávky vody při poruše na některém řadu, což je pro 

případné napojení požárních vodovodů velice důležité. Změny odběru vody na 

okruhu mohou v některých úsecích měnit směr průtoku vody. Větvené sítě se 

využívají v malých sídlištích. 

 

4.3 Vodovody dle způsobu dopravy vody [4] 

 4.3.1 gravitační 

Gravitační vodovod přichází v úvahu, pokud výškový rozdíl vodního 

zdroje a spotřebiště je tak velký, že vyvolá v celé vodovodní síti alespoň 

minimální hydrodynamický přetlak, tj. 0,25 MPa bez použití čerpání, čili 

přiváděcí řád je gravitační.  

 4.3.2 výtlačné 

V případě, kdy vodní zdroj svou polohou nezaručuje požadovaný 

minimální přetlak je třeba navrhnout výtlačný vodovod. Charakteristickým 

znakem výtlačného vodovodu je výtlačný přiváděcí řád, dopravující vodu 

do vodojemu z čerpací stanice. 

 
4.4 Prostorové umístění vodovodních sítí 

V zastavěném území se má vodovodní potrubí přednostně ukládat do 

veřejně přístupných prostor při dodržení podmínek. K potrubí musí být vždy 
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umožněn přístup pro provádění údržby a oprav. Ve vztahu k ostatním podzemním 

vedením v zastavěném území a pod komunikacemi se řídí normou ČSN 73 6005 [5] 

a to následovně: 

  4.3.1 Vodorovné vedení vodovodů 

Na obrázku 2 je znázorněno prostorové umístění vzhledem 

k ostatním vedením v přidruženém prostoru a tabulka 1 určuje minimální 

dovolené vodorovné vzdálenosti mezi vodovodní sítí a dalšími vedeními. 

 

Obrázek 2 – Zájmová pásma podzemních vedení v přidruženém prostoru [5] 

 

 

 

Tabulka 1 – Minimální dovolené vodorovné vzdálenosti 

Druh sítí 
Minimální dovolená 

vodorovná 
vzdálenost x [m] 

Silové kabely 0,4 
Sdělovací kabely 0,4 
Plynovodní potrubí NTL 0,5 
Plynovodní potrubí STL 0,5 
Plynovodní potrubí VTL 5 
Vodovodní sítě přípojky 0,6 
Tepelné sítě 1 
Kabelovody 0,6 
Stokové sítě a přípojky 0,6 
Kolektor 0,6 
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4.3.2 výškové vedení vodovodů 

V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty nejmenšího dovoleného krytí 

vodovodního potrubí. Hodnoty jsou převzaty z přílohy B normy ČSN 73 

6005 [5]. Hloubka uložení je závislá na světlosti potrubí a na tepelně 

izolačních schopnostech půdy. 

 

Tabulka 2 - Nejmenší dovolené krytí vodovodního potrubí 

Povrch Chodník Vozovka 
Volný 
terén 

Krytí 
[m] 

1 až 1,6 1,5 1 až 1,6 

 

4.3.3 křížení s inženýrskými sítěmi 

Výškové vedení vodovodu z hlediska křížení s ostatními 

podzemními vedeními technického vybavení musí respektovat závazné části 

ČSN 73 6005 [5], kap 4 a 5. 

 

 

5 POŽÁRNÍ VODOVOD 

 

Je hasicí zařízení pro provedení požárního zásahu při vzniku požáru za použití 

vody. Dle vyhlášky č.246 / 2001, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru [6] se jedná o vyhrazený druh věcného prostředku požární 

ochrany. Jsou nepřenosná a tvoří nedílnou součást daného objektu. Z hlediska požární 

bezpečnosti staveb jsou tyto systémy neodmyslitelným technickým vybavením, které musí 

být instalovány ve všech objektech a prostorách, vyjímaje objekty a prostory uvedené 

v kapitole 10. Dle ČSN 730873 [7] se požární vodovody dělí podle umístění vzhledem k 

objektu na vnější  a vnitřní. 

Důvodem instalování požárních vodovodů všeobecně je požadavek na dostupnost 

potřebného množství vody na hašení, které je možno, s využitím dalšího vybavení (např. 

nástěnné hydrantové systémy uvedené v kapitole 7) , dopravit k ohroženému místu a 

provést rychlý a účinný zásah na vzniklý požár ihned po jeho zpozorování . Zdroje požární 

vody, na které jsou požární vodovody napojeny musí zabezpečit požární vodu 

v předepsaném množství po dobu minimálně 30 minut [7]. 
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5.1 Vnější požární vodovod 

Dle ČSN[7]  zabezpečuje dodávku minimálního množství vody pro požární 

účely co nejblíže  k danému objektu, budově nebo technologickému pracovišti. Na 

tyto požární vodovody se mohou umisťovat odběrná místa, která jsou uvedena 

např. v kapitole 6. 

 

5.2 Vnitřní požární vodovod  

Dle ČSN[7] zabezpečuje dodávku minimálního množství požární vody 

zpravidla pro jeden požární úsek v objektu, budově nebo technologického 

pracoviště. Kromě případů uvedených v bodě 10, musí být v objektech osazeny 

hadicové systémy, napojené na vnitřní vodovod, které musí být trvale pod tlakem 

(kromě případů kdy hrozí zamrznutí potrubí) s okamžitě dostupnou plynulou 

dodávkou vody. Vnitřní požární vodovody jsou navrhovány k zajištění ochrany 

majetku a nebo života. 

 

5.3 Požární potrubí  

Dle ČSN[7] je požární potrubí nezavodněný, samostatný potrubní rozvod o 

průměru nejméně 75 mm, který je zásobován vodou pomocí požární techniky 

(popř. jiným tlakovým zdrojem vody k hašení) a slouží zejména pro provedení 

zásahu vnitřkem budovy. Zřizují se u budov s výškou h větší 30 m. 

5.3.1 základní vybavení  

  Základní vybavení požárního potrubí tvoří: 

• tlaková hrdlová spojka (s tlakovým víčkem) pro připojení požárního čerpadla, 

umístěná vně objektu, zpětná klapa nebo ventil 

• vypouštěcí zařízení 

• nehořlavé potrubní rozvody 

• výtokové ventily DN 52 s tlakovými hrdlovými spojkami, opatřenými 

tlakovými víčky 

• odvzdušňovací zařízení v nejvyšším místě potrubního rozvodu 

Podmínkou je minimální přetlak 0,2 MPa na nejvýše položeném vypouštěcím 

zařízení. Toto musíme brát v potaz při návrhu požárního potrubí a je nutno 

vycházet z parametrů požární techniky, zejména je to pracovní tlak čerpadla.   
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6 VNĚJŠÍ ODBĚRNÁ MÍSTA  

Norma ČSN[7] udává druhy odběrných míst, ze kterých je možno odebírat požární 

vodu. V bodě 6.1 jsou uvedeny druhy vnitřních odběrných míst. 

 

6.1 Druhy 

6.1.1 podzemní hydrant - jedná se o výtok požárního vodovodu umístěný pod 

úrovní terénu krytý příslušným poklopem a vybavený příslušnou výbavou. 

Výtok umožňuje nasazení hydrantového nástavce pro napojení dvou 

požárních hadic 75 B 

6.1.2 požární výtokový stojan - jedná se o výtok požárního vodovodu 

umožňující přímo napojení dvou požárních hadic 75 B s nejmenším 

odběrem 35 l.s-1. Tyto se většinou zřizují v místech se zvýšeným požárním 

nebezpečím. 

6.1.3 plnící místo - místo, kde nadzemní výtoková armatura na vnějším 

vodovodu umožňuje plnění nádrží mobilní požární techniky horním 

otvorem. s nejmenším odběrem 60 l.s-1. 

 

6.2 Způsob osazování vnějších odběrných míst 

Zásady pro rozmisťování vnějších odběrních míst stanoví tabulka 3 převzatá 

z ČSN 73 0873 [7]. Uvedené vzdálenosti se měří po nejpravděpodobnější trase 

vedení zásahu nebo jízdy požární techniky.  

6.2.1 osazování podzemních hydrantů 

Tyto hydranty se na vodárenské sítě navrhují zejména z provozních 

důvodů (odvzdušnění, odkalení řadu, vypouštění řadu, odběr vzorků vody, 

proplachy, měření tlaku na síti) nebo z důvodu zásobování požární vodou. 

Podzemní hydranty osazují: 

• přes šoupě se připojují hydranty na dlouhých přívodních řadech 

s vyšším stupněm důležitosti nebo na vodovodech v komunikacích 

s velkým dopravním zatížením. Dále také koncové hydranty, kdy jsou ve 

funkci vzdušníků a odkalovacích míst.  
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Obrázek 1(vlevo) – Podzemní hydrant osazený přes šoupě, převzat z [8] 

Obrázek 2(vpravo) – Podzemní hydrant osazený bez šoupěte, převzat z [8] 

 

 

 

• na odbočce bez šoupátka – tato varianta osazení hydrantů se používá 

na distribuční řady v komunikacích s malým dopravním zatížením. 

6.2.2 osazování nadzemních hydrantů 

Nadzemní hydranty se na vodárenské sítě navrhují vyjímečně, a to 

z důvodu zásobování požární vodou. 

Pro zásobování vodou při požárním zásahu se mají navrhovat jako 

odběrná místa nadzemní hydranty z důvodu rychlosti obsluhy a dostupnosti. 

Dalším doporučením je osazování vnějších odběrných míst (nadzemní, 

podzemní hydranty, požární výtokové stojany a plnící místa) na okruhové 

vodovodní sítě. Samozřejmostí by mělo být zřizování vnějších odběrných 

míst  za hranicí požárně nebezpečného prostoru posuzovaného objektu, 

popř. požárního úseku, kde je možnost ohrožení (např. odpadávajícími kusy 

konstrukcí) obsluhujících lidí nejmenší. Pokud nelze zaručit trvalé 

zavodnění odběrného místa, nesmí být vzdálenost od zavodněného potrubí 

větší než 20m. Požární výtokové stojany a plnící místa  se instalují zejména 

v uzavřených areálech výrobních a nevýrobních objektů nebo skladů a je 

možné je instalovat jen po dohodě se správcem vodovodu. Potrubí, na které 

se tyto odběrná místa osazují je dáno jeho parametry ( jmenovitá světlost, 

průtok), které jsou uvedeny v tabulce 3 převzaté z ČSN[7]. 
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Tabulka 3 – Největší vzdálenosti vnějších odběrních míst, převzata z ČSN[7] 

 
Hydrant4 Výtokový 

stojan 
Plnící místo  Číslo 

položky 
Druh objektu a jeho mezní 
plocha požárního úseku 
S v m2 

 
 

 
Od objektu / mezi sebou, v metrech3) 

Vodní tok 
nebo 
nádrž  
od 
objektu, 
v metrech  

1 

Rodinné domy do 
zastavěné plochy S ≤ 200 a 
nevýrobní objekty (kromě 
skladů) do plochy S1) ≤ 
120 

200/400 
(300/500

) 
600 / 1 200 3 000 / 6 000 600 

2 

Nevýrobní objekty a ploše  
120 < S1) ≤ 1 000; výrobní 
objekty a sklady do plochy 
S1) ≤ 500; čerpací stanice 
kapalných a zkapalněných 
plynných pohonných hmot 

150/300 
(300/500

) 
600 / 1 200 2 500 / 5 000 600 

3 

Nevýrobní objekty o ploše  
1000 < S1) ≤ 2000; 
Výrobní objekty a sklady o 
ploše 500 < S1) ≤ 1 500; 
otevřená technologická 
zařízení do plochy S1) ≤  1 
500  

  150/300 
(250/450
) 

500 / 4 000 2 000 / 4 000 500 

4 

Nevýrobní objekty o ploše  
 S1) > 2 000; Výrobní 
objekty, sklady a otevřená 
technologická zařízení o 
ploše S1) > 1 500 

100/200 
(200/350

) 
400 / 800 1 500 / 3 000 400 

5 

Objekty s vysokým 
požárním zatížením2)  (p > 
120 kg · m-2) 
a současně s plochou 
S1) > 2500 

100/200 
(200/350

) 
300 / 600 1 000 / 2 000 300 

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)     Bez  dalšího průkazu (např. analýzou zdolávání požáru, dle přílohy B) nesmí být 
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 prokázána analýzou zdolávání požáru (viz přílohu B)   
 



 15 

6.3 Požadované parametry vnějších odběrných míst 

V tabulce 4 jsou shrnuty požadavky na minimální hodnoty technických 

parametrů, které musí být u těchto míst zaručeny. Jedná se o odběr v [l/s] a 

minimální statický přetlak v [MPa]  

 

Tabulka 4 - Minimální hodnoty odběrů a přetlaku na vnějších odběrných místech 

Odběrné místo nejmenší odběr 
[l.s-1] 

přetlak 
[MPa] 

podzemní hydrant Dle tab.7 
požární výtokový 

stojan 
35 

Plnící místo 60 

0,2 

 

6.4 Jaký hydrant použít? 

Podzemní hydranty jsou levnější, nepřekážejí a jsou lehké. Jejich 

nevýhodou je, že se zejména v zimním období velmi těžko hledají, zvláště pod 

vrstvou zmrzlého a ušlapaného sněhu, i když jsou v jejich blízkosti umístěny 

orientační tabulky. 

Nadzemní hydranty jsou naproti tomu dobře viditelné, nepotřebují nástavce 

a proto je jejich použití jednodušší. Jsou však těžší a dražší a ne vždy je můžeme 

umístit tak aby nepřekážely. Tím je u nich také větší nebezpečí poškození.  

V tabulce 5 jsou všechny tyto aspekty přehledně zobrazeny. Volba hydrantu 

se odvíjí také od toho, jakou má mít daný hydrant hlavní funkci. Když bude mít 

hydrant hlavní funkci dodávku požární vody, je na místě zvolit instalaci 

nadzemního hydrantu z důvodů uvedených v bodě 6.2.2. 

Tabulka 5 – Srovnání nadzemního a podzemního hydrantu 

 klady zápory 

cena 
špatná lokalizace v 

případě pokrytí 
vrstvou sněhu 

váha složitější použití 

podzemní 
hydrant 

rozměry  
dobrá 

viditelnost 
potřeba většího 

prostoru 
jednodušší 

použití 
větší nebezpečí 

poškození 
cena 

nadzemní 
hydrant 

 
váha 
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7 VNITŘNÍ ODBĚRNÁ MÍSTA  

Norma ČSN[7] udává druhy odběrných míst, ze kterých je možno odebírat požární 

vodu.  

Vnitřní požární vodovody jsou opatřeny odběrnými místy, uvedenými v bodech 7.1 

a 7.2, které musí být navrženy tak, aby mohly být účinně obsluhovány jednou osobou. 

Normy ČSN EN 671-1[9] a ČSN EN 671-2[10] se zabývají touto problematikou detailně. 

 

7.1 Nástěnný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí (zpravidla 

napojený na potrubí DN 25) - jedná se o výtok požárního vodovodu ukončený 

ventilem, tvarově stálou hadicí a proudnicí na zařízení umožňující uložení hadice 

navinutím na otočný buben s přívodem požární vody středem. Lze si vybrat ze 3 

průměrů hadic a to 19, 15 a 33 mm. Proudnice má tři polohy - zavřeno, plný proud 

a zkrápění. ČSN [7] umožňuje délku používaných hadic 30 m, přičemž dále počítá 

s účinným dostřikem kompaktního proudu do 10 m. V příloze 1 je vyobrazen 

příklad provedení tohoto systému. 

7.2 Nástěnný hydrantový systém se zploštitelnou hadicí (zpravidla 

napojený na potrubí DN 52) - jedná se o výtok požárního vodovodu ukončený 

ventilem, požární hadicí a proudnicí. Proudnice má tři polohy - zavřeno, plný proud 

a zkrápění. ČSN [7] umožňuje maximální délku používaných hadic - 20 m, přičemž 

dále počítá s účinným dostřikem kompaktního proudu do 10 m. U těchto systémů je 

nutno zohlednit možnost plného rozvinutí v celé své délce 20 m, bez případných 

zlomů, ohybů, či sevření hadice při průchodu dveřmi se samozavírači. Prostě jevy, 

které by mohly zapříčinit přerušení dodávky vody na proudnici. V příloze 2 je 

vyobrazen příklad provedení tohoto systému. 

7.3 Způsob osazování vnitřních odběrných míst 

Základní požadavky na provedení hadicových systému, na jejich konstrukční i 

funkční zkoušky jsou uvedeny v ČSN EN 671-1 [9] a ČSN EN 671-2 [10]. Zde 

jsou požadavky z uvedených normativních předpisů: 

• skříně musí mít dveře, v případě opatření dveří zámkem je podmínkou 

vybavení zařízením pro otevírání dveří v případě nouze 

• hadicové systémy musí být v objektech rozmístěny tak, aby v každém místě 

požárního úseku, ve kterém se předpokládá hašení, bylo možné zasáhnout 

alespoň jedním proudem vody a mají se osazovat ve výšce 1,1 až 1,3 m nad 
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podlahou.  

7.4 Požadované parametry vnitřních odběrných míst 

V tabulkách 6a a 6b jsou shrnuty požadavky z normy ČSN EN 671-1 [9] na 

minimální hodnoty technických parametrů, které musí být u nástěnných 

hydrantových systémů zaručeny. Jedná se jmenovitý průtok v [l/s] a 

hydrodynamický přetlak v [MPa].  

 

Tabulka 6a – Minimální hodnoty jmenovitých průtoků v závislosti na provozním tlaku 

(tvarově stálá hadice), upraveno dle ČSN[9]  

minimální průtok Q [l/min] průměr 
hubice 
[mm] 

p = 0,2 
MPa 

p = 0,4 
MPa 

p = 0,6 
MPa 

4 12 18 22 
5 18 26 31 
6 24 34 41 
7 31 44 53 
8 39 56 68 
9 46 66 80 
10 59 84 102 
12 90 128 156 

 

Tabulka 6b – Minimální hodnoty jmenovitých průtoků v závislosti na provozním tlaku 

(zploštitelná hadice)), upraveno dle ČSN[9] 

 

 

 

 

 

 

minimální průtok Q [l/min] průměr 
hubice 
[mm] 

p = 0,2 
MPa 

p = 0,4 
MPa 

p = 0,6 
MPa 

9 66 92 112 
10 78 110 135 
11 93 131 162 
12 100 140 171 
13 120 170 208 
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8 VZTAH ODBĚRNÝCH MÍST VZHLEDEM K 

HYDRAULICKÝM MOŽNOSTEM DISTRIBU ČNÍ SÍTĚ 

 

Rozvodná vodovodní síť, která slouží zároveň jako přívod požární vody, musí být 

schopna dodávat množství hasební vody Qpož. Potrubí se nezvětšuje o toto potřebné 

množství Qpož, ale počítá se s tím, že v případě potřeby odběru požární vody (tzn. v době 

požáru) se omezí normální funkce veřejného vodovodu. Dále musí být na odběrném místě 

zaručen přetlak minimálně 0,2 MPa a zároveň maximální přetlak 0,6 MPa. 

 

9 POTŘEBA POŽÁRNÍ VODY 

 

Pro každé spotřebiště je třeba je nutno stanovit velikost potřeby požární vody, na 

kterou musí být dimenzován veřejný vodovod v tom případě, že slouží současně jako 

požární vodovod. Velikost potřeby požární vody závisí na druhu budov ve spotřebišti, na 

jejich velikosti, stupni požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků budov a na 

uvažovaném požárním zatížení, které závisí na účelu a vybavenosti budov [11].  

 

9.1 Definice dle ČSN 75 0150 [12] 

Je to množství vody pro požární účely za časovou jednotku, jehož odběr má 

být zajištěn z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo jiného zdroje. Toto množství 

musí být zajištěno, pokud v požárních úsecích stavebních objektů, v otevřených 

technologických zařízeních a na volných skládkách existuje požární riziko, kromě 

případů uvedených v bodě 10. Potřeba požární vody se odvíjí zejména od velikosti 

požárních úseků v kombinaci s jejich požárním zatížením a také funkcí tohoto 

objektu ( výrobní, nevýrobní objekty, budovy pro bydlení, sklady … ).   

 

9.2 Technické parametry 

Pro každý stavební objekt je určeno v závislosti na jeho druhu a plochy 

požárních úseků potřebné množství požární vody, které musí být v případě vzniku 

požáru k dispozici. Z potřebného množství se určí nejmenší světlost DN potrubí 

(označení DN xx značí přibližnou světlost xx potrubí v mm) vodovodní sítě 

připojující hydrant a k tomu 2 hodnoty Qpož: odběr z hydrantu při doporučené 
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průtočné rychlosti 0,8 m/s a odběr z hydrantu s požárním čerpadlem při rychlosti 

průtoku v potrubí 1,5 m/s. Rychlostí 0,8 m/s odebíráme vody z hydrantu např. při 

plnění cisternové automobilové stříkačky, či jednoduchém odběru vody a rychlost 

1,5 m/s je doporučena při napojení hydrantu na požární čerpadlo, které tuto vodu 

dopravuje dále.  Všechny tyto parametry jsou shrnuty a zapsány v tabulce 7 

převzaté z      ČSN 73 0873[7] pro jednotlivé objekty. 
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Tabulka 7 – Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže, 

převzata z ČSN 73 0873[7] 

 

Číslo 
položky  

Druh objektu a jeho mezní 
plocha požárního objektu 

úseku S v m2 
Potrubí 

DN 
v mm 

Odběr Q (I· s-1) 
pro v = 0,8 m·s-1 

(doporučená 
rychlost) 

Odběr Q (I· s-1) 
pro v = 1,5 m·s-1 

(s požárním 
čerpadlem) 3) 

Obsah  
nádrže 
požární 
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 zkapalněných  
plynných pohonných hmot  

100 6 12 22 

3 

Nevýrobními 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 

125 9,5 18 35 

4 

Nevýrobní objekty o ploše  
S1 > 2 000; Výrobní 
objekty, 
sklady a otevřená 
technologická 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 zatížení 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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10 KDE NENÍ NUTNO ZŘIZOVAT SYSTÉM DOPRAVY 

POŽÁRNÍ VODY 

 

10.1 Zásobování požární vodou 

 Dle ČSN 73 0873 [7] lze od zařízení pro zásobování požární vodou upustit za 

předpokladu, že je provedeno opatření zabraňující přenesení požáru na sousední 

objekty, a to od: 

• objektů s požárními úseky nebo otevřených technologických zařízení, popř. 

volných skládek, kde je nepřípustné hašení a ochlazování vodou 

• objektů volných skládek s celkovou plochou menší než 400m2 

• objektů členěných v souladu s ČSN 73 0802 [13] nebo ČSN 73 0804 [14] do 

požárních úseků, ve kterých mají požární úseky půdorysnou plochu menší než 

30 m2 nebo jejich výpočtové požární zatížení je menší než 10 kg . m-3, kromě 

požárních úseků v objektech pro bydlení, ubytování a zdravotnických zřízení 

• objektů nebo otevřených technologických zařízení, popř. volných skládek, kde 

je potřeba vody k hašení a ochlazování zajištěna jiným způsobem (např. 

technologické zdroje vody nebo zásah profesionálních jednotek požární 

ochrany v časovém pásmu H1, vybavených odpovídající požární technikou 

s příslušným množstvím vody pro provedení účinného zásahu aj.) 

• objektů nebo otevřených technologických zařízení popř. volných skládek, kde 

náklady na zařízení pro zásobování požární vodou jsou neekonomické 

 

10.2 Vnitřní odběrná místa  

Dle ČSN 73 0873 [7] se nemusí vybavovat vnitřním odběrním místem objekty: 

• součin půdorysné plochy požárního úseku (S v m2) a požárního zatížení 

(nejvyšší započitatelná hodnota p = 150 kg·m-2) nepřesahuje hodnotu 9 000 

• kde je nepřípustné hašení a ochlazování vodou (např. elektrické stanice, látky 

uvolňující reakcí s vodou hořlavé popř. toxické produkty nebo voda nemá pro 

danou hořlavou látku hasící efekt, popř. při její dodávce může následně dojít 

k rozšíření plochy hoření rozlité či v jiné formě se vyskytující hořlavé látky aj.) 

• s vodními samočinnými stabilním hasícím zařízením (dále jen vodní SHZ), 

které působí na celé ploše uvažovaného požárního úseku (kromě ploch bez 
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požárního rizika) a nejvyšší dobou uvedení do činnosti 5 minut 

• kde pro prvotní zásah je zajištěno potřebné množství vody jiným způsobem 

(např. technologické zdroje vody doplněné o nezbytné technické vybavení, 

umožňující účinnou obsluhu nejpozději do 5ti minut) a kde současně zásah 

požárních jednotek je v časovém pásmu nejvýše H2 

• v budovách nebo jiných částech skupiny OB1 až OB4 (podle ČSN 73 0833 

[15] ), kde celkový počet osob v prostorech pro bydlení a ubytování není větší 

než 20 (podle  ČSN 73 0818 [16] ) 

• v budovách nebo jiných částech se zdravotnickým zařízením (podle ČSN 73 

0835 [17] ), kde celkový počet osob v prostorech zdravotnických zařízení není 

větší než 15 (podle ČSN 73 0818 [16] ) 

• volných skládek, otevřených technologických zařízení nebo otevřených objektů 

• nekrytých pro parkování vozidel (na volném terénu nebo na střeše objektu 

apod.) 

• stanovených věcně příslušnými normami požární bezpečnosti staveb 
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11 MĚŘIDLA VODY 

 

11.1 Rozdělení měřidel vody [21] 

V rámci systému zásobování se na distribuční síti provádí měření průtoku vody 

měřidly rozdělenými do následujících kategorií: 

• výrobní měřidla, tj. předávací měřidla mezi jednotlivými úpravnami voda a 

rozvodem vody. Stejný charakter má i měřidlo na prameništi vodovodu. 

Výrobní měřidla jsou umístěna na vstupu do distribuční sítě. 

• provozní měřidla- měřidla mezi jednotlivými provozními celky provozovatele 

• pásmová měřidla, tj.měřidla, která zaznamenávají průtok vody do jednotlivých 

tlakových pásem 

• distriktní měřidla, tj,měřidla, která umožňují podrobnější sledování tlakových 

pásem rozdělením do menších distriktů. Distriktní měřidla zaznamenávají 

průtoky na hranicích distriktů. 

• distribuční měřidla, tj.měřidla pro sledování a vyhodnocování průtoků voda na 

hlavních distribučních řadech 

• předávací měřidla, tj. měřidla na vodu předanou nebo převzatou mezi 

provozovatelem a jinými organizacemi provozujícími veřejné vodovody 

• fakturační měřidla, tj.měřidla, na základě kterých se realizuje prodej vody mezi 

provozovatelem a jeho odběrateli 

• měřidla na surovou vodu, tj. měřidla pro měření surové vody, která je převzata 

od správců jednotlivých povodí 

• ostatní měřidla, tj.všechna další měřidla, zejména pro měření průtoků vody v 

technologii úpraven vody, v provozu čerpacích stanic a vodovodní sítě, 

vodojemů apod. 

Funkce jednotlivých měřidel se může prolínat. Při posuzování technických 

podmínek pro návrh měřidla se přihlíží k vyšší kategorii ( z hlediska předepsané 

přesnosti měřidla).  

 

11.2 Rozdělení dle zákona č. 505/90 Sb. [22] 

Měřidla na měření průtoků v uzavřených potrubích se člení podle zákona o 

metrologii č.505/90 Sb. [22] v platném znění na: 

• stanovené pracovní měřidla - do této kategorie patří měřidla na surovou vodu, 



 24 

měřidla fakturační a měřidla předávací. Stanovená měřidla musí mít zkoušku 

typu a prvotní ověření, ověřovaná musí být v předepsaných lhůtách podle 

nařízení vlády ČR. 

• nestanovené pracovní měřidla - do této kategorie patří měřidla výrobní, 

provozní, pásmová, distriktní, distribuční a ostatní. Pracovní měřidla musí mít 

zkoušku typu a prvotní kalibraci, musí být kalibrována ve lhůtách stanovených 

výrobcem. Dodávka vody pro protipožární zásah vody vodovodní přípojkou se 

realizuje buď přes měřidlo, anebo přes požární obtok, po utržení plomby. 

Odběratel je povinen utržení plomby neprodleně nahlásit dodavateli. 

 

11.3 Podmínky pro návrh měřidel 

Při instalování měřidel je důležité zejména dodržet uklidňující délky potrubí 

před a za tímto měřidlem dle pokynů výrobce. V případě instalace vodoměru s větší 

světlostí je vhodné umístit před vodoměr filtr, který zabrání vniku nečistost a 

následní možnosti vzniku chyb při měření. Prostory, kde se umisťují měřidla, musí 

být odvodněny a také v musí být v tomto prostoru zaručena cirkulace vzduchu dle 

provozních pokynů výrobce. Při výběru měřidla je hlavním pilířem průtočné 

množství, které má toto měřidlo zaznamenat, tzv. jmenovitý průtok. Velkou roli zde 

hraje také tlakový rozdíl mezi místem před a za měřidlem, čili tlaková ztráta 

způsobená měřidlem. Měřidla jsou podle tlakových ztrát rozdělena do 4 skupin 

(0,1MPa, 0,06MPa, 0,03MPa, 0,01MPa)  Zanedbáním této ztráty při návrhu by 

mohlo dojít k tomu, že by v systému nebyl požadovaný tlak a toto by mělo za 

následek např. nefunkčnost nástěnného hydrantu. 

 

12 VODOMĚRNÁ SESTAVA 

 

Dle ČSN 75 5411 [23] se vodoměrná sestava sestává, jak můžete vidět na obrázku 

3, z uzávěru před vodoměrem, vodoměru, uzávěru za vodoměrem (hlavního uzávěru 

vnitřního vodovodu). Mezi vodoměr a uzávěr se v případě potřeby navrhuje uklidňující kus 

trubky o délce podle pokynů výrobce vodoměru. Provozovatel vodoměru pro veřejnou 

potřebu může požadovat osazení mechanického filtru před vodoměr, který se osazuje 

pouze u vodoměrů větších než DN 40 včetně. Za přírubovým vodoměrem ( ve směru 

průtoku vody) se má umisťovat montážní vložka nebo kompenzátor, které nesmějí 
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ovlivňovat měření průtoku.  Fotografii obdobné sestavy je možno vidět v příloze 3.  

 

Obrázek 3 - Schéma instalace vodoměrné sestavy pro sdružené vodoměry DN 50 a větší 

 

1 – přípojka, 2 – redukce, 3 – šoupě, 4 – uklidňovací kus, 5 – vodoměr, 6 – uklidňovací 

kus, 7 – montážní vložka, 8 – šoupě, 9 – redukce, 10 – rozvod vody  

 

12.1 Umisťování vodoměrné sestavy [23] 

Vodoměrná sestava se zpravidla umisťuje tak, aby k ní byl vždy volný přístup 

a byla zabezpečena proti zamrznutí, a to: 

• v budově odběratele  

V podzemním podlaží, nejlépe 2,0 m od obvodového zdiva budovy (potrubí 

nesmí být zakryté), na suchém a větraném místě nejméně 0,20 m a nejvíce 1,20 

m nad podlahou a nejméně 0,20 m od bočního zdiva 

• ve vodoměrné šachtě v budově  

V nepodsklepených budovách v šachtě pod podlahou, ve skříňce nebo ve 

výklenku ve zdi, např. na chodbě nebo průchodu. 

• ve vodoměrné šachtě mimo budovu 

Vodoměrná sestava se nemá bez souhlasu provozovatele nebo majitele 

vodovodu pro veřejnou potřebu umisťovat do garáže, na parkoviště, odstavné 

plochy, veřejné komunikace a jiné exponované veřejné plochy. 

 

13 VODOMĚRY 

Zařízení sloužící k měření množství protečené vody. V závislosti na typu vodoměru 

se rozdělují do pěti skupin s  maximálními hodnotami tlakových ztrát uvedenými v tabulce 

8, převzaté z ČSN EN 14154-1 [24]. Další možnosti rozdělení jsou uvedeny 

v následujících bodech.  
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Tabulka 8 – Třídy tlakové ztráty, převzata z  ČSN EN 14154-1 [24] 

Třída 
Nejvyšší tlaková ztráta 

[bar] 

∆P 63 0,63 

∆P 40 0,40 

∆P 25 0,25 

∆P16 0,16 

∆P 10 0,10 

 

13.1 Základní rozdělení vodoměrů [26] 

13.1.1 rychlostní  

Vodoměry pracující na principu snímání rychlosti protékající vody 

oběžným kolem 

• Lopatkový vodoměr  – vodoměr pracující na principu snímání rychlosti 

protékající vody oběžným lopatkovým kolem. Otáčky lopatkového kola 

jsou úměrné rychlosti protékající vody a počet otáček protečenému 

objemu. Použití těchto vodoměrů nejčastěji pro měření odebrané 

užitkové a pitné vody. Jejich použití je vhodné zejména z hlediska 

ekonomického a jejich přesnost ve většině případů plně vystačí. U 

těchto vodoměrů je nevýhodou jejich značná tlaková ztráta a nutnost 

vybavení lapačem nečistot. 

Obrázek 4 – Lopatkový vodoměr jednovtokový a vícevtokvý [25] 

 

 

 

 

 

 

 

• Šroubový vodoměr - vodoměr pracující na principu snímání rychlosti 

protékající vody oběžným roubovým kolem. Otáčky jsou úměrné 

rychlosti protékající vody a počet otáček protečenému objemu. Používá 

se pro větší průtoky než lopatkové vodoměry. Může být buď 
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horizontální do průtoku 3 000 m3/hod a nebo vertikální do průtoku 200 

m3/hod. Výhodou šroubových vodoměru je citlivost a přesnost při malé 

tlakové ztrátě. Oproti lopatkovým vodoměrům zde odpadá nutnost 

instalace lapače nečistot, drobná částečky snadno projdou vrtulkou. 

 

Obrázek 5 – Šroubový vodoměr [25] 

 

• Sdružený vodoměr  – měřící zařízení , složené z dvou vodoměrů 

(hlavního a vedlejšího) přepínacího klapkového ventilu, který při 

kolísajícím průtoku vody přepíná a mění směr průtoku buď přes hlavní 

nebo vedlejší vodoměr.  Hlavní vodoměr je vždy šroubový a vedlejší je 

lopatkový. Objemové množství vody udávají počítadla obou vodoměrů 

nezávisle. Použití tohoto typu vodoměru zamezí vzniku ztrát pro 

vodárnu, které by vznikly za použití jednoho velkého vodoměru na 

vodovod s kolísavým průtokem vody. 

 

Obrázek 6 - Sdružený vodoměr, upraven dle [26] 

 

1 – přepínací ventil, 2 – hlavní vodoměr, 3 – vedlejší vodoměr 

 

• Hydrantový vodoměr  – je to upravený lopatkový nebo šroubový 

vodoměr vložený do hydrantového nástavce a slouží k měření vody 

odebrané z podzemních hydrantů přes tento nástavec. Používá se tam, 
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kde není zřízena provizorní přípojka. V příloze 4 je uvedeno možné 

provedení tohoto vodoměru. 

13.1.2 objemové 

• Bubnový vodoměr  – vodoměr, ve kterém se protékající voda měří 

plněním a vyprazdňováním měřících komor spojených do otočného 

bubnu. Jejich výhodou je hlavně přesnost, protože pracují i při 

nepatrném průtoku. Naopak nevýhodou je jejich pořizovací náklad, 

který je značně větší než u vodoměrů rychlostních (lopatkový, 

šroubový) 

 

13.2 Rozdělení podle vyhotovení 

13.2.1  dle přívodu 

• Jednovtokový – lopatkový vodoměr, ve kterém se protékající voda 

přivádí k oběžnému lopatkovému kolu jedním vtokovým kanálem a od 

něj se odvádí také jedním výtokovým kanálem 

• Vícevtokový - lopatkový vodoměr, ve kterém se protékající voda 

přivádí k oběžnému lopatkovému kolu více vtokovými kanály a od něj 

se odvádí více výtokovými kanály 

13.2.2  dle umístění počítadla 

• Suchoběžný vodoměr  – vodoměr, ve kterém je počítadlo umístěno 

mimo tlakový prostor 

• Mokrob ěžný vodoměr  – vodoměr, ve kterém je počítadlo umístěno 

v tlakovém prostoru 

 

13.3 Zásady pro volbu vodoměru 

Normativní předpis zabývající se vodoměry je ČSN 25 7801 [27]. Správný 

výběr druhu a velikosti vodoměru má přímý vliv na přesnost měření protékající 

vody. Při stanovení velikosti vodoměru se řídíme maximálním okamžitým odběrem 

a výpočtem dle ČSN 73 0873 pro zásobování požární vodou [7], tj vyčíslení 

maximálního průtoku pro běžnou potřebu a pro požární vodu. 

Při znalosti přibližného odběru se orientovat podle hodnot jmenovitého 

průtoku Qn a při neznámém se doporučuje změřit průtok vodoměrem opatřeným 

registračním přístrojem. 
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Podstatný je také výběr typu vodoměru v závislosti na tlakové ztrátě, která 

vznikne při osazení vodovodního potrubí vodoměrem. Tato ztráta může mít přímý 

vliv na správnou funkci vodovodu a je potřeba s ní počítat.  

 

14 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 

 
Při návrhu potrubních rozvodů je nutno dbát na to, aby se docílilo co nejmenších 

nákladů při zachování funkčnosti, kvality, spolehlivosti a také životnosti potrubního 

systému. Na první pohled je zřejmé, že je nejlepší vybudovat potrubí přesně o takové 

světlosti, která odpovídá potřebnému průtoku. Zřejmě je zbytečné užívat potrubí o větší 

světlosti. Tento názor není až tak správný z pohledu celkových nákladů na provoz 

vodovodních systémů. Velikost potrubí je nepřímo ve vztahu k spotřebě elektrické energie 

na dodávku vody. Při zvětšení průměru klesne rychlost proudění a také ztráty. Tímto se 

snižují nároky na dopravní výšku a naopak narůstají pořizovací náklady potrubí. 

Zmenšením potrubí tyto náklady nerostou, ovšem rostou náklady za elektrickou energii, 

které je potřeba více v důsledku větších rychlostí a ztrát v potrubí. Proto je nutno při 

návrhu potrubí počítat se všemi těmito indiciemi, abychom docílili kompromisu mezi 

náklady na realizaci a provoz potrubního řadu.   

 

14.1 Dimenzování veřejných vodovodů 

Veřejné vodovody a přivaděče se dimenzují podle maximální denní potřeby 

vody obyvatelstva Qm, která se vypočítá dle vztahu (1). Hodnoty qi, specifické 

spotřeby vody a kd, koeficientu denní nerovnosti, jehož hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 9.  Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. [18] musí být systém sestaven 

z komponent, které jsou schopny odolat maximálnímu přetlaku 0,6 MPa. 

 

Maximální potřeba vody obyvatelstva         Tabulka 9 – Hodnoty koeficientů qi a kd  

( ) d

n

i
iim kqPQ ..

1
∑

=

=   (1) 

qi je specifická potřeba pitné vody  

kd je koeficient denní nerovnoměrnosti  

 

 

počet obyvatel Pi 
qi 

[l/(os.d)] 
kd 

do 1000 20 1,5 
1000 až 5000 30 1,4 

5000 až 20 000 75 1,35 
20 000 až 100 

000 
125 1,25 
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14.2 Dimenzování vnitřních vodovodů 

Dle normy ČSN EN 806-3 [19] se dimenzování potrubí provádí metodami, 

které berou v úvahu druh instalace, tlakové podmínky a průtočné rychlosti. 

S ohledem na funkci požárního vodovodu se dle ČSN 75 5455 [20] dimenzují na 

jmenovité průtoky hadicového systému pro prvotní zásah, což je průtok vody 

z uzavíratelné proudnice při hydrodynamickém přetlaku na přítokovém ventilu 

nebo kohoutu hadicového systému 200 kPa. Tento průtok se určí podle tabulek 6a, 

6b a nesmí být nižší než 0,3 l/s. 

 

14.3 Provedení potrubí 

Norma ČSN 73 0873 [7] stanovuje, že rozvodná potrubí k dodávce vody do 

požárních systémů mohou být konstruována z hořlavých hmot a v případě trvalého 

zavodnění mohou být instalovány bez dalšího krytí, ochrany i v prostorách 

s požárním zatížením. 

Hořlavé hmoty na tyto rozvodné systémy ovšem nelze použít za 

předpokladu, že doba od nahlášení požáru po zahájení hasebního zásahu bude delší 

než 15 minut nebo v případě, že tento systém zásobuje požární vodou zkrápěcí 

systémy , příp. vodní clony. Další podmínkou pro použití nehořlavých hmot je 

požární výška větší než 45 metrů nebo součin a . p0,5 požárního úseku je > 7,5 

(nevýrobní objekty) nebo p0,5 > 7,5 (pro výrobní a skladové objekty). 

 

14.4 Dimenzování potrubí v závislosti na druhu odběrného místa 

Od druhu odměrného místa se odvíjí i jeho požadovaná vydatnost, kterou je 

nutno zaručit a podle tohoto množství dimenzovat přiváděcí potrubí. V tabulce 4 

jsou uvedeny požadované minimální hodnoty průtoků a v tabulce 10 jsou uvedeny 

vypočtené minimální světlosti přiváděcího potrubí k odběrnému místu. Pro výpočet 

jsem použil vzorce (2) . Pro výpočet jsem použil doporučenou průtočnou rychlost 

odpovídající 0,8m/s. 

(2) 
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Tabulka 10 Minimální světlost potrubí v závislosti na požadovaném průtoku 

 

Odběrné místo 
nejmenší 

odběr [l.s-1] 
Min. světlost 
potrubí [mm] 

Min. světlost 
potrubí DN 

4 79 80 
6 98 100 

9,5 123 125 
14 149 150 

Podzemní hydrant 

25 199 200 
Požární výtokový 

stojan 
35 236 250 

Plnící místo 60 309 300 

 

Z výpočtu dle vzorce (2) vyplývá, že požární výtokový stojan nelze 

instalovat na potrubí menší než DN250, plnící místo na DN300. Vodovodní 

potrubí, osazeno podzemním hydrantem se dimenzuje v rozmezí DN80 – DN200 

dle druhu objektu (minimálního požadovaného odběru požární vody uvedeného 

v tabulce 7), který má tento hydrant zabezpečovat požární vodou. V případě osazení 

odběrného místa na potrubí menší světlosti, než jsou hodnoty vypočítané v tabulce 

10 nelze zaručit, že u takto osazeného odběrného místa bude požadovaný odběr. 

 

 

15 DIMENZOVÁNÍ VODOVODNÍCH P ŘÍPOJEK A 

MĚŘIDEL  

 

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

rozvodu pitné vody [12]. Při navrhování vodovodních přípojek je třeba se řídit 

ustanoveními ČSN 25 7801 [27], ČSN 73 6005 [5] a ČSN 75 5401[28]. Celková potřeba 

vody se stanoví z potřeby pitné vody, provozní a požární. Pokud je tedy přípojkou možné 

odebírat i vodu pro protipožární zásah, vodoměr musí vyhovět jak pro běžný provoz, tak 

pro dodávku požární vody, anebo se provede obtok se šoupětem, které správce vodovodu 

zaplombuje. Variantou je zřídit samostatnou přípojku pro odběr požární vody vybavenou 

samostatným měřením, anebo osazením vodoměrné kombinace WPV, která se zřizuje na 

přání a náklady odběratele.  
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16 DIMENZOVÁNÍ VODOVODNÍCH P ŘIVAD ĚČŮ 

 

Dle ČSN EN 805 [29] je to vodovodní řad, který propojuje zdroje vody, úpravnu 

vody, vodojemy a/nebo zásobovací pásma, obvykle bez přímého napojení odběratelů. 

Vodovodní přivaděče se dimenzují dle maximální denní potřeby vody Qm. Pro tuto potřebu 

se stanoví určitý průměr potrubí dle níže uvedeného vzorce (3) [11]. Jelikož vodovodní 

přivaděče slouží pro dopravu velkého množství vody a jejich průměry jsou větší a pohybují 

se okolo 1 metru, je zapotřebí při návrhu provést ekonomický výpočet, který nám zaručí 

minimální roční náklady na požadovanou světlost přivaděče a také zajistí, že prostředky 

vynaložené na realizaci nebudou zbytečně vysoké. Náklady na požadovanou světlost jsou 

složeny z nákladů na realizaci a opravy a za elektrickou energii, spotřebovanou na dopravu 

vody z čerpací stanice do vodojemu nebo spotřebiště. I zde platí pravidlo: čím větší 

průměr, tím menší náklady na dopravu, ale vyšší na realizaci, opravy a údržbu. V případě 

volby menšího průměru se zvýší náklady na dopravu a sníží se náklady na realizaci, opravy 

a údržbu. Náklady na dopravu budou vyšší z důvodu nutnosti zvýšení průtokové rychlosti, 

abychom dosáhli požadovaných průtoků.  

 

(3) 

 

  kde L je délka přivaděče [m] 

  Q je průtok [m3/s] 

  H je přetlaková výška [m] 

 

17 PROBLÉMY PŘI ZAJIŠT ĚNÍ PLYNULOSTI 

DODÁVKY VODY 

 

17.1 Důležitost plynulosti dodávky 

Plynulá dodávka vody ve veřejných i vnitřních vodovodech je základem pro 

spokojenost a zabezpečení všech odběratelů. V případě omezené dodávky vody je 

provozovatel povinen bezprostředně oznámit příslušnému orgánu hygienické 

služby, vodosprávnímu úřadu a jednotkám požární ochrany [1]. Na plynulost 

dodávky vody má vliv i druh vodovodní soustavy. V případě použití větvené 

5
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vodovodní sítě může být při poruše přerušená dodávka vody u spotřebitelů za touto 

poruchou. Oproti tomu u okruhových vodovodních sítí je napájeno každé místo ze 

dvou stran, čili riziko je podstatně menší. Proto se také na okruhové vodovodní sítě 

napojují odběrná místa požární vody. 

 

17.2 Problém - nízký tlak 

Tlak vodovodní přípojky, zásobující budovu vodou, je vzhledem k velkým 

výškovým rozdílům ve výškových budovách nízký a je zapotřebí tento tlak zvýšit. 

Řešení: 

Zvyšovací tlakové stanice –normativní předpis ČSN EN  806-2 [30] 

stanovuje, že musí být navrhovány, provozovány a udržovány takovým způsobem, 

aby byla zajištěna nepřetržitost dodávky vody a nedošlo k ovlivnění vodovodu pro 

veřejnou potřebu nebo zařízení jiných odběratelů. Je nutné určit, zda je potřeba 

zvyšovat tlak pro celou budovu nebo jen pro podlaží, která nemohou být nepřetržitě 

zásobována minimálním tlakem na vstupu do objektu. V případě využití zvyšovací 

tlakové stanice pro zásobování vodou i pro požární účely se musí při návrhu brát 

jako výchozí vyšší z požadovaných hodnot průtoku a tlaku. Příklad vnitřního 

vodovodu se zvyšováním tlaku je na obrázku 7.  
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Obrázek 7  – Příklad vnitřního vodovodu se zvyšováním tlaku, upraveno dle ČSN [30] 

 

1 – Zásobovací nádrž, 2 – Výtokové armatury pitné vody na potrubí se zvýšeným 

tlakem, 3 - Výtokové armatury pitné vody na potrubí bez zvyšování tlaku, 4 – Potrubí se 

zvýšeným tlakem, 5 – přívodní potrubí bez zvyšování tlaku, 6 – Zvyšovací tlaková stanice 

se dvěma čerpadly, 7 – Přerušovací nádrž na přívodu, pokud je nezbytná, 8 – Přívodní 

potrubí (z vodovodní přípojky), 9 – vypouštěcí armatura, 10 – Tlaková nádoba, pokud je 

nezbytná, 11 – k tlakovému spínači, 12 – Tlakoměr, 13 – Stlačený vzduch z kompresoru, 

14 – Pojistný ventil 

 

Určení tlaku zvyšovací tlakové stanice [30] - tlak zvyšovací tlakové stanice se 

určí jako rozdíl součtu: 

• tlakové ztráty způsobené rozdílem výšek, 

• minimálního požadovaného hydrodynamickému přetlaku u výtokové armatury 

s nejnepříznivějším umístěním, 

• tlakové ztráty třením o stěny trubek a místními odpory, 

• tlakové ztráty vodoměru 

• tlakové ztráty zařízení, např. filtrů, dávkovacích přístrojů, 

a 
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• nejnižšího hydrodynamického přetlaku. 

Grafické vyobrazení všech ztrát je na obrázku 8. 

 

Obrázek 8 – Schéma dílčích složek tlakové ztráty, upraveno dle ČSN [30] 

 

SPLN – nejnižší hydrodynamický přetlak 

1 – zvýšení tlaku požadované při zásobování zvyšovací tlakovou stanicí 

2 – vodovodní řad 

3 - Ep∆ - tlaková ztráta způsobená rozdílem výšek 

4 – pminFI – minimální požadovaný přetlak u nejvyšší výtokové armatury 

5 - ∑(I.R+∆pF) – součet tlakových ztrát třením o stěny trubek a místními odpory 

6 - ∆pWM – tlaková ztráta vodoměru 

7 - ∆pAp – tlaková ztráta napojených zařízení 

 

17.3 Problém – výšková budova 

Abychom dostali vodu do nejvýše položeného místa výškové budovy, 

musíme u země vyvinout takový tlak, který překoná výškový rozdíl a ztráty 

v potrubích a armaturách. Pokud je tento tlak vyšší, než je maximální dovolený 



 36 

pracovní tlak  nejníže položeného systému je zapotřebí postupovat dle bodu 17.3.1. 

Řešení: 

Řešením tohoto problému je rozdělení objektu do tlakových pásem [30] – 

pokud se zřizují různá tlaková pásma, jsou možné následující způsoby řešení: 

• samostatná zvyšovací tlaková stanice pro každé tlakové pásmo 

• jedna zvyšovací tlaková stanice s ústředním redukčním ventilem pro každé 

tlakové pásmo  

• jedna zvyšovací tlaková stanice s redukčními ventily na odbočkách pro spodní 

podlaží Návrh zvyšovací tlakových stanic má umožnit energeticky úsporné 

řešení. 

Rozdělení do tlakových pásem je vlastně vertikální rozdělení objektu na 

jednotlivé hydraulicky oddělené úseky o určité výšce, určitém počtu podlaží. V 

každém takovémto úseku je zaručen tlak, který je v rozmezí pracovních tlaků 

armatur, potrubí nebo zařizovacích předmětů. 

 

17.4 Problém – výpadek elektrické energie 

V případě výpadku elektrické energie v budovách vybavených zvyšovací 

tlakovou stanicí by došlo k přerušení dodávky vody do všech rozvodů. 

Řešení: 

V tomto případě musí být dle ČSN [31] tato stanice vybavena náhradním 

energetickým zdrojem, který zajistí, že nedojde k přerušení dodávky vody. 

. 

 

18 KOMBINACE VODOVODU PRO PITNOU VODU 

S POŽÁRNÍM VODOVODEM 

 

ČSN EN 806-2 [30] uvádí, že pokud je podle místních nebo národních předpisů 

přípustná kombinace vodovodu pro pitnou vodu s požárním vodovodem, musí být vnitřní 

vodovod navržen podle následujících zásad. 

 

18.1 Všeobecné požadavky 

Před montáží zařízení pro požární účely, zásobovaných z vodovodu pro 

veřejnou potřebu, musí být získán souhlas dodavatele vody. K tomuto účelu musí 
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být dodavateli vody poskytnuta dokumentace (výkresy, výpočty) umožňující 

posouzení systému. Musí být respektována místní nařízení nebo stavební předpisy 

týkající se požární bezpečnosti. S dodavatelem vody (provozovatelem vodovodu 

pro veřejnou potřebu) musí být konzultováno, zda je nebo není k dispozici 

dostatečné množství vody, potřebné podle klasifikace rizika a návrhových kritérií. 

 

18.2 Hygiena a bezpečnost 

Vnitřní požární vodovody jsou během jejich životnosti používány zřídka. 

Pokud jsou trvale naplněny vodou, může v nich voda stagnovat, a tak představovat 

zdravotní riziko. Spojení takových vodovodů s vnitřními vodovody pitné vody 

může vést ke kontaminaci pitné vody. Při návrhu, montáži a provozu požárních 

vodovodů musí být zabráněno kontaminaci vnitřního vodovodu pitné vody 

stagnující vodou (viz ČSN EN 1717 [32] ).  

 

18.3 Vodovodní přípojky 

Pokud jsou vnitřní požární vodovody a potrubí vnitřního vodovodu pitné 

vody zásobovány ze společné vodovodní přípojky, má mít přípojka dostatečnou 

světlost pro dodávku vody do obou vodovodů. Návrh má zajistit, aby při odběru 

vody z vnitřních vodovodu pitné vody probíhala ve vodovodní přípojce přiměřená 

výměna vody. 

 

18.4 Přímé připojení k potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu 

Do nebo bezprostředně za vodoměrnou sestavu musí být osazená ochranná 

jednotka podle EN 1717 [32], a to i v případě, že spotřeba vody pro požární 

ochranu není měřená. 

 

18.5 Připojení k vnitřnímu vodovodu pitné vody 

Vnitřní požární vodovod připojený přímo k vnitřnímu vodovodu pitné vody 

je zásobován pitnou vodou. Z tohoto důvodu musí být navrhovány ochranné 

jednotky proti zpětnému průtoku, které zabrání vniknutí znehodnocené vody. 

Protože do takového požárního vodovodu nesmí vniknout nepitná voda (např. voda 

z cisteren, vodních toků, požárních nádrží a studní), nejsou připojení z takových 

zdrojů přípustná. 
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19 POUŽÍVANÉ SYSTÉMY PRO ZÁSOBOVÁNÍ 

POŽÁRNÍ VODOU V  BUDOVÁCH  

 

Na následujících obrázcích (9a, b, c, d, 9a, b) jsou znázorněny systémy pro zásobování 

požární vodou v kombinaci s rozvodem pitné vody. 

 

19.1 Zavodněné rozvody (mokré systémy) 

Na obrázku 9a je zobrazen zavodněný rozvod pro zásobování požární vodou 

se společným potrubím pitné i požární vody, kdy odběrná místa pitné i požární 

vody jsou napojena na stoupacím vodovodu. Obrázek 9b znázorňuje variantu, kdy 

odběrná místa požární vody jsou na stoupajícím rozvodu a odběrná místa pitné 

vody na totožném rozvodu, akorát klesajícím. 

Obrázek 9a, b – Zavodněné rozvody, upraveny dle [33] 

 
1 – zásobovací potrubí, 2 – vodovodní přípojka, 3 – vodoměrná soustava, 4 – obtok, 5 – 

vnitřní požární hydrant 
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 Následující obrázky 9c a 9d zobrazují systému rozvodu požární vody 

odděleného od potrubí pitné vody.  Varianta 9c zobrazuje rozdělení na dva rozvody 

za vodoměrnou sestavou. V tomto případě musí být na konci rozvodu požární vody  

umístěn výtok s častým odběrem vody, aby nedocházelo ke stagnaci vody v potrubí 

a následné možnosti zkažení vody. Schéma na obrázku 9d znázorňuje variantu, kdy 

je potrubí pitné vody nepřímo propojené s potrubím požární vody. U této 

kombinace se oddělí požární vodovod od rozvodu pitné vody hned za vodovodní 

přípojkou. Je zde použito beztlaké přerušovací stanice, s které se požární voda 

čerpá za pomoci čerpadla do vnitřních odběrných míst. 

 

Obrázek 9c, d – Zavodněné rozvody, upraveny dle [33] 

 
 

 

1 – zásobovací potrubí, 2 – vodovodní přípojka, 3 – vodoměrná soustava, 4 – obtok, 5 – 

vnitřní požární hydrant, 6 – výtok s častým odběrem vody, 7 – beztlaková přerušovací 

nádrž, 8 – požární čerpadlo 
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19.1 Nezavodněné rozvody (suché systémy)  

Neboli požární potrubí. Tyto rozvody (suchovody) se naplní požární vodou 

až po vzniku požáru. Naplnění suchovodu vodou zajišťuje buď motorová stříkačka, 

či CAS propojená s vnějším požárním hydrantem a vývodem suchovodu na vnějším 

plášti budovy (obrázek 10a), a nebo v případě potřeby se suchovod napojí na vnitřní 

vodovod pomocí dálkově ovládaných armatur (obrázek 10b). 

 

Obrázek 10a, b – Nezavodněné rozvody, upraveny dle [33] 

 
1 – zásobovací potrubí, 2 – vnější nadzemní( podzemní hydrant ), 3 – mobilní technika( 

motorová stříkačka ), 4 – hadice, 5 – nezavodněné požární potrubí, 6 – nástěnný hydrant, 7 

– odvzdušňovací ventil, 8 – filtr, 9 – rozvod vnitřního vodovodu, 10 – zpětný ventil, 11 – 

ovládací jednotka, 12 – bezpečnostní odtok, ovládaný ručně, 13 – armatura se samočinnou 

aktivací 
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20 HYDRAULICKÝ VÝPO ČET POTRUBÍ 

 

Abychom dostali vodu tam, kde chceme, např. do výškové budovy, na kopec atd. a 

nedošlo k tomu, že by použité čerpadlo mělo nedostatečný tlak, je nutno provádět 

hydraulický výpočet potrubí. Po provedení takovéhoto výpočtu budeme vědět jaký tlak je 

požadovaný v přízemí objektu. Tento vypočtený tlak nám zaručí, že v posledním podlaží, 

kde je umístěn např. hydrantový systém, bude požadovaný minimální tlak 0,2 MPa.  

Cílem hydraulického výpočtu vodovodní sítě je zejména prokázat, že při daných 

odběrech bude v celé síti dosaženo požadovaných přetlaků [11]. 

Hydraulický výpočet potrubí je založen na aplikaci rovnice kontinuity, Bernoulliho 

rovnice pro skutečnou kapalinu na určení hydraulických odporů, neboli hydraulických 

ztrát. [34]  

Tyto odpory se dělí na třecí a místní odpory. Třecí odpory jsou závislé na druhu 

potrubí, jeho materiálu, délce či světlosti. Místní odpory jsou ztráty vyvolané v místech, 

kde se mění směr rychlosti, velikost rychlosti, průřez potrubí a tímto dochází ke vzniku 

vířivé oblasti [11]. 

 

20.1 Třecí ztráty v potrubí  [34] 

Ztrátový součinitel ζ třecího odporu je funkcí délky a průměru, tj. je přímo 

úměrný délce potrubí L a tzv. třecímu součiniteli λ. Měrná ztrátová energie je 

určena Darcy – Weisbachovou rovnicí: 

 

 
d

vLv
ez .2

.

2

22

1 λζ ==  (4)  

kde     
d

Lλζ =  je ztrátový součinitel (5) 

Třecí ztráty jsou závislé na druhu proudění, které je v potrubí. Buďto jde o 

proudění laminární, kdy se částice pohybují ve vrstvách, aniž se přemisťují po 

příčném průřezu. V tomto případě je Re<2320 (Re určuje přechod mezi laminárním 

a turbulentním prouděním, Reynoldsovo kritické číslo) a třecí součinitel je 

definován jako:  

Re

64=λ , kde
v

dν=Re  (6) 

V případě turbulentního proudění je tečné napětí větší než u laminárního a 
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součinitel tření je definován takto: 

     (7) 

kde  
d

k=ε je relativní drsnost stěny (8) 

  k [m] je absolutní drsnost stěny potrubí 

 

Matematických vztahů pro výpočet třecího součinitele u turbulentního 

proudění je mnoho např. Prandltův vzorec, Altšulův vztah, avšak nejpoužívanější je 

vztah, který odvodil Colebrook – White: 
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Pro jednoduchost se ovšem používá explicitní vzorec odvozen Churchillem 
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20.2 Praktický výpočet součinitele tření λ 

V tabulce 10 je uvedena závislost součinitele tření v potrubí na materiálu 

potrubí a jeho světlosti. Pro výpočet jsem použil vzorce (6), (8), (9). (10) a (11) a 

uvažoval jsem teplotu vody 5°C a rychlost proudění 1 m/s. U každého materiálu 

jsem zvolil pro výpočet jeho nejnižší absolutní drsnost. Z výsledků hodnot 

součinitele tření lze odvodit, že je závislý nejvíce na světlosti potrubí a méně 

závislý na materiálu potrubí, čili drsnosti, kde se hodnoty měnily na čtvrtém 

desetinném místě, oproti průměru, kde tyto změny byly na třetím desetinném místě. 

)(Re,ελ f=
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Tabulka 10 – Závislost λ na světlosti a materiálu potrubí 
 

    Světlost potrubí [mm] 
    300 500 700 

    Re 
    197,4983542 329,1639236 460,8294931 
Materiál 
potrubí  

Absolutní drsnost 
[mm] ε 

beton 0,3 - 6 0,001 0,0006 0,000428571 
ocel 0,04 - 0,1 0,000133 0,00008 5,71429E-05 
plast 0,0015 - 0,01 0,000005 0,000003 2,14286E-06 

    a 
    3,01652E+17 1,22801E+18 2,90644E+18 
    3,38769E+17 1,35876E+18 3,18903E+18 
    3,44742E+17 1,37961E+18 3,23387E+18 

    b 
    8,00592E+31 6,27377E+28 5,64594E+26 

    λ 
    0,04453 0,04384 0,03937 
    0,04435 0,04329 0,03892 
    0,04432 0,04321 0,03885 

 
 

20.2 Místní ztráty v potrubí [34] 

Jelikož potrubí musí někdy změnit směr, osazují se různými armaturami 

jako jsou kolena, odbočky aj.Může se také měnit průřez potrubí. 

V těchto částech potrubí dochází ke změně velikosti i směru rychlosti 

proudění, což vyvolá víření, popřípadě odtržení proudu kapaliny spojené 

s rozptylem energie. Energie proudící kapaliny se rozptyluje v místě potrubí, kde 

dochází ke změně vektoru rychlosti, proto je rozptyl nazván místními ztrátami. 

Velikost místních ztrát je opět vyjádřena rychlostní výškou a ztrátovým 

součinitelem. 
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Koeficienty mζ jsou např.: 

• pro 90° koleno 1,2 až 1,4 

• pro T kus 0,3 

• pro ventily 0,5 až 10 

• pro kohouty pootočené o 30° od osy průtoku 5,5, při 45° 31, při 60° 210 
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• pro šoupátka kruhová otevřená na 90% je 0,06, při 50% otevření 4,3, při 13%   

otevření 190 

 

20.3 Celkové ztráty v potrubí [34] 

V celkových ztrátách jsou zahrnuty ztráty třecí i místní. 
(13) 

 

 
Bernoulliho rovnice pro jednoduché potrubí( skutečná kapalina ) 

(14) 

 

 

 

21 HLAVNÍ ASPEKTY UVAŽOVANÉ P ŘI NÁVRHU 

POŽÁRNÍHO VODOVODU 

 

Abychom zajistili funkčnost a účelnost požárního vodovodu jako celku musíme 

brát v potaz tyto aspekty:  

 

21.1 údaje o stavbě 

• rozdělení objektu na PÚ 

• požární zatížení v jednotlivých PÚ 

• požární výška budovy 

• členitost, nepřehlednost, nebezpečí zamrznutí 

 

21.2 realizace hasebního zásahu, koncepce hašení  

Realizace hasebního zásahu z velké míry vychází z funkce objektu. Může se 

jednat o bytový dům, výškovou budovu nebo také o technologické zařízení. 

Hasební postup je u každého objektu jiný a z toho také vyplývá, že bude potřeba 

rozdílného protipožárního vybavení. Je samozřejmostí navrhovat tyto systémy 

podle toho, kdo bude provádět prvotní hasební zásah a jsou zde tyto možnosti:  

• obsluha osobou nezaškolenou užívající objekt, která provádí prvotní hasební 

2.2
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zásah před příjezdem jednotek požární ochrany 

• obsluha osobou proškolenou užívající objekt (např. požární hlídka), která 

provádí prvotní hasební zásah před příjezdem jednotek požární ochrany 

• obsluha pouze Jednotkou požární ochrany 

 

21.3 možnosti dodávky vody z veřejného vodovodu ( množství, čas, tlak )  

Toto je další věc, bez které se návrh požárního vodovodu neobejde. Můžeme 

mít bezchybně navrhnutý požární vodovod, ale pokud do návrhu nezahrneme 

možnosti dodávky vody ze strany vodohospodářské organizace, může být realizace 

nemožná. Za tyto možnosti považujeme:  

• průtok, který je dostupný v místě napojení 

• tlak v místě napojení 

• doba, po kterou je síť schopna tyto parametry udržet 
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22 ZÁVĚR 

 

V této bakalářské práci jsem se věnoval požárním vodovodům, jejich návrhům, 

realizací a problémy s tímto spojenými vzhledem k hydraulickým možnostem sítě a 

odběrných míst a ke kapacitě zdroje vody.  

V prvních kapitolách jsem popsal problematiku vodovodních sítí, které jsou 

základním stavebním kamenem pro realizaci požárních vodovodů a je nutno jim věnovat 

příslušnou pozornost.  

V dalších částech mé práce jsem rozebral jednotlivé konstrukční prvky a aspekty, 

které jsou potřebné pro správný návrh požárního vodovodu a jeho správnou a bezchybnou 

funkci. Uvedl jsem zde požadavky na dimenzování jednotlivých prvků vodovodu, na který 

je napojen požární vodovod v souvislosti z dodávkou potřebného množství vody a 

tlakových poměrů v síti.  

Měření protečené vody na požárních vodovodech se provádí pomocí měřidel a 

vodoměrných sestav. Měřidlo vody osazené na požární vodovod nesmí mít menší světlost 

než je světlost požárního vodovodu a v případě poruchy měřidla musí být zajištěna 

dodávka vody obtokem měřidla.  

Při návrhu požárního vodovodu se vychází z požárně bezpečnostních parametrů 

budov, či objektů, které mají požární vodovody zásobovat požární vodou. Každý objekt se 

vyznačuje jinou potřebou požární vody, tím pádem také vybavení jiným odběrným místem 

požární vody. 

Při osazování vnějších odběrných míst na vodovodní sítě je třeba znát minimální 

světlost potrubí, na které můžeme to, či ono odběrné místo instalovat. Proto jsem zpracoval 

tabulku 10, kde jsou tyto potřebné světlosti přehledně uvedeny ke každému odběrnému 

místu.  V tabulce 5 jsem srovnal vlastnosti nadzemních a podzemních hydrantů. Oba dva 

mají své klady i zápory, ale v případě, kdy má hydrant plnit funkci odběrného místa 

požární vody se volí jednoznačně nadzemní hydrant z důvodu rychlosti nalezení a 

jednoduchosti obsluhy ve všech ročních obdobích 

U vnitřních odběrných míst je dimenzování potrubí pro požární vodu dáno počtem 

a požadovanou vydatností odběrného místa dle tabulek 6a, 6b.  

Za pomoci hydraulického výpočtu (dle vzorce odvozeného Churchillem (10) ) v 

kapitole 20 se prokázalo, že třecí ztráty se mění v závislosti na změnách světlosti potrubí 

ve větší míře než v závislosti na materiálu potrubí, resp. jeho drsnosti.  
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Zásady a rady, které jsou zde zpracovány můžou pomoci při objasnění této rozsáhlé 

problematiky požárních vodovodů a jelikož v současnosti neexistuje žádný normativní 

předpis na navrhování požárních vodovodů, může tato práce sloužit jako zjednodušený 

komplexní popis postupu navrhování požárních vodovodů. V práci jsou uvedeny data, 

z velké části norem, nějak souvisejícími s požárními vodovody či měřidly vody. Tyto 

normativní předpisy byly poskytnuty Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví na webovém serveru ČSN Online. 
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