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Diplomová práce vyhodnocuje požadavky na technické provedení vn�jších odb�rních míst 

s ohledem na sou�asné vybavení jednotek požární ochrany a taktické postupy p�i �ešení 

mimo�ádných událostí. Provádí analýzu jednotlivých na�ízení kraj�, kterými jsou stanoveny 

podmínky k zabezpe�ení zdroj� vody k hašení požár�, a na základ� výsledk� této analýzy 

stanovuje optimální zásady, které by tato na�ízení kraj� m�la obsahovat. Dále práce popisuje 

zp�sob ur�ení zdroj� požární vody na území kraje a zp�sob implementace informací o 

zdrojích požární vody do informa�ních systém� Hasi�ských záchranných sbor� kraje pomocí 

internetové aplikace. 
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Diploma thesis evaluates the technical construction of the external drawing points of view on 

current equipment fire brigades and tactical procedures in emergency response. Performs 

analysis of the various regional regulations, which stipulate the conditions to secure sources 

of water to extinguish fires, and the results of this analysis provides optimal principles would 

such regional regulations should contain. Further describes how to determine the source of 

fire water in the region and the manner of implementation of information on sources of water 

for fire information systems Fire and Rescue Service Region using Internet applications. 
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1 ÚVOD 

Jako zdroje vody pro hašení požár� jednotkami požární ochrany se využívají 

p�edevším vn�jší odb�rná místa. Technické požadavky na vn�jší odb�rná místa jsou upraveny 

�eskými technickými normami. V praxi se ale m�žeme setkat s tím, že n�která vn�jší odb�rná 

místa nelze použít pro odb�r vody v p�ípad� požáru. D�vodem jsou p�edevším zm�ny ve 

vybavení a provedení požární techniky.  

 Právní p�edpisy v 
eské republice ukládají povinnost kraj�m vydat na�ízení, kterým se 

stanoví zdroje vody pro hašení požár� na území kraje. Obce zajiš	ují zdroje vody pro hašení 

požár� na území obce. Avšak p�ístup jednotlivých kraj� a obcí k problematice zajišt�ní zdroj� 

požární vody je rozdílný. 

Diplomová práce vyhodnocuje požadavky na technické provedení vn�jších odb�rních 

míst s ohledem na sou�asné vybavení jednotek požární ochrany a taktické postupy p�i �ešení 

mimo�ádných událostí. Dále provádí analýzu jednotlivých na�ízení kraj�, kterými jsou 

stanoveny podmínky k zabezpe�ení zdroj� vody k hašení požár�. Na základ� analýzy a 

návaznosti na právní p�edpisy z oblasti požární ochrany práce navrhuje optimální zásady, 

které by m�la tato na�ízení kraj� obsahovat. Cílem této práce je také stanovení zásad pro 

ur�ení zdroj� vody pro hašení požár� a návrh možností využití informací o zdrojích vody pro 

pot�eby Hasi�ského záchranného sboru kraje. K tomuto ú�elu je v práci navržen systém 

ur�ování zdroj� vody pomocí internetové aplikace, pomocí které jsou informace o zdrojích 

požární vody implementovány do informa�ního systému na krajský opera�ních a 

informa�ních st�ediscích. 
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2 REŠERŠE 

P�i tvorb� této diplomové práce jsem se seznámil s touto odbornou literaturou: 
 

KVAR�ÁK, Miloš. Požární taktika v p�íkladech. 2. vydání. Ostrava : SPBI, 2008. 175 s. 

ISBN 978-80-7385-062-3. 

� Autor této publikace popisuje postupy p�i stanovení rozsahu a plochy požáru, 

pot�ebného množství sil a technických prost�edk� na dopravu hasebních látek a na hašení p�i 

použití vody, p�ny a inertních plyn�. Na základ� praktických zkušeností, teoretických postup� 

a zjednodušených model� je ve sbírce nastín�n postup pro kvantifikaci pot�ebných sil a 

prost�edk� pro hašení požár� pomocí zjednodušených výpo�tových vzorc�. V diplomové 

práci jsem na základ� t�chto poznatk� vysv�tlil základní druhy dopravy vody na místo 

zásahu. 

 

�SN 73 0873. Požární bezpe�nost staveb - Zásobování požární vodou. Praha : 
eský 

normaliza�ní institut, 2003. 32 s. 

Norma ur�uje zásady pro zásobování požární vodou pro nov� projektované stavební 

objekty, volné sklady a pro zm�ny staveb v rozsahu vymezeném 
SN 73 0834 (Požární 

bezpe�nost staveb – Zm�ny staveb). Dále stanovuje zásady pro zpracování analýzy zdolávání 

požáru, podmínky pro uvedení do provozu a revize stávajících za�ízení pro zásobování 

požární vodou a p�íklady schématických zobrazení za�ízení pro zásobování požární vodou. 

V diplomové práci byl na základ� poznatk� z této normy vysv�tlen p�ístup k návrhu vn�jších 

odb�rních míst.�

 

�SN 75 2411. Zdroje požární vody. Praha : 
eský normaliza�ní institut, 2004. 20 s. 

 Tato norma stanovuje zásady pro požární zdroje k zásobování požární vodou. Tato 

norma navazuje na 
SN 73 0873 a podrobn� popisuje provedení zdroj� požární vody, jejich 

technické parametry, zkoušení a provozní kontroly. Z této publikace jsem �erpal základní 

poznatky z oblasti návrhu zdroj� požární vody.  

 

�SN 01 8013. Požární tabulky. Praha : 
eský normaliza�ní institut, 1964. 16 s. 

�SN ISO 3864-1. Grafické zna�ky - Bezpe�nostní barvy a bezpe�nostní zna�ky - �ást 1: 

Zásady navrhování bezpe�nostních zna�ek na pracovištích a ve ve�ejných prostorech. 

Praha : 
eský normaliza�ní institut, 2003. 25 s. 
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�SN 75 5025. Orienta�ní tabulky rozvodné vodovodní sít�. Praha : 
eský normaliza�ní 

institut, 1994. 8 s. 

� Tyto technické normy �eší správné provedení bezpe�nostních a informa�ních zna�ek, 

které slouží ke snadn�jší orientaci a k rychlému získání informací o zdrojích požární vody. 

Tyto poznatky byly také využity p�i zpracování diplomové práce. 

 
Záv�r z rešerše 

Na základ� prostudované odborné literatury, technických norem a právních p�edpis� 

docházím k záv�ru, že neexistuje jednotný dokument, který �eší komplexn� problematiku 

ur�ení zdroj� požární vody a vztahy mezi odb�rními místy a možnostmi odb�ru požární vody 

technickými prost�edky požární ochrany.  
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3 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 

Pro snazší pochopení a orientaci v textu je nutné vysv�tlit alespo� základní pojmy 

z oblasti zásobování požární vodou. Dle norem 
SN 73 0873 a 
SN 75 2411 je níže uveden 

výb�r pot�ebných termín� a definic: 

 

Požární voda – voda používaná k hašení požáru 

 

Zdroj požární vody – zdroj, který poskytuje požární vodu 

 

Požární vodovod1 – vodovod sloužící výhradn� k ú�el�m požární ochrany 

 

Vodovod pro ve�ejnou pot�ebu2 – vodovod ur�ený k hromadnému zásobování obyvatelstva 

a jiných odb�ratel� 

 

Zdroj požární vody p�irozeného p�vodu – vodní zdroj, který nebyl zám�rn� vybudován 

pouze pro požární ú�ely (�eky, potoky, vodní strouhy, rybníky, jezera, apod.) 

 

Um�lý zdroj požární vody – vodní zdroj, který byl vybudován zám�rn� pro požární ú�ely 

(požární vodovod, požární studna, požární nádrže, odb�rné jímky, nádrže pro zachycení 

požárních vod apod.) 

 

Víceú�elový zdroj požární vody – vodní zdroj, který krom� k jiným ú�el�m slouží také 

požárním ú�el�m (vodní p�ehrady, vodní nádrže pro pr�myslové a hospodá�ské využití, 

nádrže na �išt�ní odpadních vod, vodovod pro ve�ejnou pot�ebu a zásobní vodojemy, 

koupališt� a plavecké bazény, pr�plavy, studny s v�tší vydatností a dostupnou hladinou apod.) 

 

Vydatnost vodního zdroje – množství vody, které poskytuje trvale vodní zdroj za �asovou 

jednotku 

 

Vyhovující zdroj požární vody – zdroj, který odpovídá požadavk�m na pot�ebné množství 

požární vody podle 
SN 73 0873 

                                                 
1 Ve smyslu zákona �. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
2 Ve smyslu zákona �. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
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�erpací stanovišt�; odb�rné místo – zpevn�ná plošina u vodního zdroje, upravená pro 

bezpe�né umíst�ní požárního �erpadla nebo mobilní požární techniky 

 

Plnicí místo – místo, kde nadzemní výtoková armatura na vn�jším vodovodu umož�uje 

pln�ní nádrží mobilní požární techniky horním otvorem 

 

Odb�rní místo – místo vhodné k odb�ru vody pro hašení mobilní požární technikou, 

technickými prost�edky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobk�; podle umíst�ní 

vzhledem k objektu se d�lí na vn�jší a vnit�ní  

 

Požární potrubí – nezavodn�né, samostatné potrubní rozvody o pr�m�ru nejmén� 75mm, 

které jsou zásobovány vodou pomocí požární techniky (pop�. jiným tlakovým zdrojem vody 

k hašení); slouží zejména pro vedení zásahu vnit�kem objektu 

 

Požární výtokový stojan – nadzemní výtoková armatura na vodovodním potrubí ukon�ená 

sací hadicovou spojkou, která umož�uje p�ímé napojení sacích požárních hadic o pr�m�ru 

110 mm nebo 125 mm 

 

Hadicové systémy pro první zásah – hasící za�ízení sestávající z ru�n� (nebo automaticky) 

ovládaného p�ítokového ventilu, na který je napojena tvarov� stálá nebo zploštitelná hadice, 

instalovaná v hadicovém uložení a opat�ená na konci uzavírací proudnicí; ozna�ovány též  

jako hadicové systémy 

 

 

4 PRÁVNÍ P�EDPISY A JINÉ DOKUMENTY 

Podmínky a zásady pro zajišt�ní a ur�ení zdroj� vody pro hašení požár� jednotkami 

požární ochrany �eší tyto platné právní p�edpisy a normy: 

 

4.1 Zákonné právní p�edpisy 

Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – stanovuje 

podmínky pro ú�innou ochranu života a zdraví ob�an� a majetku p�ed požáry a pro 

poskytování pomoci p�i živelných pohromách a jiných mimo�ádných událostech stanovením 
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povinností ministerstev a jiných správních ú�ad�, právnických a fyzických osob, postavení a 

p�sobnosti orgán� státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a 

povinností jednotek požární ochrany. 

 

Zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� 

n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích) – upravuje n�které vztahy 

vznikající p�i rozvoji, výstavb� a provozu vodovod� a kanalizací sloužících ve�ejné pot�eb�, 

p�ípojek na n�, jakož i p�sobnost orgán� územních samosprávních celk� a správních ú�ad� na 

tomto úseku. 

 

4.2 Provád�cí právní p�edpisy 

Na výše uvedené zákony navazují právní p�edpisy, které provádí ur�itá ustanovení 

zákon� na základ� zmocn�ní v zákonech uvedených: 

 

Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – stanovuje podmínky požární 

bezpe�nosti u právnických a podnikajících fyzických osob, požadavky na v�cné prost�edky 

požární ochrany a požárn� bezpe�nostní za�ízení. Dále �eší zpracování dokumentace požární 

ochrany, lh�ty a zp�sob provád�ní kontrol v oblasti požární ochrany, ov��ování odborné 

zp�sobilosti, obsah a rozsah požárn� bezpe�nostního �ešení a zp�sob výkonu státního 

požárního dozoru. 

 

Na�ízení vlády �. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochran�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� – stanovuje p�edpisy pro obsah a vedení dokumentace vztahující se 

k požární ochran�. Dále udává podmínky a rozsah poskytování pé�e zasahujícím osobám, 

systém pracovní pohotovosti mimo pracovišt� dobrovolných hasi�� v�etn� odm�n a zp�sobu 

poskytování náhrad jejich ušlého zisku a akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasi��. 

 

Vyhláška �. 53/1010 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 35/2007 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky – ur�uje technické podmínky pro zásahový požární automobil 

v�etn� kontejnerového provedení, dopravní automobil, automobilovou st�íka�ku, cisternovou 

automobilovou st�íka�ku, p�nový hasicí automobil a kombinovaný hasicí automobil. 
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4.3 Technické normy 

Pro navrhování technických opat�ení a stanovení zásad zabezpe�ení zdroj� požární 

vody lze použít tyto �eské státní normy: 

 

�SN 73 0873 – Požární bezpe�nost staveb – zásobování požární vodou – tato norma 

ur�uje zásady pro zásobování požární vodou pro nov� projektované stavební objekty, 

otev�ená technologické za�ízení a volné sklady a pro zm�ny staveb v rozsahu vymezeném 


SN 73 08343. 

 

�SN 75 2411 – Zdroje požární vody (nahrazuje 
SN 73 6639) – stanovuje zásady pro 

požární zdroje k zásobování požární vodou pro nov� budované stavební objekty a pro zm�ny 

staveb provedené v souladu s 
SN 73 0834. Tato norma navazuje na 
SN 73 0873, která je 

základní normou z hlediska stanovení pot�ebného množství požární vody, vzdálenosti 

vodních zdroj�, vodních nádrží jako zdroj� požární vody v�etn� jejich objem� a rozmíst�ní. 

 

 

5 ZP�SOBY ZAJIŠT�NÍ DOPRAVY HASEBNÍ VODY NA MÍSTO 

MIMO�ÁDNÉ UDÁLOSTI 

Ve v�tšin� mimo�ádných událostí je voda jako hasební látka jednou 

z nejpoužiteln�jších a nejdostupn�jších látek, které m�žeme p�i zdolávání požáru využít. Pro 

úsp�šnou likvidaci požáru musí být zabezpe�ena nep�etržitá dodávka hasební látky. Množství 

dopravované vody je závislé na rozsahu území zasaženého požárem a zp�sob dopravy je 

ovlivn�n mnoha faktory. Jedním ze základních faktor� je vzdálenost vodních zdroj� 

s pat�i�nou vydatností a dostupností pro požární techniku, protože ne vždy se dá vodní zdroj 

využít jako zdroj požární vody. To m�že být zp�sobeno nap�íklad nedostupností požární 

techniky v terénu, velkou sací výškou, malou vydatností vodního zdroje apod. Proto 

je žádoucí volit zdroje požární vody tak, aby se nacházely v co nejbližším okolí místa požáru, 

byly dostate�n� vydatné a jejich využití nebylo p�íliš technicky náro�né. 

                                                 
3 
SN 73 0834 Požární bezpe�nost staveb – Zm�ny staveb 
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5.1 P�irozené povrchové zdroje požární vody 

Za p�irozený zdroj požární vody [6] považujeme takový zdroj, který nebyl zám�rn� 

vybudován pro požární ú�ely. Mezi tyto zdroje nap�íklad pat�í �eky, potoky, vodní strouhy, 

rybníky, jezera apod. Pot�eba požární vody je kryta užite�nou vydatností p�irozeného vodního 

zdroje. 

 Pro možné vyžití t�chto zdroj� je pot�ebné volit taková místa sloužící k odb�ru 

požární vody, aby spl�ovala tyto základní podmínky4: 

 

• možnost p�íjezdu a z�ízení �erpacího stanovišt� pro zásahový požární automobil nebo 

alespo� pro p�enosné požární �erpadlo 

• minimální hladina vodního zdroje nesmí klesat pod úrove� 1m nade dnem zdroje 

• odb�rné místo požární vody musí být bez nežádoucích nános� 

 

Pokud vodní zdroj p�irozeného p�vodu nespl�uje n�jakou z uvedený podmínek, je t�eba pro 

jeho využitelnost provést úpravy. Ve vodních tocích o malé hloubce ale s vyhovujícím 

pr�to�ným množstvím vody lze provést tyto úpravy [6]: 

 

• vybudováním sací jímky ve dn� koryta toku (obr. 1) 

• vybudováním sací jímky  mimo koryto toku (obr. 2) 

 

 

 
Obr. 1: Vodní tok s trvale dostupným min. pr�tokem a malou hloubkou vody – sací jímka ve dn� koryta toku [6] 

 

 

                                                 
4 Dle 
SN 75 2411 – Zdroje požární vody 

Legenda: 
1- Minimální hladina vody – trvale 

dostupný minimální pr�tok 
2- Úrove� �erpacího stanovišt� – požárního 

p�enosného �erpadla 
3- Sací (�erpací) jímka 
4- Maximální výškový rozdíl 6,5m 
5- Dno koryta vodního toku 
6- Doporu�eno maximáln� 6,5m 
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Obr. 2: Vodní tok s trvale dostupným min. pr�tokem a malou hloubkou vody – sací jímka mimo koryto toku [6] 

 

P�i z�izování �erpacího stanovišt� je vhodné využít zpevn�ných komunikací vedoucích 

v blízkosti vodního zdroje nebo využít nap�íklad hráze nebo mosty p�es vodní toky, avšak 

s ohledem na sací výšku. Vzdálenost �erpacího stanovišt� a vodní hladiny by nem�la 

p�esáhnout 6,5m. P�íklad využití mostu p�es vodní tok jako �erpacího stanovišt� uvádí obr. 3. 

 

 
Obr. 3: 
erpací stanovišt� na most� [6] 

 

 Trvalé sací potrubí umož�uje rychlý protipožární zásah a jeho využití je p�ínosné 

hlavn� v místech, kde je t�žko p�ístupný vodní zdroj. Sací koš tohoto potrubí se osazuje do 

kalové jímky maximáln� 8 m pod úrovní terénu �erpacího stanovišt� a nejmén� 0,5 m pod 

minimální hladinu vody ve zdroji. Potrubí musí být zabezpe�eno tak, aby svou funkci 

spl�ovalo i v dob� mrazu, proto bývá zpravidla osazeno za�ízením pro snadné odvodn�ní. 

 

 

Legenda: 
1- Minimální hladina vody – trvale dostupný 

minimální pr�tok 
2- Dno koryta vodního toku 
3- Odb�rný objekt 
4- Propojovací potrubí 
5- Sací (�erpací) jímka 
6- Úrove� �erpacího stanovišt� – požárního 

p�enosného �erpadla 
7- Trvalé sací potrubí 
8- Poklop pro vstup – spušt�ní sací hadice 
9- Minimální výška od úrovn� terénu 250 mm 
10- Maximální výškový rozdíl 6,5 m 
11- Minimální hladina v sací jímce 
12- Vstupní žeb�ík 
13- Šroubení sací hadice s uzáv�rkou 

Legenda: 
1- Minimální hladina vody – trvale 

dostupný minimální pr�tok 
2- Úrove� vozovky – �erpacího stanovišt� 
3- Minimální hloubka vody 1m 
4- Maximální výškový rozdíl 6,5 m 
5- Dno koryta vodního toku 
6- Otvor pro spušt�ní sací hadice 
7- Sací hadice 



 16 

5.2 Um�lé zdroje požární vody 

Za um�lý zdroj požární vody [6] považujeme takové vodní zdroje, které byly 

vybudovány zám�rn� pro požární ú�ely. Jedná se p�edevším o požární vodovod, požární 

studny, požární nádrže, nádrže pro zachycení požárních vod a již výše zmín�né odb�rné (sací) 

jímky apod. Um�lé zdroje požární vody jsou budovány v p�ípad�, pokud není k dispozici 

pot�ebné množství vody ze zdroj� p�irozeného p�vodu, p�ípadn� ze zdroj� víceú�elových. 

Z�izování um�lých zdroj� je vhodné, je-li získání vody z um�lého vodního zdroje výhodn�jší 

než z jiného vodního zdroje. Navrhování a výstavba um�lých zdroj� požární vody se provádí 

na základ� 
SN 75 2311 a souvisejících norem. 

 

5.2.1 Požární vodovod 

 Požární vodovod je tvo�en speciálním potrubním rozvodem pro požární vodu a m�že 

být �ešen bu� jako samostatný rozvod vody, nebo jako rozvod spole�ný s ve�ejným 

vodovodem. Jedná se o nejvhodn�jší zp�sob zabezpe�ení požární vody z um�lých zdroj�.  Pro 

správnou �innost tohoto za�ízení je nutné jej správn� navrhnout a udržovat jej 

v provozuschopnosti. Návrh, zkoušení, p�edávání do provozu a provozní kontroly požárního 

vodovodu se provádí dle 
SN 73 0873, 
SN EN 8055 a 
SN 75 54016. 

 

5.2.2 Požární studna 

 Umíst�ní požární studny je vhodné tam, kde je vysoká hladina podzemní vody a je 

zajišt�na její požadovaná vydatnost. Trvalá zásoba vody musí mít objem alespo� 14 m3, nebo 

musí mít vydatnost dle 
SN 73 0873 (7,5 l/s – 40 l/s). Požární studna má být opat�ena sacím 

potrubím, nebo musí být v její zákrytové desce z�ízen otvor o minimálním rozm�ru 300 mm 

s poklopem pro umíst�ní sací hadice. Schéma požární studny uvádí obr. 4. 

                                                 
5 
SN EN 805 – Vodárenství – Požadavky na vn�jší sít� a sou�ásti 
6 
SN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí 
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Obr. 4: Schéma požární studny – ve�ejná studna [6] 

 

5.2.3 Požární nádrž 

 Požární nádrž [6] slouží k soust�ed�ní velkého množství vody pro požární zásah a je 

vhodným �ešením v p�ípad�, kdy neposta�ují kapacity jiných vodních zdroj� v okolí. Své 

nezastupitelné místo má v p�ípadech zabezpe�ení požární vody v pr�myslu a objektech 

s malou možností zabezpe�ení požární vody v�tšího rozsahu. Velikost  nádrže je dána 

pot�ebnou zásobou požární vody stanovenou podle 
SN 73 0873. Nádrž musí umož�ovat 

napoušt�ní a dopl�ování zásoby vody, odb�r požární vody, vypoušt�ní vody, �išt�ní nádrže. 

Musí být vybavena bezpe�nostním p�elivem a p�ístupem na dno nádrže. Požární nádrže jsou 

pln�ny povrchovou, podzemní vodou, nebo vodou z vodovodní sít� vodovodu pro ve�ejnou 

pot�ebu, p�i�emž doba napoušt�ní vyprázdn�né nádrže nesmí p�esáhnout 36 hodin7. 

 

Požární nádrže d�líme na: 

• otev�ené požární nádrže 

• kryté požární nádrže 

 

Otev�ené nádrže se navrhují jako nepropustné nádrže z železobetonu, a z�izují se na 

místech, kde je t�eba z�ídit požární nádrže v�tšího obsahu, pokud to zástavba nebo umíst�ní 

nádrže umož�uje. Tyto nádrže mohou být provedeny se zpevn�ným dnem a zpevn�nými 

svahy, svislými st�nami nebo jako nádrže zemní. Podmínky pro navrhování t�chto staveb jsou 

                                                 
7 Dle 
SN 75 2411 Zdroje požární vody 

Legenda: 
1- Úrove� terénu (pro požární studnu – 

úrove� �erpacího stanovišt� – 
p�enosného požárního �erpadla) 

2- Minimální hladina vody ve studni (p�i 
b�žném provozu) 

3- Minimální hladina vody (p�i odb�ru 
požární vody) 

4- Dno studny 
5- Maximální výškový rozdíl 6,5 m 
6- Výška vody odpovídající minimálnímu 

objemu vody ve studni 
7- Stávající nebo nov� dopln�ný otvor pro 

umíst�ní sací hadice 
8- Stávající ru�ní �erpadlo (p�íklad) 
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uvedeny v 
SN 75 2411. P�íklad provedení otev�ené požární nádrže se zpevn�ným dnem a 

svahy uvádí obr. 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Otev�ená požární nádrž se zpevn�ným dnem a zpevn�nými svahy [6] 

 

 Kryté požární nádrže jsou z�izovány v p�ípad�, že v míst� pot�eby zabezpe�ení zdroje 

požární vody není dostatek vody a prostoru (nap�. z d�vodu husté zástavby). Budování t�chto 

nádrží je nákladné, a proto je nutné zvážit a posoudit  d�vody pro jejich výstavbu. Kryté 

požární nádrže mohou být umíst�ny v pozemním objektu nebo jako venkovní. Návrh  

a podmínky výstavby jsou uvedeny v 
SN  75 2411. 

 

5.3 Víceú�elové zdroje požární vody 

 Hlavní výhodou víceú�elových zdroj� požární vody je i jejich využití mimo pot�eby 

požární ochrany. Tyto zdroje nemusí za stanovených podmínek poskytovat celou svojí 

kapacitu, aby nedošlo k narušení provozního ú�elu. Voda, kterou zdroj zaru�uje jako vodu 

požární, musí být trvale zajišt�na.  

 Mezi víceú�elové požární zdroje pat�í nap�. vodní p�ehrady, vodní nádrže pro 

pr�myslové a hospodá�ské využití, vodovod pro ve�ejnou pot�ebu, zásobní vodojemy, 

koupališt�, plavecké bazény, pr�plavy, studny s v�tší vydatností a dostupnou hladinou apod. 

 

Legenda: 
10- Trvalá hladina vody v požární nádrži zajiš	ující požadovaný objem zásoby požární vody 
11- Dno nádrže – minimální hladina 
12- Objem požární nádrže – zásoba požární vody 
13- Kombinovaná jímka (sací a kalová) 
14- Úrove� �erpacího stanovišt� – požárního p�enosného �erpadla 
15- Maximální výškový rozdíl 6,5 m 
16- Doporu�eno maximáln� 6,5 m 
17- Schody  
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5.4 Dálková doprava vody 

[1] V p�ípad� rozsáhlejšího požáru již neposta�uje pro jeho likvidaci množství vody 

dopravené na místo zásahu v nádržích cisternových automobilových st�íka�ek. Proto je nutné 

vyhledat zdroje vody, která by mohla být využita pro hasební práce, a tuto vodu na místo 

zásahu dopravit. Pro dálkovou dopravu vody m�žeme využít dva základní zp�soby - 

kyvadlovou dopravu vody a dálkovou dopravu vody hadicemi. Na zvoleném zp�sobu dopravy 

závisí mnoho faktor�.  

 

Mezi základní z nich pat�í: 

• vzdálenost mezi zdrojem vody a místem zásahu 

• kvalita dopravních komunikací a p�ístup k vodnímu zdroji 

• dopravované množství vody 

• množství sil a prost�edk�, které jsou v danou chvíli k dispozici 

 

Ve zvláštních p�ípadech, kdy bývá p�i hašení požáru velmi nep�ístupný a složitý terén 

(nap�. lesní požáry), se volí kombinace obou zp�sob� dopravy tak, že pomocí dálkové 

dopravy p�ekonáváme t�žce dostupný terén a kyvadlovou dopravou zajiš	ujeme p�epravu 

vody po zpevn�ných a p�ístupných komunikacích. V posledních letech je také využívána 

doprava vody na místo požáru pomocí letadel a vrtulník�. 

 

5.4.1 Kyvadlová doprava vody cisternami 

 Tento zp�sob dopravy požární vody od zdroje na místo požáru spo�ívá ve využití 

nádrží cisternových automobilových st�íka�ek (dále jen CAS). Voda je dopravována n�kolika 

CAS tak, aby byla zaru�ena nep�etržitá dodávka vody v dostate�ném množství pot�ebném 

k hašení požáru. Výhodou kyvadlové dopravy vody je její malá �asová náro�nost na její 

z�ízení, velká vzdálenost, na kterou lze dostate�né množství dopravit (až n�kolik km) a 

minimální pot�eba hadic, které by byly pot�ebné v p�ípad� budování dálkové dopravy na tak 

velké vzdálenosti hadicovým vedením. V p�ípad� kyvadlové dopravy však musí být 

zabezpe�eno, aby trasa po které CAS p�epravují vodu byla pr�jezdná s ohledem na hmotnost 

a rozm�ry CAS. To m�že být problematické nap�. na nezpevn�ných komunikacích (polní, 

lesní cesty), p�i pr�jezdu p�ekážek s nízkou pr�jezdnou výškou (elektrické a trak�ní vedení, 
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rozvody produktovod�, nízké tunely apod.), p�ejezdu most� s nízkou únosností a za 

nep�íznivého po�así. 

 Na obr. 6 je znázorn�n princip kyvadlové dopravy vody od zdroje na místo požáru. U 

vodního zdroje je umíst�no požární �erpadlo. V našem p�ípad� je to p�enosná požární 

st�íka�ka. Pokud je zabezpe�en dobrý p�ístup k �erpacímu stanovišti, m�že být využita i CAS. 

Požární �erpadlo umíst�né u zdroje vody zabezpe�uje pln�ní nádrží p�ijížd�jících CAS, které 

po napln�ní odvážejí vodu k místu požáru. V blízkosti místa požáru se nachází CAS, která 

dodává vodu úto�ným proud�m a je pr�b�žn� dopl�ována z p�ijížd�jících CAS.  

Nep�etržitá dodávka vody je v p�ípad� kyvadlové dopravy automobilovými cisternami 

zabezpe�ena tehdy, bude-li požární �erpadlo plnící cisterny u zdroje dodávat v�tší množství 

vody, než bude množství vody pot�ebné pro hašení. 

 

 
Obr. 6: Kyvadlová doprava vody [1] 

 

5.4.2 Dálková doprava vody hadicemi 

 [1] P�i požití dálkové dopravy vody vytvá�íme dopravní systém pomocí požárních 

�erpadel a hadicového vedení. P�i budování hadicového vedení b�žn� využíváme izolované 

hadice B 75 z um�lých materiál�. Tento zp�sob je výhodný zvlášt� v t�žce p�ístupných 

místech, kde není možné již využít dopravu pomocí CAS (lesní požáry, horské oblasti, 

obtížn� p�ístupné vodní zdroje apod.). P�i z�izování dálkové dopravy vody hadicemi je t�eba 

zvažovat faktory, které podstatn� ovliv�ují pot�ebný po�et technických prost�edk�: 

 

• vzdálenost místa požáru od vodního zdroje 

• výškové p�evýšení místa požáru a vodního zdroje 

• množství dopravované vody 
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Tyto faktory podstatn� ovliv�ují rozmíst�ní požárních �erpadel v trase dopravy vody. 

P�ímo na vodní zdroj se zpravidla nasazuje �erpadlo s nejv�tším jmenovitým výkonem. 

Doprava vody m�že být vedena z jednoho �erpadla do druhého nebo s použitím pomocné 

nádrže nebo CAS, z níž další �erpadlo bude odebírat vodu. V tomto p�ípad� se tak zajistí 

plynulejší dodávka vody na místo zásahu. Po návrhu je t�eba ov��it tlakové pom�ry 

v dopravním vedení, aby byl zajišt�n pot�ebný tlak p�ed proudnicí. P�i doprav� vody mezi 

�erpadly bez využití pomocných nádrží musíme dodržet tu podmínku, že vstupní tlak do 

sacího hrdla dalšího �erpadla musí být minimáln� 0,15 MPa. 

Na obr. 7. je uvedený zjednodušený princip dálkové dopravy vody hadicemi bez 

použití pomocných nádrží. 

 
Obr. 7: Dálková doprava vody hadicemi [1] 

 

 [1, 2] U dlouhých hadicových vedení vlivem prudkých tlakových zm�n ve vedení 

m�že dojít k hydraulickému (vodnímu) rázu, který m�že být zp�soben nap�íklad prudkým 

uzav�ením proudnice, rozd�lova�e nebo p�i prudkých zm�nách tlak� u �erpadla (náb�h, 

odstavení �erpadla). Pokud vodní ráz dosáhne vysokých hodnot, m�že dojít k poškození 

hadicového vedení nebo k poškození �erpadla. Proto se p�i dálkové doprav� vody hadicemi 

za�azuje do vedení p�etlakový ventil, který slouží jako ochrana v p�ípad� zvýšeného tlaku 

v hadicovém vedení, jak je uvedeno na obr. 8. 

 
Obr. 8: Dálková doprava vody hadicemi pomocí CAS [2] 
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5.4.3 Letecká doprava vody 

 [3, 4] Využití letecké techniky je p�edevším neocenitelné p�i hašení lesních požár� a 

požár� v t�žce p�ístupném a nep�ístupném terénu, kde nelze již využít jiných technických 

prost�edk� a opat�ení. Princip hašení požár� pomocí letecké techniky spo�ívá v doprav� 

velkého množství vody od zdroje k místu požáru a jejím následném shozu na frontu požáru. 

 Letecká technika používaná k hašení požáru využívá k transportu hasební vody letadla 

s integrovanou nádrží (hydroplány, letadla pro zem�d�lskou �innost aj.) a letadla se záv�sným 

vakem pro dopl�ování, dopravu a odhoz hasební látky (vrtulníky). V 
eské republice se jedná 

o letouny typ� Antonov An-2, Z-37T a Z-137T (,,Turbo 
melák“), PZL M-18 Dromader a 

vrtulníky typu BELL 412 nebo Mill Mi-8 se záv�sným vakem ,,Bambi Bucket“. 

 

 
Obr. 9: Zleva: Antonov An-2, Z-137T, PZL M-18 Dromader, BELL 412 [3] 

 

 Pln�ní letoun� hasební látkou se provádí po p�istání na vhodn� zvolené plnící ploše. 

To se provádí pomocí dopravního vedení vytvo�eného z hadic B 75 nebo C 52 z požárních 

st�íka�ek nebo CAS p�ipojených na letadlo.  

Dopl�ování záv�sných vak� probíhá nabíráním hasební vody z vhodných vodních 

zdroj� (nap�. p�ehrady, jezera, �eky, koupališt�, vodní nádrže apod.), které mají minimální 

hloubku vyšší než je výška záv�sného vaku (minimáln� 1,5 až 2 m). Plnící místo by m�lo 

ležet co nejblíže místu požáru a m�lo by být voleno tak, aby bylo bezpe�né provád�t pln�ní 

záv�sného vaku. 

Pln�ní pomocí požární techniky se provádí v p�ípad�, když není možné plnit záv�sný 

vak no�ením (p�íliš vzdálený vodní zdroj, malá hloubka vodního zdroje apod.). K tomuto 

ú�elu slouží tzv. ,,plnící proudnice“, která je speciáln� uzp�sobena pro pln�ní záv�sných 

vak�. Proudnice je p�ipojena hadicovým vedením B 75 na CAS nebo požární st�íka�ku, která 

dodává vodu do záv�sného vaku.  
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Obr. 10: Pln�ní záv�sného vaku no�ením a pomocí plnící proudnice [3] 

 

 Novinku v oblasti dopravy vody a hašení pomocí letecké techniky p�edstavila 

spole�nost Heliwork CZ, s.r.o., která zabudovala na palubu vrtulníku BÖ-105CB za�ízení 

LIQUID 500 (viz obr. 11). Jedná se o vestav�nou hasební jednotku ur�enou pro p�epravu 

p�tiset litr� hasební látky, která je pomocí speciální proudnice následn� dopravována p�ímo 

do prostoru požá�išt�. Možnost využití tohoto leteckého hasebního speciálu je nap�íklad p�i 

p�eprav� hasební látky do prostoru hromadných havárií, zem�d�lských a lesních požár�, 

požár� výškových budov a t�žko dostupných oblastí [33]. 

 

Obr. 11: Hasební speciál LIQUID 500  (osazen do vrtulníku BÖ-105CB) [33] 

 

 

6 ANALÝZA A STATISTICKÉ SLEDOVÁNÍ VYUŽITÍ VODY P�I 

HAŠENÍ POŽÁR� 

 Voda p�edstavuje jednu z nejrozší�en�jších a nejpoužívan�jších hasebních látek 

využívaných p�i hašení požár�. Její nespornou výhodou je p�edevším její rozší�enost a cenová 

dostupnost. Abychom si mohli lépe p�edstavit využití vody p�i hašení požár�, je níže uveden 

(tab. 1) po�et požár� se zásahy jednotek požární ochrany (dále jen PO) v jednotlivých letech. 
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OBDOBÍ POŽÁRY 
2005 2006 2007 2008 

Po�et požár� se zásahy jednotek PO 19484 19665 21835 20406 
Celkový po�et MU 96833 108797 115850 102625 
% zastoupení z celkového po�tu MU 20,12 18,07 18,85 19,88 

Tab. 1: Po�et požár� se zásahy jednotek požární ochrany [29, 30, 31, 32] 
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Obr. 12: Srovnání po�t� požár�  

 

 Ze statistického sledování vyplývá, že po�et požár� se zásahy jednotek PO je 

v pr�m�ru 20 348 p�ípad�, což je asi 19 % z celkového po�tu mimo�ádných událostí (dále jen 

,,MU“). 

V následující tabulce je uvedena celková spot�eba vody, která byla použita na hašení 

požár�, a dále spot�eba vody p�i požárech v objektech pro bydlení, pr�myslu, lesnictví a 

zem�d�lství a jejich srovnání v letech 2006 – 2008. 

 

OBDOBÍ SPOT�EBA VODY P�I POŽÁRU [L] 
2006 2007 2008 

Hodnota spot�eby vody u všech požár� 103989966 229175662 104279992 
Objekty pro bydlení 6742961,02 7054312 6809298,5 
Pr�mysl 7249836,5 127157088 9695468 
Lesnictví a zem�d�lství 51727412 40348053,5 34338382 

Tab. 2: Spot�eba vody p�i požáru [30, 31, 32] 
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Obr. 13: Srovnání spot�eby vody p�i požáru v letech 2006 - 2008  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že k nejv�tší spot�eb� vody dochází ze všech druh� 

mimo�ádných událostí práv� p�i požárech v lesnictví a zem�d�lství. To je dáno rozsahem a 

povahou t�chto požár�. Lesní požáry se vyzna�ují rychlým ší�ením požáru na velkých 

plochách, což sebou p�ináší i velkou spot�ebu vody na úsp�šnou likvidaci požáru. 

 Voda má své využití nejen p�i hašení požár�, ale i p�i technických haváriích a p�i 

úniku nebezpe�né látky. Další tabulka uvádí srovnání po�tu t�chto událostí a spot�ebu vody 

p�i nich. 

 

OBDOBÍ TECHNICKÉ HAVÁRIE / ÚNIK NEBEZPE�NÉ LÁTKY 
2006 2007 2008 

Technické havárie (mimo UNL) - po�et událostí 49 785 48 010 42 104 
Únik nebezpe�né chemické látky - po�et událostí 5 809 6 377 6 242 
Technické havárie (mimo UNL) - spot�eba vody [L] 5075393,5 29439852 4556347 
Únik nebezpe�né chemické látky - spot�eba vody [L] 208703,5 299341 419775,5 

Tab. 3: Po�et událostí a spot�eba vody p�i technické havárii a úniku nebezpe�né látky [30, 31, 32] 



 26 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2006 2007 2008

Srovnání po�t� událostí p�i tech. havárii a úniku neb. látky

Technické havárie (mimo UNL) Únik nebezpe�né látky
 

Obr. 14: Srovnání po�t� událostí p�i technické havárii a úniku nebezpe�né látky 
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Obr. 15: Srovnání spot�eby vody p�i technické havárii a úniku nebezpe�né látky 
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 Z po�tu �inností jednotek požární ochrany z minulých let vyplývá, že voda je 

dopravována od zdroje na místo zásahu �ast�ji kyvadlovou dopravou vody (cisternami) než 

dálkovou dopravou vody (hadicemi), jak je patrné z následující tabulky a grafu. Tab. 4 dále 

znázor�uje po�ty �inností dopl�ování vody, �ed�ní a chlazení v letech 2005 – 2008. 

 

OBDOBÍ PO�ET VYBRANÝCH �INNOSTÍ JEDNOTEK PO 
2005 2006 2007 2008 

Dálková doprava vody - hadicemi              375 445 458 369 
Kyvadlová doprava vody - cisternami           1474 1677 2343 1827 
Dopl	ování vody                                      3774 3690 4560 4085 
Technický zásah - �innost �ed�ní 103 87 96 78 
Chlazení                                 1300 1223 1323 1390 

Tab. 4: Po�et vybraných �inností jednotek požární ochrany v letech 2005 – 2008 [29, 30, 31, 32] 
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Obr. 16: Srovnání po�t� vybraných �inností jednotek požární ochrany v letech 2005 – 2008 

 

 P�i hašení požáru m�že nastat situace, kdy negativní vlivy v dané situaci mohou 

zap�í�init nedostatek vody pot�ebné pro úsp�šnou a rychlou likvidaci požáru. To m�že být 

zp�sobeno nap�íklad nedosta�ující dopravou vody na místo zásahu, nevyhovujícím požárním 

vodovodem, nedosta�ujícím zdrojem požární vody apod. Po�et t�chto událostí je uveden 

v tab. 5. 
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OBDOBÍ  NEGATIVNÍ VLIVY V P�ÍPAD� VZNIKU POŽÁRU 
2006 2007 2008 

Nedostatek vody, nevyhovující požární vodovod - po�et p�ípad� 30 19 22 
Tab. 5: Po�et negativních vliv� v p�ípad� vzniku požáru [30, 31, 32] 
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Obr. 17: Po�et negativních vliv� v p�ípad� vzniku požáru 

 

 

7 STANOVENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ VN�JŠÍCH ODB�RNÍCH MÍST 

JEDNOTKAMI PO S OHLEDEM NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ A 

TAKTIKU ZDOLÁVÁNÍ MIMO�ÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

 Technické požadavky na vn�jší odb�rná místa upravují �eské technické normy. Dle 

normy 
SN 73 0873 – Požární bezpe�nost staveb – zásobování požární vodou je vn�jší 

odb�rné místo definováno jako místo vhodné k odb�ru vody pro hašení mobilní požární 

technikou, technickými prost�edky požární ochrany. Tyto zdroje se d�lí na vn�jší a vnit�ní 

odb�rná místa. 

 Vn�jší odb�rná místa jsou nap�íklad nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové 

stojany, plnicí místa, vodní toky, p�irozené a um�lé nádrže na vodu. 

 V technické praxi se však m�žeme setkat s tím, že n�která vn�jší odb�rná místa nelze 

použít pro odb�r vody v p�ípad� požáru. To je zp�sobeno p�edevším zm�nami ve vybavení a 

provedení techniky jednotek požární ochrany. 
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 V následujících �ástech této kapitoly budou vyhodnoceny požadavky na technické 

provedení vn�jších odb�rných míst s ohledem na sou�asné vybavení jednotek požární ochrany 

a taktické postupy �ešení mimo�ádných událostí. 

 

7.1 Plnicí místa 

 Plnicí místo8 je vn�jší odb�rné místo, kde nadzemní výtoková armatura na vn�jším 

vodovodu umož�uje pln�ní nádrží mobilní požární techniky horním otvorem. Princip plnicího 

místa je uveden na obr. 18. Využití plnicích míst je praktické u pr�myslových areál� a 

prostor� s vysokou pot�ebou požární vody, protože nejmenší odb�r z požárního výtokového 

stojanu musí být 60 l.s-1. Umíst�ní t�chto plnicích míst je možné jen po dohod� se správcem 

vodovodu a náhrada nadzemních i podzemních hydrant� plnicími místy musí být doložena 

analýzou zdolávání požáru9.  

 

 
Obr. 18: Plnicí místo [5] 

 

V sou�asné dob� se m�žeme v p�ípad� využití plnicích míst setkat s problémem, že 

n�které nov� vyrobené CAS nemají možnost být pln�ny horním otvorem. Nap�íklad na území 

Olomouckého kraje je nyní k dispozici u HZS dev�t cisteren MAN – CAS 15/2000/120-

M/2/Z a jedna cisterna IVECO – CAS 20/2200/180-S/2/T, které nemají otvor pro horní pln�ní 

nádrží, jak je patrné z obr. 19. 

                                                 
8 Dle 
SN 73 0873 
9 
SN 73 0873 – p�íloha B 



 30 

 
Obr. 19: MAN – CAS 15/2000/120 – M/2/Z 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že tento typ vn�jšího odb�rného místa je využiteln�jší spíš 

pro pr�myslové areály s možností využití podnikových jednotek požární ochrany, které budou 

mít k dispozici CAS, s možností pln�ní svých nádrží horním otvorem. CAS, které nemají 

pln�ní horním otvorem, tento typ vn�jšího odb�rného místa využít nemohou, což by mohlo 

p�inést problémy se zabezpe�ením požární vody p�i �ešení mimo�ádné události. 

 

7.2 Požární výtokové stojany 

 Požární výtokový stojan10 je nadzemní výtoková armatura na vodovodním potrubí 

ukon�ená sací hadicovou spojkou, která umož�uje p�ímé napojení sacích požárních hadic o 

pr�m�ru 110 nebo 125 mm. Požární výtokový stojan musí být navržen tak, aby z n�j byl 

nejmenší odb�r 35 l.s-1, a musí být osazen na p�ívodním potrubí o jmenovité sv�tlosti 

minimáln� 120 mm. Schéma požárního výtokového stojanu je zobrazeno na obr. 20. 

 

 
Obr. 20: Požární výtokový stojan [5] 

                                                 
10 Dle 
SN 73 0873 
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 Na �eském trhu jsou k dispozici nadzemní hydranty, které jsou opat�eny spodním 

výtokem opat�eným spojkami DIN - 110 mm (obr. 21), které umož�ují p�ímé p�ipojení sacích 

hadic. Požární technika v 
R není standardn� vybavena 

sacími hadicemi s DIN spojkami nebo p�echody 

DIN/šroubení, proto není možné spodní výtok u 

nadzemních hydrant� využívat. 

 Dle provedených m��ení (viz p�íloha �.1) p�i 

odb�ru požární vody na území m�sta Prost�jova, by 

bylo možné z n�kterých hydrant� osazených na potrubí 

o jmenovité sv�tlosti DN 200 odebírat výtokem až  

2100 l.min-1, což spl�uje podmínku pro požární výtokové stojany, nejmenší odb�r 35 l.s-1. 

 Proto by bylo vhodné do výbavy požárních automobil� za�adit také p�echod  

DIN 14319 / šroubení na sací hadice, aby bylo možné spodní výtok u nadzemních hydrant� 

využívat, a tím i urychlit dobu pln�ní CAS.  

 

7.3 Požární studny 

 Požární studna slouží k soust�ed�ní požadovaného množství požární vody v místech, 

kde je vysoká hladina podzemní vody a je zajišt�na její požadovaná vydatnost. Výhodou 

požárních studen je nezamrzající nezne�išt�ná voda a p�ipravenost k požárnímu zásahu. Dle 


SN 73 0873 musí být trvalá zásoba požární studny alespo� 14 m3 vody nebo musí mít 

studna užite�nou vydatnost kryjící pot�ebu požární vody, což �iní 7,5 – 40 l.s-1 dle druhu 

objektu, pro který se požární studna uvažuje. 

 Z výše uvedeného však pro požární studny a jejich použití vyplývají závažné 

technické problémy. Zaru�ení takto vysoké vydatnosti studny je velmi obtížné. Z hlediska 

b�žn� vrtaných studen se vydatnost pohybuje okolo 1 l.s-1. Komer�ní firmy, které se zabývají 

vrtáním studen, b�žn� garantují z jednoho vrtu 2000 až 20 000 l/den (0,23 l.s-1), a to i 

v suchém období. 

 Trvalá zásoba vody požární studny musí být dle normy alespo� 14 m3. V návaznosti 

na provedení požární studny a technické parametry požární techniky je další problém v sací 

výšce �erpadel použitelných p�i odebírání vody ze studny.  

Uvažujeme-li pr�m�r požární studny 150 cm, zjistíme, že hloubka vody ve studni musí 

být alespo� 8 m. To však neodpovídá požadavku normy 
SN 75 2411, která udává, že 

          Obr. 21: DIN spojka  
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maximální výškový rozdíl mezi �erpacím stanovišt�m (úrovní terénu) a minimální hladinou 

vody ve studni p�i odb�ru požární vody nesmí být v�tší jak 6,5 m. To vychází z p�edpokladu 

maximální sací výšky požární techniky, která se pro CAS pohybuje b�žn� od 7 do 8 m. 

Využití plovoucího �erpadla v tomto p�ípad� zvažovat nem�žeme, protože nemusí být 

zabezpe�eno, aby plovoucí �erpadlo mohlo být do studny spušt�no z d�vodu malého vstupu 

na zákrytové desce (dle normy minimální rozm�r otvoru 300 mm).  

�ešení tohoto problému spo�ívá v zabezpe�ení otvoru s poklopem pro spušt�ní 

plovoucího �erpadla. Plovoucí �erpadlo má pro tento ú�el dostate�nou maximální výtla�nou 

výšku, a není proto omezeno maximálním výškovým rozdílem 6,5 m. Rozm�ry a výtla�né 

výšky vybraných plovoucích �erpadel jsou uvedeny v p�íloze �. 2. 

 Další problém s využitím plovoucího �erpadla m�že nastat p�i delším provozu 

�erpadla uvnit� studny, a to z d�vodu možného nahromad�ní spalin z motoru �erpadla a 

následného zastavení chodu motoru.  

 

7.4 Možnosti p�ipojení CAS na hydrantovou sí
 v závislosti na 

jejím vybavení 

 Dle 
SN 73 0873 je nejv�tší vzdálenost hydrant� od objektu 200 m a 400 m mezi 

sebou. Pokud tedy uvažujeme o požáru rodinného domu, hydrant by se m�l od n�j nacházet 

nejvýše ve vzdálenosti 200 m. Náš p�íklad bude po�ítat s tím, že p�i zásahu použijeme útok 

dv�ma C proudy dle obr. 22.  

 
Obr. 22: Schéma p�ipojení CAS na hydrantovou sí	 

 

Tab. 6 uvádí minimální po�et požárních hadic, kterými jsou vybaveny CAS 

v jednotlivých provedeních dle vyhlášky �. 53/2010 Sb., kterou se m�ní vyhláška  

�. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. 
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  CAS v jednotlivých provedení 
  Z 

základní 
R 

redukované 
T 

technické 

LP 
lesní 

požáry 

VH 
velkoobjemové  

hašení 

Izolovaná požární 
hadice B 75 x 5 m  2 2 2 1 2 

Izolovaná požární 
hadice C 52 x 20 m  8 8 6 6 6 

Izolovaná požární 
hadice B 75 x 20 m  8 8 6 - 10 

D
ru

h 
po

žá
rn

í h
ad

ic
e 

 

Izolované požární 
hadice D25 v celkové 
délce sady 100 m 

- - - 1 sada 
 
- 
 

Tab. 6: Minimální po�et jednotlivých druh� požárních hadic v CAS  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v p�ípad� CAS v základním provedení bude cisterna 

ustavena ve vzdálenosti 120 m od hydrantu. Zbytek vzdálenosti k ho�ícímu objektu není 

problém p�ekonat, protože CAS má ve vybavení ješt� dostatek požárních hadic. To platí pro 

CAS ve všech provedeních mimo CAS v provedení pro lesní požáry. 

 

 

8 PODMÍNKY K ZABEZPE�ENÍ ZDROJ� VODY K HAŠENÍ POŽÁRU 

8.1 Povinnost kraje v p�enesené p�sobnosti 

 Na základ� a v mezích zákona o požární ochran�11 má povinnost rada kraje stanovit 

na�ízením kraje podmínky k zabezpe�ení zdroj� vody k hašení požár� a tyto zdroje ur�it. 

Vyhlášením tohoto právního p�edpisu se provede uve�ejn�ním ve V�stníku právních p�edpis� 

kraje (dále jen ,,V�stník“) v tišt�né podob�. Na�ízení kraje nabývá ú�innosti patnáctým dnem 

následujícím po jeho vyhlášení ve V�stníku, pokud není stanoven pozd�jší po�átek ú�innosti. 

 P�esná metodika pro stanovení podmínek k zabezpe�ení zdroj� vody k hašení požár� a 

jejich ur�ení není dána, a proto se vypracování jednotlivých na�ízení kraj� k této problematice 

výrazn� liší, p�edevším v povinnostech obcí12, které se p�i výkonu samostatné p�sobnosti �ídí 

též jinými právními p�edpisy vydanými na základ� zákona. 

 

                                                 
11 § 27, odst. 2 písm. b) bod 2 zákona �. 133/ 1985 Sb., o požární ochran�  
12 § 35 odst. 3, písm. a) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích  
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8.2 Povinnost obce v samostatné p�sobnosti 

 Obec v samostatné p�sobnosti na úseku požární ochrany mimo jiné zabezpe�uje 

zdroje požární vody pro hašení požár� a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody 

pro hašení požár� a podmínky pro zajišt�ní jejich trvalé použitelnosti13. 

 Dále obec vydává obecn� závaznou vyhlášku ,,Požární �ád obce“, ve které uvede 

p�ehled o zdrojích vody pro hašení požár� a podmínky jejich trvalé použitelnosti ve smyslu  

§ 15, odst. 1, na�ízení vlády �.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochran�. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že zákon nedefinuje množství zdroj� požární vody. 

Nedefinuje také ani jejich polohu a z toho vyplývá, že zdroj požární vody nemusí ležet na 

území obce a jeho vlastníkem nemusí být obec. P�i ur�ení zdroje požární vody obcí je jeho 

vlastník povinen dle zákona o požární ochran� tento zdroj udržovat v takovém stavu, aby bylo 

umožn�no použití požární techniky a �erpání vody pro hašení požáru. 

 

8.3 Povinnost investora, uživatele stavby 

 Na základ� § 12, odst. 1 písm. c) vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, pro výstavbu staveb vyplývá, že pro ú�inný a bezpe�ný zásah 

jednotky požární ochrany, pop�ípad�  pro prvotní zásah p�i požáru musí být stavba navržena a 

zajišt�na požárn� bezpe�nostním za�ízením, v souladu s �eskými technickými normami: 

 

• 
SN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty 

• 
SN 73 0804 PBS – Výrobní objekty 

• 
SN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 

• 
SN 73 0831 PBS – Shromaž�ovací prostory 

• 
SN 73 0835 PBS – Budovy zdravotnických za�ízení a sociální pé�e 

• 
SN 73 0845 PBS – Sklady 

• 
SN 73 0842 PBS – Objekty pro zem�d�lskou výrobu 

• 
SN 60 0201 Ho�lavé kapaliny – Provozy a sklady 

• 
SN 73 0842 PBS – Objekty spoj� a poštovních provoz� 

 

                                                 
13 § 29, odst. 1 písm. k) zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran�  
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Za požárn� bezpe�nostní za�ízení se podle vyhlášky o požární prevenci14 rozumí mimo 

jiné za�ízení pro zásobování požární vodou (nap�. vn�jší požární vodovod v�etn� nadzemních 

a podzemních hydrant�, plnicích míst, požárních výtokových stojan�, vnit�ní požární 

vodovod v�etn� nást�nných hydrant�, hadicových a hydrantových systém�, nezavodn�né 

požární potrubí), náhradní zdroje a prost�edky ur�ené k zajišt�ní provozuschopnosti požárn�  

bezpe�nostních za�ízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u za�ízení pro potla�ení požáru 

nebo výbuchu a za�ízení pro zásobování požární vodou, zdroje ur�ené k hašení požár�. 

Dále na základ� této vyhlášky vyplývá, že ve všech p�ípadech, kde se p�edpokládá 

hašení vodou, musí být její množství zajišt�no tak, aby odpovídalo hodnotám uvedeným 

v �eské technické norm� 
SN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou (viz.p�íloha �. 3, 4). 

Pokud charakter ho�lavých látek �i za�ízení vylu�uje užití vody jako hasiva, stavba se vybaví 

jinými vhodnými a zhinnými hasebními látkami.  

 Na základ� této vyhlášky se p�i výstavb� nebo p�i zm�n� užívání stavby stávají výše 

uvedené �eské technické normy závazné a spln�ní podmínek uvedených v t�chto normách se 

prokazuje v rámci stavebního �ízení.  

 

8.4 Povinnosti vlastníka, uživatele vodního zdroje 

 Zákon o požární ochran� ukládá vlastníkovi nebo uživateli zdroj� vody pro hašení 

požár� povinnost tyto zdroje udržovat v takovém stavu, aby bylo umožn�no použití požární 

techniky a �erpání vody pro hašení požár�.  

Zkoušení p�i p�edání do provozu a provozní kontroly za�ízení pro zásobování požární 

vodou se provádí dle podmínek a zásad uvedených v 
SN 73 0873 - p�íloha C. Provozní 

kontroly se musí provád�t minimáln� jedenkrát za rok a z této kontroly se vypracovává 

písemný záznam, ve kterém jsou uvedeny všechny kontrolované údaje. 

 V praxi se b�žn� setkáváme s tím, že vlastníkem vodního zdroje je obec a uživatelem 

je jiná právnická osoba (nap�. Vodárenská akciová spole�nost, a.s., Moravská vodárenská 

apod.). V tomto p�ípad� není ani v zákon� ani v p�íslušných normách stanoveno, zda za 

udržování a kontroly zdroj� vody pro hašení požár� zodpovídá vlastník nebo uživatel vodního 

zdroje. Proto by m�l být ve smlouv� o pronájmu p�esn� ur�en subjekt, který za výše uvedené 

povinnosti bude zodpovídat.  

 

 
                                                 
14 §2, odst. 4 písm. e) a g)vyhlášky �. 246/2001 Sb., o požární prevenci 



 36 

9 ROZBOR A POROVNÁNÍ JEDNOTILVÝCH NA�ÍZENÍ KRAJ�, 

KTERÝMI JSOU STANOVENY PODMÍNKY K ZABEZPE�ENÍ 

ZDROJ� VODY K HAŠENÍ POŽÁR� 

 �ešení a p�ístup jednotlivých kraj� v otázce zabezpe�ení zdroj� vody pro hašení 

požár� se výrazn� liší nejen rozsahem a zpracováním, ale také pohledem na to, kdo ur�uje 

tyto zdroje. Podrobné srovnání jednotlivých na�ízení kraj� je uvedeno v p�íloze �. 5.  

 

9.1 Moravskoslezský kraj  

 Na základ� usnesení Rady Moravskoslezského kraje ze dne 27.6.2002 (zm�na 7/2002) 

vyplývá, že ur�ení zdroj� vody pro hašení požár� je delegováno na obec, která tyto zdroje 

ur�í, povede o nich p�ehled a ten p�edá Hasi�skému záchrannému sboru Moravskoslezského 

kraje (dále jen ,,HZS MSK“), který vede p�ehled  vodních zdroj� na území kraje. Jednotlivé 

vodní zdroje lze vzájemn� kombinovat a lze je využívat pro více obcí, právnických i 

podnikajících fyzických osob, avšak se souhlasem HZS MSK. Rozmíst�ní odb�rných míst 

(hydrant�) napojených na vodovod pro ve�ejnou pot�ebu musí jeho správce projednat s HZS 

MSK. V na�ízení jsou jasn� stanoveny technické podmínky pro trvalé užívání, p�ístup a 

provozuschopnost zdroj� vody. P�i nedodržení podmínek stanovených tímto na�ízením je zde 

možnost právního postihu.  

 

9.2 Olomoucký kraj 

 Na�ízení Olomouckého kraje ze dne 19.5.2005 ur�uje zdroje k hašení požár� a 

stanovuje podmínky k jejich zabezpe�ení. Za zdroje požární vody jsou ur�eny všechny 

hydranty (nadzemní i podzemní), které leží na území kraje, p�irozené vodní zdroje a um�lé 

vodní zdroje, pokud se u nich nachází odb�rné místo a p�ístupová komunikace. V p�ípad�, že 

p�ístupová komunikace s ohledem na místní podmínky u um�lých nebo p�irozených vodních 

zdroj� není nezbytná, lze i tyto zdroje považovat za zdroje požární vody. V opa�ném p�ípad� 

nikoliv. Technické podmínky a parametry zdroj� požární vody jsou provedeny odkazem na 

p�íslušné platné technické normy. 
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9.3 Jiho�eský kraj 

 Dne 2.12.2003 vydala Rada Jiho�eského kraje na�ízení k zabezpe�ení zdroj� vody 

k hašení požár�. Toto na�ízení udává povinnost obce stanovit tyto zdroje vody pro katastrální 

území p�íslušné obce. P�ehled t�chto zdroj� a dalších zdroj� vody pro hašení požáru a jejich 

podmínky pro trvalou použitelnost má obec zapracovat do požárního �ádu obce. P�ehled o 

zdrojích vody obec poskytne krajskému ú�adu pro zpracování. Na�ízení dále ukládá povinnost 

vlastníkovi, uživateli nebo správci požárního vodovodu provád�t nejmén� jedenkrát ro�n� 

kontrolu a s výsledkem zkoušky seznámit p�íslušnou obec. Vlastník , uživatel nebo správce 

vodního zdroje je na základ� tohoto na�ízení povinen respektovat rozhodnutí obce o ur�ení 

zdroje vody k hašení požáru a strp�t omezení vyplývající z tohoto ur�ení. Nejsou ale p�itom 

dot�ena jeho práva na náhradu škody a v�cných výdaj� v souladu s ustanovením zákona o 

požární ochran�. Sou�ástí tohoto na�ízení je p�íloha s p�ehledem zdroj� vody Jiho�eského 

kraje. 

 

9.4 Ústecký kraj 

 Na�ízením Ústeckého kraje ze dne 12.11.2003 jsou ur�eny zdroje vody k hašení 

požár� p�ílohou tohoto na�ízení, ve které je uvedena obec, p�íslušné vodní zdroje spadající 

pod p�íslušnou obec, p�esné místo ur�ení a vlastník tohoto zdroje. Na�ízení definuje, co je 

považováno za zdroj vody k hašení požár� a co je to odb�rní místo. Dále ukládá povinnosti 

odpov�dným osobám, aby v p�ípad�, je-li zdrojem vody vodovod pro ve�ejnou pot�ebu, 

projednali stanovení odb�rních míst s Hasi�ským záchranným sborem Ústeckého kraje (dále 

jen ,,HZS ÚK“), p�edem projednali provád�ní prací a �inností omezujících nebo 

znemož�ujících použití zdroje vody nebo zm�nu v p�íjezdové komunikaci s HZS ÚK. 

Porušení povinností stanovených na�ízením fyzickými osobami je p�estupkem a právnickými 

a podnikajícími fyzickými osobami p�i výkonu jejich podnikatelské �innosti je jiným 

správním deliktem. 

 

9.5 Kraj Vyso�ina 

 Rada kraje Vyso�ina dne 20. kv�tna 2003 ustanovila, že zdroje vody, které jsou 

vhodné k hašení požár�, ur�ují obce a vedou o nich p�ehled na svém území. P�ehled zdroj� 

vody obce p�edávají obce Hasi�skému záchrannému sboru kraje Vyso�ina (dále jen ,,HZS 

KV“), který vede p�ehled vodních zdroj� na území kraje. Na�ízení ur�uje technické podmínky 
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pro trvalé užívání, p�íjezd, p�ístup a provozuschopnost zdroj� vody pro hašení požár�. 

Povoluje tyto zdroje vzájemn� kombinovat a užívat je pro více obcí, právnických a 

podnikajících fyzických osob se souhlasem HZS KV. Sou�ástí tohoto na�ízení je p�íloha, 

obsahující hodnoty pro výb�r a rozmis	ování požárních nádrží a hydrant�. Jedná se o 

informativní výb�r hodnot p�evzatých z 
SN 73 0873. 

 

9.6 Plze	ský kraj 

 V na�ízení Plze�ského kraje ze dne 16.4.2002 jsou stanoveny podmínky k zabezpe�ení 

zdroj� vody k hašení požár� a za pln�ní podmínek tohoto na�ízení odpovídá vlastník nebo 

uživatel vodního zdroje. Z tohoto na�ízení jsou vy�aty zdroje vody, které jsou instalovány 

v objektech (vnit�ní odb�rní místa), pro které toto na�ízení neplatí. Zdroje vody jsou uvedeny 

v dokumentaci okresu, opera�ním st�edisku HZS plze�ského kraje a územních odborech HZS 

Plze�ského kraje. Na�ízením je blíže definováno, co je odb�rní místo a jak má být navrženo 

s uvedením odkazu na p�íslušnou normu, dále pak popis zp�sobu provád�ní pravidelných 

kontrol zdroj� požární vody. Mezi ostatní povinnosti vlastníka nebo uživatele bylo zahrnuto, 

že pokud je provoz zdroj� vody zajiš	ován jiným subjektem, je vlastník nebo uživatel zdroj� 

vody pln�ní tohoto na�ízení zakotvit do smlouvy.  Posledním významným bodem bylo 

upozorn�ní na možnost právního postihu p�i nedodržení podmínek stanovených tímto 

na�ízením. 

 

9.7 Zlínský kraj 

 Usnesením Rady Zlínského kraje dne 7. �íjna 2002 bylo schváleno na�ízení kraje, 

kterým se stanoví podmínky k zabezpe�ení zdroj� vody k hašení požár�. Zm�na tohoto 

na�ízení byla provedena 5/2006. Na�ízení stanovuje povinnost kraje vést dokumentaci 

k zabezpe�ení zdroj� vody k hašení požár�, která obsahuje ur�ení t�chto zdroj�, podmínky 

jejich trvalé použitelnosti pro hašení požár� a pro záchranné práce, zejména podmínky pro 

dostupnost k tomuto zdroji a odb�r vody. Povinností obce je ur�it tyto zdroje, zajistit 

podmínky jejich trvalé použitelnosti a vše uvést v požárním �ádu obce. Dále je obec povinna 

provést nejmén� jedenkrát ro�n� kontrolu použitelnosti vodních zdroj�, které uvedla 

v požárním �ádu obce, a v p�ípad� zjišt�ní nedostatk� tyto nedostatky odstranit. Dalším 

bodem na�ízení je stanovení povinností vlastník� nebo uživatel� t�chto zdroj� vody a 

vlastník� nebo uživatel� p�ilehlých nemovitosti, které mimo jiné ur�ují zp�sob a podmínky 
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pro vstup na nemovitosti, na nichž se nachází zdroj požární vody, a podmínky trvalé 

použitelnosti t�chto zdroj� (nap�. provád�ní provozních kontrol požárn� bezpe�nostních 

za�ízení v rozsahu a zp�sobem stanovenými p�íslušnými právními p�edpisy a normativními 

požadavky). P�i nedodržení podmínek stanovených tímto na�ízením je zde možnost právního 

postihu. 

 

9.8 Karlovarský kraj 

 Zdroje vody pro hašení požár� na území Karlovarského kraje jsou ur�eny v p�íloze 

na�ízení Karlovarského kraje ze dne 7. �ervence 2003. P�íloha obsahuje seznam obcí a jejich 

p�íslušné zdroje požární vody dopln�né informacemi o jejich kapacit� a dislokaci. Na�ízení 

definuje, co je možné považovat za zdroj požární vody a odb�rné místo. Dále stanovuje 

povinnosti odpov�dné osoby, která je povinna zajistit trvale volný p�íjezd ke zdroji vody pro 

mobilní požární techniku. V p�ípad�, je-li zdrojem vody vodovod pro ve�ejnou pot�ebu, má 

tato osoba stanovit odb�rní místa po projednání s Hasi�ským záchranným sborem 

Karlovarského kraje (dále jen ,,HZS KVK“) a oznámit každé znemožn�ní použití zdroje vody 

pro ú�ely požární ochrany HSZ KVK. P�i porušení tohoto na�ízení lze postihovat odpov�dné 

osoby podle zvláštních právních p�edpis�. 

 

9.9 Královehradecký kraj 

 Na�ízením kraje ze dne 25. února 2004 se stanovují podmínky k zabezpe�ení zdroj� 

vody k hašení požár�, mimo zdroj� vody, které jsou instalovány v objektech (vnit�ní odb�rní 

místa). Zdroje vody jsou uvedeny v dokumentaci, která je uložena na opera�ním a 

informa�ním st�edisku p�íslušného územního odboru Hasi�ského záchranného sboru 

Královehradeckého kraje (dále jen ,,HZS KHK“) a na krajském opera�ním a informa�ním 

st�edisku HZS KHK. Na�ízení udává odpov�dnost obce za ur�ení zdroj� vody k hašení požár� 

a jejich trvalou použitelnost na svém území. Tyto zdroje musí obec uvést do požárního �ádu 

obce. V p�ípad� situace bránící použití vodního zdroje musí obec neprodlen� o dané 

skute�ností informovat HSZ KHK s návrhem na ur�ení náhradního zdroje. Na�ízení podrobn� 

zpracovává základní požadavky na zdroje vody, odb�rní místa, �erpací stanovišt�, stanovení 

vodního zdroje, jeho udržování a provozní kontroly. Sou�ástí na�ízení jsou t�i p�ílohy 

(
erpací stanovišt� – podrobný popis pro jeho zbudování; Ur�ení zdroje vody k hašení požár� 

a jeho udržování; Zásady pro výb�r a rozmis	ování nádrží a hydrant�). 
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9.10 Liberecký kraj 

 Na�ízení Libereckého kraje ze dne 4. listopadu 2003, kterým se m�ní na�ízení 

Libereckého kraje �. 3/2002, uvádí, že dokumentaci k zabezpe�ení zdroj� vody k hašení 

požár� vede Hasi�ský záchranný sbor kraje. Dokumentace obsahuje ur�ení vodních zdroj�, 

podmínky jejich trvalé použitelnosti pro hašení požár� a pro záchranné práce, zejména 

podmínky pro dostupnost k tomuto zdroji a pro od�r vody, a zp�sob zabezpe�ení stanovených 

podmínek. Na�ízení dále up�es�uje co je považováno za zdroj vody pro hašení požár�, 

vymezuje povinnosti vlastník�, správc� nebo uživatel� t�chto zdroj�, stanovuje podmínky pro 

vstup na nemovitosti s vodním zdrojem a podmínky pro trvalé zabezpe�ení použitelnosti 

t�chto zdroj�. 

 

 

10 STANOVENÍ ZÁSAD PRO UR�ENÍ ZDROJ� VODY PRO HAŠENÍ 

POŽÁR� 

10.1 Nastín�ní hlavních problém� v oblasti zabezpe�ení a 

dokumentaci zdroj� požární vody 

 Na základ� rozboru a porovnání jednotlivých na�ízení kraj� a po prostudování 

souvisejících právních p�edpis� a norem docházíme k záv�ru, že n�které podmínky pro 

zabezpe�ení vody k hašení požár� a povinnosti vztahující se k vlastníkovi, provozovateli, 

uživateli, p�íp. správci vodního zdroje nejsou jednozna�n� ur�eny. Tyto nejasnosti mohou 

v praxi komplikovat využití vodních zdroj� pro požární ú�ely a kontrolu správních ú�ad� na 

úseku požární ochrany.  

 

10.1.1 Provoz a kontroly vodních zdroj� 

V n�kterých p�ípadech není nap�íklad zcela jasné, kdo p�ímo zodpovídá za provoz, 

funk�nost a kontroly vodních zdroj�. Tento problém ne�eší ani zákon o požární ochran�. Vždy 

jsou uvedeny povinnosti vztažené na vlastníka, provozovatele pop�. správce zdroje vody, ale 

není již stanoveno, kdo za dodržování stanovených podmínek zodpovídá v p�ípad�, je-li nap�. 

vlastníkem zdroje vody obec a uživatelem n�kdo jiný. V tomto p�ípad� by m�lo na�ízení kraje 
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obsahovat poznámku na to, že ve smlouv� o pronájmu bude ustanoveno, kdo zodpovídá za 

dodržování ustanovení uvedených v na�ízení kraje, a že je nutno tuto skute�nost oznámit HZS 

kraje pro ú�ely provád�ní kontrol, nebo by m�lo na�ízení obsahovat p�esné ur�ení, kdo bude 

za dodržování podmínek uvedených v na�ízení kraje zodpovídat.  

 

10.1.2 Ur�ení zdroj� vody vhodných k hašení požár� 

Na základ� a v mezích zákona o požární ochran� má Rada kraje povinnost stanovit 

na�ízením kraje podmínky k zabezpe�ení zdroj� vody k hašení požár� a tyto zdroje ur�it. 

Výklad tohoto ustanovení ze zákona o požární ochran� je však v každém kraji chápán jinak, 

p�edevším pak �ást stanovující ur�ení zdroj� vody k hašení požár�. Není p�esn� vymezeno, 

kdo má tedy p�ímo ur�it zdroje vody. V n�kterých krajích je tohle ustanovení chápáno jako 

povinnost rady kraje zdroje vody ur�it a vést o nich dokumentaci (p�íp. tuto dokumentaci 

p�iložit k na�ízení kraje), nebo ur�it zdroje vody tím, že je uložena povinnost obci ur�it zdroje 

vody, vést o nich dokumentaci a o jejím ur�ením informovat HZS kraje, který vede p�ehled 

vodních zdroj� na území kraje. 

 Výše uvedená varianta s delegováním ur�ení zdroj� požární vody na obec se zdá 

prakti�t�jší z d�vodu povinností obce v samostatné p�sobnosti (viz. kapitola 8.2). Jedná se o 

povinnost obce zabezpe�it zdroje požární vody pro hašení požár� a zabezpe�ení jejich trvalé 

použitelnosti a vydání obecn� závazné vyhlášky ,,Požární �ád obce“, ve které obec uvede 

p�ehled o zdrojích vody pro hašení požár� a podmínky jejich trvalé použitelnosti. 

Z povinností obce v samostatné p�sobnosti tedy vyplývá, že musí zdroje vody pro hašení 

požáru ur�it v každém p�ípad�, aniž by jí tuto povinnost ukládalo na�ízení kraje k zabezpe�ení 

zdroj� vody k hašení požár�.  

 Je proto vhodné této provázanosti využít a také využít místních znalostí obce o 

vodních zdrojích využitelných pro požární ú�ely. 

 

10.1.3 Odkaz na �eské technické normy v na�ízení kraje 

 V p�ípad�, že je povinnost ur�ení zdroj� požární vody delegováno na�ízením na obec, 

je vhodné v na�ízení uvést základní podmínky, které musí spl�ovat vodní zdroj, aby mohl být 

využitelný pro požární ú�ely (nap�. stanovení minimálního statického p�etlaku u nadzemních 

a podzemních hydrant�, vzdálenosti a parametry hydrant�, vzdálenosti zdroj� vody od 

objekt�, nejmenší obsah zdroje, �erpací stanovišt�, zp�sob ozna�ování zdroj� požární vody 
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apod.). V p�ípad� odkazu na podrobnosti vztažené na zdroje požární vody uvedené v �eských 

technických normách docházíme k problému, že si obec musí zajistit alespo� základní �eské 

technické normy zabývající se zdroji požární vody a zásobováním požární vodou. To však 

p�ináší pro obec jisté finan�ní náklady.  

 �ešením tohoto problému je v na�ízení uvést základní technické údaje pro výb�r a 

podmínky provozuschopnosti vodních zdroj� využitelných pro požární ú�ely a uvést možnost 

nahlédnutí do p�íslušných technických norem na HSZ kraje v pracovních dnech, p�ípadn� 

možnosti konzultace výb�ru vhodného vodního zdroje s HZS kraje.  

 

10.1.4 Vnit�ní odb�rná místa 

 Pro snazší ur�ení vodních zdroj� je vhodné v na�ízení kraje uvést, co je považováno 

pro ú�ely daného na�ízení za zdroje požární vody a stanovit podmínky pro jejich výb�r a 

trvalé použití. Pro ú�ely na�ízení kraje jsou uvažovány za zdroje požární vody zejména vn�jší 

odb�rní místa (nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa, vodní 

toky, p�irozené a um�lé nádrže na vodu apod.). Bylo by tedy vhodné uvést do na�ízení kraje, 

že se toto na�ízení nevztahuje na vnit�ní odb�rní místa (osazená hadicovými systémy) z 

toho d�vodu, že vnit�ní odb�rní místa se z�izují zejména k provedení prvotních hasebních 

prací p�ed p�íjezdem jednotek požární ochrany a ne k zásobování vodou mobilní požární 

techniky p�i zásahu. Provedení vnit�ních odb�rných míst, podmínky jejich provozu a kontrol 

jsou uvedeny v norm� 
SN 73 0873 (viz. kapitola 8.4 Povinnosti vlastníka, uživatele vodního 

zdroje). 

 

10.1.5 P�estupky a správní delikty  

 Na záv�r na�ízení kraje je vhodné uvést do �ásti o p�estupcích sank�ní ustanovení, 

které jasn� uvádí možnost právního postihu pro p�ípad nedodržení povinností ustanovených 

na�ízením kraje a dalšími právními p�edpisy o zdrojích vody fyzickými, právnickými a 

podnikajícími fyzickými osobami. P�i zpracování na�ízení kraje je nutné brát v úvahu soulad 

tohoto na�ízení s platnou legislativou. 
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11 NÁVRH OPTIMÁLNÍHO NA�ÍZENÍ KRAJE, KTERÝM SE STANOVÍ 

PODMÍNKY K ZABEZPE�ENÍ ZDROJ� VODY K HAŠENÍ POŽÁR� 

 Pro maximální možnost využití dokumentace o vodních zdrojích pro ú�ely požární 

ochrany na území kraje i celé 
eské republiky je pot�ebné v jednotlivých na�ízeních kraj� 

sjednotit podmínky a požadavky pro ur�ení vodních zdroj� a stanovit zp�sob zabezpe�ení 

jejich trvalé použitelnosti. Dále je t�eba stanovit zp�sob p�edání informací o vodních zdrojích 

ur�ených obcí Hasi�skému záchrannému sboru kraje, který povede dokumentaci s p�ehledem 

vodních zdroj� na území kraje. 

 Návrh optimálního na�ízení kraje k zabezpe�ení zdroj� vody k hašení požáru je 

uveden v p�íloze �. 6. Tento návrh je p�edevším �ešen z hlediska organiza�ního a technického 

zabezpe�ení zdroj� požární vody. Jeho právní stránka by m�la být projednána s odborníky na 

právní problematiku.  

 

11.1 Návrh systému pro ur�ení zdroj� vody pro hašení 

 Navrhovaný systém pro ur�ení zdroj� vody k hašení požáru p�edpokládá, že v rámci 

kraje bude schváleno na�ízení kraje uvedené v p�íloze �. 6, které stanovuje povinnost obce 

ur�it zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje vody pro hašení požáru, o t�chto zdrojích 

vést p�ehled a tento p�ehled p�edat Hasi�skému záchrannému sboru kraje, který povede 

p�ehled o vodních zdrojích na území kraje. 

 P�edání p�ehledu o zdrojích vody provede obec pomocí internetové aplikace 

,,ZDROJE VODY“, která bude umíst�na na webových stránkách HZS p�íslušného kraje, 

p�íklad uvádí obr. 23. 
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Obr. 23: Umíst�ní internetové aplikace na webových stránkách HZS Jmk (vzor)  

 

11.1.1 P�ihlášení do aplikace Zdroje vody 

 Každá obec obdrží od HZS kraje p�íslušné p�ihlašovací jméno a heslo pro p�ihlášení 

do této aplikace, která slouží pro p�edání informací o zdrojích vody na katastru dané obce a 

také pro každoro�ní informování HZS kraje o provozuschopnosti t�chto vodních zdroj�. 

 Po spušt�ní aplikace se na internetové stránce objeví p�ihlašovací tabulka, do které 

odpov�dný pracovník pov��ený obcí zadá p�íslušné p�ihlašovací jméno a heslo pro p�ístup do 

aplikace. Také musí vybrat, zda chce pomocí aplikace zadávat informace o zdrojích vody, 

nebo jen zaslat formulá� o provedení pravidelné zkoušky provozuschopnosti zdroj� vody. 

P�ihlašovací jméno a heslo je jedine�né pro p�íslušnou obec, proto se dále nemusí vypl�ovat 

údaje o p�íslušné obci. Ty budou na�teny ze systému po p�ihlášení na základ� p�ihlašovacího 

jména. Zobrazení stránky pro p�ihlášení do aplikace uvádí obr. 24. 
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Obr. 24: Stránka pro p�ihlášení do aplikace Zdroje vody (vzor) 

 

11.1.2 Ur�ení zdroj� vody 

 Po p�ihlášení do aplikace se nám zobrazí jednoduchý formulá� pro zadávání informací 

o zdrojích vody (viz obr. 25). V hlavi�ce formulá�e jsou automaticky p�ednastaveny základní 

informace a kontaktní údaje o dané obci, pro niž jsou zdroje vody ur�ovány. 

 Zadávání informací o zdrojích vody se zadává jednoduchým zp�sobem v bloku ,,Zdroj 

vody“. Zde m�žeme zvolit o jaký druh vodního zdroje se jedná, p�ípadn� tento výb�r slovn� 

doplnit p�esnou specifikací vodního zdroje (u p�írodního nebo jiného zdroje vody). Další 

informace o vodních zdrojích, které v tomto bloku vypl�ujeme, jsou kapacita, vydatnost, 

adresa, místo ur�ení a sou�adnice GPS vodního zdroje. Pokud neznáme p�esné ur�ení GPS 

sou�adnic vodního zdroje, m�žeme v této aplikaci využít nástroje, který nám tyto sou�adnice 

ur�í. Nástroj pro ur�ení GPS sou�adnic pracuje tak, že na map� vyhledáme zdroj vody (jeho 

odb�rní místo) a kliknutím na mapu v místech jeho odb�rního místa se nám automaticky 

sou�adnice ur�í a aplikace automaticky vyplní pole s GPS sou�adnicemi. 
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Po zadání všech údaj� o jednom zdroji vody se tyto informace p�idají do seznamu 

zdroj� vody stisknutím tla�ítka ,,P�idat do seznamu zdroj� vody“. Následn� se nám námi 

nadefinovaný zdroj vody objeví v seznamu. Dalším krokem je stisknutí tla�ítka ,,Vymazat“, 

které nám vymaže zadávací pole, a m�žeme zadávat informace o dalším zdroji stejným 

zp�sobem. 

V p�ípad�, že máme již zdroj vody v seznamu zdroj� vody a zjistíme, že je nesprávn� 

zadán, m�žeme jej odstranit tím, že p�íslušný zdroj vody v seznamu ozna�íme (zatrhnutím) a 

stiskneme tla�ítko ,,Smazat zatržené“. Výše uvedeným zp�sobem pak zdroj op�t se správnými 

údaji p�idáme zp�t do seznamu. 

Posledním krokem je vypln�ní jména, p�íjmení a kontaktního telefonu na osobu, která 

byla obcí pov��ena zadáním informací o zdrojích vody do aplikace a stvrzení, že všechny 

informace uvedené ve formulá�i odpovídají skute�nosti. 

Stisknutím na tla�ítko ,,Odeslat formulá�“ se informace uloží do aplikace pro další 

zpracování Hasi�ským záchranným sborem kraje, aplikace se uzav�e a odhlásí uživatele. 

 

11.1.3 Kontrola použitelnosti zdroj� vody 

 Další funkcí aplikace je p�edání informace o každoro�ním provedení kontroly 

provozuschopnosti vodních zdroj� v katastru p�íslušné obce. Tuto povinnost obci ukládá 

na�ízení kraje uvedené v p�íloze �. 6. 

 P�edání informací spo�ívá ve spušt�ní aplikace Zdroje vody v p�íslušném módu (p�i 

p�ihlašování se p�epne mód aplikace z ,,Ur�ení zdroj� vody“ na ,,Kontrola použitelnosti 

zdroj� vody“ viz obr. 24). Po p�ihlášení se nám zobrazí formulá� pro potvrzení použitelnosti 

zdroj� vody. Obcí pov��ená osoba provede v seznamu zdroj� vody kontrolu všech uvedených 

informací a v p�ípad�, že je vše v seznamu v po�ádku a p�i kontrole použitelnosti vodních 

zdroj� nebyly shledány žádné nedostatky, m�že tento formulá� po stvrzení použitelnosti, 

vypln�ní svého jména, p�íjmení, kontaktního telefonu a data provedení kontroly použitelnosti 

vodních zdroj� odeslat stisknutím tla�ítka ,,Odeslat formulá�“. Odesláním formulá�e se 

aplikace uzav�e a odhlásí uživatele. 

 V p�ípad�, že informace zadané v seznamu zdroj� vody nejsou v po�ádku, postupuje 

se dle p�edchozí kapitoly (11.1.2 Ur�ení zdroj� vody), kde lze v zadávacím módu aplikace 

informace opravit. O provedených zm�nách je vhodné informovat p�íslušný HZS kraje. 
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11.1.4 Výstupy dat z aplikace Zdroje vody 

 HZS kraje vede p�ehled vodních zdroj� na území kraje formou seznamu vodních 

zdroj� kraje a p�enesením informací z tohoto seznamu do programu GIS IZSAE. Tento 

seznam je automaticky generovaný aplikací Zdroje vody a p�ístupný pro ú�ely HZS kraje. 

 Odesláním formulá�e o provedení každoro�ní kontroly použitelnosti zdroj� vody se 

tento formulá� odešle formou e-mailu na odd�lení prevence HZS kraje pro ú�ely kontrolní 

�innosti.  
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Obr. 25: Formulá� pro zadávání informací o zdrojích vody (vzor) 
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Obr. 26: Formulá� pro zaslání informace o provedení kontroly použitelnosti (vzor) 
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12 IMPLEMENTACE ZÍSKANÝCH INFORMACÍ DO GIS NA KOPIS 

12.1 Ur�ení vodních zdroj� GIS na KOPIS 

Hasi�ský záchranný sbor využívá na svých opera�ních a informa�ních st�ediscích 

mapové podklady, které slouží pro snazší ur�ení místa mimo�ádné události, k rychlému 

získání informací o možnosti dopravy jednotek požární ochrany na místo ur�ení a následn� 

k získání pot�ebných informací o místu zásahu a jeho okolí. K podstatným informacím, 

zvlášt� p�i požáru, pat�í poloha vodních zdroj� využitelných pro ú�ely požární ochrany. 

 Pro práci s mapovými podklady a jejich prohlížení slouží program GIS IZSAE od 

firmy T-mapy, spol. s.r.o., který na základ� zapnutí p�íslušných vrstev zobrazuje informace 

vedené v systému map. Na obr. 27 je zobrazena mapa Brna spole�n� s uvedením odb�rních 

míst (nadzemní, podzemní, obecný hydrant) a nejkratší vzdáleností t�chto míst z místa ur�ení. 

 

 
Obr. 27: Zobrazení mapových vrstev v programu GIS IZSAE 
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 Vytvá�ení vrstev a objekt� v mapových podkladech se provádí v programu ARC GIS 

(viz obr. 28), který má k dispozici širokou paletu nástroj� pro vytvá�ení, úpravy a správu 

mapových podklad�. 

 

 
Obr. 28: Program ARC GIS 

 

Do nov� vytvo�ené vrstvy zadáváme GPS sou�adnice objekt� stejného druhu. Pro 

zadávání jednotlivých bod� m�žeme vyžít bu� sou�adnicový systém S-JTSK  

(sou�adnice X,Y) využívaný pro zobrazení v 
R, nebo sou�adnicový systém WGS-84 

(sou�adnice definované zem�pisnou délkou a ší�kou) využívaný ve sv�t�. Výsledný vzhled 

jednotlivé vrstvy pak m�že nap�íklad pro podzemní hydranty vypadat následovn�  

(viz. obr. 29). 
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Obr. 29: Zobrazení vrstvy ,,podzemní hydranty“ 

 

Vstupní data pro zobrazení jednotlivé vrstvy jsou uvedeny v souboru typu ,,shapefile“, 

který obsahuje informace o všech bodech dané vrstvy. Základní informace o jednotlivých 

bodech jsou jejich sou�adnice, p�i�emž ke každému bodu je možné p�i�adit libovolnou 

dopl�ující informaci, která se nám p�i prohlížení daného bodu zobrazí. Jedna vrstva pak 

obsahuje t�i základní podsoubory (p�ípony dbf, shp, shx), v nichž jsou data o vrstv� uložena. 

 

12.2 Využití informací získaných z aplikace Zdroje vody 

 Odesláním formulá�e pro ur�ení zdroj� vody z internetové aplikace Zdroje vody se 

vytvo�í výstupní datový soubor (tabulka seznam zdroj� vody), který bude odeslán ke 

zpracování na krajské opera�ní a informa�ní st�edisko. Výstupní soubor m�že mít podobu 

tabulky programu MS Excel, který posta�í pro vhodné na�tení informací o zdrojích vody do 

programu ARC GIS, který z ní automaticky na základ� sou�adnic z tabulky vytvo�í novou 

vrstvu zdroje vody. Jednotlivé dopl�ující informace o zdrojích vody (druh, vydatnost, apod.) 

budou také automaticky jednotlivým zdroj�m vody ve vrstv� p�i�azeny. 
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 Tímto systémem bude mít pracovník zodpovídající za správu GIS na KOPISu 

zabezpe�en dostatek informací pro zapracování všech zdroj� vody využitelných pro požární 

ú�ely na území kraje.  

V rámci aplikace Zdroje vody a p�enesením informací do programu GIS IZSAE bude 

veden HZS kraje p�ehled o všech zdrojích vody na území kraje. 
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13 ZÁV�R 

Cílem této diplomové práce bylo vytvo�it jednotný dokument, který by komplexn� 

�ešil problematiku se zabezpe�ením zdroj� požární vody. Pro možné využití vodních zdroj� 

pro požární ú�ely je nutné vysv�tlit a správn� pochopit základní legislativu v oblasti požární 

ochrany, která stanovuje základní požadavky na tyto zdroje vody a ukládá povinnosti 

majitel�m, uživatel�m nebo provozovatel�m t�chto zdroj�. 

 Je nutné si uv�domit, že pro správné využití vodních zdroj� pro hašení požár� nesta�í 

jen �ešit ur�ení a zabezpe�ení t�chto zdroj�, ale také návaznost na možnosti využití t�chto 

zdroj� s ohledem na sou�asné vybavení jednotek požární ochrany a taktické postupy p�i �ešení 

mimo�ádných událostí. 

 Po podrobném prostudování technických norem, které se zabývají zabezpe�ením 

zdroj� požární vody, narážíme na problémy ve vztahu odb�rního místa a sou�asného 

provedení a vybavení požární techniky. Jedním z problém� je možnost využití plnicích míst 

jako zdroje požární vody z d�vodu, že n�které nov� vyráb�né CAS nejsou opat�eny otvorem 

pro horní pln�ní, které se v p�ípad� plnicích míst p�edpokládají. Dalším problémem je vztah 

mezi technickým provedením požárních studen (jejich konstruk�ní rozm�ry) a možnou sací 

výškou požárních �erpadel. Po provedení analýzy bylo zjišt�no, že sou�asné požární studny, 

které upravuje �eská technická norma, nelze efektivn� využít jako zdroj požární vody.  

 V návaznosti na efektivní využití vn�jších odb�rních míst bylo zjišt�no, že na �eském 

trhu jsou k dispozici nadzemní hydranty opat�ené dolním výtokem, který umož�uje v�tší 

pr�tok vody a tím i rychlejší pln�ní CAS. Dolní výtok hydrantu je však opat�en spojkou  

DIN – 110 mm, která umož�uje p�ímé napojení sacích hadic. Požární technika v 
R není 

standardn� vybavena sacími hadicemi s DIN spojkami, a proto by bylo vhodné do výbavy 

požárních automobil� za�adit p�echod DIN / šroubení na sací hadice, aby bylo možné dolní 

výtok hydrant� využívat. 

 Na základ� rozboru a porovnání jednotlivých na�ízení kraj�, kterými jsou stanoveny 

podmínky k zabezpe�ení zdroj� vody k hašení požár�, a po prostudování souvisejících 

právních p�edpis� a norem docházíme k záv�ru, že n�které podmínky pro zabezpe�ení vody 

k hašení požár� a povinnosti vztahující se k vlastníkovi, provozovateli, uživateli, p�íp. správci 

vodního zdroje nejsou jednozna�n� ur�eny. Tyto nejasnosti mohou v praxi komplikovat 

využití vodních zdroj� pro požární ú�ely a kontrolu správních ú�ad� na úseku požární 

ochrany. 
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 Z tohoto d�vodu bylo v této diplomové práci zpracováno optimální na�ízení kraje, 

které slouží jako vzor na�ízení pro oblast zabezpe�ení a ur�ení zdroj� požární vody. Toto 

na�ízení je nastaveno tak, aby bylo co možná nejefektivn�ji využito právních vztah� a 

povinností orgán� státní správy, samosprávy a dalších subjekt� a dále p�itom bylo využito 

t�chto povinností k získání informací o zdrojích požární vody na území kraje. 

 K tomuto ú�elu je v rámci optimálního na�ízení kraje zakomponována internetová 

aplikace pro ur�ování zdroj� požární vody, jejíž princip je v diplomové práci podrobn� 

popsán. Pomocí této aplikace budou obce ur�ovat a zadávat informace o zdrojích požární 

vody na p�íslušném katastrálním území obce a tyto informace budou zasílat ke zpracování 

Hasi�skému záchrannému sboru kraje. HZS kraje bude informace o zdrojích požární vody 

dále zpracovávat a využívat ve svém geografickém informa�ním systému. 

 Získání informací o zdrojích požární vody na území kraje pro Hasi�ský záchranný 

sbor neznamená jen získání p�ehledu pro ú�ely kontroly pln�ní povinností obcí, ale také 

významnou informa�ní podporu v rámci geografického informa�ního systému p�i zdolávání 

mimo�ádných událostí. 
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14 SEZNAM ZKRATEK 

B 75  Požární hadice, 75 mm 

C 52  Požární hadice, 52 mm 

CAS   Cisternová automobilová st�íka�ka 


R  
eská republika 

GIS   Geografický informa�ní systém 

GPS  Globální polohový systém 

HZS KHK  Hasi�ský záchranný sbor Královehradeckého kraje 

HZS KV  Hasi�ský záchranný sbor kraje Vyso�ina 

HZS KVK  Hasi�ský záchranný sbor Karlovarského kraje 

HZS MSK  Hasi�ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

HZS ÚK  Hasi�ský záchranný sbor Ústeckého kraje 

HZS   Hasi�ský záchranný sbor 

JPO   Jednotka požární ochrany 

KOPIS  Krajské opera�ní a informa�ní st�edisko 

MU   Mimo�ádná událost 

NK   Na�ízení kraje 

PO   Požární ochrana 

UNL   Únik nebezpe�né látky 
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P�íloha �. 1 – Seznam nadzemních hydrant� m�sta Prost�jov 
 

Sou�adnice Obec/�ást Ulice Orient. / 
domovní �. X Y 

Q 
[l/min] 

1 Prost�jov Boženy N�mcové 15 3792 1134580.975 559511.54 1600 
2 Držovice Fibichova     1131727.908 556751.351 700 
3 Prost�jov Dvo�ákova 12 1924 1134684.007 557799.687 400 

4 Prost�jov Olomoucká x Edvarda 
Valenty     1133140.814 557977.401 700 

5 PV / Krasice Zahradní x Lu�ní     1133873.75 560654.583 800 
6 Prost�jov Finská x Belgická     1133801.39 560211.144 1800 
7 Prost�jov Winklerova 49 2272 1134337.531 557633.823 800 
8 Prost�jov Zrzavého 18 3995 1133288.711 559936.124 1800 
9 Prost�jov Kojetínská     1134919.282 557003.032 1600 
10 Prost�jov Komenského     1134114.671 558486.003 1000 
11 Prost�jov Mánesova 2a 893 1134046.471 559130.269 200 
12 Prost�jov nám. Hrdin� 7 2585 1133837.484 557851.791 200 
13 Prost�jov nám. TGM 5 22 1133922.533 558524.672 1300 
14 Prost�jov Vojá�kovo nám.     1133818.623 558269.176 1000 
15 Prost�jov Nerudova 65 3472 1133357.837 559393.644 900 
16 Prost�jov Olympijská 13 4326 1132528.89 558996.182 600 
17 Prost�jov Mlýnská 12 914 1133965.41 558925.277 1300 
18 Prost�jov Plumlovská     1133780.268 560027.942 2100 
19 Prost�jov Rumunská 27 1361 1134485.387 558891.904 300 
20 Prost�jov sídl. Svobody 26 3525 1134126.834 56004.919 1300 
21 PV / Vrahovice sídl. Svornosti     1133382.288 556896.111 600 
22 Prost�jov Školní     1133762.326 558658.853 800 
23 Prost�jov Jungmanova     1133942.179 559657.486 1600 
24 PV / Vrahovice Vrahovická 87 327 1133518.953 556598.608 1200 
25 Prost�jov Kostelecká x U stadionu     1133040.948 558947.891 2100 
26 Prost�jov Krasická     1134409.692 560423.678 900 
27 Prost�jov Plumlovská (Interspar)     1133592.329 561006.502 2100 
27 Prost�jov Plumlovská (Interspar)     1133629.192 560726.075 2100 
28 Prost�jov Újezd 19 2169 1134117.282 558110.31 400 

 
 
 

 
Nadzemní hydranty s dolním výtokem 



 

P�íloha �. 2 – Technické parametry vybraných plovoucích �erpadel 
 
 
P�enosné plovoucí �erpadlo PH-1200-GCV 
 

Motor:   Honda GCV 190 
Typ �erpadla:  odst�edivé - hliníková sk�í� 
Plovák:   polyetylénový monolit 
Max. pr�tok:   1380 l.min-1 
Max. výtla�ná výška: 20 m 
Rozm�ry:   820 x 600 x 200 mm 
Hmotnost:   9,3 kg 

 
 
 
P�enosné plovoucí �erpadlo PH-Cyklon 2/1500 

 
Motor:   Honda GXV 390 
Typ �erpadla:  odst�edivé - hliníková sk�í� 
Plovák:   polyetylén / polyuretan 
Max. pr�tok:   1540 l.min-1 
Max. výtla�ná výška: 55 m 
Rozm�ry:   1030 x 740 x 470 mm 
Hmotnost:   56 kg 

 
 
 
P�enosné plovoucí �erpadlo AMPHIBIO 800 GXV 160 
 

Motor:   Honda GXV 160 
Typ �erpadla:  odst�edivé - hliníková sk�í� 
Plovák:   polyetylén / polyuretan 
Max. pr�tok:   900 l.min-1 
Max. výtla�ná výška: 17 m 
Rozm�ry:   700 x 560 x 395 mm 
Hmotnost:   27,7 kg 

 
 
 
P�enosné plovoucí �erpadlo AMPHIBIO 1500 GXV 390 

 
Motor:   Honda GXV 390 
Typ �erpadla:  odst�edivé - jednostup�ové 
Plovák:   polyetylén / polyuretan 
Max. pr�tok:   1500 l.min-1 
Max. výtla�ná výška: 55 m 
Rozm�ry:   750 x 850 x 490 mm 
Hmotnost:   50,9 kg 

 
  



 

P�íloha �. 3 – Nejv�tší vzdálenosti vn�jších odb�rných míst dle �SN 73 0873 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydrant 4) Výtokový 
stojan Plnicí místo �íslo 

položky 
Druh objektu a jeho mezní 

plocha požárního úseku S v m2 
Od objektu / mezi sebou, v metrech 3) 

Vodní tok 
nebo nádrž 
od objektu, 
v metrech 

1 

Rodinné domy do zastav�né 
plochy S � 200 a nevýrobní 
objekty (krom� sklad�) do 
plochy S1) 

� 120 

200 / 400 
(300 / 500) 600 / 1200 3000 / 6000 600 

2 

Nevýrobní objekty o ploše  
120 < S1) � 1000; výrobní 
objekty a sklady do plochy   
S1) � 500; �erpací stanice 
kapalných a zkapaln�ných 
plynných pohonných hmot 

150 / 300 
(300 / 500) 600 / 1200 2500 / 5000 600 

3 

Nevýrobní objekty o ploše  
1000 < S1) � 2000;  
výrobní objekty a sklady o ploše  
500 � S1) � 1500; otev�ená 
technologická za�ízení do 
plochy  S1) � 1500 

150 / 300 
(250 / 450) 500 / 1000 2000 / 4000 500 

4 

Nevýrobní objekty o ploše  
S1) � 2000; výrobní objekty, 
sklady a otev�ená technologická 
za�ízení do plochy  S1) � 1500 

100 / 200 
(200 / 350) 400 / 800 1500 / 3000 400 

5 
Objekty s vysokým požárním 
zatížením2) (p > 120 km.m-2) a 
sou�asn� s plochou  S1) � 2500 

100 / 200 
(200 / 350) 300 / 600 1000 / 2000 300 

1) Plocha S v m2 p�edstavuje plochu požárního úseku ( u vícepodlažních úsek� je dána sou�tem 
ploch užitných podlaží). 
2) U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení p�ihlížet. 
3) Bez dalšího pr�kazu (nap�. analýzou zdolávání požáru, dle �SN 73 0873 p�ílohy B) nesmí být u 
dispozi�n� rozlehlých objekt� vn�jší odb�rní místa vzdálena od všech míst, kde existuje možnost 
ho�ení požárního zatížení, více než 600m. 
4) Hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz �SN 73 0873 p�íloha B) 



 

P�íloha �. 4 – Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odb�ru vody a obsahu nádrže dle 
�SN 73 0873 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�íslo 
položky 

Druh objektu a jeho mezní 
plocha požárního úseku S v m2 

Potrubí 
DN  

v mm 

Odb�r Q (l.s-1) 
pro v =0,8 m.s-1 

(doporu�ená 
rychlost) 

Odb�r Q (l.s-1) 
pro v =1,5m.s-1 

(s požárním 
�erpadlem)3) 

Obsah 
nádrže 
požární 

vody v m3 

1 

Rodinné domy do zastav�né 
plochy S � 200 a nevýrobní 
objekty (krom� sklad�) do 
plochy S1) 

� 120 

80 4 7,5 14 

2 

Nevýrobní objekty o ploše  
120 < S1) � 1000; výrobní 
objekty a sklady do plochy   
S1) � 500; �erpací stanice 
kapalných a zkapaln�ných 
plynných pohonných hmot 

100 6 12 22 

3 

Nevýrobní objekty o ploše  
1000 < S1) � 2000;  
výrobní objekty a sklady o ploše  
500 � S1) � 1500; otev�ená 
technologická za�ízení do 
plochy  S1) � 1500 

125 9,5 18 35 

4 

Nevýrobní objekty o ploše  
S1) � 2000; výrobní objekty, 
sklady a otev�ená technologická 
za�ízení do plochy  S1) � 1500 

150 14 25 45 

5 
Objekty s vysokým požárním 
zatížením2) (p > 120 km.m-2) a 
sou�asn� s plochou  S1) � 2500 

200 25 40 72 

1) Plocha S v m2 p�edstavuje plochu požárního úseku ( u vícepodlažních úsek� je dána sou�tem 
ploch užitných podlaží). 
2) U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení p�ihlížet. 
3) U hasebního zásahu lze p�ipojením mobilní techniky na hydrant p�ekro�it doporu�enou rychlost 
proud�ní vody v potrubí (v = 0,8 m.s-1) až na hodnotu v = 2,5 m.s-1, aby se zabránilo ,,kavita�nímu“ 
režimu p�i provozu požárního �erpadla vlivem zvýšených hydraulických ztrát byla pro ú�ely této 
normy navržena nižší hodnota rychlosti, a to v = 1,5 m.s-1. 



 

P�íloha �. 5 – Srovnání jednotlivých na�ízení kraj� dle stanovených kritérií 
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St�edo�eský kraj xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Jiho�eský kraj NE ANO ANO ANO ANO NE ANO NE NE 

Plze�ský kraj ANO NE NE ANO ANO NE NE ANO ANO 

Karlovarský kraj ANO NE ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO 

Ústecký kraj ANO NE ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO 

Liberecký kraj ANO NE NE ANO ANO NE ANO ANO ANO 

Královehradecký kraj NE ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Pardubický kraj xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Kraj Vyso�ina NE ANO NE ANO ANO ANO ANO NE NE 

Jihomoravský kraj xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Olomoucký kraj ANO NE NE ANO NE NE NE ANO NE 

Zlínský kraj NE ANO NE ANO ANO NE ANO ANO ANO 

Moravskoslezský kraj NE ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

 
Legenda: 
xxx  Dosud nebylo na�ízení kraje vydáno (ke dni 15. února 2010) 
ANO   Na�ízení kraje obsahovalo kritérium srovnání 
NE  Na�ízení kraje neobsahovalo v pot�ebném rozsahu kritérium srovnání 
 
 
Kritéria srovnání: 
 
Rada kraje (HZS) ur�uje zdroje vody – Rada kraje stanoví podmínky k zabezpe�ení 
zdroj� k hašení požár� a tyto zdroje ur�í. 
 
Obec ur�uje zdroje vody – Rada kraje stanoví podmínky k zabezpe�ení zdroj� k hašení 
požár�, ur�ení zdroj� vody je v na�ízení delegováno na obec, která tyto zdroje ur�í. 
 
P�ímé ur�ení zdroje v na�ízení kraje (poloha) – Na�ízení kraje obsahuje p�ílohu 
s p�ehledem zdroj� na území kraje. 
 



 

Nep�ímé ur�ení zdroje (co je vodní zdroj) – Na�ízení obsahuje popis, vysv�tlující co je 
považováno za zdroj vody ur�ený k hašení požár�. 
 
Ur�ení provozuschopnosti zdroje v na�ízení kraje – Na�ízení obsahuje povinnosti 
vztahující se zabezpe�ení provozuschopnosti zdroje vody, jeho udržování, pravidelných 
kontrol a �ešení v p�ípad� poruchy nebo odstavení vodního zdroje. 
 
Ur�ení technických podmínek pro užívání zdroje v NK – V na�ízení kraje jsou 
uvedeny technické podmínky k zabezpe�ení zdroj� vody, hodnoty p�evzaté z norem a 
technické dokumentace (nap�. uvedení min. tlak�, pr�tok�, vydatností, vzdáleností vodních 
zdroj� apod.). 
 
Ur�ení p�íjezdu a p�ístupu ke zdroji v NK – Na�ízení kraje obsahuje podmínky pro 
p�íjezd a p�ístup ke zdroji vody. 
 
Ur�ení podrobností odkazem na p�íslušné normy – Na�ízení kraje se odkazuje na 
hodnoty a podmínky uvedené v p�íslušných technických normách. 
 
Sankce za nedodržení ustanovení – Na�ízení kraje �eší sank�ní ustanovení pro p�ípad 
nedodržení podmínek uvedených v daném na�ízení kraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P�íloha �. 6 – Na�ízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpe�ení zdroj� vody 
k hašení požáru (vzor dokumentu) 
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NA�ÍZENÍ 
 

………………. kraje ze dne ……………. , kterým se stanoví podmínky k zabezpe�ení 
zdroj� vody k hašení požár� 

 
Rada ……………. kraje vydává na základ� § 27 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona �. 133/1985 
Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) 
zákona �. 129/2000 Sb., o krajích (krajské �ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, toto na�ízení 
kraje: 
 

�ÁST PRVNÍ 
 

�l. 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Na�ízením kraje se stanovují podmínky k zabezpe�ení zdroj� vody k hašení požár� (dále 
jen ,,zdroj� vody“) na území ………………….. kraje1). 
 
(2) Na�ízení kraje stanovuje podmínky a povinnosti obcí, vlastník� a uživatel� zdroj� vody 
pro jejich ur�ování, z�izování, provoz a údržbu. 
 
(3) Na�ízení neplatí pro vnit�ní odb�rní místa (osazená hadicovými systémy), tedy pro zdroje 
vody instalované v objektech ur�ené zejména k provedení prvotních hasebních prací p�ed 
p�íjezdem jednotek požární ochrany 
 
(4) Na�ízení se vztahuje na všechny vlastníky nebo uživatele zdroj� vody nacházejících se na 
území ………………….. kraje.  
 
(5) Za pln�ní podmínek k zabezpe�ení zdroj� vody odpovídá jejich vlastník nebo uživatel2). 

 
�ÁST DRUHÁ 

 
�l. 2 

Zdroje vody k hašení požár� 
 

(1) Za zdroj vody pro požární ú�ely se považuje takový vodní zdroj, který má vn�jší odb�rní 
místo a který byl jako zdroj vody pro pot�eby požární ochrany ur�en. 
 
(2) Odb�rní místo – je místo vhodné k odb�ru vody pro hašení požární mobilní technikou, 
technickými prost�edky požární ochrany. 
 
(3) Dalším zdrojem vody pro požární ú�ely je takový zdroj vody, který nemá kapacitu 
odpovídající normativním požadavk�m3), tento zdroj slouží jako nouzový zdroj vody a je 
ur�en jako další zdroj vody. 



 

 
(4) Zdrojem požární vody jsou zejména: 

a) nadzemní a podzemní hydranty 
b) požární výtokové stojany a plnicí místa 
c) p�írodní vodní zdroje (�eka, potok, apod.) 
d) p�irozené a um�lé nádrže na vodu (studny, rybníky, p�ehrady, požární nádrže aj.) 

 
(5) základní požadavky na zdroje vody jsou: 

a) musí být ozna�eny tak, aby byl z�ejmý jejich ú�el užití; zp�sob ozna�ení vodních 
zdroj� uvádí p�íloha A 

b) zajišt�ní trvalého volného p�íjezdu pro mobilní požární techniku, v obtížn� 
p�ístupných oblastech se situace posoudí po dohod� s p�íslušným územním odborem 
HZS kraje 

c) vhodn� umíst�né odb�rní místo 
d) zdroj musí trvale zajiš	ovat pot�ebnou dávku vody pro hašení odpovídající 

normativnímu požadavku3)  
 

�l. 3 
Odb�rní místa, �erpací stanovišt� 

 
(1) Odb�rní místo – je místo vhodné k odb�ru vody pro hašení požární mobilní technikou, 
technickými prost�edky požární ochrany 
 
(2) 
erpací stanovišt� – je zpevn�ná plošina u vodního zdroje, upravená pro bezpe�né 
umíst�ní požárního �erpadla nebo mobilní požární techniky 
 
(3) Provedení odb�rních míst4): 

a) na ve�ejném vodovodu se jedná o nadzemní a podzemní hydrant, výtokový stojan, 
plnicí místo; požadavky které musí spl�ovat jsou uvedeny v p�íloze B 

b) na vodním toku nebo u vodní nádrže se jedná o �erpací stanovišt�; požadavky které 
musí spl�ovat jsou uvedeny v p�íloze C  

c) Odb�rní místo musí být navrženo a provedeno takovým zp�sobem, aby nedošlo 
k nep�edvídanému trvalému a do�asnému ohrožení provozuschopnosti5) 

 
�ÁST T�ETÍ 

 
�l. 4 

Ur�ení zdroj� vody k hašení požár� 
 
(1) Obec ur�í zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje vody pro hašení požáru pro 
katastrální území p�íslušné obce. 
 
(2) P�ehled o zdrojích vody a dalších zdrojích vody pro hašení požáru  a podmínky jejich 
trvalé použitelnosti zapracuje obec do požárního �ádu obce6). 
 
(3) P�ehled o zdrojích vody a dalších zdrojích vody pro hašení požáru p�edá obec Hasi�skému 
záchrannému sboru ………………….. kraje, který vede p�ehled vodních zdroj� na území 
kraje; zp�sob p�edání p�ehledu o zdrojích vody je uveden v p�íloze D. 
 



 

(4) Jednotlivé zdroje vody lze vzájemn� kombinovat a lze je užívat pro více obcí a 
právnických a podnikajících fyzických osob. Ke spole�nému užívání vodních zdroj� ud�luje 
souhlas Hasi�ský záchranný sbor ………………….. kraje. Zdroje vody nelze technicky 
propojovat s vodovodem pro ve�ejnou pot�ebu7). 
 

�l.5 
Poskytování zdroje vody 

 
(1) Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce 
poskytnout zdroje vody ke zdolání požáru8). 
 
(2) Vlastník, uživatel nebo správce vodního zdroje je povinen respektovat rozhodnutí obce, 
kterým ur�ila zdroj vody k hašení požáru a strp�t omezení, která s využitím vodního zdroje 
pro tento ú�el souvisí, avšak nejsou p�itom dot�ena práva vlastníka nebo uživatele na náhradu 
škody a v�cných výdaj� v souladu s ustanovením zákona o požární ochran�. 
 
(3) Provozovatel vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu je povinen umožnit p�ístup k vodovodu a 
bezplatný odb�r vody jednotkám požární ochrany p�i likvidaci požáru9). 
 
(4) P�i použití vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu jako zdroje vody oznámí tuto skute�nost velitel 
zásahu provozovateli vodovodu, a to i p�i cvi�ení jednotek požární ochrany. V oznámení 
provozovateli uvede místo, �as a množství odebrané vody.  
 

�l. 6 
Povinnosti orgán� státní správy a samosprávy, vlastníka, uživatele 

 
(1) Není-li uživatelem vodního zdroje jeho vlastník, musí být ve smlouv� o pronájmu 
ustanoveno, kdo bude zodpovídat za dodržování podmínek stanovených tímto na�ízením a 
tato skute�nost bude oznámena Hasi�skému záchrannému sboru …………………kraje pro 
ú�ely provád�ní kontrol.  
 
(2) Zdroje vody jsou považovány za požárn� bezpe�nostní za�ízení10). Provoz, kontroly, 
údržba a opravy t�chto za�ízení se provád�jí dle p�íslušných právních p�edpis� a norem 
nejmén� jedenkrát ro�n�. Písemný záznam o provedené kontrole musí obsahovat p�ehled 
provedených úkon� a záv�r�11). 
 
(3) Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody musí být uložena 
takovým zp�sobem, aby byla dostupná orgán�m státního požárního dozoru12). 
 
(4) Kontrolu provozuschopnosti zdroj� vody pro hašení požáru provádí vlastník, uživatel, 
nebo správce vodního zdroje nejmén� jedenkrát ro�n�, pokud není s ohledem na podmínky 
provozu stanovena doba kratší. S výsledkem kontroly je povinen seznámit obec. Obec uloží 
vlastníku, provozovateli nebo správci vodního zdroje opat�ení k odstran�ní závad, které brání 
využití vodního zdroje pro pot�eby požární ochrany. 
 
(5) Obec je povinna provést nejmén� jedenkrát ro�n� kontrolu použitelnosti vodních zdroj�, 
které jsou uvedeny v požárním �ádu obce a v p�ípad� zjišt�ní nedostatk� p�ijmout opat�ení ke 
sjednání nápravy. 
 



 

(6) Obec je povinna o výsledku provedení kontroly použitelnosti vodních zdroj�, uvedených 
v požárním �ádu obce, informovat Hasi�ský záchranný sbor …………………. kraje, a to 
nejpozd�ji do 30. dubna; zp�sob sd�lení výsledku kontroly uvádí p�íloha D. 
 
(7) Vypušt�ní nebo jiné zásadní zm�ny provozních parametr�, které mají vliv na funk�nost 
vodního zdroje, který obec ur�ila k hašení požáru, musí jeho vlastník nebo uživatel oznámit 
obci písemn� nejpozd�ji do t�í dn�. Obec neprodlen� informuje místn� p�íslušné opera�ní 
st�edisko Hasi�ského záchranného sboru ……………….. kraje o d�vodu nepoužitelnosti 
vodního zdroje a zp�sobu zajišt�ní náhradních opat�ení k zabezpe�ení požární ochrany.  
 

�l. 7 
Další povinnosti vlastníka, uživatele 

 
(1) Vlastník, provozovatel, pop�. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný p�íjezd 
ke zdroji vody pro mobilní požární techniku. 
 
(2) Udržovat p�íjezdové komunikace ke zdroji vody a odb�rnímu místu v každé ro�ní dob� 
v provozuschopném stavu. Není-li toto možné zaru�it, je tuto skute�nost nutno oznámit a 
projednat s Hasi�ským záchranným sborem ……………….. kraje. 
 
(3) Udržovat zdroje vody sloužící pro ú�ely požární ochrany v provozuschopném stavu podle 
technických podmínek uvedených v tomto na�ízení. 
 
(4) Projednat provád�ní prací, které omezují nebo znemož�ují použití zdroje vody pro ú�ely 
požární ochrany, p�edem s Hasi�ským záchranným sborem ………………… kraje. 
 
(5) Provozovatel vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu je povinen oznámit p�erušení nebo omezení 
dodávky vody p�edem obci a místn� p�íslušnému opera�nímu a informa�nímu st�edisku 
Hasi�ského záchranného sboru.   
 

�l. 8 
Sank�ní ustanovení 

 
(1) Porušení povinností stanovených tímto na�ízením a dalšími právními p�edpisy o zdrojích 
vody fyzickými osobami lze postihovat jako p�estupek podle § 46 odst.1 zákona �. 200/1990 
Sb., o p�estupcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 78 odst.1 písm. z) zákona �.133/1985 Sb., 
o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
(2) Porušení povinností stanovených tímto na�ízením a dalšími právními p�edpisy o zdrojích 
vody právnickými a podnikajícími fyzickými osobami p�i výkonu jejich podnikatelské 
�innosti jako jiný správní delikt dle § 11 odst. 1 zákona �. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 76 odst. 2 písm. r) zákona �. 133/1985 Sb., o požární 
ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 

�l. 9 
Záv�re�ná ustanovení 

 
(1) Kontrolu pln�ní tohoto na�ízení je oprávn�n provád�t Hasi�ský záchranný sbor ………….. 
kraje13). 
 



 

(2) Tímto na�ízením nejsou dot�eny povinnosti fyzických osob, právnických osob nebo 
podnikajících fyzických osob stanovené zvláštními právními p�edpisy. 
 
(3) Toto na�ízení nabývá ú�innosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve 
V�stníku právních p�edpis� ……………………. kraje.  
 
 
 
 

            ………………………                            …………………………… 
hejtman kraje                                          zástupce hejtmana 

 
 
P�íloha A – Zna�ení zdroj� vody ur�ených pro požární ú�ely 
 
(1) Všechny nadzemní a  podzemní hydranty, hadicové systémy, dále výtokové stojany, plnicí 
místa a výtoky z požárních potrubí musí být ozna�eny tak, aby byl jednozna�n� z�ejmý jejich 
ú�el. Pro zhotovení a používání orienta�ních tabulek na vodovodních sítích platí 
SN  
75 5025. Další související normy jsou 
SN 01 8013 a 
SN ISO 3864-1.  
 
(2) Dále musí být  ozna�ena všechna za�ízení a objekty související se zásobováním požární 
vodou, zejména nádrže s uvedením množství akumulované vody, jakékoliv uzáv�ry na 
potrubních systémech, �erpací stanice pro zásobování odb�rních míst požární vody a 
venkovní tlakové spojky požárního potrubí. 
 
�SN 75 5025 – Orienta�ní tabulky rozvodné vodovodní sít� 

• orienta�ní tabulky pro ozna�ení hydrant� mají �ervenou barvu 
• orienta�ní tabulky se umis	ují na viditelném míst� 
• v zastav�ném území se p�ipev�ují na zdi budov nebo na �ásti plotu, v nezastav�ném 

území na sloupky s bílými a modrými pruhy 
• doporu�ená výška umíst�ní orienta�ní tabulky nad terénem je 1,6 m až 2 m.  
• nejv�tší vzdálenost orienta�ní tabulky od ozna�ované armatury (hydrantu) nemá být 

v�tší než 20 m v kolmém sm�ru a 10 m v bo�ním sm�ru 
• sloupky s orienta�ními tabulkami se umis	ují co nejblíže za�ízení, které ozna�ují 

 
Typ A – velká tabulka 

rozm�r tabulky: 105 mm x 150 mm  
 barva tabulky: �ervená 
 znaky na tabulce: bílá barva 
 údaje v tabulce dle: 
SN 75 5025 

 
�SN 01 8013 – Požární tabulky 

• ú�elem požárních tabulek je usnadn�ní orientace a upozorn�ní jednotek požární 
ochrany na zdroje vody 

• tabulky se umis	ují na p�íslušná požární za�ízení, objekty apod. nebo v nejv�tší 
blízkosti t�chto míst 

• tabulka s šipkou udávající sm�r ke zdroji vody se umis	ují nejdále ve vzdálenosti  
500 m od p�íslušného požárního za�ízení. Ve vzdálenosti nad 100 m se doporu�uje 
p�ipojit pod tabulku dopl�kový štítek s údajem vzdálenosti v metrech 

 



 

Tabulka H (Hydrant) + jmenovitá sv�tlost 
rozm�r tabulky: 210 mm x 148 mm 

 barva tabulky: �ervená 
 znaky na tabulce: bílá barva 
 horní �ást: symbol H, uvedení jmenovité sv�tlosti potrubí  

spodní �ást: sm�rovka se vzdálenostmi v metrech 
 
 

 Šipka – sm�r k hydrantu 
rozm�r tabulky: 297 mm x 210 mm 

 barva tabulky: �ervená 
 znaky na tabulce: bílá barva 
 horní �ást: šipka 

spodní �ást: H (hydrant) + údaj o jmenovité sv�tlosti potrubí 
 
 
�SN ISO 3864-1 – Grafické zna�ky – bezpe�nostní barvy a bezpe�nostní zna�ky 

• používá se obdélník nebo �tverec 
• bezpe�nostní barva tabulky je �ervená a bílou barvou jsou vyobrazeny grafické 

symboly a nápisy 
• místa použití tabulek požární bezpe�nosti jsou nap�. v�cné prost�edky požární 

ochrany, požárn� bezpe�nostní za�ízení, hasící p�ístroje apod. 
• �ervená bezpe�nostní barva musí zahrnovat nejmén� 50% celkové plochy zna�ky 

 
 
P�íklady požárních tabulek dle �SN ISO 3864-1: 
 

          
 
 
 
P�íloha B – Požadavky na hydranty, plnicí místa a výtokové stojany 
 
(1) Jako vn�jší odb�rná místa pro zásobování vodou k hašení se mají navrhovat zejména 
nadzemní hydranty. 
 
(2) Požární výtokové stojany a plnicí místa se instalují zejména v uzav�ených areálech 
výrobních a nevýrobních objekt� a sklad�. 
 
(4) U nejnep�ízniv�ji položeného nadzemního (podzemního) hydrantu má být zajišt�n statický 
(zásobovací) p�etlak 0,2 MPa.  
 
(5) Je-li zdrojem vody vodovod pro ve�ejnou pot�ebu, je jeho správce povinen stanovit 
odb�rní místa (hydranty) po projednání s Hasi�ským záchranným sborem ……………… 
kraje. 
 
(6) Nejmenší odb�r z požárního výtokového stojanu musí být 35 l.s-1, u plnicího místa 
nejmén� 60 l.s-1.  



 

 
(7) Vn�jší odb�rní místa je vhodné z�izovat na hranici požárn� nebezpe�ného prostoru 
posuzovaného objektu. 
 
(8) Jmenovitá sv�tlost potrubí DN, které napájí vn�jší odb�rní místa, nesmí být menší než 
jmenovitá sv�tlost t�chto za�ízení. 
 
(9) P�ístupová komunikace musí umož�ovat p�íjezd k vn�jší tlakové spojce požárního potrubí 
(alespo� do vzdálenosti 20 m) a musí být trvale p�ístupná pro mobilní požární techniku. 
 
(10) K vn�jším odb�rním míst�m a k výtok�m z požárního potrubí musí být trvale zajišt�n 
volný p�ístup. Pro obsluhu armatur vn�jšího odb�rního místa se doporu�uje vytvo�it volnou 
manipula�ní plochu o velikosti alespo� 3 m2. 
 
(11) Zásady pro rozmis	ování a návrh vn�jších odb�rních míst (hydrant�, plnicích míst a 
výtokových stojan�) uvádí 
SN 73 0873. 
 
 
 
P�íloha C – Požadavky na �erpací stanovišt� 
 
(1) 
erpací stanovišt� musí umož�ovat odb�r požární vody požárním �erpadlem se sací hadicí 
o nejv�tší délce 10 m. Má mít nejmenší p�dorysný rozm�r 12 m x 5 m. 
 
(2) Na konci �erpacího stanovišt� musí být z�ízena betonová nebo jiná zarážka, zabra�ující 
sjetí vozidla nebo �erpadla do vodního zdroje, která však nesmí bránit odtoku vody. 
 
(3) P�íjezd na �erpací stanovišt� musí být upraven tak, aby bylo možné p�istavit automobilová 
požární �erpadla sacími hrdly ke zdroji požární vody. 
 
(4) Pokud je �erpacím stanovišt�m most a má-li plné zábradlí, je nutné v n�m z�ídit otvor 
s minimálním rozm�rem 300 mm, který umožní spušt�ní sací hadice do vodního toku 
v místech, kde je vyhovující hloubka. 
 
(5) Tam, kde nelze z�izovat �erpací stanovišt�, musí být z�ízena alespo� taková místa 
umož�ující �erpání, která jsou dosažitelná lehkým vozidlem s p�enosným požárním 
�erpadlem. 
 
(6) 
erpací stanovišt� musí být ozna�eno požární tabulkou s nápisem ,,POŽÁRNÍ VODA“ a 
údaji o objemu vodního zdroje, maximální sací hloubce, pop�. vydatnosti v l.s-1. Tabulka se 
umis	uje ve výšce 2 m od úrovn� terénu. 
 
(7) P�ístupová komunikace musí být napojena na �erpací stanovišt� tak, aby bylo možné bez 
obtíží vhodn� postavit požární vozidlo ke zdroji vody. 
 
(8) Místo �erpání musí být trvale udržováno v pohotovém stavu i v dob� mraz�, za jarního 
tání i po p�ívalech a povodních a musí být vhodn� odvodn�no. 
 
 
 



 

P�íloha D – Zp�sob p�edání p�ehledu o zdrojích vody 
 
(1) P�ehled o zdrojích vody a dalších zdrojích vody p�edá obec Hasi�skému záchrannému 
sboru ………………….. kraje pomocí internetové aplikace ,,ZDROJE VODY“ dostupné na 
adrese www.__________.cz  
 
(2) Každá obec obdrží od Hasi�ského záchranného sboru …………….. kraje p�ihlašovací 
jméno a heslo pro p�ístup do aplikace a informace pro zadávání informací o zdrojích vody. 
 
(3) Po p�ihlášení do aplikace osoba pov��ená obcí zadá informace do aplikace z p�ehledu obce 
o zdrojích vody pro hašení požáru a zadané informace odešle k dalšímu zpracování 
Hasi�ským záchranným sborem ……………… kraje. 
 
(4) Zasláním informací o vodních zdrojích stanovuje obec jejich použitelnost pro ú�ely 
požární ochrany. 
 
(5) Obec je povinna po provedení každoro�ní kontroly použitelnosti vodních zdroj�, 
uvedených v požárním �ádu obce, informovat Hasi�ský záchranný sbor …………………. 
kraje tak, že zkontroluje seznam zdroj� vody v internetové aplikaci ,,ZDROJE VODY“  
a potvrdí podmínky jejich trvalé použitelnosti a to nejpozd�ji do 30. dubna. 
 
(4) Za platnost zaslaných informací pomocí internetové aplikace ,,ZDROJE VODY“ 
zodpovídá obec. 
  
 
 
 
 
1) § 27 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� 
2) § 7 odst. 1 zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
3) § 1 písm. f) vyhlášky �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci); 
SN 73 0873 –PBS–Zásobování 
požární vodou 
4) 
SN 73 0873 –PBS–Zásobování požární vodou, 
SN 75 2411 – Zdroje požární vody 
5) § 16 odst. 2 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj �. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu 
6) § 15 odst. 1 na�ízení vlády �. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO 
7) zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� 
n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
8) § 19 zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
9) § 8 odst. 9 zákona �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o 
zm�n� n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
10) § 2 odst. 4 písm. g) vyhlášky �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti 
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  
11) § 7 odst. 4 a odst. 8 vyhlášky �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti 
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
12) § 40 odst. 9 vyhlášky �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
13) § 26 odst. 2 písm. c) zákona �.133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� 


