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Anotace 

Svobodová, Nina. Požární voda z veřejné vodovodní sítě. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2010. 69 s. 

Klíčová slova: poţární voda, hydrant, veřejná vodovodní síť 

Diplomová práce se věnuje problematice zajištění poţární vody z veřejné vodovodní sítě. 

V úvodní části porovnávám výhody jednotlivých modelů provozování uplatňovaných na našem 

území, zkoumám technický stav, podíl ztrát a moţnosti obnovy a výměny rozvodů. V další 

části vyhodnocuji stav hydrantových sítí z pohledu stavební prevence i represe. Zkoumám a 

statisticky vyhodnocuji příčiny poruch hydrantů. Dále vyhodnocuji, jaký přehled mají HZS a 

obce o aktuálním stavu provozuschopnosti těchto hydrantů a jejich legislativní pravomoci 

v souvislosti se zajišťováním poţární vody. V poslední části jsou moţné návrhy zlepšení stavu 

hydrantových sítí s výhledem do budoucna. Cílem diplomové práce je vyhodnocení aktuálního 

stavu veřejné vodovodní sítě pro účely účinného hasebního zásahu jednotek PO. 

Annotation 

Svobodová, Nina. Water suppliers from public water system. Thesis. VSB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engeneering, 2010. 69 pages. 

Key words: Water supplies, hydrant, public water system 

In the thesis I focus on the ways in which water supplies are obtained from public water 

systems. In the opening part I compare different ways in which water supplies are used in the 

Czech Republic, I investigate their technical state, the rate of water-loss and the possibilities of 

renewal and upgrade of tools for water distribution. In the following part of my thesis I evaluate 

the state of water hydrants from the preventive and repressive point of view. I look into the 

causes of external hydrant‘s defects and I statistically evaluate these causes. I also evaluate the 

extent into which fire rescue team and municipalities are aware of the current state of their 

hydrants. I also investigate what their legal powers to obtain water supplies are. In the last part 

of my thesis I propose some ways to improve the state of hydrants for the future. The aim of my 

thesis is to evaluate the current state of public water supplies used by fire rescue teams for 

effective fire extinguishing.  
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1. Úvod  

Zajištění dostatečného mnoţství sil a prostředků je velice důleţité k provedení účinného 

zásahu jednotek poţární ochrany pro záchranu ţivota, zdraví občanů, hospodářského zvířectva 

a majetku. Nejlevnějším a nejdostupnějším prostředkem pro hašení poţárů je voda. Hydrantové 

sítě z veřejných vodovodů by proto v případě potřeby měly splňovat podmínku jejich trvalé 

pouţitelnosti. V současné době se ale hasiči na vnější poţární hydranty v mnoha případech 

spoléhat nemohou. 

Problémy jsou způsobeny především z doby socialistického vývoje státu. Kvalita práce 

i pouţitých materiálů se podceňovala na úkor kvantity a často byl pouţíván nekvalitní trubní 

materiál a armatury. Současně se neinvestovalo do obnovy stávajících rozvodů vodovodní sítě 

a umělé udrţování nízké ceny vody nenutilo obyvatele a velkoodběratele k jejímu 

hospodárnému vyuţívání. Důsledkem pak byly poţadavky na její permanentní rozšiřování 

a navíc neţ došlo k dalšímu rozšíření, byly dosavadní zdroje přetěţovány. 

Vývoj se změnil aţ počátkem devadesátých let, zavedením nákladových cen vodného 

a stočného. Tím došlo k poklesu spotřeby vody a menší tlak na vyuţívání jejich zdrojů umoţnil 

zahájit potřebné rekonstrukce. Přesto jsou ale stále veřejné vodovodní sítě v České republice 

v porovnání s většinou států EU v poměrně špatném stavu. 

Se špatným stavem vodovodních sítí souvisí také stav sítí hydrantových. Především 

zastaralé podzemní hydranty slouţící k zajištění poţární vody, musí zasahující hasiči poměrně 

často zdlouhavě hledat, a kdyţ je najdou, tak nikdy nemají jistotu, zda budou v pouţitelném 

stavu. Cisternová automobilová stříkačka má zásobu vody na cca 10 min hašení, proto jsou 

vnější poţární hydranty pro zasahující hasiče velice důleţité. Pouţití kyvadlové dopravy vody 

velkokapacitními cisternami totiţ vyţaduje potřebu nasazení většího mnoţství sil a prostředků 

a proto vţdy znamená určité zdrţení, které můţe být za jistých okolností fatální. 

Pro zlepšení stavu hydrantových sítí je důleţité nejprve zjistit, jaké jsou největší obtíţe 

se zajištěním její provozuschopnosti a následně provést nutná opatření k obnově. Proto 

se ve své diplomové práci budu zabývat celkovým vyhodnocením aktuálního stavu veřejné 

vodovodní sítě pro účely účinného hasebního zásahu jednotek poţární ochrany a zjišťováním 

moţností k zlepšení jejího stavu do budoucna. 
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2. Rešerše 

Literatury, která se zabývá tématem – Poţární voda z veřejné vodovodní sítě, je velmi 

málo. Při zpracování diplomové práce jsem čerpala především ze současné legislativy 

a literatury, která se zabývá vţdy jen určitou částí dané problematiky. 

KROČOVÁ, Šárka. Havárie a řízení vodního hospodářství. Ostrava: VŠB - TUO, 

Hornicko-geologická fakulta, 2006. 96 s. [3]  

Autorka se v této publikaci zaměřuje především na výstavbu distribučních systémů, 

zjišťování ztráty vody a její analýzu. V závěru se zabývá poţárním zabezpečením měst a obcí 

a vznikem moţných krizových situací. 

KROČOVÁ, Šárka. Provozování distribučních sítí pitných vod. Ostrava: VŠB - TUO, 

Hornicko-geologická fakulta, 2004. 84 s. [4]  

Tato publikace se zabývá distribučními sítěmi pitných vod. Jsou zde rozebírány 

jednotlivé části vodovodní sítě a jejich vliv na kvalitu vody. V kníţce se dále dočteme 

o příčinách vzniku ztrát vody ve vodovodních sítích a o moţnostech jejich monitorování. 

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

zákonů, Česká republika. 1985, částka 34, s. 674-691. [16]  

Tento zákon je stěţejním legislativním dokumentem pro oblast poţární ochrany. 

Stanovuje povinnosti a vytváří podmínky pro účinnou záchranu ţivota, zdraví a majetku 

občanů při mimořádných událostech, se kterými se setkáváme.   

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Praha (Česká 

republika) : Český normalizační institut, Červenec 2003. 32 s. [21]  

Tato základní norma týkající se problematiky zajišťování poţární vody z veřejné 

vodovodní sítě a udává taxativní poţadavky na odběrní místa poţární vody. Pro účely této práce 

byly důleţité především udávané poţadavky na minimální vzdálenost hydrantů od objektu 

a mezi sebou a minimální průtok vody hydrantem v závislosti na druhu objektu. 

. 
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3. Požární voda z veřejných vodovodních sítí 

3.1.  Povinnosti zabezpečovat zdroje vody pro hašení poţárů 

Ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů [15] 

vyplývá, ţe rada kraje vydává právní předpisy v přenesené působnosti, je li k tomu kraj 

zákonem zmocněn – tyto právní předpisy se nazývají nařízení kraje. Rada kraje tedy stanovuje 

nařízením kraje podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení poţárů dle § 27, odst. 2 písm. b) 

bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o poţární ochraně“) [16] . Proto jsou vodní zdroje v kaţdém kraji definovány jinak. 

V nařízení kraje jsou tedy určeny zdroje poţární vody a podmínky k jejich zabezpečení. 

Všechny hydranty na území kraje jsou zdroje vody pro hašení poţáru, a pokud má objekt (řeka, 

rybník, aj.) odběrné místo a přístupovou komunikaci, je vodním zdrojem, obec by ho měla 

zahrnout do svého poţárního řádu. Pokud objekt nemá odběrné místo, nebo přístupovou 

komunikaci, není vodním zdrojem pro hašení poţáru. 

Za poţární hydranty je zodpovědný vlastník veřejné vodovodní sítě, kterým je v České 

republice převáţně obec. Zabezpečuje zdroje poţární vody, stanovuje další zdroje vody 

pro hašení poţárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé pouţitelnosti - dle zákona o poţární 

ochraně [16] § 29 odst. 1 písm. k). 

Podzemní nebo nadzemní hydranty se musí jednou ročně kontrovat prostřednictvím 

odborně způsobilé osoby. Pokud se vyskytují závady, které zapříčiňují, ţe hydrant není 

provozuschopný, musí osoba provádějící kontrolu v záznamu o kontrole provozuschopnosti 

uvést způsob a termín odstranění závad v souladu s § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (dále jen 

„vyhláška o poţární prevenci“) [11] . Hydrant se označí, ţe je mimo provoz a současně musí 

osoba odborně způsobilá navrhnout náhradí opatření.  

Zdroje vody musí splňovat podmínku dostatečného mnoţství a kvality vody pro hasební 

účely, podmínku pro příjezd poţární techniky v kterékoliv roční době, vyhovujícího čerpacího 

stanoviště pro poţární techniku a podmínku vzdálenosti k objektům v obci dle normy 

ČSN 73 0873 Poţární bezpečnost staveb - Zásobování poţární vodou [21] přílohy C.  
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Obec tedy musí zajišťovat kontroly provozní a provozuschopnosti dle § 7 vyhlášky 

o poţární prevenci [11] . Provádí se pravidelná kontrola všech náleţitostí zdrojů vody 

z hlediska jejich trvalé pouţitelnosti, musí se minimálně jednou ročně fyzicky prověřovat, 

zjištěné nedostatky odstraňovat a provádět záznam o provedené prověrce, který se ukládá 

v dokumentaci PO. Kontrolu provozu poţárních hydrantů řeší norma ČSN 73 0873 [21] 

v příloze C. Kontroly zdrojů vody v podobě nadzemních nebo podzemních hydrantů mohou 

provádět jen osoby oprávněné k této činnosti, mající odpovídající technické vybavení k ověření 

tlaku a průtočného mnoţství vody. K provádění kontrol provozuschopnosti otevřených zdrojů 

vody je moţno vyuţít členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Dále se musí provádět 

kontroly, které nejsou stanoveny v normativním předpise, ale stanovuje je výrobce ve své 

průvodní dokumentaci. Výrobce by měl současně stanovit odbornou kvalifikaci pro provádění 

kontrol, tato odborná kvalifikace není stanovena v normativním předpise. Pokud nejsou 

stanoveny poţadavky na kvalifikaci pro provádění kontrol, nelze ji vymáhat např. „odborně 

způsobilou osobou“. 

Obec také musí zpracovat poţární řád, ve kterém uvádí seznam poţárních hydrantů, 

včetně jejich umístění. Tyto seznamy mají k dispozici jednotky sboru profesionálních 

i dobrovolných hasičů dané obce, včetně územně příslušného operačního a informačního 

střediska. 

 Ze zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen “zákon o vodovodech a kanalizacích) [19] vyplývá z hlediska 

zásobování poţární vodou především povinnost pro vlastníka i provozovatele vodovodu 

umoţnit k němu přístup a umoţnit bezplatný odběr vody jednotkám poţární ochrany 

při likvidaci poţáru (§ 8 odst. 10 zákona o vodovodech a kanalizacích). Provozovatel dále musí 

bezprostředně oznámit příslušnému operačnímu středisku HZS přerušení nebo omezení 

dodávky vody (§ 9 zákona o vodovodech a kanalizacích). Bez předchozího upozornění lze 

přerušení nebo omezení dodávky vody provést pouze v případě ţivelné pohromy nebo 

při havárii. 
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3.2.  Zdroje poţární vody a podmínky pro zajištění jejich trvalé pouţitelnosti   

Zdroje poţární vody mohou být přirozené, víceúčelové nebo uměle vytvořené. 

Za přirozené zdroje poţární vody se povaţuje vodní tok nebo vodohospodářské dílo, které 

nebylo záměrně vybudováno pro potřeby poţární ochrany, ale svou vydatností nebo zásobou 

vody vyhovuje potřebám jednotek poţární ochrany. Jsou to například řeky, potoky, rybníky, 

jezera, aj. Nevýhodou je obtíţný přístup a nedá se zde zaručit dostatečná kvalita vody. Často 

bývá nutnost vybudovat zpevněnou plochu, která umoţní přistavení nebo umístění poţární 

techniky určené k odběru vody z těchto vodních zdrojů tzv. čerpací stanoviště.  

Za víceúčelové zdroje poţární vody se povaţuje objekt, který byl upraven tak, aby mohl 

slouţit svému provoznímu účelu a zároveň jako zdroj vody pro hašení poţárů a záchranné 

práce, např. zásobníky technologické vody, nádrţe na chladící vodu, přehrady, hospodářské 

nádrţe, koupaliště, bazény, domovní i veřejné studny, aj. Do víceúčelových poţárních zdrojů 

vody paří i vodovod pro veřejnou potřebu se zásobním vodojemem určeným pro příslušné 

tlakové pásmo. Vyuţití tohoto vodovodu se musí projednat s vlastníkem nebo provozovatelem 

vodovodní sítě. Za stanovených podmínek nemusí být celá kapacita těchto zdrojů vyuţita jen 

pro poţární účely. Pokud vodoprávní úřad nerozhodne jinak, musí být v kapacitě vodního 

zdroje trvale zajištěna poţární voda, která nenaruší mnoţství vody určené k provozním účelům. 

Dále je zde nutné vybudovat čerpací stanoviště pro přistavení nebo umístění poţární techniky. 

Pokud není zajištěno dostatečné mnoţství poţární vody z přirozených nebo 

víceúčelových zdrojů nebo pokud je to ekonomičtější a výhodnější zřizují se umělé zdroje 

poţární vody. Za umělý zdroj poţární vody se povaţuje objekt, který byl pro tento účel záměrně 

vybudován, např. poţární studna, poţární nádrţ, poţární vodovod aj. Umělým vodním zdrojem 

je i rozvod vody pro výrobní technologii, nebo místní vodovodní síť, jsou-li opatřeny 

technickým zařízením pro odběr vody k hašení poţáru (výtokové stojany, nadzemní 

a podzemní hydranty). Umělé zdroje poţární vody jsou pouze pro potřebu jednotek poţární 

ochrany s jiţ vybudovanými čerpacími stanovištěm a příjezdová komunikace musí vydrţet 

mezní zatíţení na jednu nápravu nejméně 80kN. 
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3.2.1. Vnější požární hydranty 

Pro zásobování poţární vodou se mají navrhovat především nadzemní poţární hydranty 

z důvodu rychlé dostupnosti. Při odběru vody odpadá hledání 

poklopu i šoupěte hydrantu a není třeba nasazovat hydrantový 

nástavec. K otevření hydrantu stačí hydrantový klíč, který je 

součástí kaţdého hasičského automobilu. Tyto hydranty se 

osazují na vodovodní potrubí, jehoţ nejmenší DN je 80 mm 

(dále dle charakteru objektu). Nevýhodou těchto hydrantů je 

moţnost poškození při dopravní nehodě nebo při parkování. 

Takto poškozený hydrant začne vypouštět vodu na ulici. 

V dnešní době se dává přednost pouţívání objezdových 

nadzemních hydrantů se zlomovým místem. V případě nárazu 

se hydrant zlomí ve zlomovém bodě – v případě poškození 

nevytéká voda na ulici.  

Podzemní hydranty se na veřejné vodovodní síti navrhují zejména z provozních důvodů, 

které jsou například odkalení, vypouštění, odvzdušnění, odběr vzorků, proplachy, měření tlaku 

na síti, aj. V tomto případě je nutné dbát na viditelné označení a musí se zabezpečit proti 

poškození. Nevýhoda pro odběr poţární vody je v dostupnosti (zaparkované vozidlo, vrstva 

sněhu nebo ledu nad poklopem hydrantu) a rychlosti pouţití. 

3.2.2. Požární výtokové stojany 

Poţární výtokové stojany dle ČSN 73 0873 [21] jsou nadzemní výtokové armatury na 

vodovodním potrubí ukončené sací hadicovou spojkou, která umoţňuje přímé napojení sacích 

poţárních hadic o průměru 110 nebo 125 mm. Nejmenší odběr z poţárního výtokového stojanu 

musí být 35 l/s a přívodní potrubí minimálně 120 mm. 

  

Obr. 1: Nadzemní požární hydrant 
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3.2.3. Plnící místa 

Plnící místo je dle ČSN 73 0873 [21] , místo kde nadzemní výtoková armatura 

na vnějším vodovodu umoţňuje plnění nádrţí mobilní poţární techniky horním otvorem. 

Nejmenší odběr z poţárního výtokového stojanu musí být 60 l/s. Tyto plnící místa se umisťují 

pouze u průmyslových areálů s moţností vyuţití podnikových jednotek, protoţe plnění horním 

otvorem je pro zasahující jednotky problematické vzhledem k vybavení uloţeném 

na cisternové automobilové stříkačce a rozdílné výšce CAS. Navíc nové CAS jiţ nejsou 

vybaveny ani horním plnícím otvorem.   

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Požární výtokový stojan 
Obr. 3: Schématické znázornění – požární 

výtokový stojan  

Obr. 4: Schématické znázornění, plnící místo  
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3.2.4. Vodní toky 

Dle ČSN 73 0873 [21]  musí být u vodního toku zajištěn nejmenší odběr (po celou 

dobu roku) dle tabulky 2 pro v = 1,5 m/s (7,5 – 40 m/s). Místo odběru vody musí splňovat 

moţnost příjezdu a zařízení čerpacího stanoviště pro poţární automobil nebo pro přenosné 

poţární čerpadlo. U těchto zdrojů poţární vody se musí zaručit výška hladiny, která nesmí 

klesnout pod 1 metr nad dnem vodního zdroje (viz obr. č. 5) a odběrné místo musí být bez 

nánosu a naplavenin. 

Ve vodních tocích o malé hloubce se provádí ve dně koryta sací jímka o minimálním 

průměru a hloubce 1 m, která je chráněná proti zanášení (viz obr č. 6).  

  

Obr. 5: Schématické znázornění – vodní tok  Obr. 6: Schématické znázornění – výtokový 

stojan  
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3.2.5. Požární nádrže a studny 

Norma ČSN 75 2411 [22] určuje druhy poţárních nádrţí, jakost vody, napouštění 

a přívod vody, odběrní místa, vypuštění, bezpečnostní přelivy, zřízení jímek, vstupy do nádrţí 

a zřízení manipulačních šachet. Dále stanovuje podmínky pro čerpací stanoviště, trvalé sací 

potrubí, přístupové komunikace, zkoušení a provozní kontroly. 

Poţární studny jsou zařízení, kde je vysoká kladina pozemní vody. Trvalá zásoba vody 

musí mít u poţárních studen objem alespoň 14 m
3
, nebo musí mít vydatnost dle ČSN 73 0873 

[21] . Studna musí být opatřena sacím potrubím nebo musí být v její zákrytové desce zřízen 

otvor o minimálním rozměru 300 mm pro umístění sací hadice s poklopem.  

 

 

 

3.3.  Technickoprovozní a ekonomické vztahy při zabezpečení poţární vody 

V roce 1990 došlo ke změně vlastnictví veřejných vodovodů. Největším vlastníkem je 

v současné době na území České republiky hlavní město Praha, dále mohou být vlastníky 

města/obce a akciové společnosti. Dále existuje takzvaný smíšený typ vlastnictví, kdy majitelé 

infrastruktury jsou sdruţeni v akciovou společnost svými majetkovými podíly. 

Obr. 7: Otevřená požární nádrž se 

zpevněným dnem a svahy  
Obr. 8: Požární studna  



 

10 

 

Přestoţe, je na trhu vodárenských sluţeb v České republice poměrně pestrá nabídka 

a působí zde i řada zahraničních vodárenských společností, některé, převáţně menší obce, 

provozují vodohospodářskou infrastrukturu samy. Péče a odborná úroveň je v takovém případě 

velmi individuální a záleţí na osobě, která se o vodovod stará. Obecně lze ale konstatovat, ţe 

odborná úroveň i kvalita provozovatelského standardu bývá u takových lokalit zřetelně niţší 

a někde se jen těţko vyrovnává s legislativními předpisy. [20]   

Vlastník vodohospodářské sítě můţe uzavřít smlouvu o nájmu a správě s určitým 

druhem společnosti. Aby byla zajištěna moţnost kontroly, můţe mít vlastník většinový podíl 

v této společnosti a následně dosadit své zástupce do řídících i kontrolních orgánů společnosti. 

Úkolem správní společnosti je udrţení majetku v provozuschopném stavu, jeho obnova 

a rozvoj. Zajišťuje investice týkající se rekonstrukce vodovodních řadů, činnosti související se 

zásobováním obce vodou, vytváří investiční program, který následně realizuje. 

Za účelem správy vodohospodářského majetku mohou vlastníci zaloţit určitý společný 

právní subjekt (dobrovolný svazek obcí). Vlastníky těchto právních subjektů mohou být zcela 

majoritní, ale také s podílem soukromého kapitálu. Nejvyšším orgánem je v tomto subjektu 

valná hromada členů – shromáţdění zástupců všech společníků, kteří podle schválených stanov 

společně rozhodují především o rozpočtu sdruţení, přijímají nové členy, schvalují vodné, 

stočné a plán investic. Kaţdá obec pověřuje na jednání valné hromady jednoho zástupce 

s rozhodujícím hlasem a při hlasování má kaţdá obec jeden hlas. Valná hromada volí radu, 

která je výkonným orgánem sdruţení.  
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Graf č. 1: Vodovody pro veřejnou potřebu v obcích krajů ČR – 2001 [26]  
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Stávající uplatňované modely provozování vodovodů a kanalizací v ČR: 

 Oddílný model – provozování vodovodů a kanalizací je zajišťováno na základě 

uzavřené provozní smlouvy mezi vlastníkem a provozovatelem, většinou se na provozování 

podílí zahraniční společnosti (Veolia voda, Ondeo, Aqualia, Energie AG). Oddílné provozní 

společnosti jsou společnosti s majetkovou účastí jiných (soukromých) subjektů neţ pouze 

vlastníka. 

 Model samostatného provozování (obec provozuje sama) – odpovědnost za 

provozování a výběr vodného a stočného zůstává na příslušné obci. Některé činnosti a odborný 

dozor mohou na základě servisní smlouvy zajišťovat externí organizace. 

 Vlastnický model provozování – organizace odpovědná za provozování je zřízena 

a 100 % ovládána jedním vlastníkem dané infrastruktury. Provozuje ji na základě smlouvy nebo 

jiného místně platného pověření (dohoda, vyhláška, směrnice apod.). 

 Smíšený model – s podílem soukromého kapitálu, kdy vlastník je zároveň 

i provozovatelem 

Typický vlastník 

infrastruktury 

Provozovatel 

infrastruktury 

Uzavírá se 

provozní smlouva? 
Název modelu 

Obec 
Subjekt s účastí 

soukromého kapitálu 
Ano Oddílný model 

Obec Obec Ne 
Model samostatného 

provozování 

Obec 
Subjekt ovládaný výlučně 

vlastníkem 
Ano Vlastnický model 

Jiný subjekt neţ obec Jiný subjekt neţ obec Ne Smíšený model 

 

  

Tab. č. 1: Struktura modelů provozování vodovodů a kanalizací [36]  
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3.3.1. Oddílný model 

V tomto [7] modelu provozovatel zajišťuje veškerou činnost související s provozem 

vodárenské infrastruktury. Provozovatel nese veškeré provozní náklady a vykonává obsluhu, 

údrţbu, opravy vodovodů a kanalizací a vybírá vodné a stočné. Mezi práva provozovatele patří 

například uzavírání smluv se správci vodních toků na odběr vody, připojování vodovodních 

přípojek (podzemní nadzemní hydranty), montáţe vodoměrů, navrhování investičních akcí, 

apod. Dále má vlastní pracovní síly, stroje a nářadí, budovy a pozemky, oprávnění a znalosti 

nutné k zabezpečení provozování. Vlastníkovi vodárenské infrastruktury platí za uţívání 

majetku nájemné. Vlastník zajišťuje obnovu a rozvoj infrastrukturního majetku. To znamená, 

ţe financuje rekonstrukce stávajících vodárenských zařízení a výstavbu nových. Finanční 

zdroje, získává vlastník především z nájemného, dále pak ze státních dotací a dotací z fondů 

EU. Vlastník má podstatné právo schvalovat provozovatelem předloţenou cenu vodného 

a stočného. 

Oddílný model má tu výhodu, ţe provoz je jednoznačně oddělen od investic. Tato 

skutečnost umoţňuje vlastníkovi prostřednictvím podmínek stanovených v provozní smlouvě 

účinnou kontrolu provozovatele ve vztahu k provozovanému majetku. Dále provozovatel 

přebírá některá rizika, která podle zákona o vodovodech a kanalizacích nese primárně vlastník 

s tím, ţe pokud se riziko materializuje, nese provozovatel jeho důsledky (včetně finančních). 

Nevýhodou je, ţe je zisk z vodného a stočného ponechán provozovatelům, kterými jsou 

v České republice zejména zahraniční firmy. 

3.3.2. Model samostatného provozování (obec provozuje sama) 

Další variantou provozování vodovodů je, ţe provozní společnost je zcela veřejným 

subjektem. Můţe se jednat i o obce sdruţené do právního subjektu. Ten uskutečňuje jen taková 

rozhodnutí valné hromady, aby výše zisků nepřevyšovaly finance potřebné pro obnovu a rozvoj 

provozní infrastruktury a tvorbu nezbytných finančních rezerv a fondů provozní společnosti. 

V tomto případě se nevyplácejí dividendy či jiné formy zisku pro majitele provozní společnosti. 

Za výhodu v tomto druhu provozování povaţuji, ţe se veškerý zisk uţívá pouze pro 

potřeby obce a tím rozvoj infrastruktury. Dále je zde uţší vazba na rozpočtové zdroje a lze bez 

větších problémů uplatňovat zájmy veřejné správy. Provoz není oddělen od investic, proto je 
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zde horší moţnost kontroly a veškerá rizika v souvislosti se správou i provozováním dané 

infrastruktury nese obec sama. Můţe se zde dále projevovat sníţená motivace odborných 

a řídících pracovníků, menší chuť k inovacím a problém můţe být i “úřednické“ chování 

k veřejnosti. Proto si myslím, ţe i pro vodárenství platí stejní pravidla ekonomie o prospěšnosti 

svobodného podnikání jako pro kaţdou jinou oblast lidské činnosti. 

Tento model [23] provozování je uplatňován především v menších obcích, které nemají 

moţnost vstoupit do některého ze svazků či majetkových sdruţení, nebo takový vstup povaţují 

vzhledem k místním podmínkám za nevýhodný. U malých lokalit a rozptýlené výstavby bývají 

provozní náklady na 1 připojeného obyvatele obvykle výrazně vyšší, neţ ve větším městě. 

Zásobovat pitnou vodou jeden obytný dům s cca 150 obyvateli, na který zjednodušeně připadá 

cca 100 m vodovodu, má jednu přípojku, jeden vodoměr a dostává jednu fakturu vodného za 

rok, bývá levnější neţ provoz vesnice, která má srovnatelnou spotřebu vody, ale má 50 – 60 

přípojek a vodoměrů, 2,5 km vodovodních řadů, zdroje dávkování na NaCIO, někdy i úpravnu, 

vodojem, čerpací stanici. Obce se navíc postupně vylidňují, původní zástavba se mění 

na sezónně vyuţívané rekreační objekty, takţe se sniţuje spotřeba vody a náklady na 1 km
2
 

rostou. 

Za této situace pro menší obce neexistuje moţnost vstupu do nějakého svazku, ve 

kterém dochází k cenovému vyrovnání a provozovatelská společnost obci nabízí individuální, 

ale nadprůměrnou ekonomickou cenu odpovídající běţnému standardu provozu, obce hledají 

východisko ve vlastním provozování a šetří omezením odběru placených profesionálních 

sluţeb zvenčí na minimum.   

3.3.3. Vlastnický model 

V tomto modelu provozování není provozní společnost veřejným subjektem, ale je jím 

zcela ovládána, obec totiţ vlastní většinový podíl a má proto rozhodující právo na řízení daného 

podniku. Provozuje ji na základě smlouvy nebo jiného místně platného pověření (dohoda, 

vyhláška, směrnice apod.). 

Nejčastěji se tento model uplatňuje vlastníků (obce) sdruţené do právního subjektu. Tento 

právní subjekt provádí správu dané vodohospodářské infrastruktury a s větším správním územím 

získá i více zkušeností a financí na její rozvoj. S vyuţitím státních dotací a dotací z fondu 

Evropské unie mohou odkoupit většinový podíl společnosti, se kterou následně uzavřou 
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provozní smlouvu. Dosazením svých zástupců do řídících a kontrolních orgánů dané 

společnosti přímo ovlivňují úroveň sluţeb a dohlíţí na efektivitu práce provozních společností. 

Výhodou je, ţe v tomto modelu má vlastník právo na vyuţití odpovídající části zisku 

na svůj rozvoj. Oproti modelu samostatného provozování mu provozní firma poskytne 

profesionálnější přístup a větší odborné zázemí. Nevýhodou je, ţe provozní rizika tímto 

zůstávají na majiteli a ţe provoz není zcela oddělen od investic. 

3.3.4. Smíšený model 

U smíšeného modelu není vlastník obec a zajišťuje veškerou činnost související 

s provozem i správou vodárenské infrastruktury. Vlastník si musí zaloţit vlastní provozní 

infrastrukturu, na kterou potřebuje vstupní kapitál. 

Výhodou tohoto modelu je, ţe vlastník přímo ovlivňuje úroveň sluţeb a veškerý zisk 

investuje pouze do svého rozvoje. Ve srovnání s řízením přímo veřejnou správou je zde 

předpoklad pro větší pruţnost a operativnost. Nevýhodou je především tlak na zvyšování 

výnosů a další jevy související s monopolním chováním. 

Další varianta smíšeného modelu je tzv. smíšený model provozování s participací 

soukromého kapitálu. V tomto případě se obec a soukromá společnost kapitálově podílí 

ve vlastnictví a následně provozování dané infrastruktury. 

3.3.5. Zhodnocení výhod jednotlivých modelů provozování 

V následující tabulce č. 2 jsem provedla vlastní kriteriální zhodnocení výhod a nevýhod 

u jednotlivých modelů provozování. Vybrala jsem 6 nejvýznamnějších kritérií, které zřetelně 

ukazují, v čem se dané modely provozování nejvíce liší. Pro lepší přehlednost jsem výhodnost 

daného kritéria označila od jedné *, nejméně výhodné, aţ po čtyři ****, nejvíce výhodné. 
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Model 

Zisk 

z vodného a 

stočného pro 

obec 

Jistota pro 

obec 

(nenese 

rizika) 

Profesionalita 

provozování 

Pruţnost 

(reakce na 

změny) 

Výnosy na 

rekonstrukce 

Veřejný 

zájem o 

uţivatele 

Oddílný * **** **** **** * ** 

Samostatného 

provozování 
**** * * * **** 

**** 

Vlastnický *** ** ** ** *** *** 

Smíšený **** *** ** ** **** * 

Tab. č. 2: Výhody jednotlivých uplatňovaných modelů provozování vodovodů a kanalizací ČR 

Graf č. 2: Statistické vyhodnocení uplatňování jednotlivých modelů provozování vodovodů a 

kanalizací v ČR 
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4. Použití technických norem v praxi (zejména ČSN 73 0873 

Zásobování požární vodou) 

Základní normou týkající se problematiky s poţární vodou z veřejné vodovodní sítě je 

norma ČSN 73 0873 [21] . Tato norma byla vytvořena na základě statistických údajů z velkého 

mnoţství informací o poţárech, ze kterých byly empiricky stanovené taxativní poţadavky 

na odběrní místa poţární vody. Tyto hodnoty, stejně jako celá norma jsou platné, ale nejsou 

závazné. V případech prokázaných projektantem se lze od těchto hodnot odklonit. 

4.1.  Omezení moţnosti investiční výstavby v závislosti na dimenzi potrubí a 

druhu 

4.1.1. Vnější odběrná místa 

V rozhodnutí o stavební povolení se můţeme v některých případech dostat do rozporu 

se stavebním úřadem v závislosti na poţadavky zásobování poţární vodou. Můţe jednat 

o případy rozšíření stávajícího objektu nebo o změnu jejího původního vyuţití z nevýrobních 

účelů na výrobní, skladovacích prostorů, apod. 

Potřebné minimální dimenze potrubí se pro poţární účely stanoví dle normy ČSN 

73 0873 [21] z tabulky 2. objekty, u kterých je hodnota nejmenší dimenze potrubí DN ≤ 100 

jsou rodinné domy a nevýrobní objekty s maximální plochou poţárních úseků 

(u vícepodlaţních poţárních úseků je dána součtem ploch uţitných podlaţí) větší neţ 1500 m
2
 

a výrobní objekty a sklady do plochy 500 m
2
. Případné sníţení parametrů musí být doloţeno 

hydraulickým výpočtem a současně analýzou zdolávání poţáru příslušného objektu, kterými se 

prokáţe opodstatněnost niţších hodnot. 

Při větších změnách velikosti nebo uţívání určitého objektu, nebo v případě plánované 

výstavby nového je třeba ověřit potřebnou kapacitu nadzemních (podzemních) hydrantů 

výpočtem, popřípadě i měřením. Poţadavky na minimální dimenze potrubí určených k osazení 

poţárními hydranty mohou přesáhnout stávající dimenze potrubí vodovodního řadu. V těchto 

případech se investor můţe rozhodnout pro výstavbu vlastní akumulace poţární vody nebo 

projednat s vodárenskou společností náhradní místo odběru s potřebnou kapacitou. Investice 

na výstavbu, nebo rozvoj objektu tím vzrostou o danou potřebu zajištění poţární vody 
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a náklady mohou převýšit moţný vklad. Dále se mohou vyskytnout i případy, kdy zajištění 

dostatečného mnoţství vody není z různých důvodů řešitelné a daný projekt nemůţe být 

realizován.  

Většinou v menších obcích se stává, ţe profily vodovodních potrubí jsou menších 

dimenzí (například celá distribuční síť v obci nepřesáhne profil DN 110). Investor, který se 

rozhoduje, kde vybuduje podnik větších rozměrů, zvaţuje veškeré investiční náklady 

související se stavbou a provozem daného objektu. Nový podnik obci přináší nové pracovní 

příleţitosti, zlepšení dopravní infrastruktury a přispívá k celkovému růstu ekonomiky dané 

obce. 

4.2. Problémy při skutečném odběru poţární vody 

Hydranty se umisťují podél potrubí, střídavě po obou stranách komunikace, 

v zastavěném území minimálně po 120 m, v průmyslových závodecha po 80 m a neumisťují se 

do poţárně nebezpečného prostoru. Rozvodná síť má být okruţní, protoţe nemá koncové větve 

a tím je menší pravděpodobnost zamrznutí.  

U nadzemních i podzemních hydrantů s poţární funkcí má být zajištěn minimální 

přetlak 0,2 MPa a při odběru nemá přetlak klesnout pod 0,05 MPa. Tlak ve vodovodní síti se 

sniţuje s rostoucím odběrem vody. Naopak k největšímu tlaku v síti dochází při minimálním 

odběru v síti (v noci). Tento tlak se blíţí tlaku vodního sloupce, jehoţ hladina je na stejné 

úrovni jako hladina vody ve vodojemu. Maximální dovolený tlak v síti je 60 m vodního 

sloupce. (u jednopodlaţních budov je minimální tlak 8 m vodního sloupce, v kaţdém dalším se 

pak přičítají 4). Maximální přetlak v nejniţších místech vodovodní sítě by neměl přesáhnout 

0,6 MPa, v odůvodněných případech aţ na 0,7 MPa. Ve vodárenských provozech se pouţívají 

průtočné rychlosti v=0,6 (delší, sloţitější řady) aţ 0,8 m/s. Norma ČSN 73 0873 [21]  uvádí 

minimální odběrné mnoţství poţární vody l/s v závislosti na druhu a velikosti objektu pro 

rychlost 0,8 m/s a v případě připojení poţárního čerpadla aţ na hodnotu rychlosti průtoku 1,5 

m/s. 

Praxe ale často neodpovídá skutečnosti, stává se, ţe aţ při poţáru hasiči zjistí, ţe 

výtlačný tlak u hydrantu je nedostatečný a nedá se vůbec pouţít, nebo poslouţí jen k vytvoření 

jednoho proudu a k samotnému doplňování techniky se musejí zajistit náhradní zdroje vody. 
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K těmto situacím můţe docházet v případě různých poruch na vodovodní síti, poškození 

samotného hydrantu nebo nevyhovující dimenze rozvodných potrubí. K nedostatečnému tlaku 

přispívají v letních měsících i dlouhotrvající sucha, zastaralé rozvodné potrubí a špatný 

technický stav. 

Často se vyskytnou problémy v souvislosti s podzemními hydranty, které jsou určeny 

k odběru poţární vody. Tyto problémy mohou vzniknout z důvodu jejich nedostupnosti nebo 

špatné dohledatelnosti. Aţ při poţáru mohou hasiči zjistit, ţe je na hydrantu zaparkované 

vozidlo, nebo jiná překáţka, v zimních měsících můţe být hydrant přikryt vrstvou sněhu nebo 

ledu a při chybějící dokumentaci zdolávání poţáru můţe být rovněţ nenalezen. 

4.3. Rozdíly v parametrech ve vodovodní síti v časovém průběhu 

Potřeba vody je [31] funkcí času, proto se sleduje v různém časovém měřítku. Dalším 

rozhodujícím kriteriem k samotnému zjištění mnoţství spotřeby vody je nutné rozlišit obytná 

pásma obcí, průmyslové závody a zemědělství. 

Pro určení nerovnoměrnosti odběru vody v obytných pásmech obcí, bylo nutné zjistit 

výsledky z prováděných měření. Zjistila jsem, ţe v roce 2005 proběhlo rozsáhlé monitorování 

spotřeby vody v 62 bytových domech v Plzni. Monitorování proběhlo v období tří týdnů. 

Následující grafy určují spotřebu studené vody nezávisle na vodě teplé, protoţe teplá voda je 

do objektů dodávána systémem centralizovaného zásobování tepla. 

 

 

 

 

      

 

  

Graf č. 3: Průměrná celková denní spotřeba vody podle počtu obyvatel v objektu [31]  
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Z výsledků vyplývá, ţe celková průměrná spotřeba vody je 56 l/osobu/den. Tato 

průměrná spotřeba je ale značně závislá na konkrétních měřených bytových domech, jeho 

obyvatelstvu a technickém vybavení, ale pro představu je postačující. V časovém průběhu je 

vidět, ţe k největší spotřebě vody dochází ve večerních hodinách a dále v poledních hodinách. 

Největší špička je v sobotu (poledne) a v neděli (poledne a večer). Překvapivě naopak v sobotu 

večer je nejniţší z celého týdne. Výsledky dále ukazují vliv počtu obyvatel na průměrnou 

spotřebu vody v daném objektu. Průměrná spotřeba vody v objektech s niţším počtem obyvatel 

je vyšší, neţ u početnější obsazenosti bytového domu. 

Nejmenší odběr vody z veřejných vodovodních sítí je tedy v nočních hodinách a naopak 

největší odběr je zaznamenáván ve večerních hodinách. Při malých odběrech vody dochází 

k zvýšení hydrostatických přetlaků. Tyto hydrostatické přetlaky mohou být v některých 

případech větší, neţ je dovolená mez a mohou vyvolat v nejniţších částech vodovodní sítě, 

zvýšené úniky vody. 

Nerovnoměrnost odběru vody v průběhu dne, týdne i roku vyvolává potřebu vodu 

akumulovat. Ke sníţení hydrodynamického přetlaku totiţ dochází v odběrových špičkách. 

Kromě akumulace vody zajišťují vodojemy tlakové poměry v zásobní síti. Mezi zdrojem 

a místem spotřeby vody se proto umisťuje akumulační nádrţ – vodojem. Velikost akumulační 

nádrţe je dána součtem všech rozdílů mezi spotřebou vody a dodávkou ze zdroje. 

  

Graf č. 4: Maximální průběhy spotřeby studené vody během týdne [31]  
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5. Technický stav rozvodů vody veřejné vodovodní sítě 

Voda je základní podmínkou pro existenci ţivota. Bez ohledu na stupeň rozvoje, 

sociální podmínky a ekonomické moţnosti mají všichni lidé právo na pitnou vodu dobré kvality 

při zachování hydrologických, biologických a chemických funkcí ekosystémů. 

Vodohospodářská infrastruktura a sluţby v dané v republice jsou předpokladem dalšího 

sociálního a ekonomického rozvoje. 

5.1. Stávající stav vodovodních sítí 

Vodárenské systémy vykazují ztráty vody, které jsou způsobené nejrůznějšími faktory. 

K únikům vody v potrubní síti dochází z potrubních rozvodů, armatur, tvarovek a v důsledku 

netěsnosti spojů. Ke značným únikům dochází také při zjevných poruchách, ale v dlouhodobém 

měřítku jsou rozhodující úniky skryté. Příčinou poruch na vodovodní síti bývá většinou stáří 

a druh materiálu, ze kterého je potrubí vyrobeno. Staré potrubí na mnoha místech nevydrţí 

změny teplot a následné pohyby půdy pod povrchem. K největším problémům dochází 

v kombinaci mrazivého počasí, stáří potrubí a dopravního zatíţení. 

Problémy jsou [6] způsobeny především z doby socialistického vývoje státu. 

Při masivní výstavbě nových sídlišť v 60. aţ 80. letech 19. století byla současně potřeba 

rozvíjet i vodovodní systémy, stavět nová vodárenská zařízení a rozšiřovat vodovodní sítě. 

V této době se kvalita práce i pouţitých materiálů podceňovala na úkor kvantity. Často byl 

pouţíván nekvalitní trubní materiál a armatury od monopolních dodavatelů v rámci tehdejší 

RVHP. Současně se neinvestovalo do obnovy stávajících rozvodů vodovodní sítě a umělé 

udrţování nízké ceny vody nenutilo obyvatele a velkoodběratele k jejímu hospodárnému 

vyuţívání. Důsledkem pak byly poţadavky na její permanentní rozšiřování a navíc neţ došlo 

k dalšímu rozšíření, byly dosavadní zdroje přetěţovány. Všechny tyto skutečnosti se odráţí 

na současném havarijním stavu a nutnosti obnovy sítě, oprav poruch, výměny nefunkčních 

a poruchových armatur apod.  

Vývoj se [6] změnil aţ počátkem devadesátých let, zavedením nákladových cen 

vodného a stočného. Tím došlo k poklesu spotřeby vody, který v mírnější podobě trvá dodnes. 

Menší tlak na vyuţívání zdrojů vody umoţnil zahájit rekonstrukce opotřebených úpraven vody 

a vytvořil se prostor pro zlepšování stavu rozvodu vody. Od poloviny devadesátých let, klesá 
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podíl ztrát v trubní síti. Řada především větších provozovatelů sestavila programy pro 

odstraňování zjevných i skrytých závad a sniţování podílu vody nefakturované. 

Náklady na výrobu a dopravu pitné vody ovlivňuje sniţování její spotřeby, coţ zvyšuje 

jednotkovou cenu vody. Tuto situaci provozovatelé řeší zpravidla sniţováním provozních 

nákladů (sniţování počtu zaměstnanců, vyšší automatizace provozu, aj.). Cenu vodného 

a stočného zvyšují rovněţ nutné rekonstrukce vodárenských systémů, i přes to, ţe jsou 

ve významném rozsahu hrazeny z řady republikových a evropských fondů. V grafu č. 5 je 

vidět, ţe se cena vodného a stočného neustále zvyšuje. Jen od roku 1998 se v období deseti let 

téměř zdvojnásobila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Obnova a výměna rozvodů 

Při [6] doplnění, modernizaci a rekonstrukci současných vodovodů, se v návrhu 

technického řešení vychází především ze současné struktury vodovodů, jejich zdrojů, 

dopravních systémů, zásobních vodojemů a vodovodních sítí. Pro rozvoj vodovodů v obcích, 

které v současné době nemají vodovod pro veřejnou potřebu je nejobtíţnějším a současně 

nejdůleţitějším úkolem najít správná kritéria pro doporučení, ve kterých obcích s výstavbou 

vodovodů počítat a ve kterých ne.  

Graf č. 5: Vývoj ceny vodného a stočného s DPH (vývoj 1998 – 2008) [9]  
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Dle novely zákona o vodovodech a kanalizacích [19] musí od 1. ledna 2009 všichni 

vlastníci vodovodů a kanalizací zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů 

a kanalizací. Důvodem je jejich havarijní stav a potřeba zajistit plynulou provozuschopnost na 

dlouhodobější období, a to nejméně 10 kalendářních let. Tento plán je chápán, jako analýza 

potřeb s cílem zajistit technickou a technologickou úroveň zařízení. Vhodné je sledovat 

vzájemné ovlivňování investičních a provozních nákladů v závislosti na zvoleném tempu 

a strategii obnovy sítě. Provede se analýza vyhodnocení stavu majetku, kde je hlavní kritérium 

při hodnocení opotřebení stáří a předpokládaná ţivotnost pouţitých materiálů. Dále se musí 

vytvořit seznam nutných opatření, harmonogram jejich realizace a především zjistit potřebné 

náklady a jejich zdroje financování. Často se stává, ţe plán zpracovává provozovatel, a to 

bez ohledu na moţnosti vlastníka, coţ komplikuje situaci především u menších obcí. 

V současné době nelze dosáhnout toho, aby se obnova vodovodů a kanalizací v České 

republice financovala sama. Musí se počítat s tím, ţe se ceny vodného a stočného nemohou 

navyšovat nad sociálně únosnou mez a dále s rozloţením obyvatelstva a jejich finančních 

moţností, především na městské aglomerace a venkov. 

5.3. Zpracování plánů rekonstrukcí 

Hlavní kritéria [29] při zjišťování poruchovosti rozvodů vodovodních sítí jsou stáří 

a druh pouţitého materiálu. Nutnost obnovy sítí vychází ale i z celé řady jiných neméně 

důleţitých kritérií. Je proto vhodné vyuţít nejlepší dostupné moţnosti a postupy, kombinovat 

dostupné datové zdroje, z nichţ nejdůleţitější jsou GIS, provozní evidence a výsledky 

hydraulických modelů. Při pouţití pouze dvou nejdůleţitějších kritérií, jako jsou stáří a druh 

pouţitého materiálu, se vychází z předpokladu, ţe čím je větší ţivotnost sítě, tím menší je její 

opotřebení. U řadů postavených po roce 1990 a u betonových řadů postavených okolo roku 

1940 se jejich teoretická ţivotnost zvyšuje, z důvodu pouţívaní kvalitnějších materiálů. 

V současné době se vyuţívá nejrůznějších simulačních modelů. 
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Například [29] program MIKE URBAN, který byl pouţit v Ostravě, slouţí 

k vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě a následnému plánování její obnovy. 

Je zaloţen na multikriteriálním vyhodnocení zvolených parametrů. Základní technické 

ukazatele, jsou určeny na podkladě technicko-provozní databáze GIS. Konkrétní ukazatele lze 

rozdělit na ukazatele s přímým vyhodnocením a odvozené ukazatele. Odvození ukazatele se 

provádí buď na základě hodnot jiných ukazatelů, nebo je známa celková hodnota. Mezi 

ukazatele s přímým vyhodnocením patří – stáří, koroze, poruchovost a obtíţnost provádění 

oprav potrubí, odvození ukazatelé – armatury, únik vody, inkrustace potrubí a distribuční 

význam. Následně je provedeno vyhodnocení a odvozen návrh rekonstrukce sítě v prvním roce. 

Poté simulace pokročí o rok, kdy dojde k patřičné změně a proces se opakuje pro celou 

nastavenou délku simulace. 

Program [28] Rehab Strategy Manager - RSM, který byl pouţit pro město Brno, vyuţívá 

matematického modelu teoretické ţivotnosti vodovodního potrubí, analyzuje prostřednictvím 

grafů data o vodovodních řadech (např. skladba materiálu podle stáří), umoţňuje předpovídat 

potřeby obnovy vodovodních sítí v budoucnosti a definovat a analyzovat různé strategie 

obnovy vodovodní sítě. 

  

Graf č. 6: Teoretická životnost materiálu na poruchovost potrubí 

Vliv stáří a druhu materiálu na poruchovost potrubí
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5.4. Ztráty ve vodovodní síti 

Ztráty vody [39] jsou z hlediska ekonomických nákladů společností značným 

problémem. Společně s časovým průběhem tlakových poměrů představují nejdůleţitější 

ukazatel kvality provozu a péče o vodovodní síť. V České republice má vodovodní síť délku 

cca 72,5 tisíc km, která byla v průběhu sta let budována z nejrůznějších materiálů, které se 

v danou dobu povaţovaly za vhodné nebo byly zrovna k dispozici. Navíc na potrubní rozvody 

neustále působí hydrodynamický tlak proudící vody. Odstraňování nejrůznějších poruch 

a z toho plynoucích ztrát vody není lehkým úkolem. Graf č. 7 ale ukazuje, ţe se vodárenským 

společnostem neustále daří tyto ztráty alespoň nepatrně sniţovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro přesnější [39] vyjádření velikosti ztrát je nutné podotknut, ţe u nás běţné označení 

„ztráty vody“ zahrnují podle mezinárodní terminologie ztráty skutečné (tj. reálné úniky vody 

z vodovodních řadů a přípojek před vodoměrem) a ztráty nepravé (zdánlivé) způsobené 

nedokonalým měřením vody, nedodrţením časové souvztaţnosti všech měření průtoku 

ve vodovodních sítích za určité období, nekontrolovanými (tzn. černými) odběry vody 

a nejmenšími netěsnostmi v síti. 

  

Graf č. 7: Voda vyrobená z vodovodů pro veřejnou potřebu a voda fakturovaná (vývoj 1989 – 

2008) [9]  
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V minulosti [2] se objem ztrát vody počítal tak, ţe k vodě vyrobené byla připočtena 

voda převzatá a odečtena voda předaná (fakturovaná). Tento procentuální způsob se pro svoji 

jednoduchost všeobecně vţil, a je laickou i funkcionářskou veřejností pouţíván dodnes. Tento 

ukazatel má jen ekonomický význam, ale nedá se pouţít pro reálné posuzování technického 

stavu sítě. Z tohoto důvodu se od 80. let hodnotí provozní účinnost vodovodních sítí jako objem 

nefakturované vody na 1 km délky vodovodních řadů, tzv. jednotkový únik. Způsoby 

vyhodnocování pomocí jednotkového úniku mají snahu porovnávat a vyhodnocovat jednotlivé 

typy provozů. 

Jednou [2] z hlavních metod pro hodnocení ztrát je v současné době bilanční metoda 

objemů vody. Spolehlivost metody závisí na přesnosti měření jednotlivých sloţek bilančních 

vztahů. Pro výpočet skutečných ztrát se doporučuje rovnice rozdílu celkových a zdánlivých 

ztrát. Údaje o zdánlivých ztrátách jsou ale dosti nepřesné a skutečné ztráty je snaha získávat 

přímo z jejich sloţek a to především: malé obtíţně zjistitelné úniky, ztráty vzniklé při haváriích, 

ztráty z neohlášených úniků a úniky z vodojemů. 

Kraj 

Voda 

fakturovaná 

[m
3
] 

Voda 

nefakturovaná 

[m
3
] 

Ztráty vody 

v trubní síti 

[m
3
] 

Podíl ztrát z vody 

vyrobené a určené 

k realizaci 

[%] 

 

Hl. město 

Praha 
84 832 25 159 24 056 21,9 

Středočeský 49 511 13 905 11 895 18,8 

Jihočeský 28 824 8 894 8 410 22,3 

Plzeňský 27 159 6 232 5 334 16,0 

Karlovarský 16 638 4 022 3 229 15,6 

Ústecký 42 374 18 783 15 010 24,5 

Liberecký 21 198 9 340 7 677 25,1 

Královéhradec

ký 
25 337 9 172 7 736 22,4 

Pardubický 24 659 6 144 5 252 17,0 

Vysočina 23 156 4 561 3 948 14,2 

Jihomoravský 55 425 14 169 12 971 18,6 

Olomoucký 26 290 6 317 5 727 17,6 

Zlínský 25 524 6 726 5 830 18,1 

Moravskoslezs

ký 
65 553 14 580 11 713 14,6 

celkem 516 479 148 003 128 787 19,4 

Tab. č. 3: Podíl ztrát vody v rámci jednotlivých krajů na území ČR v roce 2008 [27]  
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Tabulka č. 3 ukazuje podíl ztrát v rámci jednotlivých krajů na území České republiky. 

Je zde vidět, ţe nejmenší podíl ztrát mají v Moravskoslezském kraji a to 14,6 % a oproti tomu 

v Libereckém kraji je podíl ztrát největší a činí celých 25,1 %. V roce 2008 byl celkový podíl 

ztrát vody ve vodovodních sítích na našem území 19,4 %.  

5.5. Sniţování tlaku ve vodovodní síti 

Sníţením tlaku ve vodovodní síti dochází ke sniţování ztrát vody. Současně je na tlaku 

závislá mimo jiné i velikost poruchy. 

Například v Havlíčkově brodě bylo 

zkoušeno jaký vliv má sníţení tlaku vody 

na velikost jejích ztrát. Došlo se k závěru, 

ţe při sníţení tlaku o cca 30% (o 3 bary), 

došlo ke sníţení ztrát o 7%, coţ 

představuje přibliţně 200 000 m
3
. 

Při malých odběrech vody, především tedy 

v nočních hodinách, dochází ke zvyšování 

hydrostatického tlaku a tím, ke zvyšování 

ztrát vody. 

Ve městě Prostějov [37] se jiţ přistoupilo na řízení tlaku ve vodovodní síti. Nachází se 

na území v nadmořských výškách 233 – 212 m. n. m. a z tohoto důvodu přesahoval tlak v níţe 

poloţených lokalitách 60 m vodního sloupce, provozovatel proto musel uzavřít řady o dimenzi 

DN 400 a DN 500 a ztráty vody dosahovali 35%. Celá síť byla rozdělena na dvě tlaková pásma, 

která jsou tlakově samostatně řízena. Na základě vypracovaného algoritmu je tlak 

na přívodních řadech automaticky regulován. Navíc má dispečer moţnost zasahovat do jeho 

řízení a zároveň ho dálkově ovládat. Regulací tlaku přestalo docházet k překračování 

přípustných tlaků, byly zprovozněny řady DN 400 a DN 500, čímţ se odstranilo zhoršování 

kvality vody v důsledku jejího nedostatečného pohybu v potrubí a došlo k výraznému sníţení 

ztrát. 

  

Graf č. 8: Závislost úniku vody na tlaku [32]  
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5.6. Zajišťování poţární vody 

Dříve se pro zajištění poţární vody veřejnou vodovodní sítí volily větší profily potrubí. 

V současné době se vlivem velikého nárůstu cen vody sniţuje její spotřeba a provozovatelé se 

snaţí omezovat velikosti ztrát na minimum. Jedna z nejúčinnějších a nejlevnějších moţností 

sníţení ztrát bez nutnosti okamţité obnovy vodovodních řadů je sníţení hydrostatického tlaku. 

Z toho ale vyvstává problém k zajištění dostatečného tlaku pro pouţití poţární vody 

k hasebním účelům. Dále se volí přesnější dimenze profilů potrubí, aby se zamezilo nebezpečí 

stagnace vody ve vodovodní síti. Stále se ale musí brát v úvahu případná potřeba poţární vody. 

Pro její optimalizaci se musí počítat s řadou faktorů, které zahrnuje především kvalita vody, 

hydrodynamické tlakové poměry, tlakové ztráty, rychlost proudění vody, technický stav sítě, 

akumulace vody, aj. Potřebná výměna vody se můţe zajistit častějšími proplachy, ale z toho 

plynoucí větší náklady nejsou pro vlastníky nebo provozovatele vodovodních sítí ţádoucí. 

Při výměně potrubí je nutné ověřit nové nadimenzování i s ohledem na zajištění rezervy 

poţární vody ve vodojemech. Tento problém se týká především menších obcí a okrajových 

částí měst. Špičky odběrů vody ve větších městech totiţ bývají většinou vyšší, neţ vyuţitelná 

potřeba poţární vody.  

Nejen z důvodů [1] uvedených výše, je ţádoucí zjišťovat mnoţství vody, které je moţno 

odebírat při hašení. Přímé měření poskytuje poměrně přesné výsledky, protoţe zachycuje 

skutečné poměry. V případech, kdyţ se v jedné tlakové zóně nebo oblasti vyskytují častější 

poţadavky na moţnost odběru, je účelnější pouţití výpočetní metody pomocí nejrůznějších 

programů. Z výsledků měření spotřeby poţární vody, se vypočítají jednotlivé parametry, jako 

například nejpříznivější průměr nově pokládaného potrubí. Dále je nutno přesněji zjistit vliv 

odběru vody na tlakové poměry v síti, zásobovanou oblast vůbec a dále je moţno vzít v úvahu 

souvislosti přesahující příslušnou zásobovací zónu. Základem pro výpočty potřeby poţární 

vody je vytvoření modelu pro výpočet sítě, který se ověřuje pomocí srovnávacích měření 

a výpočtů.  

Pro obce a města by bylo účelné vypracovat celoplošný katastr poţární vody. Jedná se 

o plány, ve kterých jsou zakresleny nejen zdroje vody z veřejných vodovodů, ale také zdroje 

vyčerpatelné (např. protipoţární rybníky, nádrţe, aj.) a nevyčerpatelné (např. vodní toky). 

Některé obce jiţ takové plánky mají a pro hasiče při zásahu znamenají veliké ulehčení, protoţe 

nemusí aţ při samotném poţáru zjišťovat, jestli je daný hydrant pouţitelný, nebo se zabývat 
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hledáním, kde by daný hydrant mohl být. 

K detailnějšímu ale méně přehlednějšímu znázornění zdrojů poţární vody se mohou 

vyuţívat – geografický informační systém (GIS) nebo informační systém sítě (NIS), vypočítaná 

mnoţství vody je moţné navázat na příslušná místa odběru. Další moţností je zaznamenat 

vypočítané hodnoty moţných odběrů poţární vody do speciálních plánů hydrantů, které se 

následně dají vyuţívat pro hasičské účely. 

5.7. Přehled o aktuálním stavu provozuschopnosti poţárních hydrantů 

Na základě podkladů poskytnutých od jednotlivých HZS krajů, jsem provedla 

vyhodnocení, jaký mají obce a KOPIS přehled o stavu vnějších poţárních hydrantů. Dále jsem 

posoudila největší obtíţe obcí při zajišťování jejich provozuschopnosti a způsoby vedení 

a aktualizace těchto přehledů na KOPIS HZS jednotlivých krajů.  

5.7.1. Obce  

Přehled o vnějších hydrantech pro zajištění poţární vody, by měl být součástí poţárního 

řádu obce a vlastník nebo provozovatel vodovodní sítě by ho měl aktualizovat jednou za rok. 

Někteří provozovatelé vodovodní sítě vedou přehled o hydrantech v listinné i elektronické 

formě a aktualizují jej při stavebních úpravách, případně při kontrolách provozuschopnosti. 

Aktualizace probíhá především ve velkých městech ve spolupráci s HZS kraje. Některé menší 

obce mají aktuální přehledy, které zajišťují členové jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. 

Z celorepublikového průzkumu vyplynulo, ţe při zajišťování provozuschopnosti 

poţárních hydrantů se všeobecně obce potýkají s nedostatkem finančních prostředků. A to 

především pro zajištění pravidelných revizí a zkoušek. V případech, kdy za zkoušky 

provozuschopnosti odpovídá provozovatel sítě je na vině špatná domluva a jeho neochota tyto 

revize a zkoušky finančně zajišťovat. Dále pro je obce problém zastaralá vodovodní síť 

a nutnost výměny potrubí, coţ je finančně opět velmi náročné. Technické a finanční zajištění 

dostatečného tlaku v síti, většinou obce nepovaţují za prioritu, a to především kvůli 

nedostatečnému systému sankcí a motivací a malé provázanosti na stavební řízení. Také větší 

cena nadzemních hydrantů, které jsou pro účely zajištění poţární vody výhodnější, a poměrně 

časté krádeţe jejich víček, nejsou pro obce motivací k jejich přednostní výstavbě. Problémem 

jsou i výhrady proti neoprávněnému odebírání vody z poţárních hydrantů. Z výše uvedených 
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důvodů je snahou obcí jejich počty omezovat. 

V následující tabulce je uveden přehled stavu obcí v souvislosti se zajišťováním poţární 

vody z veřejných vodovodních sítí v rámci jednotlivých krajů. 

  Kraj 
Mají obce přehled o 

hydrantech 

Největší obtíže obcí při zajištění 

provozuschopnosti hydrantů 

Hl. město Praha Ano Parkující automobily + finanční 

Středočeský 
Ano – o počtu, funkčnost jen 

málokteré 
Finance 

Jihočeský Některé 
Finance + zajištění kontrol 

provozuschopnosti 

Plzeňský Některé Finance 

Karlovarský ANO Domluva s provozovatelem, finance 

Ústecký Některé 
Domluva s provozovatelem, parkující 

automobily, tlak v síti  

Liberecký Některé 
Zastaralá vodovodní síť – nutnost 

výměny 

Královéhradecký Ano 
Domluva s provozovatelem sítě + 

finance 

Pardubický Ano – pravidelná aktualizace 
Domluva s provozovatelem 

(vlastníkem) sítě 

Vysočina Většinou Ano Domluva s provozovatelem + finance 

Jihomoravský 
Některé – nejčastěji ty které 

provozují síť a to z cca 20% 
Finance 

Olomoucký Některé 
Zajištění dostatečného tlaku v síti + 

finance 

Zlínský Některé Domluva s provozovatelem 

Moravskoslezský Ano Finanční 

  

Tab. č. 4:Přehled a zajištění provozuschopnosti požárních hydrantů v obcích krajů na území ČR 
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5.7.2. KOPIS 

Pro vedení přehledu o poţárních hydrantech KOPIS především ve větších městech 

vyuţívá mapové podklady GIS, které nejsou zcela dokonalé. Některé KOPIS vyuţívají vlastní 

databázi „karty obcí“ kde je uveden přehled zdrojů poţární vody. S aktualizacemi bývá ale 

často problém. Převáţně se na ni podílejí pouze hlavní provozovatelé dané lokality a jejich 

informace také nebývají vţdy správné nebo úplné. Od menších provozovatelů nebo vlastníků 

tyto informace většinou chybí. Aktualizace můţe probíhat z nových podkladů poskytnutých 

krajským úřadem, od provozovatele dané vodovodní sítě, formou dotazníků, informace 

poskytnuté SPD, aj. 

V cca 30% mají KOPIS přehled o tom, které hydranty jsou funkční, a jaké mnoţství 

vody mohou poskytnout. Přibliţně 43% dotazovaných tento přehled nemá vůbec. V uvedených 

mapových podkladech se zobrazí pouze pozice hydrantu bez dalších údajů. Ostatním se 

zobrazují pouze funkční hydranty, ovšem bez údajů o vydatnosti vody, nebo mají na základě 

dohody s SPD moţnost volat řídící středisko provozovatele a poţádat o potřebné informace 

a o zvýšení tlaku. 

Při probíhajícím zásahu KOPIS předává dostupné informace o umístění hydrantů, 

popřípadě jejich funkčnosti nebo vydatnosti vody, na základě vyţádání velitele zásahu 

nejčastěji prostřednictvím radiostanice, případně mobilními telefony. Dále jsou tyto informace 

tištěny na příkazu k výjezdu pro danou jednotku poţární ochrany. V případě, ţe jde o objekt 

s DZP, jsou informace sdělovány s odkazem na DZP. V některých poţárních stanicích se 

začínají vyuţívat notebooky instalované ve vozidle. V noteboocích je instalován GIS 

s uvedením přehledu hydrantů. 

Z názorů odborníků vyplývá, ţe v současné době by k lepší informovanosti 

o hydrantových sítích přispělo především pravidelné předávání dat od provozovatelů těchto sítí 

a případné dokončení jejich digitalizace. Důleţité je, především pravidelné předávání informací 

o zřizování či rušení hydrantů. Problémy bývají nejčastěji s malými provozovateli, kteří působí 

na území jedné či několika málo obcí. Pro lepší přehlednost by bylo rovněţ vhodné sjednocení 

dokumentace pro všechny územní odbory. Podstatná je rovněţ kvalitní provázanost s GIS 

a zajištění povinnosti aktualizovat údaje přes webový portál pro provozovatele a majitele 

vodovodních sítí. Ke zlepšení informovanosti by také přispěla lepší provázanost se SPD 
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a s poznatky zásahových jednotek. 

Kraj 
Jak KOPIS vede přehled o 

požárních hydrantech 
Jak ho aktualizují 

Má KOPIS přehled o 

funkčnosti 

hydrantů? 

Hl. město Praha * * ANO 

Jihočeský v systému GIS 
data pouze od hlavních 

provozovatelů 
NE 

Jihomoravský 
v systému GIS, značně 

nedokonalé 
* NE 

Karlovarský nemá přehled * * ČÁSTEČNĚ 

Královéhradecký v systému GIS 
1 x ročně z podkladů od 

Krajského úřadu 
NE 

Liberecký 
v systému GIS, ale jen od 

provozovatele SČVAK 
aktualizuje SČVAK ČÁSTEČNĚ 

Moravskoslezský 
v GIS - vrstvu dostávají pouze od 

společnosti OVAK 
Zatím problematické ANO 

Olomoucký 
větší města - GIS, obce mají tzv. 

„karty obcí“ 
1 x ročně formou dotazníků  NE 

Pardubický v systému GIS 
informace od SPD, obcí i od 

zasahujících jednotek  
NE 

Plzeňský v systému GIS 1 x za 5 let NE 

Středočeský v systému GIS automaticky, při kaţdé změně ČÁSTEČENĚ 

Ústecký  v systému GIS 
velitelé stanic aktualizace „on – 

line“  
ČÁSTEČNĚ 

Vysočina v systému GIS * ANO 

Zlínský v systému GIS dle podkladů od provozovatelů ANO 

 *údaje jsou doplněny níže 

V hlavním městě Praze KOPIS vyuţívá informační podpory projektu GIS, kde je 

přehled o veškerých hydrantech v Praze. Data byla získána z programu GIS správce sítě. HZS 

hl. města Prahy dostává kaţdý půl rok aktualizovaný přehled hydrantů. Další poznatky 

o vhodných hydrantech, jejich umístění, typ, mnoţství vody a tlak, dodávají jednotky poţární 

ochrany. Tyto údaje se průběţně doplňují a aktualizují v programu ZÁSAH a jsou vztaţeny 

ke konkrétní ulici. 

V Karlovarském kraji nemá KOPIS přehled o hydrantech, protoţe Vodárny 

a kanalizace nejsou schopni sami dodat stav funkčních hydrantů. Informace o zdrojích vody 

Tab. č. 5:Přehled o požárních hydrantech v rámci jednotlivých krajů - KOPIS 
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jsou na jednotkách PO. Jihomoravský a kraj Vysočina neuvadli způsoby aktualizace jejich 

přehledu.  

5.8. Nejčastější poruchy na odběrních místech 

Stejně jako rozvody vody z veřejných vodovodních sítí, jsou i hydranty v České 

republice v havarijním stavu. Velké mnoţství je nefunkčních, poškozených a skrytých, tak ţe 

se nedají v případě poţáru pouţít. Přesto, ţe by se podle zákona měly provádět zkoušky 

provozuschopnosti minimálně jednou za rok, často dochází k tomu, ţe s nimi nikdo dlouhá léta 

nemanipuloval. 

Podzemní hydranty se velmi často musejí zdlouhavě hledat. Poklopy jsou zasypány, 

zaasfaltované, skryté pod nánosem sněhu nebo ledu, tak ţe nejsou vůbec vidět a mnohdy chybí 

označovací tabulka. Díky nečistotám na komunikaci se snadno přehlédnou, a také proto se 

často stává, ţe jsou na nich zaparkovány automobily. Není výjimkou ani jejich nevhodné 

umisťování, často je nad podzemním hydrantem zřízeno parkovací stání a vyskytl se i případ, 

ţe byl hydrant umístěn v tramvajovém kolejišti, aj. Hydranty mohou být zasypány i zevnitř 

například pískem, hlínou, naplaveninou, hnízdem mravenců, aj. Poruchy jsou na hydrantech 

rovněţ způsobeny v důsledku koroze, zreznutí nebo zamrznutí. Stává se také, ţe se hydranty 

nedají pouţít, protoţe hydrantové klíče, které mají hasiči k dispozici, na některé hydranty 

nepasují, nebo chybí redukce na klíč. 

  

Obr. č. 9: Parkující automobil na podzemním 

požárním hydrantu [38]  

Obr. č. 10: Ukázka zasypaného a rozlámaného 

hydrantu v obci [34]  
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Nadzemní hydranty jsou pro poţární účely výhodnější, ale často bývají zastaralé, 

nespolehlivé a mohou rovněţ zamrznout. Dokonce se stává, ţe některé hydranty nejsou vůbec 

napojené na vodovodní síť, nebo je vodovodní větev vypnutá. Problémy jsou i s malým tlakem 

v sítích, nebo při odběru vody dochází k jejich výpadkům. V zimních obdobích, kdyţ se 

dostane voda do horní části hydrantu a následně zamrzne, dochází k ustřelování šroubů v jeho 

dolní části. 

Malé tlakové poměry ve vodovodních sítích způsobí, ţe se voda do hasičského 

automobilu napouští velmi dlouhou dobu, nebo se při napuštění přeruší dodávka vody do 

přilehlých domácností. Dochází také k tomu, ţe se při pouţití hydrantu zvýší tlak ve vodovodní 

síti tak, ţe v domácnostech ještě několik hodin po pouţití teče „rezavá voda“ v důsledku 

uvolnění kalů a inkoustů z potrubí. Tento problém je rovněţ způsoben tím, ţe nejsou 

v pravidelných intervalech prováděny zkoušky provozuschopnosti a s nimi spojené proplachy. 

V menších obcích se můţe vyskytnout problém s tak malou zásobou vody ve vodárně, ţe 

kapacita nestačí ani na naplnění jednoho poţárního automobilu.  

5.9. Statistické vyhodnocení nejčastějších poruch na hydrantech 

5.9.1. Podzemní hydranty 

Vzhledem k tomu, ţe v České republice nebylo prozatím provedeno statistické 

vyhodnocování jednotlivých poruch na vnějších poţárních hydrantech, shromáţdila jsem data 

od odborníků z jednotlivých krajů, která jsem následně statisticky vyhodnotila.  

Dospěla jsem k názoru, ţe v České republice je na podzemních hydrantech největším 

problémem jejich špatná dohledatelnost při poţáru. V závislosti na dané lokalitě, je za 

nejčastější poruchu povaţováno, buď chybějící označení, nebo parkující vozidla na hydrantech. 

Z celkového počtu poruch je tedy špatná nalezitelnost podzemních hydrantů uvedena cca v 

34%. Ve Zlínském a Libereckém kraji chybějící označení u podzemních hydrantů uvedli v 50% 

z celkového počtu poruch. Parkování vozidel na hydrantech nejvíc zuţuje hl. město Prahu, 

především v souvislosti s její velikou hustotou zalidnění a Královéhradecký kraj. Z níţe 

uvedených moţností je za nejméně vyskytující se poruchu povaţováno zasypání hydrantu 

zevnitř, které bylo celkově uvedeno pouze ve 2,4%. V Jihočeském kraji byly ostatní moţné 

poruchy uvedeny v 60%, kde ještě uvaţují s poruchami jako je především chybějící nebo 
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nevhodný doklad o kontrole provozuschopnosti nebo také materiál uloţený na hydrantu (písek, 

palety, apod.). 

Z celorepublikového vyhodnocení znázorňuje graf č. 9 podíl jednotlivých moţných 

poruch na podzemních hydrantech a graf č. 10 podíl jednotlivých poruch v rámci krajů 

na území České republiky. Ve středočeském kraji, povaţují za nejčastější závadu rovněţ 

neprovádění kontrol a revizí na podzemních i nadzemních hydrantech. Z uvedených moţností 

uvádějí dle vlastních zkušeností pořadí jednotlivých poruch: 1. chybné označení, 2. hydrant 

nelze nalézt, 3. nedostatečný tlak v síti. Ve městě Ostravě se při provádění kontrol 

provozuschopnosti většinou konkrétním typem závady nezabývají. Jiné nedostatky jako např. 

chybějící označení se v Moravskoslezském kraji vyskytují jen výjimečně. Zda li je dostatečný 

tlak v síti, není při kontrole rovněţ zjišťováno, přestoţe je někde v době vysokého odběru 

skutečně tlak nízký. Výpadky tlaku se většinou ve zprávě kontrol provozuschopnosti neprojeví, 

a pokud se firma sama „nepřizná“ kontrolor se to nedozví. Řešení k zajištění dostatečného tlaku 

v sítí se podle odborníků z HZS Moravskoslezského kraje nedá v podstatě ovlivnit. V případě 

nízkého nebo kolísavého tlaku např. z důvodu staré sítě nemohou všem subjektům v dané 

oblasti nařídit zřízení náhradních zdrojů poţární vody. Procentuální vyjádření tedy neuvádím 

v Moravskoslezském, Plzeňském, Ústeckém a Středočeském kraji z důvodu nedostatečného 

mnoţství dat pro jejich vyhodnocení. 
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Graf č. 9: Nejčastější poruchy na podzemních požárních hydrantech v rámci celé ČR 
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5.9.2. Nadzemní hydranty 

Stejně tak, jako pro podzemní hydranty jsem vytvořila statistické vyhodnocení 

jednotlivých moţných poruch pro celou Českou republiku nashromáţděním a následným 

vyhodnocením dat i pro hydranty nadzemní. Tyto hydranty jsou všeobecně méně poruchové 

a výhodnější pro zajišťování poţární vody, nevýhodou je ale jejich větší pořizovací cena.  

Z celorepublikového výzkumu vyplývá, ţe za nejčastější poruchu odborníci označili 

malý tlak v síti nebo jeho výpadky. Tato porucha souvisí ale se špatnou a zastaralou vodovodní 

sítí v České republice a nevztahuje se přímo na samotnou armaturu. Za další významnou 

poruchu je opět povaţován chybějící nebo nevhodný doklad o kontrole provozuschopnosti.  

V některých krajích byla uvedena pouze jedna porucha procentuálně vyjádřená 

k četnosti jejího výskytu, pro účely tohoto porovnání jsem ale všechny uvedené hodnoty 

vztáhla k 100%.  Z tohoto důvodu je u Libereckého a Pardubického kraje uvedeno, ţe se jedna 

porucha vyskytuje v 100%, coţ není zcela objektivní, ale pro vytvoření představy o stavu 

hydrantových sítí postačující. Kraj hl. města Prahy uvedl ostatní moţné poruchy v 93%, a to 

zejména z důvodu poškození hydrantu vozidly, vandalství, krádeţe, apod., opět v souvislosti 

s velikou hustotou zalidnění a tím i hustou dopravou. 
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Graf č. 10: Nejčastější poruchy na podzemních požárních hydrantech v rámci jednotlivých 

krajů na území ČR 
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Graf č. 11: Nejčastější poruchy na nadzemních požárních hydrantech v rámci celé ČR 

Graf č. 12: Nejčastější poruchy na nadzemních požárních hydrantech v rámci jednotlivých 

krajů na území ČR 



 

37 

 

6. Zkušenosti z jiných evropských zemí 

6.1. Porovnání současného stavu vodovodních sítí 

 Pro zjištění současného stavu vodovodních sítí, je důleţité provézt porovnání 

s ostatními evropskými zeměmi. Důleţité je analyzovat současnou situaci s přihlédnutím 

k délce potrubí, velikosti úniků vody, hustotou sítí v dané oblasti (km/km
2
) a k počtu obyvatel. 

Podíl velikosti ztrát ve vodovodní síti je v České republice v rozmezí mezi 15 – 25 % 

a ve srovnání s ostatními vyspělými evropskými státy se dá zařadit do průměru. Například 

v Itálii velikost úniků činí 38 – 45 % a v nejlepších zemích Evropy – např. v Německu úniky 

činí pouze 8  – 15 % a ve Spojeném království 15 – 16 %. Avšak v porovnání k délce 

vodovodní síti, je samozřejmě Česká republika vzhledem k její velikosti v úplně jiném 

procentuálním vyjádření. 

 

ČR Itálie UK Francie Německo 

Vodovod - délka *km+ 72 167 294 194 409 820 825 000 500 000 

Spotřeba vody *mil.m3]  664,5 4 102 7054 6 276 5 409 

Úniky *%+ 15-25 38 - 45 15 - 16 20 - 22 8.15 

Hustota sítě - potrubí na plochu *km/km2] * 1,24 1,69 1,51 1,4 

Hustota sítě - potrubí na hlavu *km/1000 ob.+ 7,47 6,19 6,75 13,71 6,07 

* tento údaj nebyl v době zpracování k dispozici 
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39,3
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Tab. č. 6: Porovnání vodovodní sítě v ČR s Itálií, UK, Francií a Německem 

Graf č. 14: Úniky ve vodovodních 

sítích 
Graf č. 13: Porovnání délky 

vodovodních sítí 
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6.2. Zkoumání poruch na vodovodech v Německu 

Kvalita [8] vodovodních sítí v Německu je jedna z nejlepších v Evropě. Navíc zde od 

roku 1997 provádí sdruţení DVGW (Německé sdruţení pro odbor plynárenství a vodárenství) 

shromaţďování dat od společností zabývajících se zásobováním vodou data o škodách 

a příčinách poškození na vodovodních zásobovacích řadech, domovních přípojkách 

a na potrubních armaturách. 

První důleţité informace o stavu vodovodních sítí v Německu byly zveřejněny v roce 

2005. Tyto informace mimo jiné zahrnovaly a statisticky objasnily počty a příčiny poruch 

ve vodovodních sítích, coţ přispělo k vývoji a přehodnocení strategických opatření nutných 

k minimalizaci ztrát. Do sběru dat se zapojilo v průměru cca 30% společností zabývajících se 

vodním hospodářstvím v Německu. Posuzovaná délka vodovodních řadů, počet domovních 

přípojek a počet vodoměrů odpovídá rovněţ cca 30% podílu z celoněmeckého souhrnu 

provozovaných zařízení. Získaná data lze proto povaţovat pro daný obor za reprezentativní. 

6.2.1.  Přívodní zásobovací řady 

Průměrná roční [8] poruchovost vodovodních řadů bez rozlišení druhu materiálu 

potrubí se pohybovala v letech 1997 – 2004 pod hodnotou 0,15 poruch na 1 km sítě a je patrná 

tendence ve sniţování poruchovosti. Příčiny poruch u přívodních a zásobovacích vodovodních 

řadů bez rozlišení dle materiálu trub jsou z 60% způsobeny v důsledku koroze, nebo vlivem 

posunů při uloţení trub. Porušení trubního spoje a cizí neznámé zavinění poruchy tvoří jen 

nepatrnou část. Při rozlišení druhu materiálu jsou u oceli, šedé litiny a tvárné litiny hlavní 

příčiny poruch koroze a vliv posunů při uloţení trub. U ostatních materiálů nevynikají ţádné 

výrazné příčiny vzniku poruch. 

 

 

 

Graf č. 15: Příčiny poruch na vodovodním řadu bez rozlišení materiálu [8]   
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6.2.2. Domovní přípojky a armatury na vodovodním potrubí 

Největší [8] mnoţství poruch u domovních vodovodních přípojek vykazují přípojky 

z olověných trubek, kdy zjištěná hodnota v letech 1997 – 2004 přesáhla 20 poruch na 1000 

přípojek za rok. Velikou poruchovost vykazují také přípojky vyrobené z šedé litiny a ocelové 

přípojky. Více neţ 50% příčin poruch tvoří koroze a jiné nedefinované důvody. Dále se 

na poruchách podílejí poruchy spojů a poruchy vzniklé vlivem cizího zavinění. Příčiny poruch 

s přihlédnutím k materiálům trub jsou velmi podobné jako vodovodních řadů, s výjimkou 

přípojek z plastových materiálů, kde je větší zastoupení poruch vzniklých v důsledku cizího 

zavinění. 

V tabulce č. 8 uvádím přehled o počtu zkoumaných armatur v uvedených letech 

výzkumu. Roční poruchovost statisticky představuje počet 9 – 17 poruch na 1000 armatur. 

Hydranty (nadzemní i podzemní) vykazují největší poruchovost vzhledem k ostatním typům 

armatur. Nejčastější příčinou poruch u všech typů armatur jsou funkční nezpůsobilost 

a netěsnost. U nadzemních hydrantů má poměrně velký vliv na podíl škod i cizí zavinění. 

  

Graf č. 16: Příčiny poruch na vodovodním řadu s rozlišením dle materiálu [8]  
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Roky 1997 - 2004 Šoupátka Klapky 
Navrtávací 
armatury 

Nadzemní 
hydranty 

Podzemní 
hydranty 

Celkový počet armatur 7 796 926 201 705 18 369 280 222 723 4 452 704 

Celkový počet poruch 45 001 1 071 55 821 2 698 57 597 
počet poruch na 1000 

armatur 
5,77 5,31 3,04 12,11 12,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Zajišťování poţární vody v Německu 

V Německu je tedy i hydrantová síť ve velmi dobrém stavu a navíc je v pravidelných 

intervalech kontrolována. Je to dáno především jejím lepším stavem vodovodní sítě 

z minulosti. 

V Německu ukládají zákony povinnost zajištění poţární vody pro hašení obcím. 

Povinností obcí je zajistit poţární vodu v rozsahu odpovídajícím místním poměrům a také nést 

příslušné náklady. Pro splnění této povinnosti pak slouţí v současné době převáţně veřejné 

vodovody a v menším rozsahu pak poţární nádrţe. 

Protoţe v [1] Německu není závazným předpisem stanoven jednotný postup pro 

výpočet potřeby poţární vody, rozhoduje o způsobu úřad stavebního dozoru, nebo příslušná 

sluţebna protipoţární ochrany. Nejčastěji se pouţívá směrnice DVGW W 405 – zajištění vody 

Tab. č. 7: Přehled dat o armaturách na vodovodním potrubí v SRN [8]  

Graf č. 17: Příčiny poruch na vodovodních armaturách [8]  
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pro hašení poţárů z veřejných vodovodů. Tato směrnice stanovuje výpočet potřeby poţární 

vody a postup zkoušky, která má prokázat v jakém mnoţství je moţné vodu z veřejné 

vodovodní sítě odebírat. 

V případě kdyţ nová zástavba nebo vyuţití pozemku zvyšuje poţární nebezpeční, 

uplatňuje se v Německu moţnost vypsání soutěţe na zajištění poţární vody. Za vzniklé náklady 

je potom odpovědný výhradně vlastník. Po vyslechnutí stanovisek příslušných orgánů 

protipoţární ochrany jsou přijata potřebná rozhodnutí. 

Pro zjištění mnoţství vody, které je moţno odebírat pro hašení se v Německu provádějí 

měření podle směrnice DVGW W 405 [24] . Během odběru poţární vody se sledují 

a zaznamenávají také kritické tlaky v síti a mnoţství vody dodávané do sítě. Tento postup by 

měl vyloučit nepříznivé ovlivnění rozvodné sítě a prokázat správnost údajů této směrnice.  

V Německu mají také dobře vypracovanou dokumentaci zdrojů slouţících k zajištění 

poţární vody. Na základní mapě mají barevně zakresleny moţné odběry z jednotlivých úseků 

rozvodů pitné vody a příslušné hasební obvody. Analogicky se můţe vyznačit i zabezpečení 

zdrojů poţární vody nezávislých na veřejné vodovodní síti. Vypracované katastry a přehledné 

plány mohou poslouţit i při sestavování plánů protipoţární ochrany.  
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7. Zabezpečení požární vodou v praxi – stavební prevence 

Navrhování, umisťování, projektování, povolování, realizaci, uţívání a odstraňování 

staveb řeší především zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) [17] a poţadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických poţadavcích na stavby [12] , a to zejména §18-31 a §39-53. Ve vztahu k poţární 

bezpečnosti je důleţitý především zákon o poţární ochraně, jeho prováděcí vyhláška o poţární 

prevenci a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb (dále 

jen „vyhláška o podmínkách poţární ochrany staveb“) [10] . 

7.1. Poţadavky na zabezpečení poţární vodou 

Kontrola těsnosti hydrantů z hlediska poţární funkce by se měla provádět dvakrát ročně 

a to před zimním obdobím a po zimním období. Před zimním obdobím se musí ještě zajistit 

jejich odvodnění. U podzemních hydrantů by se navíc měl před zimním obdobím vyčistit 

prostor poklopů, dosedací plochy poklopů a jejich víčka natřít tukem a poklopy zabezpečit proti 

zamrzání. Poškozené poklopy a jejich víčka je nutné vyměnit. 

Norma ČSN 73 0873 [11] udává poţadavky na rozmístění hydrantů mezi sebou a od 

jednotlivých druhů objektů. Dále je u hydrantů poţadován minimální přetlak 0,2 MPa a při 

odběru vody nesmí klesnout pod 0,05 MPa. Rovněţ jsou stanoveny minimální dimenze potrubí, 

aby se zajistilo dostatečné mnoţství vody pro hašení daného objektu. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, tak se současné sniţování spotřeby vody, přesnější 

dimenzování potrubí a noční regulace tlakových poměrů v síti často neshoduje s potřebnými 

parametry pro zajištění poţární vody. Další neméně důleţitý problém vyvstává v zajištění 

hygienických předpisů na výměnu vody ve vodovodních sítích. Jakost pitné vody se řídí 

směrnicí rady 98/83/EHS o jakosti pitné vody určené pro lidskou spotřebu [25] . Hygienické 

poţadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody se stanovuje hygienickými limity 

mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organických ukazatelů, které jsou 

upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny dle tohoto zákona příslušným 

orgánem veřejného zdraví. 

Předimenzované distribuční sítě způsobí, ţe se sniţuje rychlost proudění vody 

v potrubí, prodluţuje se kontakt vody s jeho povrchem a ovládacích armatur na vodovodním 
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potrubí a vodovodních přípojkách. Oxidující látky rozpuštěné ve vodě (hlavně rozpuštěný 

kyslík a chlor) způsobí pozvolnou korozi ocelového a litinového potrubí a tím obohacování 

dopravované vody o rozpuštěné ţelezo. Dochází k usazování kalů a následnému uvolňování při 

špičkových odběrech a především při čerpání vody pro hašení z hydrantů. Dále bylo zjištěno, ţe 

zdrţení vody negativně ovlivňuje její mikrobiální kvalitu, která následně nesplní předepsané 

hygienické limity. Proto se pro omezení vlivu agresivity pitné vody na vnitřní povrch potrubí 

a pro omezení tvorby inkoustů na vnitřních stěnách potrubí zvaţují moţnosti zmenšení 

dimenze potrubí s ohledem na doporučenou rychlost prodění vody, zajišťující kvalitu 

přepravované vody. V případě, kdyţ vhodné dimenze vodovodního potrubí pro zásobení 

obyvatel nevyhoví poţadavkům na zajištění poţární vody z nadzemních nebo podzemních 

hydrantů, je nutné zvolit náhradní zdroj poţární vody. 

Celorepublikovým zkoumáním jsem zjistila, ţe dimenze vodovodního potrubí nevyhoví 

poţadavkům na zajištění poţární vody cca v 18 % v závislosti na dané lokalitě a je proto nutno 

posílit nebo zřídit jiný zdroj poţární vody. Nedostatečná kapacita bývá dle názoru odborníků 

především při výstavbě ve stávající zástavbě, případně při dostavbě stávajících areálů. V HZS 

hlavního města Prahy tento problém nesledují, protoţe se jedná o problém investora a správce 

sítě. Území Královéhradeckého kraje je dobře zásobováno systémem pro dřívější 

Východočeský kraj, proto je procento nevyhovujících potrubí zanedbatelné. 
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Graf č. 18: Nevyhovující dimenze vodovodního potrubí pro zajištění požární vody v rámci 

jednotlivých krajů vyjádřena v [%] 
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7.1.1. Požadavky při nové výstavbě 

Poţadavek na konkrétní provedení zajištění poţární vody (tj. zpracovatel uvede 

poţadovanou dimenzi potrubí, druh odběrních míst, jejich umístění, poţadovaný tlak 

a mnoţství poţární vody, apod.) by měl být zakotven jiţ v poţárně bezpečnostním řešení dané 

stavby (dále jen PBŘ). HZS příslušného kraje posuzují v PBŘ k územnímu řízení, popřípadě 

poţadují ve stanovisku mnoţství potřebné vnější poţární vody. PBŘ musí být uvedeny nejen 

poţadavky způsobu zajištění poţární vody dané normovými hodnotami, ale zpracovatel musí 

i doloţit konkrétní splnění těchto poţadavků. Ze strany zpracovatelů PBŘ bývá řešení poţární 

vody omezeno na tvrzení, ţe nejbliţší hydrant splňuje poţadavky ČSN 73 0873 [11]  nebo 

není řešeno vůbec, coţ bývá častým důvodem jeho neschválení příslušným hasičským 

záchranným sborem kraje. 

Při nové výstavbě se také doporučuje, s ohledem na místní podmínky, přednostní 

instalace nadzemních hydrantů odkazem na ČSN 75 5401 [23] a čl. 5.3 ČSN 73 0873 [21] . 

Tato norma ale striktně nevyţaduje přednostní výstavbu nadzemních hydrantů a správci 

vodovodních sítí toho často zneuţívají ve svůj prospěch. Výstavba nadzemních hydrantů je 

pro správce nevýhodná z důvodů krádeţí, drahé údrţby i výstavby, moţnosti poškození aj. 

V případě instalace hydrantu v komunikaci, kromě parkoviště se instalují hydranty podzemní. 

Instalaci nadzemních hydrantů HZS příslušného kraje pouze doporučuje, protoţe jiné 

prosazování není, vzhledem k platné legislativě, moţné. 

Důleţitá je rovněţ spolupráce obce s vodárenskými společnostmi o přednostní instalaci 

nadzemních hydrantů, pokud se na daném místě nevyskytují technické překáţky, jako 

(například šířka komunikace, respektive chodníků, aj.) je vhodné zřídit nadzemní hydrant. U 

sítí, které stavějí soukromí investoři je rovněţ důleţitá vhodná domluva o přednostní výstavbě 

nadzemních hydrantů. V některých obcích se také daří, při spolupráci s vodárenskými 

společnostmi, výměna podzemních hydrantů za nadzemní. 
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7.2. Územní řízení 

Povinnosti a odpovědnost při přípravě a provádění staveb je pro stavebníka dána 

§152 stavebního zákona [17] , který hovoří o tom, ţe stavebník je povinen dbát na řádnou 

přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu ţivota a zdraví osob, 

zvířat, ochranu ţivotního prostředí, majetku, i šetrnost k sousedství. Všechny stavby je třeba 

posuzovat z hlediska jejich moţnosti umístění a poté povolení realizace. Nejběţněji na základě 

územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, které je výsledkem územního řízení. Vzhledem 

k velmi náročným poţadavkům, které je nutné pro vydání územního souhlasu splnit, volí 

někteří stavebníci raději cestu územního rozhodnutí, přestoţe vyţaduje nemalé nároky na čas. 

Při stavbě nového výrobního i nevýrobního objetu se mimo jiné musí jiţ v územním 

řízení počítat se zajištěním dostatečného mnoţství zdrojů poţární vody. Druh a mezní plocha 

nově budované stavby ovlivní dimenzi rozvodů veřejné vodovodní sítě a vzdálenosti vnějších 

odběrných míst v souladu s tabulkou č. 1 a 2 ČSN 73 0873 [11] . V příslušném územním plánu 

je řešena zastavitelnost území. Součástí této dokumentace je i hodnocení moţnosti zásobování 

poţární vodou budoucí zástavby. Plán rozvoje vodovodů, který je krajský úřad povinen 

zpracovávat a předkládat určeným subjektům, je podkladem i pro územně plánovací 

dokumentaci. V praxi tak lze vidět stavby nových vodovodů pro uvaţovaný druh staveb. Přesto 

se ale občas stává, ţe dimenze vodovodního potrubí nevyhoví záměrům investora stavby 

z hlediska normativních poţadavků na zajištění vnější poţární vody. Hasičský záchranný sbor 

územně příslušného kraje by měl s touto skutečností při vyjadřování v územním řízení 

prokazatelně seznámit územně plánovací orgány a investora. V případě, kdyţ dimenze 

vodovodního potrubí nevyhoví daným poţadavkům, musí investor zajistit jiný zdroj poţární 

vody, například vystavěním poţární nádrţe. Zajištění jiných zdrojů poţární vody je poměrně 

investičně náročné. 

Nejčastěji se v české republice k zajištění náhradních zdrojů poţární vody vyuţívá 

stavba poţární nádrţe. Ze 14 dotazovaných krajů ji uvedlo za nejčastěji pouţívaný náhradní 

zdroj poţární vody 12 krajů. S tím, ţe Ústecký kraj ji uvedl ještě současně s výstavbou 

čerpacího stanoviště. V Libereckém kraji se častěji vyuţívají přírodní zdroje poţární vody se 

zajištěným čerpacím stanovištěm. Od Karlovarského kraje se mi tuto informaci nepodařilo 

zjistit. 
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V rámci plánování územního rozvoje obcí 64 % dotazovaných příslušných HZS krajů 

navrhuje nebo doporučuje řešení související s budováním hydrantových sítí. Například HZS 

jihočeského kraje posuzuje v územních plánech obcí způsob zajištění území poţární vodou a 

v případě nedostatků stanovuje podmínky ke zlepšení navrhovaného stavu. Ve zbývajících 

36% řešení související s tímto problémem navrhuje projektant poţární ochrany a na povinnost 

řešit zdroje poţární vody HZS příslušného kraje upozorňuje obce. Tyto úkoly jsou totiţ jasně 

definovány zákonem o vodovodech a kanalizacích [19] , jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 

Sb. [13] , vyhláškou č. 590/2002 o technických podmínkách pro vodní díla [14] , ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem o poţární ochraně [16] . Výkon státního poţárního dozoru nic 

takového neumoţňuje. 

 

 

7.3. Povolení uţívání 

Podle předchozí právní úpravy byl stavebník, který chtěl započít uţívání stavby, 

povinen písemně poţádat stavební úřad o kolaudační rozhodnutí. Podle stávající legislativy, 

stavebního zákona [17] , bude od HZS vţdy jen vyţadován souhlas s uţíváním stavby, pokud 

nejde o starší záleţitosti vyřizované ještě podle starého zákona. 

Při kontrolní prohlídce stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle 

dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrţeny podmínky 

stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné 

provedení stavby nebo její uţívání nebude ohroţovat veřejné zájmy, především z hlediska 

ochrany ţivota a zdraví osob, ţivotního prostředí, bezpečnosti práce a technického zařízení. 

Zjistí - li stavební úřad při řízení o povolení uţívání na stavbě závady bránící jejímu uţívání, 
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Graf č. 19: Poměr navrhování či doporučování HZS v rámci plánování územního rozvoje obcí 

řešení související s budováním hydrantových sítí  
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stanoví lhůtu pro jejich odstranění a přeruší řízení. 

Při řízení o povolení uţívání stavby poţaduje příslušné HZS kraje doklady o provedení 

kontroly provozuschopnosti zařízení pro zásobování poţární vodou s uvedením naměřených 

hodnot (tlak, muţství vody, apod.) v závislosti na druhu stavby. S největší pravděpodobností 

bude vyţadováno například u výrobních a skladovacích prostor a naopak u menších staveb, 

jako jsou rodinné domky, kdy je k zásobování určen hydrant z obecního vodovodu, jen 

v případě určité pochybnosti. Tyto doklady jsou ovšem vţdy vyţadovány při výstavbě nových 

odběrních míst. 

V souvislosti se zajištěním poţární vody z veřejné vodovodní sítě je často při kontrolní 

prohlídce poţadováno doloţení všech náleţitostí v souladu poţárně bezpečnostním řešením 

stavby od stavebníka. Doloţení se často poţaduje na jeho vlastní náklady. Tento postup ovšem 

není správný, protoţe podle zákona o poţární ochraně [16] má povinnost zajistit poţární vodu 

pro daňové poplatníky, fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby vlastník 

vodovodní sítě (tj. obec). 

7.4. Zkoušky provozuschopnosti nadzemních i podzemních hydrantů 

Dle § 2 odst. 4 písm. e) vyhlášky o poţární prevenci [11] jsou zařízení pro zásobování 

poţární vodou (tzn. i nadzemní a podzemní hydranty) jedním z druhů poţárně bezpečnostních 

zařízení. Na poţárně bezpečnostních zařízení je nutné provádět kontroly, údrţbu a opravy 

dle § 7 téţe vyhlášky. Za udrţování provozuschopnosti poţárně bezpečnostních zařízení 

odpovídá právnická nebo podnikající fyzická osoba, která tento vodovod potřebuje 

k provozování činností nebo ho provozuje.  

Za provádění kontrol u nadzemních i podzemních hydrantů je tedy zodpovědný majitel 

vodovodní sítě, které jsou dané hydranty součástí. Tato povinnost se můţe smlouvou přenést i 

na jejího provozovatele. Záznamy o kontrole provozuschopnosti údrţbě a opravách 

provedených podle podmínek vyhlášky o poţární prevenci [11] si uschová provozovatel, pro 

případ kontroly v rámci preventivních poţárních prohlídek. 

V praxi ale majitelé (provozovatelé) vodovodních sítí často nejeví zájem o provádění 

těchto kontrol a zajišťování provozuschopnosti zastaralých hydrantových sítí. Přehled o tom, 

které hydranty jsou funkční, často nemá obec a samozřejmě ani příslušné hasičské záchranné 
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sbory. 

7.5. Provádění kontrol provozovatelů HZS 

Samostatné kontroly provozovatelů hydrantových sítí se zaměřením na zajištění 

provozuschopnosti zařízení pro zásobování vodou hasičské záchranné sbory převáţně 

neprovádění. Tyto kontroly jsou součástí komplexních, případně tematických kontrol plnění 

povinností stanovených právními předpisy, kde je kontrolována i dokumentace o kontrole 

provozuschopnosti zařízení pro zásobování poţární vodou. Provádí se dle plánu kontrolní 

činnosti v závislosti na daném HZS kraje. 

Například ve městě Ostravě nebyla kontrola správce a provozovatele veřejné 

hydrantové sítě pro Ostravu, Ostravské vodovody a kanalizace a.s. (dále jen „OVaK“) ani pro 

kraj severomoravské vodovody a kanalizace a.s. (dále jen „SmVaK“) z hlediska jejího 

provozování provedena. Navíc zápisy před rokem 2005 jsou jiţ vyřazeny a v databázi vedené u 

HZS Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jsou plnohodnotné údaje od roku 2006. 

V současné době se tyto kontroly neprovádějí z důvodu existence písemné dohody mezi HZS 

MSK a OVaK. V dohodě je uvedeno, ţe tyto kontroly budou prováděny pouze v případě 

určitého podnětu (např. od občanů, odběratelů a místních jednotek PO), ţe je potřeba řešit v této 

situaci konkrétní problém. U provozovatelů jednotlivých vnějších poţárních vodovodů na 

vlastních pozemcích se kontrolují doklady o provozuschopnosti a v případě 

neprovozuschopnosti daného hydrantu se dále nerozlišuje, která konkrétní porucha ji způsobila. 
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8. Zabezpečení požární vodou v praxi – represe 

8.1. Vyuţití vnějších poţárních hydrantů při poţáru 

Vnější poţární hydranty jsou pro hasiče důleţité, protoţe cisternová automobilová 

stříkačka má zásobu vody na cca 10 minut hašení a poté, co je voda vyčerpaná, je třeba ji 

doplňovat právě z hydrantové sítě. Kdyţ ale nemají hasiči moţnost vyuţít k doplňování vody 

tyto hydranty, musí se pouţít kyvadlová doprava vody velkokapacitními cisternami. Toto 

zdrţení můţe být za jistých okolností fatální. 

Přesto, ţe je v České republice poměrně značné mnoţství podzemních i nadzemních 

hydrantů s jejich pouţitelností a pouţíváním při poţárním zásahu to není prozatím zcela 

jednoduché. Často se hasiči musí s vodohospodářskou společností domlouvat, které hydranty 

mohou pouţít k doplnění vody do poţárních automobilů a poté nahlásit na dispečink mnoţství 

odebrané vody. Stává se, ţe vodohospodářské společnosti zakazují pouţít při čerpání vody 

pouţití plného tlaku, a to především z důvodu moţného uvolnění inkrustů a následnému 

znečištění vody. 

Ve většině případů se tedy vyuţívá kyvadlová doprava vody cisternami z předem 

vytipovaných nadzemních hydrantů. Například ve městě Jihlava je jen 7 hydrantů, které je 

moţné vyuţít pro odběr vody pro poţární zásah. Hydranty jsou vyuţívány dle moţností a místa 

vzniku mimořádné události, tam kde je dostupný hydrant, je vyuţit.  

V případě, ţe se podaří nalézt v dostupné vzdálenosti od místa zásahu funkční a 

kapacitně vystačující hydrant, pouţije se hadicové vedení pro doplňování techniky. Doprava 

z volných vodních zdrojů se vyuţívá v závislosti na dané lokalitě, ale obecně lze říci, ţe se 

nejčastěji vyuţívají při lesních poţárech, nebo v místech, kde není vytipovaná hydrantová síť. 

Přírodní zdroje poţární vody se vyuţívají především v menších obcích, z důvodu časté 

nefunkčnosti hydrantů a malé vydatnosti vody. Pro doplňování vody z volných zdrojů se 

vyuţívají především plovoucí čerpadla obsluhovaná členy JSDH obcí. 

V celé republice hasiči v různém poměru vyuţívají odběr vody pro hašení poţárů 

z vnějších poţárních hydrantů. Následující graf č. 19 ukazuje, jak často se v praxi při hasebním 

zásahu vyuţívá tento odběr vody v rámci názoru odborníků z jednotlivých krajů na území 

České republiky. Kraje, které mají jen velmi malé procento vyuţití poţárních hydrantů v praxi, 
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vztáhli jejich vyuţití k celkovému počtu poţárů. Vzhledem k rozsahu většiny poţárů dostačuje 

totiţ zásoba vody v mobilní technice na jejich uhašení a hydranty se poté pouţijí jen na 

doplnění zásoby vody do poţárních automobilů. Především proto mají některé kraje 

v procentuálním vyhodnocení takové rozdíly. Liberecký kraj toto vyjádření nemohl přesně 

stanovit, a proto není ve statistice uveden.  

 

 

8.2. Parkování vozidel na podzemních hydrantech 

Při poţáru [38] [30] se hasiči velmi často potýkají s problémem, ţe lidé parkují příliš 

blízko hydrantů a tím blokují jejich pouţití pro doplňování vody do poţární techniky. 

Kyvadlová doprava vody je pro hasiče přirozeným zdrţením, proto vznikla v roce 2008 nová 

vyhláška, která stejně jako v ostatních západních zemích nařizuje, jak zamezit parkování 

v blízkosti, či dokonce přímo na hydrantech. Jedná se o vyhlášku o podmínkách poţární 

ochrany staveb [10] , která nabyla účinnosti 1. 7. 2008 a do současné doby prošla několika 

změnami. V souvislosti s danou problematikou nařizuje, ţe všechny nové venkovní hydranty 

musí být označeny dopravní značkou, se zákazem stání, s dodatkovou tabulkou „Nástupní 

plocha pro poţární techniku“ (viz. obrázek č. 11). V případě městských komunikací, značky 

v hodnotě 5000 Kč, zaplatí město, v případě soukromých, jejich majitel. 
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Graf č. 20: Využití vnějších požárních hydrantů v rámci jednotlivých krajů  
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Problém je [38] ovšem v tom, ţe zákon výslovně nehovoří o moţnosti udělování sankcí 

za nedodrţení povinného značení nových venkovních poţárních hydrantů. V případě, ţe 

majitel značku k nově budovanému hydrantu neumístí, úřad by pravděpodobně jen upozornil 

vlastníka, ţe něco není v pořádku. Proto je důleţité, aby si lidé uvědomovali, ţe voda nezbytná 

k hašení poţárů můţe zachránit lidské zdraví, popřípadě i jejich ţivoty. Dále by bylo také 

vhodné zajistit označení i dříve vybudovaných hydrantů. Zde je ovšem problém v tom, ţe české 

právní předpisy totiţ nepřipouští něco někomu přikazovat se zpětnou platností.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 11: Dopravní značka pro označení nově postavených 

hydrantů [38]  
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8.3. Vyuţití DZP při zásahu 

Většina HZS jednotlivých krajů, a to 58% dotazovaných, vyuţívá při samotném zásahu 

pro zjištění, kde jsou umístěny vnější poţární hydranty DZP. Někteří ji vyuţívají jen výjimečně 

a to především z časových důvodů. Spíše se hasiči snaţí vyuţívat místních znalostí získaných 

na základě taktických a prověřovacích cvičeních. Například v Jihočeském kraji, mají členové 

jednotek poţární ochrany součástí pravidelné odborné přípravy k výkonu své činnosti 

informace o umístění vnějších poţárních hydrantů. K identifikaci umístění hydrantů slouţí i 

pomocná dokumentace v grafickém provedení (plány obcí). 

V Olomouckém kraji se téměř vůbec nevyuţívá DZP pro zjištění umístění vnějších 

poţárních hydrantů. Odborníci zastávají názor, ţe současná forma dokumentace jiţ není 

vyhovující, a to především z důvodů častých změn majitele a odlišného přístupu zpracovatelů 

dokumentace. Řešením by byla například pasportizace staveb, značení na objektech apod. 

Zjednodušení a zejména urychlení práce s DZP by byla její elektronická forma s propojením na 

informační technologii ve výjezdové technice. Částečně se zde také vyuţívá systém objektů 

v informačním systému výjezd a důleţité informace jsou vytištěny na příkaze k výjezdu. 

V případě, ţe DZP není zpracována nebo neobsahuje informace o umístění vnějších 

poţárních hydrantů a tyto informace hasiči nedostanou ani od KOPIS, je vhodné provézt 

průzkum hledáním na místě mimořádné události a dotazovat se osob s místní znalostí (občanů 

nebo místní jednotky PO, popřípadě pracovníků postiţené společnosti apod.). Nejčastěji se 

hasiči snaţí vyuţít místní znalostí jednotek poţární ochrany. Kaţdá jednotka má například 

v HZS hl. města Prahy, dle názoru odborníků, v rámci svého hasebního obvodu zmapován 

alespoň omezený počet hydrantů, které v uvedené situaci vyuţívá i přes to, ţe se nemusí jednat 

o hydrant nejbliţší.  

KOPIS příslušného HZS kraje se dále můţe pokusit zjistit potřebné informace 

dotazováním na dispečinku provozovatele dané vodovodní sítě. Pokud se v místě mimořádné 

události funkční poţární hydrant nenachází, provádí se kyvadlová doprava k prověřenému 

poţárnímu hydrantu, povolají se další, případně dobrovolné jednotky s CAS nebo se pouţijí 

jiné zdroje vody (nádrţe, rybníky, apod.). 
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Výjimečně
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Využití DZP při zásahu pro zjištění umístění 
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Graf č. 21: Využití DZP při zásahu pro zajištění umístění hydrantů v rámci celé ČR 
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9. Návrhy řešení pro zlepšení stavu hydrantových sítí 

Stav hydrantových sítí je u nově budovaných výrobních, skladovacích a obchodních 

areálů dobrý. Také v nově stavěných obytných lokalitách větších měst se převáţně pro zajištění 

poţární vody volí spolehlivější nadzemní hydranty. Problémů s naší hydrantovou sítí je ale 

jinak celá řada, a to zejména u hydrantů stavěných v dobách socialistického vývoje státu. 

Především u malých obcí a drobné zástavby se hasiči většinou nemohou spolehnout na jejich 

funkčnost, nebo na daném místě hydrant dokonce chybí. K odstranění základních nedostatků 

našich hydrantových sítí, předkládám několik návrhů moţného zlepšení do budoucna. Pro 

vytvoření těchto návrhů jsem vycházela z odborné literatury a především z vyhodnocení 

dotazníků zaslaných odborníkům dané problematiky do všech krajů na území České republiky. 

9.1. Zmenšení počtu vnějších poţárních hydrantů v jednotlivých obcích 

V současné době minimální poţadavky na rozmístění vnějších poţárních hydrantů 

v závislosti na druhu objektu uvádí norma ČSN 73 0873 [21] . Pro velké mnoţství těchto, 

převáţně podzemních hydrantů, je udrţení jejich provozuschopnosti pro jednotlivé 

provozovatele velmi finančně náročné a neprovádění pravidelných zkoušek provozuschopnosti 

téměř běţným jevem. 

Z názorů odborníků vyplývá, ţe není třeba nutit obce do budování a udrţování mnohdy 

nesmyslného počtu vnějších poţárních hydrantů, ale bylo by dobré budovat výhradně nadzemní 

hydranty, před notoricky známými místy (kostel, škola, apod.). Z praktického hlediska je pro 

zasahující hasiče lepší vědět, ţe je v kaţdé obci alespoň pár funkčních hydrantů, na předem 

vytipovaných místech, neţ hledat u chodníku často poruchové a méně spolehlivé podzemní 

hydranty. 

Při takovémto sníţení počtu vnějších poţárních hydrantů by provozovatel mohl být 

schopen zvládnout provádění jejich údrţby a provozních kontrol a zaručit tak jejich 

akceschopnost ve všech parametrech. Dále je také důleţité, aby byla jejich funkčnost zaručena 

jasně stanovenými sankcemi. Tento problém by šel řešit například smlouvou s územně 

příslušným HZS. 
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U větších obcí by bylo vhodné najít obdobnou cestu. Menší počet ale přesně 

specifikována místa, kde hydranty jsou a pod jasně stanovenými sankcemi mít zaručenou jejich 

funkčnost. 

9.2. Označení všech vnějších poţárních hydrantů 

Povinnost značení nově budovaných vnějších poţárních hydrantů bylo legislativně 

zakotveno vyhláškou o podmínkách poţární ochrany staveb [10] , která nabyla účinnosti 1. 7. 

2008. Nedořešeným zatím zůstává jak zajistit plnění této skutečnosti. Důleţité je proto jasně 

stanovit moţnosti pro udělování sankcí za nedodrţení této povinnosti. 

Dále by bylo vhodné zajistit označení všech dříve budovaných vnějších poţárních 

hydrantů v terénu s označením jejich kapacity. Toto značení by pro zasahující hasiče 

znamenalo značné ulehčení práce při provádění průzkumu za účelem zajištění dostatečného 

mnoţství vody k hašení a navíc by zabránilo parkování vozidel na podzemních poţárních 

hydrantech.  

Poměrně důleţité je také vytvoření jednoznačného rozlišení mezi poţárními hydranty a 

servisními hydranty pro provozovatele. V některých případech je podobnost servisních 

hydrantů s podzemními poţárními hydranty poměrně veliká a hasiči se tak mohou lehce splést. 

Následné otevírání servisního hydrantu způsobí určité zdrţení, které není nikdy ţádoucí. Při 

zmíněném omylu se také mohou hasiči pouze spoléhat, ţe v případě potřeby pouţijí přítomný 

„poţární“ hydrant, který ovšem pro doplnění vody do poţárních automobilů neslouţí.  

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: Servisní hydrant plynu vypadá stejně jako podzemní požární hydrant [35]  
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9.3. Změna přístupu obcí i občanů k hydrantovým sítím 

Pro zlepšení současné situace by bylo vhodné, aby si v budoucnu obce více 

uvědomovaly, ţe zodpovídají za zajištění zdrojů poţární vody na svém území. Data o stavu a 

umístění daných vnějších poţárních hydrantů, která obce zasílají na příslušné HZS jednotlivých 

krajů, bývají v současné době totiţ často neúplná a zkreslená. Z těchto důvodů je důleţité, aby 

obec, která označila daný vodní zdroj za zdroj poţární vody, zabezpečila i jeho 

provozuschopnost. HZS nemůţe při své kontrolní činnosti zkontrolovat všech 6400 obcí na 

území České republiky, zda obce k dané problematice přistoupily zodpovědně a uvedly 

relevantní informace. 

Pro zajištění těchto relevantních informací o zdrojích poţární vody a zabezpečení 

provozuschopnosti vnějších poţárních hydrantů příslušnými obcemi by bylo vhodné, aby byl 

zaveden jasnější legislativní výklad pojmů s provázaností na nařízení kraje a poţární řády obcí. 

Dále by se měly jednoznačně definovat jednotlivé povinnosti pro majitele a uţivatele. Důleţité 

je především definovat, případně uvést ve smlouvě o pronájmu, po kom má HZS vyţadovat 

doklad o zkoušce.  

Pomocí nejrůznějších propagačních činností by bylo vhodné zajistit zlepšení v 

povědomí občanů o důleţitosti hydrantové sítě pro účely hašení poţárů. Především parkování 

vozidel na podzemních poţárních hydrantech, krádeţe víček z nadzemních hydrantů a 

neoprávněný odběr vody komplikuje zasahujícím hasičům jejich práci a opět můţe znamenat 

jisté zdrţení při probíhajícím zásahu. 

Důleţité je také zakotvit do právních předpisů povinnost přednostní instalace 

nadzemních poţárních hydrantů. HZS by tak mohl tuto povinnost vyţadovat jiţ při výstavbě 

nových vodovodních řadů a zajistit tak větší mnoţství, pro poţární účely výhodnějších, 

nadzemních poţárních hydrantů. 

9.4. Vytvoření aktuálního přehledu o stavu provozuschopnosti hydrantů 

Pro zajištění aktuálního přehledu o provozuschopnosti hydrantů v některých krajích 

povaţují za prioritní především dobrou spolupráci s vlastníkem popřípadě provozovatelem 

dané vodovodní sítě. Důleţité je především včasné a nezkreslené předávání informacích o stavu 

jednotlivých vnějších poţárních hydrantů. Obce mají poté povinnost vést evidenci těchto 
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zdrojů poţární vody a jejich přehled by měli dále poskytovat u HZS jednotlivých krajů na 

KOPIS. 

Na základě spolupráce s provozovateli jednotlivých sítí a pravidelném provádění 

kontrol provozuschopnosti by bylo nejvýhodnějším řešením pro zajištění vnější poţární vody 

vypracování krajského portálu s evidencí všech vnějších poţárních hydrantů. Kaţdý subjekt 

(vlastník i provozovatel) by měl mít právním předpisem uloţenou povinnost údaje pravidelně 

doplňovat, případně uvádět i delší období nefunkčnosti zařízení pro zásobování vodou. Z těchto 

údajů by čerpalo KOPIS, HZS i odbor prevence. Vhodné by byly plány, ve kterých jsou 

zakresleny nejen zdroje vody z veřejných vodovodů, ale také zdroje vyčerpatelné (např. 

protipoţární rybníky, nádrţe, aj.) a nevyčerpatelné (např. vodní toky). Některé obce jiţ takové 

plánky mají a pro hasiče při zásahu znamenají veliké ulehčení, protoţe nemusí aţ při samotném 

poţáru zjišťovat, jestli je daný hydrant pouţitelný, nebo se zabývat hledáním, kde by daný 

hydrant mohl být. 

K detailnějšímu znázornění zdrojů poţární vody se mohl vytvořit systém evidence 

v databázích propojených na geografický informační systém s přístupem na WEB, na základě 

fyzické kontroly vlastníkem nebo provozovatelem. V obou variantách by také muselo být 

zajištěno důsledné řešení zjištěných nedostatků, pravidelné kontroly státním poţárním dozorem 

a provázanost na pouţití při zásahu jednotek poţární ochrany. 

Například město Plzeň zadalo Vodárně Plzeň vytipovat a udrţovat hydranty, které 

slouţí jako vnější zdroje poţární vody. Provozovatel sítě tak provádí kontroly vnějších 

odběrních míst, a to tak aby kaţdé toto místo bylo zkontrolováno jednou ročně. Studie byla 

vypracována jako hodnocení s jeho charakteristickou zástavbou a zpětně byly zhodnoceny 

dimenze a vzdálenosti jednotlivých vnějších odběrních míst. Takto vytipovaná odběrní místa 

jsou pak jednou ročně kontrolována. 

V Praze je tlak a mnoţství dodávané vody řízeno automaticky a u většiny oblastí je 

moţné tyto veličiny měnit. Běţná je operativní komunikace KOPIS s dispečinkem správce sítě. 

Hasiči si mohou případně poţádat dle potřeby a moţností o zvýšení tlaku v síti v daných 

oblastech, coţ je velice důleţité při větších poţárech pro zajištění nepřetrţité dodávky vody k 

hašení. 
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V Pardubickém kraji mají přehled o vnějších poţárních hydrantech u HZS 

Pardubického kraje na KOPIS. Další hydranty jako zdroje poţární vody mají právnické a 

podnikající fyzické osoby v areálech ve svém vlastnictví a mají také povinnost 1 x ročně 

provádět kontroly provozuschopnosti. U HZS Pardubického kraje se začalo od roku 2009 

s pořizováním tzv. karet areálů, které následně poslouţí pro JPO při zásahu. Ze zákona po 

poţární ochraně není tato dokumentace povinná, ale v případě poţáru hasičům velmi usnadní 

práci s hledáním a se získáváním poţární vody. 

Následující tabulka č. 4 uvádí priority odborníků z dané oblasti v rámci jednotlivých 

krajů na území ČR, jak si představují, ţe by se nejvýhodněji mohl zajistit objektivní přehled o 

aktuálním stavu provozuschopnosti vnějších poţárních hydrantů. 

Tab. č. 8:Priority pro zajištění objektivního přehledu o aktuálním stavu provozuschopnosti 

vnějších požárních hydrantů – v rámci jednotlivých krajů na území ČR 

Kraj 
Vytvoření krajského 

portálu, databáze GIS 

Postačující je 

dostatečná 

spolupráce s 

vlastníkem/ 

provozovatelem 

sítě 

Především pravidelné 

provádění kontrol 

Jihočeský * 
  

Jihomoravský * 
  

Karlovarský 
 

* 
 

Královéhradecký * 
  

Liberecký 
  

* 

Ústecký  
 

* 
 

Vysočina 
 

* 
 

Zlínský * 
  

Olomoucký * 
  

Středočeský * 
  

Moravskoslezský 
  

* 
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9.5. Zajištění provádění zkoušek provozuschopnosti 

Přesto, ţe by profesionální i dobrovolní hasiči projevili zájem o provedení zkoušek 

provozuschopnosti vnějších poţárních hydrantů, nemají na to dle legislativy právo. Moţnost by 

spočívala ve vzájemné dohodě s majiteli vodovodních sítí (obec nebo vodohospodářská 

společnost), která není zcela jednoduchá. Většina hydrantů nebyla několik, moţná i desítek let, 

otevřená a mohlo by se stát, ţe by následně nešly zavřít. Navíc v důsledku stále vzrůstající ceny 

vodného a stočného není provádění kontrol samotnými hasiči pro majitele vodovodních sítí 

ţádoucí. 

Pro zajištění zmíněných zkoušek provozuschopnosti je jednodušší variantou, kdyţ je 

majitelem vodovodní sítě samotná obec. V tomto případě je moţná dohoda přímo se starostou 

dané obce o umoţnění provedení těchto zkoušek samotnými hasiči a jejich následné 

zaznamenání. Jednoduchá mapka se zakreslenými funkčními hydranty značně zjednoduší 

podmínky pro hasiče při poţárním zásahu. V případě, kdyţ je majitelem vodovodní sítě 

rozsáhlá vodohospodářská společnost, je dohoda o provedení zkoušek o dost těţším úkolem.  

Zajištění zkoušek provozuschopnosti by se také mohlo vyřešit podáním stíţnosti na 

státní poţární dozor příslušného hasičského záchranného sboru kraje. SPD má poté pravomoc 

provést kontrolu a nařídit případné odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě udělit 

příslušnou sankci majiteli vodovodní sítě. Další moţnost nastává, aţ v případě samotného 

poţáru, kdy není moţné z hydrantů zajistit potřebné mnoţství vody k hašení. Tato skutečnost se 

dále uvede do zprávy o zásahu, ze které se následně vyhodnotí důsledky pro vlastníka, potaţmo 

provozovatele vodovodní sítě. Tato skutečnost můţe ovlivnit i hrazení pojistky, kterou by 

v tomto případě nemusela pojišťovna zcela uznat, a mohly by se vyvodit následky pro 

příslušnou vodohospodářskou společnost v důsledku porušení zákona. 
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9.6. Komplexní obnova veřejné vodovodní sítě 

Do budoucna by bylo samozřejmě nejvýhodnější investovat značné prostředky do 

komplexní obnovy vodovodních řadů. Následně by bylo moţné zřídit spolehlivou hydrantovou 

síť, obdobně jako ve vyspělých západních státech. Udrţování provozuschopnosti takovéto sítě 

by bylo značně jednodušší, neţ u nynější zastaralé vodovodní sítě. Celková obnova veřejné 

vodovodní sítě je ale prozatím, především z důvodu nedostatečných finančních prostředků, 

nerealizovatelná. 

Vhodné by ovšem bylo vypracování koncepce zajištění poţární vody. Pro vypracování 

takovéto koncepce je důleţité především určit nepokrytá území. Nejprve by se měl zjistit 

současný stav, a to nejlépe vytvořením celoplošné dokumentace zdrojů poţární vody. 

V takovéto dokumentaci, by mělo být zaznamenáno mnoţství a stav poţární vody napojené i 

nenapojené na veřejnou vodovodní síť. Nepokrytá území se zjistí následným porovnáním 

současného stavu poţární vody se stavem ţádoucím.  

Na základě tohoto porovnání je pak moţno navrhnout optimální řešení pro celé území a 

jednotlivé objekty s nezajištěnou poţární vodou, která by byla přijatelná pro všechny 

zúčastněné a to jak technicky, tak ekonomicky. Dále je pak moţno sestavit plán priorit. V tomto 

ohledu je důleţitá účast jak vodárenského podniku, tak dotčených odborných orgánů obce, 

zejména protipoţární ochrany, aby bylo moţné vzít v úvahu i jiné důleţité argumenty. [1]  
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10. Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnocení aktuálního stavu veřejné vodovodní 

sítě pro účely účinného hasebního zásahu jednotek PO. Pro kvalitní zajištění zdrojů poţární 

vody je totiţ důleţité nejprve zjistit nejzávaţnější nedostatky současného stavu, ze kterých by 

se následně mělo vycházet při postupné nápravě.  

Vzhledem k tomu, ţe v České republice prozatím nebylo realizováno celorepublikové 

zkoumání stavu hydrantových sítí, provedla jsem vlastní rozbor informací shromáţděných od 

odborníků poţární ochrany v rámci jednotlivých krajů. Pro celkové vyhodnocení ve své práci 

navíc rozebírám stav vodovodních a hydrantových sítí ve vyspělých západních zemích. 

Vodárenské systémy vykazují ztráty vody, které jsou způsobeny nejrůznějšími faktory. 

Příčinou poruch na vodovodní síti bývá většinou stáří a druh materiálu, ze kterého je potrubí 

vyrobeno. Stejně jako rozvody vody z veřejných vodovodních sítí, jsou i hydranty v České 

republice v havarijním stavu. Velké mnoţství je nefunkčních, poškozených a skrytých, tak ţe 

se nedají v případě poţáru pouţít. Ze statistického vyhodnocení mi vyplynulo, ţe u podzemních 

hydrantů je největším problémem jeho špatná dohledatelnost (chybějící označení, parkování 

vozidel na hydrantech, aj.) a pro hasební účely výhodnější nadzemní hydranty mají za největší 

poruchu označen malý tlak v síti související se špatným stavem rozvodů vody na našem území. 

Významným nedostatkem u poţárních hydrantů je také chybějící doklad o kontrole 

provozuschopnosti. Přesto, ţe by se podle zákona měly provádět zkoušky provozuschopnosti 

minimálně jednou za rok, často dochází k tomu, ţe s nimi nikdo dlouhá léta nemanipuloval. 

Pro zajištění provozuschopnosti vnějších poţárních hydrantů by bylo především 

ţádoucí sníţit počet jejich mnohdy nesmyslného mnoţství a budovat a udrţovat výhradně 

nadzemní hydranty. Poté by bylo jednodušší přesně specifikovat místa, kde se daný hydrant 

nalézá a pod jasně stanovenými sankcemi zaručit jejich funkčnost. Do budoucna je také 

důleţité zajistit označení všech vnějších poţárních hydrantů a provést jejich rozlišení od 

servisních hydrantů pro provozovatele. 
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Pro zlepšení současného stavu povaţuji také za důleţité zajistit především na základě 

spolupráce jednotlivých obcí s provozovateli vodovodních sítí provádění pravidelných kontrol 

a zkoušek provozuschopnosti. Dále by se mělo zaručit jasné a nezkreslené předávání informací 

o jejich stavu a na základě těchto podkladů by bylo vhodné vytvořit na celém území republiky 

krajské portály s evidencí všech vnějších poţárních hydrantů. 

Nejvýhodnějším řešením do budoucna, které by značně zjednodušilo provoz a údrţbu 

hydrantových sítí na našem území, by samozřejmě byla komplexní obnova vodovodních řadů. 

Především z důvodu nedostatečného mnoţství finančních prostředků je ale prozatím tato 

moţnost nerealizovatelná. 
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DOTAZNÍK 

k problematice zajišťování, provádění kontrol provozuschopnosti 

a praktickému využívání vnějších zdrojů požární vody na území kraje 

1. Poţadujete vyhodnotit způsob zajištění poţární vody jiţ v poţárně bezpečnostním řešení? 

(tj. zpracovatel uvede poţadovanou dimenzi potrubí, druh odběrních míst, jejich umístění, 

poţadovaný tlak a mnoţství poţární vody apod.) 

 

2. Poţadujete při řízení o povolení uţívání stavby (kolaudaci) doklady prokazující 

provedení kontroly provozuschopnosti zařízení pro zásobování poţární vodou s uvedením 

naměřených hodnot (tlak, mnoţství vody)? 

 

3. Jakým způsobem poţadujete přednostní instalaci nadzemních hydrantů při nové 

výstavbě? 

 

 

 

4. Jsou-li součástí zajištění poţární vody odběrná místa hydrantové sítě, jejímţ 

vlastníkem/provozovatelem není investor stavby, pak vám doklad o kontrole 

provozuschopnosti vnějších poţárních hydrantů při řízení o povolení uţívání stavby 

(kolaudaci) předkládá provozovatel hydrantové sítě, zástupce obce nebo investor? 

Pozn.: jsou-li podle místních podmínek při řízeních o povolení uţívání (kolaudacích) 

různých staveb vyuţívány všechny 3 uvedené moţnosti, pokuste se, prosím, vyjádřit 

(odhadnout) poměr v procentech 

Provozovatel sítě  [   ]% / zástupce obce  [   ]%  / investor  [   ]%  

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 Poţární voda z veřejné vodovodní sítě Nina Svobodová 

 

 

5. Pokud jsou součástí zajištění poţární bezpečnosti stavby zdroje poţární vody, jejichţ 

vlastníkem/provozovatelem není investor, pokuste se vyjádřit (odhadnout) kdo hradí 

náklady na provedení kontroly provozuschopnosti pro účely řízení o povolení stavby 

(kolaudaci).  

Provozovatel sítě  [   ]% / zástupce obce  [   ]%  / investor  [   ]%  

 

6. Upozorňujete při územním řízení investora, ţe dimenze stávající hydrantové sítě můţe 

omezit jeho moţnosti při výstavbě rozsáhlejších objektů, popř., ţe bude muset vybudovat 

zdroj poţární vody? 

ANO / NE / NĚKDY (případně jiná odpověď) 

 
 

7. Pokuste se v procentech vyjádřit/odhadnout v kolika případech se stává, ţe stávající 

dimenze vodovodního potrubí nevyhoví záměrům investora stavby z hlediska 

normativních poţadavků na zajištění vnější poţární vody.   

 

8. Navrhujete nebo doporučujete v rámci plánování územního rozvoje obcí řešení 

související s budováním hydrantových sítí? 

ANO / NE 

 

9. 
Jakým způsobem investor nejčastěji zajistí náhradní zdroj poţární vody? 

Poţární nádrţ / poţární studna / čerpací stanoviště / jiné 

 
 

10. Jak často provádíte kontroly provozovatelů hydrantových sítí se zaměřením na zajištění 

provozuschopnosti zařízení pro zásobování poţární vodou? 
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11. 

Vyjádřete (pokuste se na základě zkušeností z kontrolní činnosti v procentech odhadnout) 

jaké závady se při kontrole provozuschopnosti vnějších poţárních hydrantů nejčastěji 

vyskytují? 

Podzemní hydranty Nadzemní hydranty 

Chybí označení % Koroze % 

Skryté (zasypány, zaasfaltovány,..) % Nenapojené na vodovodní síť / vypnutá % 

Parkující vozidla % Malý tlak v síti, nebo jeho výpadky % 

Nevhodné umístění (parkoviště) % Po zamrznutí v horní části dochází 

k ustřelování šroubů 

% 

Zasypány zevnitř (pískem, hlínou, 

aj.) 

% Jiné % 

Koroze %   

Nepasuje hydrantový klíč / chybí 

redukce 

%   

Malý tlak v síti nebo jeho výpadky %   

Jiné %   

 

12. 

Máte představy, jakým způsobem by bylo moţné zajistit objektivní přehled o aktuálním 

stavu provozuschopnosti poţárních hydrantů?  

ANO / NE (POPŘ. JAK) 

 

 

13. 

Mají obce přehled o hydrantech? 

ANO / NE / NĚKTERÉ 

 

 

14. 

Jak se daný přehled o hydrantech vede a jak aktualizuje? 

Tento přehled vedou a aktualizují hasiči/dobrovolní hasiči/provozovatel vodovodní 

sítě/… 
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15. 

Jaké mají obce největší obtíţe při zajištění provozuschopnosti poţárních hydrantů? 

Domluva s provozovatelem sítě… finanční / technické…. hydranty nenalezeny / 

zabezpečení proti zamrzání / proti neoprávněnému odebírání vody / parkující automobily 

/ zajištění dostatečného tlaku v síti 

 

 

16. 

Jakým způsobem vede KOPIS přehled o poţárních hydrantech a jak tento přehled 

aktualizuje? 

 

 

 

17. 

Má KOPIS přehled, které hydranty jsou funkční a které jsou mimo provoz, popřípadě jaké 

mnoţství vody mohou poskytnout? 

  

 

18. 

Jakým způsobem KOPIS tyto informace předává zasahující jednotce? 

 

 

 

19. 

Máte představy, co v současné době  na KOPIS z hlediska informační podpory v dané 

oblasti zlepšit? 

 

 

 

20. 

 

Vyuţívá se při hasebním zásahu odběr vody z vnějších poţárních hydrantů? 

 

 

21. Můţete v procentech vyjádřit jak často? 
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22. Vyuţívá se při hasebním zásahu pro účely zjištění umístění vnějších poţárních 

dokumentace zdolávání poţáru?  

Pravidelně/výjimečně/vůbec ne 

 

 

23. Jak hasiči postupují na místě zásahu v případě, ţe DZP není zpracována nebo neobsahuje 

informace o umístění vnějších poţárních hydrantů a tyto informace nedostanou ani od 

KOPIS? 

  

 

24. Vyjádřete v procentech (pokuste se na základě zkušeností odhadnout) jaké jsou negativní 

zkušenosti s pouţitím poţárních hydrantů? 

Nebyl nalezen  [    ]% / nešel otevřít nebo zavřít  [    ]%  / stíţnosti občanů na 

uvolněné inkrusty  [    ]% / nedostatečný tlak a mnoţství vody  [    ]% / jiné  [    ]% 

 

 

25. Vyjádřete v procentech (pokuste se na základě zkušeností odhadnout) jak často hasiči při 

zásahu vyuţívají náhradní zdroje poţární vody? 

 

26. Jak byste si představovali zlepšení v budoucnu? (dlouhodobé řešení z represivního 

hlediska) 

 

 

 

 

 


