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ANOTACE 
 

KOTOUČ, David. Posouzení stávající hydrantové sítě města Otrokovice. Ostrava : Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2010. 71 s. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava. 

Klíčová slova: požární voda, podzemní hydrant, nadzemní hydrant, hydrantová síť 

 

 Bakalářská práce se zabývá řešením inovace stávající hydrantové sítě, která 

zabezpečuje město Otrokovice požární vodou pro použití při řešení vzniklých mimořádných 

událostí. V práci je popsán způsob zásobování požární vodou města Otrokovice a je zde 

rozebrán stávající stav a používané druhy nadzemních a podzemních hydrantů. Dále prověření 

prováděných kontrol, revizí a údržby stávajících nadzemních a podzemních hydrantů                    

a prověření výkonnosti a vydatnosti stávající hydrantové sítě pomocí daného stanoveného 

měření.  

Výsledkem bakalářské práce je celková inovace stávající hydrantové sítě ze zřetelem na 

aktuální a budoucí využití pro město Otrokovice. 

 

ANNOTATION 
 

KOTOUC, David. Assessment of existing network of hydrants of the town of Otrokovice. 

Ostrava : Faculty of safety engineering, 2010. 71 p. the bachelor thesis. VSB-TU Ostrava.  

The Key words: water supply for extinquishing of fire, below surface hydrant,                   

above surface hydrant, hydrant net 

 

The bachelor work deals with solving the innovation of existing fire hydrant net, which 

secures the town of Otrokovice with water supply for fire-fighting in order to use it while 

solving unexpected events. In this work the way of water supply is described as follows: to 

analyze up-to-date situation still used types of above and below surface fire hydrants. 

Furthermore investigation of regular inspection and maintenance of above surface and below 

surface fire hydrants and verification the efficiency and capacity of hydrant net with the help 

of stated measuring.  

The result of bachelor work is a comlete innovation of existing fire hydrant net with 

regard to actual and future use in Otrokovice. 
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1 Úvod 

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Za dlouhou řadu let, co je svět světem, jsme se naučily 

tento živel používat k vlastní potřebě. Bohužel čas od času nám příroda ukazuje, kdo je tady 

pánem. V tuto chvíli se člověk chtě nechtě musel začít bránit dostupnými prostředky. Začal 

používat vodu a oheň proti sobě. Postupem času přišel na mnoho věcí, jak nevítaným 

požárům zabránit, aby nevznikaly. Zdokonalily se jeho vědomosti a také jeho technické 

prostředky pro boj s ohněm. Od prvních primitivních nádob na nošení vody až po 

nejmodernější cisterny, které primitivní nádoby tisícinásobně předčí. Samozřejmě mít nejlepší 

technické prostředky a znalosti pro boj s požárem není všechno, protože ke zdolání požáru je 

také zapotřebí vydatného vodního zdroje. V blízkosti řek, rybníků, jezer není o vodní zdroj 

nouze, ale problém nastává ve městech, kde tyto zdroje nejsou. Tudíž proto se začalo používat 

vodovodních sítí nejenom pro potřeby obyvatelstva, ale také pro požární účely.  Aby tyto sítě 

mohly sloužit pro požární potřeby, je zapotřebí tyto udržovat v takovém stavu, aby byly 

schopny poskytovat dostatek vody po stanovenou dobu. Tímto tématem se zabývá bakalářská 

práce, posoudit stávající hydrantovou síť a jejich vnější odběrná místa (hydranty). Protože jak 

všechny věci, tak i tato zařízení jsou nahlodávány zubem času.  

V mé bakalářská práce „Posouzení stávající hydrantové sítě města Otrokovice“ jsem se 

v prvé řadě zabýval požární vodou z hlediska právní a normativní váhy, která je na ní kladena. 

Jelikož je vodovodními sítěmi dopravována voda, která je určena pro hasební práce, je 

zapotřebí si uvědomit hasební účinky vody, abychom předešly nepatřičným aplikacím 

z hlediska tohoto účinku. V druhé řadě jsem se zabýval samotným zásobováním města vodou 

a variant zásobování při nouzových situacích. Popsal jsem stávající vodovodní a hydrantové 

sítě, vnější odběrná místa a jejich nynější technické stavy. Jelikož žijeme ve světě 

obklopeného digitálním prostředím, rozhodl jsem se také rozebrat otázku digitalizace 

mapových podkladů hydrantových sítí pro potřeby GPS navigace. Tyto mapy společně s GPS 

navigací mohou zasahujících hasičů pomoci při hledání hydrantů v blízkosti mimořádné 

události spojené s požárem. V neposlední řadě jsem se soustředil na provádění samotných 

kontrol, provozu, údržby vnějších odběrných míst a měřením, které jsem provedl na 

vybraných hydrantech, z důvodu ověření jejich technických parametrů. Závěrem jsem se 

snažil zvážit všechna pozitiva a negativa, zda-li je hydrantová síť vhodná, či potřebuje inovaci 

z hlediska vytvoření nových odběrných míst pro účely požární bezpečnosti města Otrokovice.    
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2 Rešerše 

 
KROČOVÁ, Šárka. Provozování distribučních sítí pitných vod. Ostrava : Fakulta hornicko-

geologická, 2004. 84 s. VŠB-TU Ostrava. ISBN 80-248-0606-1. 

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

rozebrány jednotlivé části vodovodní sítě a jejich vliv na kvalitu vody. V publikaci se 

dočteme o vzniku ztrátách vody na vodovodních sítí a o jejich monitorování.  Dále jsou zde 

rozebrány situace za krizových stavů na vodovodních sítí. 

 

KROČOVÁ, Šárka. Zajištění města Ostravy vodou z veřejné vodovodní sítě. Ostrava : Fakulta 

hornicko-geologická, 2001. 58 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 

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

z vodovodních sítí a následně současnému zabezpečení města pomocí hydrantů. Popisuje zde 

stav vodovodních sítí, její kapacitní možnosti, zabývá se zdroji vody pro Ostravu a jejich 

využitelnosti za krizových stavů. 

 

MELICHAR, David. Požární zabezpečení obytných a průmyslových zón požární vodou. 

Ostrava : Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 58 s. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava. 

V této bakalářské práci se autor zabývá zhodnocením požárního zabezpečení obytných  

a průmyslových zón v Novém Bydžově z vodovodní sítě, základními informacemi                        

o důležitých prvcích vodovodní sítě a posouzení účinnosti sítě. Popis stávajícího požárního 

zabezpečení pomocí hydrantů. Dále se autor zabývá měřením odběrných míst a technickými 

možnostmi dodávky z vodovodní sítě a v neposlední řadě navržením změn pro zlepšení 

účinnosti vodovodní sítě.    

 

ONDRÁČEK, Jan. Analýza vnějších zdrojů požární vody v okrese Jablonec nad Nisou. 

Ostrava : Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 46 s. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava. 

V této bakalářské práci se autor zabývá analyzací skutečných stavů vnějších zdrojů 

požární vody v okrese Jablonec nad Nisou. Posuzuje požární vody z hlediska technických, 

parametrických a klimatických podmínek. Na základě těchto výsledků porovnává zjištěnou 

skutečnost s normativními požadavky. Závěry uvádí pro využití při rekonstrukcích nebo 
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nového návrhu vodovodních řádů z hlediska plošného pokrytí vnějšími zdroji požární vody               

v okresu Jablonec nad Nisou. 

 

KVÍČALOVÁ, Jana. Analýza optimalizace hydrantové sítě města Prostějov. Ostrava : Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2008. 67 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 

V této diplomové práci rozebírá autorka potřebu vody pro požární účely a rozebírá 

vlastnosti vody jako hasební látku. Popsán způsob zásobování pitnou vodou města Prostějov  

a její podsystém hydrantová síť. V práci je řešena problematika nedostatku vnějších 

odběrných míst požární vody v podobě nadzemních hydrantů.  

 

MIKLÍKOVÁ, Sylva. Stanovení polohy zdrojů hasebních látek s využitím mobilních 

geoinformačních technologií. Ostrava : Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2007. 62 s. 

 Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. V této diplomové práci se autorka zaobírá 

určením systému pro využití geoinformačních technologií na stanovení polohy zdrojů 

hasebních látek . Další zpracování a využití těchto dat a informací pro jednotky požární 

ochrany při mimořádné události v souvislosti na aktuální poloze místa, kde se událost 

nachází. Dále autorka hodnotí  samotný systém jako potřebný pro rychlou, přesnou a účinnou 

práci jednotek požární ochrany při zásahu na místě mimořádné události. 

 

Česká republika. ZÁKON č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Sbírka zákonů, Česká 

republika. 1985, částka 34, 56 s. 

Tento zákon je nejdůležitějším právním předpisem pro oblast požární ochrany. Vytváří 

právní podmínky pro ochranu života a zdraví osob, zvířat a majetku občanů při požárech, 

přírodních katastrof, živelných pohrom a jiných mimořádných událostech. Pro mou 

bakalářskou práci bylo nejdůležitějším bodem, že udává povinnost právnickým, podnikající 

fyzickým a fyzickým osobám jako provozovatelům zabezpečovat a udržovat zdroje požární 

vody v provozuschopnosti.. 
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3 Termíny a definice 

Základní názvosloví k problematice zásobování požární vodou: 

 

požárně bezpečnostní zařízení a opatření1: technické nebo organizační opatření ke snížení 

teoretické intenzity případného požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho části 

(např. požární signalizace, samočinné stabilní hasicí zařízení, požární odvětrání, stálý dohled 

požárních jednotek), 

 

požární riziko1: míra rozsahu případného požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo 

jeho části; je určena výpočtovým požárním zatížením, nebo ekvivalentní dobou trvání požáru, 

nebo pravděpodobnou dobou trvání požáru a pravděpodobnými teplotami plynů, 

 

požární úsek1: prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, popř. 

od sousedních objektů, požárně dělicími konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním 

zařízením; je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních 

objektů, 

 

odběrní místo2: místo vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, 

technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků; podle umístění 

vzhledem k objektu se dělí na vnější a vnitřní, 

 

požární výtokový stojan2: nadzemní výtoková armatura na vodovodním potrubí ukončená sací 

hadicovou spojkou, která umožňuje přímé napojení sacích požárních hadic o průměru               

110 mm nebo 125 mm, 

 

nadzemní (podzemní) hydrant2: technické zařízení osazené na vodovodním potrubí, jehož 

nejmenší jmenovitou světlost DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší 

odběr z hydrantu po připojení mobilní požární techniky stanovuje tabulka 2 ČSN 73 0873, 

 

plnicí místo2: místo, kde nadzemní výtoková armatura na vnějším vodovodu umožňuje plnění 

nádrží mobilní požární techniky horním otvorem, 

                                                
1 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, prosinec 2000 
2 ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, červen 2003 
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vodovod3: je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady                   

a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo 

podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem,  

 

vodovodní přípojka3: je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení 

z vodovodního řádu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného 

pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není 

vodním dílem, 

 

vodovodní řad3: úsek vodovodního potrubí včetně stavební části objektů určený k plnění 

určité funkce v systému dopravy vody,  

 

vydatnost vodního zdroje4: množství vody, kterou poskytuje trvale vodní zdroj za časovou 

jednotku. 

4 Požární vody v předpisech 

Termín „požární voda“ je zakotvena jak v právních, tak i v normativních předpisech, 

kde jsou zakotveny všechny důležité povinnosti spojené nakládáním a provozem těchto vod. 

4.1 Oblast právních předpisů 

O problematice zabezpečení zdrojů vod pro hašení požárů jsou nejdůležitějšími 

legislativními předpisy z oblasti požární ochrany a vodovodů zákony č. 133/1985 Sb.,                

o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon o PO“) [1] a 274/2001 Sb.,              

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon                          

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon o vodovodech          

a kanalizacích“) [2]. 

 

Zdroje vod pro hašení požárů a způsoby jejich zabezpečení je zakotveno v § 7 odst. 1 

zákona o PO. V tomto paragrafu se ukládá vlastníkům nebo uživatelům zdrojů vody pro 

hašení požárů povinnost tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární 

                                                
3 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů         
(zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů 
4 ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody, 2004 



 

6 
 

techniky a čerpání vody pro hašení požárů. Tato povinnost je stanovena jak právnickým 

osobám, tak i podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám, které tyto zdroje vody 

vlastní nebo užívají. Za neudržování zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo 

umožněno použití požární techniky a čerpání vody k hašení požáru mohou být právnickým                            

a podnikajícím fyzickým osobám uloženy pokuty státním požárním dozorem do výše             

500 000 Kč podle § 76 odst. 2 písm. r) zákona o PO a fyzickým osobám do výše 25 000 Kč 

podle § 78 odst. 2 navazující na § 78 odst. 1 písm. z) zákona o PO.  

Zdroje vody ke zdolání požáru je každý povinen na výzvu velitele zásahu poskytnout 

dle § 19 zákona o PO, pokud není tato povinnost vyňata z věcné pomoci.  

Orgány samosprávy na úseku požární ochrany zabezpečují zdroje vody pro hašení 

požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky 

pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. 

Do tohoto zákona jsou zahrnuty jak přírodní a umělé, tak i vnější a vnitřní zdroje vody 

schválené jako zdroje vody pro hašení požárů. Pokud nejsou tyto zdroje vody schválené jako 

zdroje pro hašení požárů, nevztahuje se na ně tento zákon.  

 

Zdroje vod pro hašení požárů se zákon o vodovodech a kanalizacích zaobírá pouze 

v takové rovině, kde upravuje vztahy mezi vlastníkem i provozovatelem vodovodu                        

a jednotkou požární ochrany, která těchto zdrojů používá k hašení požárů. 

Dle § 8 odst. 10 zákona o vodovodech a kanalizacích je vlastník vodovodu                         

i provozovatel vodovodu povinen umožnit přístup k vodovodu a umožnit bezplatný odběr 

vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.  

Při přerušení nebo omezení dodávky vody bez předchozího upozornění může 

provozovatel vodovodu učinit jen v případech živelné pohromy, při havárii vodovodu, 

vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo 

omezení dodávky vody je provozovatel povinen bezprostředně oznámit příslušnému 

operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. Tato povinnost 

se nevztahuje na přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havárií vodovodní přípojky. 

Toto ustanovení se ukládá podle § 9 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. 

Dle § 11 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, je-li vodovod jediným zdrojem 

pro zásobování požární vodou, musí splňovat požadavky požární ochrany na zajištění odběru 

vody k hašení požáru, je-li to technicky možné. 
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Dále je také zakotveno v tomto zákoně v § 20 odst. 7 , že povinnost platit vodné                  

a stočné se nevztahuje na jednotky požární ochrany při požárním zásahu. Jestliže se 

právnická, podnikající fyzická nebo fyzická osoba jako vlastník nebo jako provozovatel 

vodovodu dopustí správního deliktu nebo přestupku tím, že neumožní přístup k vodovodu           

a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru může být vlastníkovy 

či provozovateli vodovodu uložena pokuta až do výše 500 000 Kč dle § 32 odst. 7                    

písm. d u fyzických osob a u právnických či podnikajících fyzických osob může být taktéž 

uložena pokuta až do výše 500 000 Kč dle § 33 odst. 9 písm. d. Pokuty vymáhá a vybírá 

orgán, který pokutu uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost 

orgánu, který pokutu uložil. 

Z těchto uvedených právních faktů je zřejmé, jaká se klade nemalá důraznost na 

poskytování veřejných zdrojů vod od provozovatelů a vlastníků vodovodů pro použití na 

hašení požárů při mimořádných událostí. 

4.2 Oblast normativních předpisů 

Zásobování požární vodou pro nově projektované stavební projekty, otevřená 

technologická zařízení a volné sklady a pro změny staveb určuje zásady norma ČSN 73 0873 

– Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou [3]. Norma stanovuje, pokud 

v požárních úsecích stavebních objektů, v otevřených technologických zařízeních a na 

volných skládkách existuje požární riziko, musí se zajistit zásobování požární vodou. Pro 

zásobování požární vodou těchto stanovených objektů, se musí zabezpečit zdroje požární 

vody, které jsou schopny trvale zajišťovat dodávku požární vody v předepsaném množství            

a kvalitě po dobu nezbytně nutnou, která je alespoň 30 minut. Od zásobování požární vodou 

lze upustit ve stanovených případech5, ve kterých je provedeno opatření zabraňující přenesení 

požáru na sousední objekty (odstupové vzdálenosti). Jestliže jsou v objektu navržena zařízení 

na pitnou či užitkovou vodu, může se navrhovat společně se zařízením pro zásobování 

požární vodou. Pokud chceme zrušit dosavadní zařízení pro zásobování požární vodou, je to 

možné jenom tehdy, pokud je zásobování zajištěno jiným stejně kvalitativně odpovídajícím 

způsobem (schválení územně příslušným hasičským záchranným sborem kraje). Nároky na 

vnější odběrní místa požární vody se vyhodnocují pro jednotlivé požární úseky objektů, 

otevřených technologických zařízení a volných skládek. Za rozhodující argument se pokládá 

ten případ s nejvyššími nároky na zásobování požární vodou. Zásady pro rozmisťování 
                                                
5 ČSN 73 0873 – oddíl 4.4 
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vnějších odběrních míst stanovuje tabulka 1, která uvádí vzdálenosti mezi jednotlivými 

hydranty. Uvedené vzdálenosti se měří po nejpravděpodobnější trase po které je veden zásah 

nebo jízda požární techniky. 

 

tabulka 1 - Největší vzdálenosti vnějších odběrních míst6 

Číslo 
položky 

Druh objektu a jeho mezní 
plocha požárního úseku 

S v m2 

Hydrant4) Výtokový 
stojan Plnicí místo Vodní tok 

nebo 
nádrž od 
objektu,  

v metrech 
Od objektu / mezi sebou, v metrech3) 

1 

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

200/400 
(300/500) 

 
600 / 1 200 

 
3 000 / 6 000 600 

2 

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

150/300 
(300/500) 600 / 1 200 2 500 / 5 000 600 

3 

Výrobní objekty a sklady  
o ploše 500 < S1) ≤ 1 500; 
otevřená technologická 
zařízení o plochy S1)≤1500 

150/300 
(250/450) 500 / 1000 2 000 / 4 000 500 

4 

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

100/200 
(200/350) 400 / 800 1 500 / 3 000 400 

5 

Objekty s vysokým 
požárním zatížením2)    
(p> 120 kg.m-2) a současně 
s plochou S1)  > 2 500  

100/200 
(200/350) 300 / 600 1 000 / 2 000 300 

 

1) Plocha S v m2 představuje plochu požárního úseku (u více požárních úseků je dána součtem 
ploch užitých podlaží). 
 
2)  U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet. 
 
3)  Bez dalšího průkazu (např. analýzou zdolávání požáru, dle přílohy B ČSN 73 0873) nesmí        
být u dispozičně rozlehlých objektů vnější odběrní místa vzdálena od všech míst, kde existuje 
možnost hoření požárního zatížení, více než 600 m. 
 
4) Hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz ČSN 73 0873). 
                                                
6 ČSN 73 0873 
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Uvedené vzdálenosti vnějších odběrních míst požární vody mohou být větší jak od 

objektu, tak vzdálenostně mezi sebou, pokud se doloží analýzou zdolávání požáru, která 

jednoznačně potvrdí tuto eventuálnost. Hydranty, požární výtokové stojany a plnicí místa se 

doporučují umisťovat na okruhovou vodovodní síť. Jestliže nejsou daná odběrní místa 

z provozních důvodů trvale zavodněna, nemají být od zavodněného přívodního potrubí 

vzdálená více než 20 metrů. Jmenovitá světlost vodovodního potrubí, na kterém jsou osazeny 

hydranty, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr z hydrantu po 

připojení mobilní požární techniky stanovuje tabulka 2. 

 

tabulka 2 - Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsah nádrže6 

Číslo 
položky 

Druh objektu a jeho mezní 
plocha požárního úseku 

S v m2 

Potrubí 
DN           

v mm 

Odběr Q (l.s-1) 
pro                     

v = 0,8 m.s-1 
(doporučená 

rychlost) 

Odběr Q (l.s-1) 
pro                      

v = 1,5 m.s-1                 
(s požárním 
čerpadlem) 3) 

Obsah 
nádrže 
požární 

vody 
v m3 

1 

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

80 
 
4 
 

7,5 14 

2 

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

100 6 12 22 

3 

Výrobní objekty a sklady  o 
ploše 500 < S1) ≤ 1 500; 
otevřená technologická 
zařízení o ploše S1) ≤ 1 500 

125 9,5 18 35 

4 

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

150 14 25 45 

5 

Objekty s vysokým 
požárním zatížením2)            
(p> 120 kg.m-2) a současně 
s plochou S1)  > 2 500 

200 25 40 72 

 

1) Plocha S v m2 představuje plochu požárního úseku (u více požárních úseků je dána součtem 
ploch užitých ploch). 
 
2) U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet. 
 



 

10 
 

3) U hasebního zásahu lze připojením mobilní techniky na hydrant překročit doporučenou 
rychlost proudění vody v potrubí (v = 0,8 m.s-1) až na hodnotu v = 2,5 m.s-1, aby se zabránilo 
„kavitačnímu“ režimu při provozu požárního čerpadla vlivem zvýšených hydraulických ztrát 
byla pro účely této normy navržena nižší hodnota rychlosti, a to v = 1,5 m.s-1.  
 

Průtok odběrného místa či vzájemná kombinace různých odběrních nesmí být menší 

než stanovuje tabulka 2. Nejmenší odběr z požárního výtokového stojanu musí být 35 l·s-1,                   

u plnicího místa nejméně 60 l·s-1. Umístění požárního výtokového stojanu a plnicího místa lze 

jen se souhlasem správce vodovodu. U nejnepříznivěji položeného nadzemního či 

podzemního hydrantu má být zajištěn statický přetlak 0,2 MPa. Všechny uvedené hodnoty 

v tabulce 2 se mohou od skutečnosti lišit. Na změnu těchto hodnot od normových má velký 

podíl hlavně stáří a druh materiálu vodovodního potrubí, usazeniny vni potrubí (vliv na třecí 

ztráty), poškozování potrubí tlakovými rázy. Kvůli těmto vlivům je zapotřebí pravidelných 

kontrol hydrodynamických parametrů daných odběrních míst požární vody. 

5 Voda jako hasební médium 

Voda je nejrozšířenějším, nejpoužívanějším, nejdostupnějším a nejekonomičtějším 

hasivem. Její obliba použití spočívá nejen v příznivé ceně, ale i v rozsáhlé všeobecné 

dostupnosti. Je velmi šetrná k životnímu prostředí, pokud nejsou do ní přidány chemické 

přísady na zvýšení hasebního účinku. Pro svůj značný ochlazovací efekt je voda využívána 

nejen k přímému hašení, ale také k ochlazovaní ještě nehořících předmětů, zařízení a objektů. 

Avšak pro některé svoje vlastnosti (reakce s chemickými látkami za vzniku nebo možného 

rizika vzniku výbuchu, vyvření, erupce, samovznícení, apod.) je nepoužitelná. Pro tyto 

atributy tedy nemůže být voda nazývána univerzálním hasivem, i když se mylně za toto 

hasivo považuje.  

 

• Fyzikální a chemické vlastnosti vody významné v hasební technice[4]  

 

§ Čistá voda je bezbarvá, bez chuti a zápachu, v silné vrstvě je namodralá,   

 

§ specifická měrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ.kg-1.K-1, voda je tudíž schopna 

odebrat hořlavé látce při požáru velké množství tepla z pásma hoření a je schopna danou 

hořlavou látku ochlazovat pod teplotu vzplanutí a tím přerušit proces hoření, 
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§ polarita vody je dána rozdílnou elekronegativitou mezi vodíkem a kyslíkem a elektrickým 

dipólem na této molekule. Voda je tudíž nejrozšířenějším, nejpoužívanějším                             

a nejznámějším polárním rozpouštědlem pro většinu polárních látek anorganických                    

i některých organických (aceton, alkoholy, apod.), 
 

§ elektrická vodivost vody  je závislá na množství látek (většinou solí) schopných potřebné 

disociace. Čím více je ve vodě rozpuštěných různých chemických přísad, tím je vodivější. 

Mnohdy pro zlepšení hasebních vlastností vody přidáváme do ní různé příměsi a tím se ve 

většině případů zvyšuje elektrická vodivost vzniklých roztoků, 
 

§ měrná hmotnost vody není konstantní, ale mění se s měnící se teplotou. Při teplotě 4 °C 

dosahuje voda své maximální hodnoty 1000 kg.m-3. Nad a pod tuto teplotu je měrná 

hmotnost vody menší. Tento jev je znám pod pojmem „Anomálie vody“ a má svůj význam 

nejen pro život v přírodě, ale i pro požární techniku, 
 

§ teplota tuhnutí 0°C (za normálního tlaku) – při této teplotě se zvětšuje objem vody a to 

přibližně o 1/11, což je v mnoha případech jednou z hlavních příčin roztržení stěn nádob, 

potrubí, čerpadel při neodvodnění a hadic, jestliže nejsou dostatečně elastické, 
 

§ teplota varu 100°C (za normálního tlaku) – při této teplotě dochází k fázovému přechodu 

kapalné vody na vodní páru. To má za následek zvětšení objemu až 1700 krát (tzn., že            

z 1 litru vody vznikne až 1700 litrů vodní páry), 
 

§ termický rozklad vody na kyslík a vodík probíhá podle této rovnice: 

2H2O + teplo → 2H2 + O2    [4] 

K tomuto rozkladu při teplotách běžného požáru nedochází. S tímto výše uvedeným jevem 

se setkáváme při teplotách vyšších, netypických pro běžný požár (např. při teplotě kolem 

2100 °C se rozloží jen cca 3% vody, při teplotě kolem 2500 °C jen cca 10%). Nemusíme 

mít tedy obavy ze vzniku výbušné směsi při běžných teplotách požáru. Pokud je však 

přítomno rozžhavené železo, hliník, titan nebo uhlík, které velice usnadňují a podporují 

štěpení molekul vody na daný vodík a kyslík, může k tomuto rozkladu dojít. 

Nejnebezpečnějšími požáry, kde dochází k termickému rozkladu vody, jsou požáry prvků 

alkalických kovů jako jsou například sodík, draslík, lithium a další.  
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• Hasební efekty vody 
 

§ chladicí efekt – je dán vysokou hodnotou výparného tepla 2257 kJ.kg-1 při teplotě            

100 °C a tlaku 101 325 Pa, 

 

§ dusivý efekt – odpařením 1 litru kapalné vody se vytvoří 1700 litrů vodní páry, která 

inertizuje prostor (vytěsňuje vzdušný kyslík), 
 

§ zřeďovací efekt – voda, která je polární kapalina se mísí s řadou hořlavých polárních 

kapalin jako je líh, éter, aceton, glykol apod., zřeďuje je a tím snižuje množství 

odpařených hořlavých par a plynů, 
 

§ dělicí efekt – využívá účinku vodní clony. Tímto lze oddělit hořlavé látky od zdroje 

požáru a snižovat množství dopadajícího sálavého tepla.  

 

• Použití vody jako hasební látky 
 

§ požáry třídy A (hořlavé tuhé látky), 
 

§ požáry třídy B (kapalné uhlovodíky s teplotou varu vyšší než 80 °C). 

 

• Nevhodné použití vody jako hasební látky 
 

§ požáry lehkých kovů (sodík, draslík, hořčík, lithium, hliník případně jejich slitiny), kde 

vývin vodíku směřuje ke vzniku výbušné směsi (dolní hranice výbušnosti směsi vodíku se 

vzduchem je 4% obj.), 

 

§ požáry za přítomnosti rozžhaveného železa nebo žhnoucího uhlí, kde v případě žhnoucího 

uhlí vzniká vedle vodíku také výbušný a velice toxický oxid uhelnatý, 

 

§ požáry karbidu vápníku, který reaguje s vodou za vzniku ethanu (acetylenu) – plynu 

s velice širokým rozsahem mezí výbušnosti ve směsi se vzduchem (1,5 až 80% obj.), 

 

§ elektrická zařízení pod napětím, 
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§ hořící oleje nebo tuky (dochází k jejich roztřísknutí, vzkypění, přetečení a tím k rozšíření 

požáru, neboť voda klesající ke dnu se rychle přehřívá, dochází k utajenému varu                    

a explozivně se vyvíjí vodní pára pod vrstvou oleje nebo tuku), 
 

§ požáry prachů – nebezpečné rozvíření a případný výbuch. 

6 Zásobování vodou města Otrokovice 

Zásobování vodou musí být navrženo tak, aby byla zabezpečena její zdravotní 

nezávadnost a dostatečné množství pro veřejnou potřebu v daném vymezeném území                   

a samozřejmě zajištěna nepřetržitá dodávka této pitné vody pro registrované odběratele.  

6.1 Základní informace 

Město Otrokovice se skládá z místní části Kvítkovice [5] a Otrokovice [6]. Otrokovice 

jsou považovány za významnou průmyslovou oblast, ležící zhruba 11 km na západ od 

krajského města Zlín. Město protínají dvě silniční trasy I/55 a I/49 a také železniční trať 

Přerov-Břeclav a Otrokovice-Vizovice. Území je notně urbanizované – průmyslová                       

a zemědělská výroba. Okrajem města protéká řeka Morava, do které ústí řeka Dřevnice, která 

protéká skrz město – levostranný přítok Moravy. Zástavba města se rozkládá v nadmořské 

výšce okolo 184 – 210 m n m. BpV. Kvítkovice leží jihozápadně od města, zástavba a veškerá 

infrastruktura je propojena s Otrokovicemi. Zástavba této části se rozkládá v nadmořské výšce                             

190 – 200 m n m. BpV. 

 Město Otrokovice má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě a v majetku          

VaK Zlín, a.s.. Zásobování vodou je zajištěno pomocí skupinového vodovodu Zlín, který 

zabezpečuje zásobení Zlína a jeho části Kudlov, Jaroslavice, Prštné, Louky, Malenovice, 

Příluky, Mladcová, Klečůvka, Lužkovice, Kostelec, Štípa, Lhotka, Chlum, Salaš, Veliková,            

a dále obcí Tlumačov, Otrokovice, Napajedla, Spytihněv, Halenkovice, Žlutava, Pohořelice, 

Oldřichovice, Ostrata, Komárov, Karlovice, Mysločovice, Hostišová, Racková, Lhota, 

Tečovice, Sazovice, Machová, Březnice, Březová, Hrobice, Veselá, Lípá, Zádveřice-Raková, 

Vizovice, Želechovice nad Dřevnicí, Fryšták, Kašava (část obce). Tento skupinový vodovod 

je z největší části zásoben vodou z úpraven Tlumačov a Klečůvka. Úpravna vody (dále jen 

„ÚV“) Tlumačov zásobuje západní část okresu Zlín a ÚV Klečůvka zásobuje Slušovice, 
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Vizovice a jejich okolí. Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Zlín je zřejmý 

z tabulky 3. 

 

tabulka 3 - Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Zlín [9] 

 2002 2010 2015 
Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

l·s-1 
Zdroje pitné vody celkem 670,1 670,1 670,1 670,1 679,3 679,3 
z toho ÚV Tlumačov 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
           ÚV Klečůvka 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 
Potřeba vody celkem 373,6 477,5 422,5 542,0 460,6 593,0 
z toho Napajedla 19,1 24,8 21,4 27,8 22,9 29,7 
          Otrokovice 58,3 75,8 64,3 83,6 67,7 88,1 
          Slušovice 13,4 17,4 14,2 18,4 14,7 19,1 
          Vizovice 9,8 12,7 11,9 15,4 13,2 17,2 
          Zlín 226,6 283,6 242,8 303,5 252,7 315,9 
          Kudlov 5,0 6,8 5,2 7,0 5,4 7,3 
          Louky 7,0 9,4 7,3 9,9 7,6 10,2 
Přebytek/deficit 296,5 192,6 247,6 128,1 218,7 86,3 
Využití zdrojů 55,8 % 71,3 % 63,1 % 80,9 % 67,8 % 87,3 % 

6.2 Zdroje vody pro město Otrokovice 

Hlavním zdrojem vody pro město Otrokovice a výše uvedené obce je ÚV Tlumačov [6]. 

Zdrojem surové vody pro tuto úpravnu je prameniště Tlumačovský les a štěrkoviště Kvasice.  

Vlastní stavba ÚV byla uvedena do provozu v roce 1952. Od tohoto roku prošla mnoha 

rekonstrukcemi. Poslední rekonstrukce, která proběhla v roce 1995, zvýšila výkon úpravny na 

celkových 400 l·s-1. Úpravna vody je řešena v symetrických provedení do dvou samostatných 

funkčních částí a to od vstupu surové vody, až po její výstup do distribučního systému 

skupinového vodovodu Zlín. Surová voda, která obsahuje značnou část železa a manganu, je 

upravovaná na dvou separačních stupních, sedimentaci a infiltraci, kterým předchází důkladná 

aerace7 na provzdušňovacích kaskádách a flokulace s možností regulace otáček vertikálních 

míchadel. Upravená voda je hygienicky zabezpečena chlorem. V ÚV Tlumačov je zajištěna 

akumulace 2 x 2250 m3, odtud je voda čerpána jednak do vodojemu (dále jen „VDJ“) 

Hrabůvka 2 x 1000 + 3300 m3 a jednak do čerpací stanice (dále jen „ČS“) Malenovice. Z VDJ 

                                                
7 Intenzivní provzdušnění vody, odvětrává se volný CO2 a voda se sytí kyslíkem, přičemž dochází k rozpouštění 
dvojmocné formy iontů železa a manganu, které se následně převedou na nerozpustnou trojmocnou formu. 
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Hrabůvka je voda přiváděna do města pomocí dvou zásobovacích řadů DN 500 a DN 300. 

Řad DN 500 je prodloužen v profilu DN 300 až do VDJ Kvítkovice 3 x 1000 m3. 

Na území města Otrokovice se také nachází jímací území (dále jen „JÚ“)               

Otrokovice – Kaplička. Toto prameniště je tvořeno třemi studnami + sběrnou studnou s ČS. 

Jelikož je kvalita této dodávané vody dobrá, provádí se pouze zdravotní zabezpečení. Tato 

voda je tedy přímo čerpána do zásobovacího řadu DN 500 VDJ Hrabůvka – Otrokovice. 

Celková vydatnost vodního zdroje je zhruba 10-15 l·s-1.  

6.3 Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizových situací 

Předpokládaný vznik krizové situace narušením dodávek pitné vody bude zpravidla 

úzce spojen se vznikem jiné mimořádné události a následného dopadu této mimořádné 

události (tabulka 4). Rozsah a doba trvání krizové situace je přímo závislá na velikosti území 

postiženého primárními dopady mimořádné události, druhu této události a době jejího trvání. 

Samozřejmě vzniklá krizová situace se musí vztahovat na důležité cíle vodárenské 

infrastruktury, které by mohly ohrozit město Otrokovice z hlediska zásobování požární vodou 

pomocí vodovodních sítí. Jedná se tedy hlavně o samotné úpravny vod, vodojemy nebo               

o zásobovací řady.  

Vodovod zásobující město Otrokovice pitnou vodou je napojen na skupinový vodovod 

Zlín, který má dva hlavní ÚV Tlumačov (400 l·s-1) a ÚV Klečůvka (250 l·s-1) [6]. Další 

místní zdroje vody, které jsou zdrojově napojeny na skupinový vodovod Zlín, jsou 

Otrokovice-Kaplička (10-15 l·s-1), Vizovice-Kosmatá (3-5 l·s-1) a Kašava (0,6 l·s-1). 

V případě výpadku jednoho z hlavních zdrojů vody (ÚV Klečůvka a Tlumačov) je třeba 

postupovat podle havarijního plánu každé obce. Při výpadku kteréhokoliv ze zbývajících tří 

místních zdrojů bude jejich kapacita nahrazena zvýšenou dodávkou vody z hlavních úpraven 

vody (ÚV Klečůvka, ÚV Tlumačov).  

V případě úplného přerušení dodávky pitné vody bude nutné nouzově zásobovat 

obyvatelstvo pitnou vodou z mobilních cisteren nebo balenou vodou. Při nouzovém 

zásobování bude třeba zajistit dodávku 15 l·os-1·den-1, což činí zhruba 285 m3 na den. 
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tabulka 4 – Vliv krizových situací na přerušení dodávky vody8  

Mimořádná událost (krizová situace) Dopady mimořádné události 

Extrémní dlouhotrvající sucha Snížení hladin ve vodních zdrojích 
(povrchových i podzemních) 

Hydrogeologické změny, „zásah člověka do 
přírody“ 

Extrémní poškození vydatnosti (snížení) 
podzemních vodních zdrojů 

Povodně, přívalové deště, rychlé tání sněhu Extrémní zvýšení hladin vody ve vodních 
zdrojích (podzemních i povrchových) 

Rozsáhlé povodně, zvláštní povodně, 
ekologické a technické havárie, „zásah 
člověka do přírody,“ selhání lidského 
faktoru, terorismus 

Extrémní zhoršení kvality vody ve vodních 
zdrojích na teritoriu regionu (podzemních            
i povrchových) a systémech vodovodu 

Poškození rozvodných elektrických sítí při 
živelných pohromách a technických                   
a technologických haváriích velkého rozsahu 

Náhlé přerušení dodávek pitné vody 
v důsledku plošného přerušení dodávek 
elektrické energie 

Technické a technologické havárie na 
vodovodních zařízeních, nebo sabotáže, 
terorismus a diverze na tato zařízení 

Hrubé porušení vodovodních potrubí, 
úpraven vody, čerpacích stanic a dalších 
vodárenských zařízení, nedostatek 
provozních hmot, nebo úmyslná kontaminace 
vody radioaktivními látkami, otravnými 
látkami nebo bojovými biologickými 
prostředky 

 

• Zásobování při úplném výpadku ÚV Tlumačov 

Otrokovická  oblast je zásobena ze dvou zdrojů (ÚV Tlumačov, JÚ Kaplička) [7]. Při 

výpadku zdroje Kaplička lze celou oblast zásobovat pouze z ÚV Tlumačov. Po technické 

stránce nebudou vyžádány žádná zvláštní opatření. ÚV Tlumačov je technologicky 

zkonstruována na dvě samostatné linky o výkonu 2 x 200 l·s-1 a tudíž se nepředpokládá, že by 

došlo současně k havárii obou linek úpravny vody. Proto se dá říci, že je trvale zajištěn výkon 

minimálně 200 l·s-1. Omezení výkonu úpravny vody může však být vyvoláno i haváriemi 

jiného rázu a to haváriemi na zařízení, které souvisí s přívodem vody do ÚV z prameniště 

Tlumačov nebo z prameniště Kvasice. Jelikož je technika na čerpání vody jištěna 100 % 

rezervou, půjde jen o krátkodobé výpadky, přičemž bude trvale v provozu alespoň jeden 

z obou zdrojů, tj. 100 až 300 l·s-1. Při těchto zmíněných situací může dojít pouze k omezené 

dodávce vody do spotřebišť v otrokovické oblasti, ale nikoliv k úplnému přerušení dodávky. 

K úplnému přerušení může nastat pouze v případě přírodní katastrofy (povodeň), kdy mohou 

být prameniště zatopena a ÚV tak úplně vyřazena z provozu, jako při povodních v roce 1997. 

V současné době jsou již zrealizována protipovodňová opatření na řece Moravě, která by měla 
                                                
8 Ministerstvo zemědělství, Typový plán dle usnesení BRS č. 295/2002, Narušení dodávek pitné vody velkého 
rozsahu 
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při vzniku podobné situace zabránit a nebo rozsah škod zatopení alespoň částečně zmírnit. 

Území prameniště je i nadále uvažováno jako možný suchý poldr pro zachycení povodňové 

vlny, čemuž slouží vybudované ochranné hráze a zdi kolem obytné části města Otrokovic - 

Bahňák. Jelikož v případě přírodní katastrofy jde vždy o mimořádnou událost, proto                       

i zásobování vodou ze skupinového vodovodu Zlín musí být řízeno mimořádnými opatřeními, 

protože v případě fatální chyby nelze kapacitu ÚV Tlumačov v celém systému skupinového 

vodovodu Zlín nahradit ani zastoupit. 

6.4 Nouzového zásobování požární vodou za krizových situací 

Při vzniku krizové události spojené s nouzovým zásobováním požární vody lze 

zásobování provést dvěmi způsoby, buď využití přírodních a umělých zdrojů nebo vodovodní 

sítě. 

6.4.1 Zásobování přírodními a umělými zdroji 

Zásobování požární vodou města Otrokovice, při vzniklé krizové situace, bude použito 

přírodních nebo umělých zdrojů vod, které se nacházejí na území otrokovické oblasti [8].  

Přírodní zdroje vod, které lze upotřebit k hašení požárů, jsou místní otrokovické 

štěrkoviště, řeky Dřevnice a Morava. Kvalita těchto vod je postačující  k hasebním účelům. 

Umělý zdroj vody, který lze použít na zásobování vody k hašení, se nachází v místní 

části Kvítkovice na ulici K.H. Máchy. Jedná se o krytou požární nádrže, která je v péči Sboru 

dobrovolných hasičů Kvítkovice. Doplňování vody zajišťuje společnost Technické služby 

Otrokovice spol. s r.o. na pokyn tohoto sboru. 

6.4.2 Zásobování víceúčelovými zdroji 

Využití víceúčelového zdroje, tedy hydrantové sítě, za krizových situací spojených 

s omezením dodávek vody nebo její kvalitou je možno řešit následujícími způsoby: 

 

§ voda ve vodovodním řadu není vhodná pro potřebu obyvatelstva, vzhledem k jejímu 

znečištění. Pro požární účely tato tzv. užitková voda nevadí. Tudíž lze čerpat vodu 

z těchto vodovodních sítí. Po pominutí trvání krizové situace, bude proveden proplach 

aby tato užitková voda byla odstraněna z vodovodních sítí, 

§ voda ve vodovodním řadu je nezávadná, ale nedosahuje takových parametrů, aby se 

mohla použít k požárním účelům. V tomto případě se doporučuje používat hydranty 
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umístěné na rozvodné síti co nejblíže k zásobovacím řadům, kde mohou být ještě 

zajištěny dostatečné tlakové poměry. 

6.5 Popis vodovodní a hydrantové sítě 

Město Otrokovice nemá vybudovanou samostatnou požární vodovodní síť. Vybudovaná 

veřejná vodovodní síť slouží jak k zásobování občanů Otrokovic pitnou vodou, tak 

k zásobování vody pro požární účely. Orientační údaje o množství denní spotřeby vody 

(průměrná, maximální), délkách vodovodních řadů a jejich ročních přírůstcích až do roku 

2015 jsou popsány v příloze č. 1.  

6.5.1 Vodovodní síť 

Rozvodné vodovodní sítě jsou napojeny na zásobovací řady DN 500 a DN 300, které 

vedou z VDJ Hrabůvka. Na tyto zásobovací řady jsou napojeny následně ostatní rozvodné 

řady různých průměrů, materiálů: OC 300 (ocelová trubka), LT 250 (litinová trubka), LT 200, 

LT 150, OC 150, LT 100, OC 100, LT 80, PVC 80 (polyvinylchloridová trubka), PE 60 

(polyethylenová trubka), PE 50, PE 40, PE 32. Celé uložení zásobovacích a rozvodných 

vodovodních sítí je do nezámrzné hloubky. Dle vyjádření Moravské Vodárenské, a.s. (dále 

jen „MOVO, a.s.“) je na této síti je dosahováno tlaků 0,4-0,6 MPa, závisí na poloze. Délka 

rozvodné sítě se pohybuje kolem 45 395 m, počet přípojek zhruba 2042 ks [6]. Rozvodná 

vodovodní síť pokrývá v současné době celé zastavěné území města, tlakové poměry v síti 

jsou vyhovující. 

6.5.2 Hydrantová síť 

Obvykle není možné ve městech využít přírodních zdrojů vody (řeka, jezero, rybníky 

atd.) z důvodu špatné přístupnosti nebo se v dané lokalitě tyto přírodní zdroje nenacházejí. 

Požární nádrže sloužící jako umělé zdroje požární vody nejsou ve velkých městech vystavěny 

z důvodu nedostatku místa v zastavěných částech města a tudíž proto se musí použít                     

k zásobování požární vody požárních hydrantů – hydrantová síť. 

Stávající hydrantová síť je tvořena vodovodními sítěmi s podzemními a nadzemními 

hydranty. Jde o ucelený systém zařízení, určený pro zásobování požární vodou, nejen 

z hlediska doplňování mobilních automobilových cisteren, ale také pro prvotní protipožární 

zásah z tohoto systému. Dle statistiky z roku 2008 a 2009, kterou vede Hasičský záchranný 

sbor Zlínského kraje, můžeme zjistit kvantitu využití hydrantů ve Zlínském kraji při 
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mimořádných událostí dle přiložené tabulky 5. V této tabulce jsou zahrnuty pouze funkční 

hydranty, které byly použity na místě zásahu, převážně k dodávce vody do automobilových 

cisteren. Použití hydrantů v rámci prověřovacího a taktického cvičení zde nejsou zahrnuta.  

 

tabulka 5 – Využití venkovních hydrantů 

Typ události 2008 2009 
Požár  27 40 
Požár bez účasti JPO 1 - 
Technická pomoc 1 2 
Technologická pomoc - 3 
Převažující povodeň, záplava, déšť - 1 
Únik kapalin (mimo ropných produktů) - 1 
Celkem  29 47 
 

Pro zjištění celkového technického stavu, v jakém se nachází hydrantová síť města 

Otrokovice, bylo zapotřebí prozkoumání všech nadzemních a podzemních hydrantů, které 

jsou evidovány jako požární hydranty. Každý hydrant byl vizuálně prozkoumám ne prověřen, 

tudíž nebyly u všech hydrantů provedeny zkoušky funkčnosti. Všechny zjištěná data                   

o zeměpisné poloze, typu a technickém stavu jsou zapsány v příloze č.2.  

7 Typy hydrantů  

Vodovodní sítě města Otrokovice jsou osazeny hydranty, které jsou určené ze 

základního hlediska ke dvěma účelům. Tyto účely jsou buď provozní nebo požární. Závisí 

pouze na tom, k čemu jsou na vodovodní síti předurčené. 

7.1 Provozní hydranty 

Provozní hydranty jsou pomocná zařízení, která slouží ke dvěma základním věcem a to 

k odvzdušnění a odkalení vodovodního řadu. Dle umístění, zda-li jsou umístěny v nejnižším 

položeném místě nebo nejvyšším položeném místě, se tedy rozdělují na odkalovací                              

a odvzdušňovací provozní hydranty. Na tyto hydranty se nekladou žádné technické nároky, 

jakožto výstupní tlak vody a vydatnost hydrantu.  
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7.2 Požární hydranty 

Celé město Otrokovice je osazeno dvěma druhy požárních hydrantů a to podzemními                      

a nadzemními. Požární hydranty slouží především k zásobování požární vody. Hydranty jsou 

na rozdíl od plnicích míst a výtokových stojanů určené k prvotnímu zásahu při požáru nebo 

pro plnění mobilních automobilových cisteren. Z tohoto důvodu jsou na ně kladeny určité 

nároky z hlediska požadovaného tlaku a vydatnosti [3]. 

7.2.1 Podzemní  požární hydranty 

Podzemní hydrant je zařízení, které umožňuje odběr vody z vodovodních řadů 

(rozměrový náčrtek viz. příloha č. 3). Používá se všude tam, kde to vyžadují uliční a provozní 

poměry9. Podzemní hydranty jsou určeny pro umístění ve stejné úrovni terénu, vozovky či 

silnice. Proto se tato konstrukce liší od nadzemních hydrantů, které jsou určeny pro umístění 

nad úroveň terénu. Požární hydranty by měli být navrženy s ohledem na jejich vysokou 

provozní spolehlivost a dlouhou životnost. Jelikož jsou umístěny ve venkovním prostředí, 

jsou v přímém styku s povětrnostními, klimatickými a mechanickými vlivy. Před těmito vlivy 

je zvětší části chrání hydrantové poklopy. Samotné těleso podzemního hydrantu je osazeno na 

vodovodní potrubí ve svislé poloze vřetena, převážně na patkové koleno. Napojení tělesa 

hydrantu na musí být minimálně 1 metr pod úrovní terénu, kvůli zamrznutí v zimním období. 

Další ochranou proti zamrznutí je automatické odvodnění pomocí malého kolínka nad 

uzávěrem ve spodní části tělesa. Nejčastější materiály, které jsou použity na podzemní 

hydrant jsou následující: těleso – tvárná litina, táhlo pístu – nerezová ocel, píst – tvárná litina 

s navulkanizovanou zdravotně nezávadnou pryží, koule – polypropylen, vřeteno – nerezová 

ocel nebo mosaz. 

  

• Hydrantový poklop 

Hydrantové poklopy se používají pro ochranu výtokového hrdla a ovládací části 

podzemního hydrantu před mechanickým poškozením nebo znečištěním resp. zasypáním            

a umožňuje pohodlný přístup k vřetenu hydrantu. Poklop se skládá z tělesa a víka, jež jsou 

spojeny nýtem. Těleso i víko se většinou vyrábí z tvárné litiny, šedé litiny nebo i z plastu 

(HDPE – High density polyethylene), spoj a třmen je vyráběn z uhlíkaté oceli tř.11 nebo 

z nerez oceli. Poklop může být tvaru oválného (Obrázek 1) nebo čtvercového. Víko poklopu 

                                                
9 3.2 Oblast normativních předpisů 
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má předlitý údaj “Hydrant” a písmeno “P” pro osazení na vodovodní potrubí s pitnou vodou 

nebo údaj “Hydrant” a písmeno “U” pro osazení na potrubí s užitkovou vodou. 

 

 

Obrázek 1 - Hydrantový poklop oválový10 

 
• Hydrantový nástavec 

K odběru vody z podzemního hydrantu je zapotřebí použití hydrantového nástavce 

(Obrázek 2). Jedná se v podstatě o výtokový stojan, který je upraven pro připojení na tento 

hydrant a je opatřen dvěma vřetenovými ventily nebo kulovými kohouty s výtokovými hrdly 

pro připojení hadic typu B (průměr 75 mm). Před osazením hydrantového nástavce musíme 

upínací matici mít v dolní poloze společně s těsněním. Pomocí madla na stojanu utahujeme 

nástavec otáčením vpravo (ve smyslu hodinových ručiček). Tělo nástavce se vyrábí zpravidla 

z lehkých slitin a potrubí z pozinkované oceli.  

 

• Klíč k podzemnímu hydrantu 

Klíč k podzemnímu hydrantu (Obrázek 2) je nedílnou součástí hydrantového tělesa             

a slouží k ovládání vřetene ventilu podzemního hydrantu. Tento klíč má tvar písmene “T”. 

Jedna horní část je zploštěna a zahnuta pod úhlem 45°, což slouží k otevření hydrantového 

poklopu. Spodní část nástavce je opatřena jehlanovou nebo čtyřhrannou hlavou, která slouží 

k ovládání vřetene podzemního hydrantu. Ve většině případů je tento klíč vyráběn z kruhové 

oceli a jednotlivé části jsou spojeny svárem.  

                                                
10 http://www.heckl.cz/?art=13  - poklopy pro zemní soupravy, litinové (katalogový list) 
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Obrázek 2 - Hydrantový nástavec a klíč k podzemnímu hydrantu 

 
• Výhody a nevýhody podzemních hydrantů 

 

§ výhody   

− finančně levnější pořizovací náklady oproti nadzemním hydrantům 

− možnost umístění ve vozovce, chodnících i v terénu 

− odpadá možnost uražení hydrantu při střetu s cizím tělesem než u nadzemního  

hydrantu  

 

§ nevýhody 

− ztížené nalezení (sněhová pokrývka, led, zemina, zaparkované vozidlo nad                                                                      

hydrantový poklopem atd.) 

− nutnost použití hydrantového nástavce a hydrantového klíče 

− větší náchylnost k zanášení, zasypání, zaplavení vodou 

7.2.2 Nadzemní požární hydranty 

Nadzemní hydrant je zařízení, které umožňuje odběr vody z vodovodních řadů 

(rozměrový náčrtek viz. příloha č. 5). Používá se všude tam, kde to vyžadují uliční a provozní 
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poměry11. Tento hydrant je vyveden nad úroveň terénu, tudíž je omezen místem osazením. 

Může se umisťovat jen tam, kde nepřekáží v provozu nebo ho neohrožuje. Dnešní konstrukce 

nadzemních hydrantů má zvolené místo lomu a to mezi podzemní a nadzemní částí. Obě části 

jsou spojeny šrouby s vrubem. V případě nehody střetu cizího tělesa s hydrantem dojde 

k zalomení v místě lomu, přičemž hlavní uzávěr hydrantu zůstává uzavřen. Tudíž nedojde 

k svévolnému unikání vody z tohoto typu hydrantu. Nadzemní hydrant má být navržen 

s ohledem na jeho vysokou provozní spolehlivost a dlouhou životnost. Konstrukce pístu by 

měla zaručovat, že po jeho uzavření nebude v tělese hydrantu žádná zbytková voda. Při 

uzavření hydrantu tedy musí dojít k jeho automatickému vyprázdnění, což zabezpečuje tuto 

funkci tzv. odvzdušňovací ventil, takže v případě, že hydrant obsahuje vodu a jsou 

zašroubovány závěrky spojky, dojde k jeho odvodnění. Toto je ochrana před jeho případném 

zamrznutí a následnému poškození v zimním období. Nejčastější materiály, které se používají 

k výrobě nadzemního hydrantu: těleso hydrantu – tvárná litina, táhlo pístu – nerezová ocel, 

píst – tvárná litina s navulkanizovanou zdravotně nezávadnou pryží, vřeteno – nerezová ocel. 

 

• Klíč k nadzemnímu hydrantu 

Klíč k nadzemnímu hydrantu (obrázek 3) slouží k ovládání nadzemního hydrantu. Jeden 

konec má v rozšířené části trojúhelníkový otvor pro uvolňování závěrek spojek na výpustných 

hrdlech hydrantu a je zakončen čtyřhranem pro odvodnění (starší typy hydrantů). Druhý 

konec tohoto klíče je půlkruhovitě zahnutý se zobcem k otáčení vřetene nadzemního 

hydrantu. Ve většině případů je tento klíč vyráběn z lehkých slitin. 

 

 

Obrázek 3 - Klíč k nadzemnímu hydrantu 

 

                                                
11 3.2 Oblast normativních předpisů 
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• výhody a nevýhody nadzemních hydrantů 

 

§ výhody 

− možnost rychlého použití oproti podzemních hydrantů (odpadá složité 

vyhledávání pozice hydrantu jak u podzemního, odpadá nasazování 

hydrantového nástavce) 

− lépe zpozorovatelný než podzemní hydrant 

− při zničení nadzemní části, podzemní část zůstává bez poškození  

− snadná manipulace 
 

§ nevýhody 

− větší finanční pořizovací náklady 

− omezená možnost osazení v terénu 

− větší riziko poškození nadzemní části 

7.2.3 Technický stav podzemních hydrantů ve městě Otrokovice 

Město Otrokovice je osazeno 314 kusy podzemních požárních hydrantů. Po celkové 

vizuální prohlídce těchto těles se jejich celkový stav dá považovat za dobrý. Celý systém 

hydrantů je až na některé výjimky poněkud přežilý z hlediska stáří materiálu.  

Nejčastější závada, která se vyskytuje ve velkém množství u těchto hydrantů, je 

v důsledku špatné funkce víčka zázubce. Tento díl bývá velice často mimo své místo 

umístění, což umožňuje snadné zanášení vývodu hydrantu i přes jeho poklop, z čehož se 

hydrant stává po delší době, pokud není tento problém odstraněn, nepoužitelným. Především 

dochází k zasypání vni vývodu hydrantového tělesa zeminou, štěrkem anebo zaplavením 

znečištěnou vodou, která napomáhá k tvoření nánosů a usazenin, které po delší době 

nabourávají strukturu materiálu celého tělesa hydrantu ze vně i vni. I zanášení hydrantového 

poklopu zeminou přes své víko má své neblahé účinky (obrázek 4). Tyto uvedené závady 

mají vliv na tvoření koroze celého zařízení, oslabení vlastností těchto materiálů po chemické  

i fyzikální stránce.  

Další z mnoha problémů u tohoto typu hydrantu je velká náchylnost k ucpání 

odvodňovacího kolínka zanesením či zatečením znečištěnou vodou. Tudíž nedochází k cílené 

činnosti tohoto kolínka a to má za následek, že z příchodem mrazů jsou tyto hydranty zamrzlé 

a nepoužitelné až do doby rozmrznutí.  
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Dalším problém, na který by se měla klást váha, je nesprávné posazení hydrantového 

poklopu. Tyto poklopy jsou v některých případech posazeny tak, že těleso hydrantu vyčnívá 

z  hydrantového poklopu. Tento je pak velice často vystaven nepříznivým vlivům jako je ono 

zmiňované zanesení, zasypání či dokonce uražení zázubců.  

Při osazení hydrantu do vozovky nebo chodníku se hodně často děje, že spádová voda 

odtékající ze silnic a chodníků, právě ústí do hydrantu. Těleso hydrantu je potom při každém 

dešti vystaveno návalu vody, která způsobuje zhoršení stavu hydrantu.  

Nepřímo související věc je nedostatečné značení umístění hydrantů, kde se který nalézá. 

Toto potom klade nemalý problém na nalezení hydrantu. Pro lepší viditelnost v terénu by měl 

být opatřen nátěrem červené barvy a tato barva by také měla být rozpoznávající znakem, co se 

pod tímto poklopem nachází. Ovšem ne všechny podzemní hydranty, které jsou                            

v Otrokovicích jsou takto označené a poklopy opatřené nátěrem. Obrázky nejčastějších závad 

viz. příloha č. 4. 

 

 

Obrázek 4 - Nevyhovující stav podzemního hydrantu 

 
 
 
 
 
 



 

26 
 

7.2.4  Technický stav nadzemních hydrantů ve městě Otrokovice 

Město Otrokovice je osazeno 19 kusy nadzemních 

požárních hydrantů. Po celkové vizuální prohlídce 

těchto hydrantů lze stávající stav považovat za velmi 

dobrý. Zjištěné závady na těchto hydrantech jsou jen 

menšího rázu, které nemají vliv na jejich funkčnost. 

Jedná se především o chybějící závěry spojek a řetízků 

k těmto závěrům. Ze všech zjištěných nadzemních 

hydrantů je nevyhovující pouze jeden (obrázek 5). 

 

 

 

 

                                                                                          Obrázek 5 - Nevyhovující stav nadzemního hydrantu 

8 Zkoušky, provoz, údržba a opravy požárních hydrantů 

Požární hydranty jsou nezbytnou součástí zařízení pro zásobování požární vodou, které 

se musejí pravidelně kontrolovat a udržovat v provozuschopném stavu. Všechny náležitosti, 

které se týkají provozu požárních hydrantů jako součásti požárně bezpečnostního zařízení, 

jsou normově a zákonně stanoveny. 

8.1 Předpisy pro zásady uvedení do provozu a revize stávajících zařízení 

Jelikož je zařízení pro zásobování požární vodou definováno jako požárně bezpečnostní 

zařízení, je dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci [10]  nutno před uvedením 

takovéhoto zařízení do provozu provést zkoušku funkčnosti, která ověří, zda-li je provedení 

požárně bezpečnostního zařízení v souladu s projekčními a technickými požadavky, které jsou 

kladeny na jeho požárně bezpečnostní funkci.   

Dle přílohy C „Zásady pro uvedení do provozu a revize stávajících zařízení“ normy 

ČSN 73 0873 [3] je zapotřebí před uvedením odběrních míst požární vody do provozu ověřit 

instalaci a rozmístění dle projektu, funkci výtokových armatur a uzávěrů, správné a viditelné 

označení příslušných armatur odběrních míst požární vody a ostatních souvisejících zařízení, 

provozní parametry odběrních míst požární vody, funkce všech druhů ochran zařízení pro 

zásobování požární vodou. 
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• Druhy prováděných kontrol  

 

§ výchozí kontrola provozuschopnosti – provádí se: 

o u nových staveb před kolaudací a předáním do užívání 

o po dokončení rekonstrukce vodovodních sítí spojených s výměnou potrubí nebo 

hydrantů.  

 

§ periodická kontrola provozuschopnosti – provádí se následně po výchozí kontrole 

nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo 

podrobnější dokumentace anebo posouzení požární nebezpeční nestanoví lhůty kratší. 

 

Zjištěné závady při kontrolách na zařízení pro zásobování požární vodou se musí 

odstraňovat neprodleně po zjištění závady a způsobem takovým, aby byla zaručena trvalá 

provozuschopnost odběrních míst. O provedení zkoušky provozuschopnosti zařízení se 

vyhotoví zápis dle § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci dle ustanovení 

ČSN 73 0873, C.1.3.  

8.2 Zkoušky požárních hydrantů 

Zkoušky funkčnosti požárních hydrantů provádí společnost MOVO, a.s., která všechny 

hydranty v Otrokovicích dle prováděných zkoušek kategorizuje takto: 

 

Hydranty I. kategorie => MOVO, a.s. provádí pravidelné kontroly v intervalu nejméně              

1 ročně. U těchto hydrantů MOVO, a.s. zaručuje vysokou pravděpodobnost, že v případě 

požáru budou funkční a budou odpovídat požadovaným nárokům na množství a tlak vody. 

 

Hydranty II. kategorie => MOVO, a.s. provádí pravidelné kontroly v intervalu nejméně 

jednou za 5 let. U těchto hydrantů MOVO, a.s. zaručuje nižší pravděpodobnost, že v případě 

požáru budou funkční a budou odpovídat požadovaným nárokům na množství a tlak vody. 

 

Průběžné aktualizace seznamu požárních hydrantů jsou v ročních intervalech zasílány 

městu Otrokovice. Vydatnost jednotlivých hydrantů MOVO, a.s. neeviduje. Hydranty, které 

jsou umístěny na řadech DN ≥ 80 mm by měli dle MOVO, a.s. splňovat požadavky na 

požární hydranty, ostatní hydranty jsou vedeny pouze jako provozní. 
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Dle výše zmíněné kategorizace, kterou uvádí MOVO, a.s, splňují funkci požárního 

hydrantu dle ČSN 73 0873 pouze hydranty I. kategorie (příloha č. 6). Těchto hydrantů je 

v celém městě pouze čtyři. Ostatní požární hydranty, které jsou evidovány jako II. kategorie 

nemohou dle ČSN 73 0873 splňovat funkci požárního hydrantu z důvodu provádění zkoušek 

funkčnosti pouze jedenkrát za 5 let.   

8.3 Provoz a údržba požárních hydrantů 

Provoz, údržbu a opravy na hydrantech provádí společnost MOVO, a.s., která je 

pověřená od majitele vodovodních a kanalizačních sítí VaK Zlín, a.s.. Při zjištění závad na 

hydrantech je povinna společnost MOVO, a.s. učinit okamžité opatření a neprodleně tuto 

závadu odstranit. Pokud tak neučiní vystavuje se tak riziku postihu patřičným orgánem na poli 

státního požárního dozoru. 

Hlavním úkolem MOVO, a.s. je tedy zabezpečovat hydranty a všechny s tím související 

zařízení v provozuschopnosti. Konat prohlídky, zkoušky, opravy a údržbu. Hlavní činnosti 

spojené s údržbou jsou: čištění těles hydrantů, obnovování těsnění vřeten a funkce uzávěrů, 

obnovovat ochranné nátěry (opatření proti korozi), čištění hydrantových poklopů ze vně i ze 

vnitř, ověřit funkce odvodnění hydrantů (zimnímu období). 

O všech zjištěných skutečností se musí provést zápis do provozní knihy. V provozní 

knize se zaznamenávají následné provozní záznamy: informace o provozu, údržba, čištění 

vodovodních sítí a dalších objektů osazených na sítích (hydranty), evidence výskytu poruch, 

závad, havárií a jejich následné odstranění, pracovní pokyny vedoucího, kontroly a výsledky 

kontrol kontrolních orgánů. 

9 Zaznamenávání požárních hydrantů do systému GPS 

Přehlednost a dostatek informací o místě zásahu je pro zasahující jednotku požární 

ochrany priorita číslo jedna. Použití digitálních map s daty o umístění hydrantů v terénu by 

mělo vést při zásahu k rychlému, přesnému a účinnému vyhledání zdroje požární vody 

jednotkami požární ochrany. 
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9.1 Globální polohový systém 

GPS (Global Positioning Systém) je vojenský polohový družicový systém, kterým se dá 

stanovit poloha s určitou přesností a čas [11]. Toto je umožněno kdekoliv na zemském 

povrchu, bez ohledu na klimatické podmínky a na dobu, kdy měříme. 

 

Rozdělení GPS systému na podsystémy:   

§ kosmický 

§ řídící (kontrolní)  

§ uživatelský  

 

• Kosmický segment  

Je tvořen 24 družicemi, které jsou rovnoměrně rozloženy v šesti oběžných rovinách. 

Družice obíhají Zemi přibližně ve výšce 20 000 km. Oběžná doba družice se pohybuje okolo 

12 hodin. Oběžné dráhy družic jsou navrženy tak, že alespoň šest družic je vždy možno 

zachytit, z kteréhokoliv místa na Zemi.  

 

• Řídící segment 

Dráhy letu družic jsou sledovány monitorovacími stanicemi. Sledovací data jsou 

posílány do řídící stanice v Coloradu. Navigační data každé družice jsou průběžně 

aktualizovány. 

 

• Uživatelský segment 

Uživatelé pomocí GPS přijímače přijímají signály ze signálově dosažitelných družic na 

základě přijatých dat (časových značek z jednotlivých družic a znalosti jejich polohy)                

a předem definovaných parametrů. Přijímač průběžně vypočítává polohu antény, nadmořskou 

výšku a zobrazuje přesný čas a datum. Komunikace probíhá pouze od družic k uživateli, GPS 

je tedy pasivní přijímač. 
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9.2 Využitelnost digitálních map hydrantových sítí 

Účel vytváření digitálních map hydrantových sítí spočívá v přesném zmapování 

zeměpisné polohy hydrantu a vodovodních sítí, na kterých jsou hydranty nainstalovány. 

Avšak nejenom poloha, ale také jako dalšími nedílnými součástmi dat v digitálních mapách 

by měly být zaznamenány informace o typu hydrantu, jeho technické parametry, technický 

stav, světlost potrubí, na kterém je napojen, datum revize a datum výroby hydrantu. 

Pravidelné aktualizace této databáze by měly být při pravidelných periodických kontrolách 

požárních hydrantů. Tyto digitální mapy by měli sloužit zasahujícím hasičům k rychlejší             

a přesnější lokalizaci zdrojů požárních vod v blízkosti místa mimořádné události. Pro použití 

těchto map při zásahu je zapotřebí použití GPS navigace s příslušnými mapovými podklady.  

 

• Alternativy použití digitálních map hydrantových sítí 

 

Používání digitálních map ve spojitosti s GPS navigací v zásahových vozidlech při 

mimořádné události naráží na několik možností: 

 

§ První alternativa je, že zásahová vozidla nejsou vybaveny navigačními přístroji z toho 

důvodu, že se spíše spoléhá na místní znalost prostředí zasahujícími hasiči, kteří používají jen 

několik vytipovaných hydrantů, o kterých přesně vědí, že jsou v dobrém technickém stavu            

a že jsou celoročně schopny poskytovat požadovanou vydatnost a mají optimální tlakové 

parametry,  

 

§ Druhou alternativu je využití digitálních mapových podkladů hydrantových sítí pouze 

pro operačního důstojníka, který v takovém případě sleduje polohu zásahového vozidla, 

pomocí sledovacího zařízení umístěného ve voze nebo podle sdělených informací velitelem 

vozu, dopřesňuje místo mimořádné události a informuje o blízkých zdrojích požárních vod již 

pomocí radiostanice. S touto alternativou samozřejmě dochází k větší vytíženosti operačního 

a informačního střediska, 

 

§ Třetí alternativa spočívá v tom, že zásahová vozidla jsou vybaveny GPS navigacemi, 

které obsahují data jak s umělými a přirozenými zdroji požárních vod, tak i data                       

o hydrantových sítí. Tyto informace umožňují zasahujícím hasičům utvořit si okamžitý reálný 

obraz o zdrojích požárních vod na místě mimořádné události. Na základě těchto informacemi 
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je velitel zásahu schopen rychleji a efektivněji vyhodnocovat, jak a jakým způsobem se bude 

zajišťovat voda pro hašení v místě zásahu. Jelikož má velitel zásahu GPS navigaci 

zabudovanou přímo ve voze, nemusí se zatěžovat komunikací s krajským operačním                    

a informačním střediskem.  

 

Nejpraktičtější a nejúčelovější využití digitálních map hydrantových sítí ve spojitosti 

s GPS navigacemi zabudovanými v zásahových vozidlech se spíše týká využitelnosti ve 

větších městech, kde jsou složitější hasební obvody z důvodů rozsáhlé a složité zastavenosti 

jednotlivých částí města a kde jsou členitější hydrantové sítě než u menších obcí. Problém 

s používáním GPS navigací je, že pořizovací náklady spojené s celou potřebnou sestavou tedy 

hardwarem a softwarem navigace není zanedbatelná cenová záležitost. Vše záleží na 

finančních prostředcích jednotlivých krajských hasičských záchranných sborech. Za další 

závisí na správcích a provozovatelích hydrantových sítí z hlediska poskytnutí důležitých 

informací o těchto sítích a jejich digitálních dat. 

 

Podle získaných informací od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se 

nebudou zásahová vozidla vybavovat GPS navigacemi právě z finančních důvodů. Používané 

mapy zmiňovaných hydrantových sítí má k dispozici krajské operační a informační středisko, 

které podává informace o poloze daných zdrojů požárních vod veliteli zásahu.   

 

Tématem využitelnosti mobilních geoinformačních technologií pro vyhledávání zdrojů 

hasebních látek se blíže zabývala Sylva Miklíková ve své diplomové práci „Stanovení polohy 

zdrojů hasebních látek s využitím mobilních geoinformačních technologií.“ 

9.3 Mapování hydrantů ve městě Otrokovice 

Všechny zjištěné hydranty, které byly lokalizovány na území Otrokovic, byly 

zaznamenány do globálního polohového systému pomocí GPS navigačního přístroje Garmin 

GPSmap 60 CSx (obrázek 6 a 7). Následné zjištěné hodnoty o poloze hydrantu byly uloženy 

do navigačního přístroje a vloženy do programu Garmin MapSource Application, který slouží 

pro vytváření databáze zaznamenaných GPS pozic daných objektů na navigačním přístroji. Ze 

všech získaných dat byla vytvořena digitální mapa hydrantové sítě města Otrokovice              

(příloha č. 6). Veškeré polohopisné pozice jsou uvedeny v příloze č. 2.  
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Obrázek 6 - GPSmap 60 CSx - celkový pohled               Obrázek 7 – GPSmap 60 CSx - pohled na displej 

 

tabulka 6 - Základní údaje GPSmap 60CSx 

 
  

 

 

              

10 Měření vydatnosti požárních hydrantů 

V rámci bakalářské práce bylo provedeno měření na požárních hydrantech 

v Otrokovicích. Měření, které bylo provedeno u čtyřech nejnepříznivěji umístěných 

hydrantech na vodovodním řadu, byly proměřeny pomocí mobilní automobilové cisterny. 

Tímto měřením byla zjištěna pouze hodnota vydatnosti hydrantu. Jednotlivé zjištěné výsledky 

měření zde budou rozebrány a vyhodnoceny.  

10.1 Popis měření 

Všechna měření byla provedena na podzemních hydrantech. Zvolené hydranty pro 

měření byly vybrány z důvodu nejvzdálenějšího a tudíž nejnepříznivějšího umístění na 

GPSmap 60 CSx 
Displej barevný 
Anténa Vestavěná, čtvercová, helixová, technologie SiRF 
Výškoměr Ano 
Elektromagnetický kompas Ano 
Ukládání map Datová microSD karta 
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vodovodním řadu vzhledem k jeho nutným technickým parametrům. K měření bylo použito 

hydrantového nástavce, klíče k podzemnímu hydrantu, požární hadice typu B                                   

(průměr 75 mm) a cisternové automobilové stříkačky CAS 24 o výkonu 2400 l·min-1, objem 

nádrže 2900 litrů. 

Po příjezdu na místo, kde se provádělo měření na vybraném hydrantu, byl nainstalován 

hydrantový nástavec na hydrant, který se musel před samotným měřením odkalit. To se dělo 

tak, že hydrant, na kterém byl nainstalován hydrantový nástavec ve stavu uzavřený, se pomocí 

klíče k podzemnímu hydrantu naplno otevřel. Po té se otevřel vřetenový ventil na 

hydrantovém nástavci, voda se nechala téci tak dlouho, dokud nebyla dostatečně odkalená. Po 

tomto odkalení se připojila požární hadice k hydrantovém nástavci a k plnícímu hrdlu na 

cisterně (Obrázek 8 a 9). Zjišťovaný čas pro výpočet se začal měřit od doby začátku plnění 

cisterny až po její ukončení. Ze získaného času se vypočítala vydatnost požárního hydrantu.  

 

 

Obrázek 8 - Napojení hadice na nástavec a cisternu 

                                                                                                    Obrázek 9 - Připojení nástavce na hydrant 

 

10.2 Výpočet a jeho zhodnocení 

Pro samotný výpočet se použil vztah, který vychází ze známého objemu nádrže                    

a naměřeného času. Pro výpočet vydatnosti jsme použily následující vzorec: 
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Výpočet vydatnosti:                                     

Q = V/t 
 

Q – vydatnost požárního hydrantu [l·s-1] 

V – objem nádrže [l] 

t – čas [s] 

 

§ hydrant č.19 – podzemní hydrant, napojení na DN 80, umístění v šachtě,                        

změřený čas 16 minut a 41 sekund, 

 

§ hydrant č.137 – podzemní hydrant, napojení na DN 100, umístění v šachtě,                       

změřený čas  6 minut a 23 sekund, 

 

§ hydrant č. 83 – podzemní hydrant, napojení na DN 80, umístění v hydrantovém poklopu,                       

změřený čas 17 minut a 47 sekund, 

 

§ hydrant č.227 – podzemní hydrant, napojení na DN 100, umístění v hydrantovém 

poklopu, změřený čas 3 minut a 40 sekund. 

 

tabulka 7 - Vydatnost změřených hydrantů 

Číslo 
hydrantu12 

Objem nádrže 
cisterny [m3] 

Naměřený 
čas [s] 

Vypočítaná 
vydatnost[l·s-1] 

Posouzení dle           
ČSN 73 0873 

19 2,9 1001 2,9 NEVYHOVUJE 
137 2,9 383 7,6 VYHOVUJE 
83 2,9 1067 2,7 NEVYHOVUJE 
227 2,9 220 13,2 VYHOVUJE 

 

Provedené měření dopadlo z výsledkami, kdy polovina ze čtyř hydrantů nevyhověla, 

kvůli malé vydatnosti vodního proudu. Z druhé poloviny hydrantů nejlépe vyhověl hydrant           

č. 227, kterému byla experimentálně zjištěna vydatnost 13,2 l·s-1. Samozřejmě nelze na 

základě tohoto měření zhodnotit celou hydrantovou síť, ale měření poukazuje na to, že dva 

hydranty ze čtyř jsou pro požární účely zcela nepoužitelné, i když jsou vedeny společností 

MOVO, a.s. jako požární hydranty.  

                                                
12 příloha č. 2 
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11 Návrh inovace hydrantové sítě 

Při celkovém prozkoumání a zjištění všech skutečností, co se týče hydrantové sítě 

v Otrokovicích a zařízení s tímto spojené, lze konstatovat, že zkoumaná hydrantová síť jako 

celek a udržování tohoto celku v provozuschopném stavu, má jisté nedostatky, které je nutno 

do budoucna odstranit. 

11.1 Popis aktuálního stavu 

Stávající stav hydrantové sítě, ve kterém se nachází, lze považovat za dobrý, což pro 

svou funkci požárně bezpečnostního zařízení, kterou má splňovat, není zcela adekvátní 

výsledek. Na základě vyhodnocení tohoto výsledků se podílelo několik negativních faktorů. 

Tyto faktory mají vliv na samotný stav provozuschopnosti hydrantové sítě, což není 

nezanedbatelná věc.  

 

• Nejzávažnější nedostatky na hydrantové síti 

 

§ tlakové poměry na vodovodní síti: společnost MOVO, a.s. garantuje na vodovodních sítí, 

na kterých jsou osazeny hydranty, tlak vody 0,4-0,6 MPa. Tento tlak vody není v celých 

Otrokovicích stejný. Závisí na poloze a vzdálenosti od rozvodného řadu. Proto požární 

hydranty, které se nacházejí na konci rozvodného řadu, jsou v mnoha případech zcela 

nepoužitelné jako zdroje zásobování požární vody, 

 

§ technický stav hydrantů: při celkové prohlídce všech požárních hydrantů, bylo zjištěno 

mnoho závad, které mají vliv na provozuschopnost hydrantové sítě, jelikož se jedná               

o koncový prvek. Procentuální vyjádření všech závad je uvedeno v tabulce 8. Z této 

tabulky lze vyčíst, že zhruba polovina všech hydrantu v Otrokovicích je bez závad, což je 

velice tristní výsledek. Ovšem výsledky této tabulky zahrnují pouze vizuální závady ne 

provozní. Nejpřesnějším zjištěním celého stavu hydrantové sítě by bylo zapotřebí kromě 

ohledání koncových prvků také učinit i měření na všech hydrantech v Otrokovicích, 
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tabulka 8 – Závady na podzemních i nadzemních hydrantech 

Technický stav podzemních hydrantů  

Bez závad 48,7 % 
Drobné závady 16,5 % 
Střední závady 15,3 % 
Těžké závady - nepoužitelné 10,5 % 
Nenalezeno  9 % 
Celkem 100 % 

Drobné závady – chybí víčko zázubce, víčko zázubce přirezlé  k vývodu hydrantu, 
Střední závady – zanesení zeminou, těleso hydrantu přečnívá z hydrantového poklopu,  
Těžké závady – hydrant zasypán, těleso hydrantu chybí, zničený vřetenový uzávěr hydrantu,                                              

zničené zázubce hydrantu, zasypán vývod tělesa hydrantu, nelze otevřít, 
nevyhovující stav, zaplavení vodou a bahnem 

 

§ provádění kontrol: provádění kontrol u požárních hydrantů, které zajišťuje společnost 

MOVO, a.s. dle výše zmíněné kategorizace, je v rozporu s právními a normativními 

předpisy, které jasně stanovují, že kontroly na požárních hydrantech se mají provádět 

jednou za rok. Tuto podmínku splňují pouze hydranty I. kategorie. Hydranty II. kategorie,                

u kterých se provádějí kontroly jednou za pět let, nesmí být vedeny jako požární 

hydranty. Situace je ale taková, že i tyto hydranty II. kategorie jsou evidovány jako 

požární hydranty, 

 

§ značení pozice hydrantů: aktuální stav značení pozic požárních hydrantů v Otrokovicích 

je v žalostném stavu. Přitom označení místa, kde se který hydrant nachází, obzvláště                

jedná-li se podzemní hydranty, je důležité z hlediska rychlého vyhledání při potřebě vody                  

u mimořádných událostí, a to jak v letním tak i hlavně v zimním období, kde nalezení 

stěžuje sněhová pokrývka. 

11.2 Inovace hydrantové sítě 

Celý systém hydrantové sítě je zapotřebí inovovat z několika důvodů. Hlavním 

důvodem je zajištění 100% provozuschopnosti během celého roku, kvůli zabezpečení zdrojů 

požárních vod při potřebě u mimořádných událostí. Samozřejmě takové zabezpečení klade 

nemalé nároky jak z hlediska funkčního, tak z hlediska finančního, protože bez vkládání 

finančních prostředků do takovéhoto systému je jeho funkčnost velice omezena a záleží jen na 

časovém faktoru, kdy tento systém selže. 
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Jelikož město Otrokovice nepočítá s nějakou velkou a rozsáhlou výstavbou na svém 

území z hlediska značné aktuální zastavěnosti, není zapotřebí uvažovat o rozšíření hydrantové 

sítě a nových odběrných míst. Stávající rozprostření hydrantové sítě je postačující pro celé 

katastrální území Otrokovic.   

   

• Návrh restrukturalizace  

 

§ hydrantová síť: celý systém hydrantové sítě je zapotřebí vůči využívaným koncovým 

prvkům tedy hydrantům restrukturalizovat. Tato obnova by měla směřovat ve vytipování 

hydrantů, které budou primárně používány k zásobování požární vody. Ostatní hydranty 

by měly být evidovány jako provozní, tedy nevhodné jako zdroje požárních vod. Všechny 

požární hydranty se musí uvést do provozuschopného stavu a odzkoušet měřením, kterým 

se musí prokázat jejich skutečné parametry a ty musejí sounáležit s požadovanými 

normovými hodnotami. Zajištění těchto parametrů musí být garantováno majitelem 

vodovodní sítě po celý rok. U vytipovaných hydrantů, které mají sloužit k požárním 

účelům, se musí vzít na vědomí faktory dané lokality, kterou mají zabezpečovat, 

vzhledem ke stálému a nahodilému požárnímu zatížení daného teritoria. Podle tohoto 

výsledku požárního zatížení se musí stanovit počet požárních hydrantů. Ostatní hydranty, 

které jsou v dané lokalitě navíc, se tedy mohou kategorizovat jako provozní a nejsou tudíž 

na ně kladeny žádné nároky z požární oblasti. Je to z toho důvodu, kvůli udržení 100% 

stavu provozuschopnosti hydrantové sítě. Pokud by byly po celém území města Otrokovic 

pouze požární hydranty, tak finanční výdaje na udržení tohoto systému by byly velice 

nákladné a z toho důvodu by nebyla zajištěna 100% provozuschopnost. Jelikož je nyní 

přesně tento stav v Otrokovicích, kdy je celé město osazeno pouze požárními hydranty, 

tak je z tohoto důvodu hydrantová síť velice zanedbána, jelikož na ní nejsou dostatečné 

finanční náklady,  

 

§ značení hydrantů:  každý hydrant určený jako zdroj požární vody, se musí označit 

orientační tabulkou a víko hydrantového poklopu opatřit nátěrem červené barvy. Provozní 

hydranty stačí opatřit pouze nátěrem modré barvy. Šoupě spojené s funkcí požárního 

hydrantu se musí taktéž opatřit červeným nátěrem a orientační tabulkou. Orientační 

tabulky se musejí při pravidelných kontrolách zkontrolovat a nátěr hydrantového poklopu 

dle uvážení obnovit, 
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§ kontroly a údržby: kontroly funkčnosti požárních hydrantů se musejí provádět pravidelně 

jednou za rok. Při těchto kontrolách musí být každý požární hydrant ve městě 

prozkoumán, proměřen, kvůli požadovaným parametrům, odzkoušen a proveden zápis do 

provozní knihy. S těmito kontrolami souvisí i údržba. Pokud bude zjištěna závada na 

požárním hydrantu, musí být neprodleně odstraněna, kvůli zajištění 100% 

provozuschopnosti. Pokud se tak nemůže učinit, musí být označen, že je mimo provoz            

a   s tímto stavem obeznámen příslušný hasičský záchranný sbor. 

12 Závěr 

Při práci na tématu bakalářské práce „Posouzení stávající hydrantové sítě města 

Otrokovice“ jsem zjistil, že hydrantová síť v tomto městě potřebuje nutnou obnovu, která se 

dříve či později bude muset provést vzhledem ke stáří použitých materiálů.  

Samotné zásobení vodou města Otrokovice hodnotím jako dostačující a vyhovující pro 

dané místní poměry otrokovické oblasti. Celková struktura rozvodů pro zásobení vody pro 

obyvatelstvo a s tím související rozvody zdrojů požárních vod pro použití u mimořádných 

událostí jsou dostatečné z hlediska pokrytí celého města Otrokovice. 

Obnovu hydrantové sítě by měly tvořit dvě samostatné fáze. V první fázi vodárenská 

společnost, nebo její vybraný dodavatel, by měl provést komplexní prověrku hydrantové sítě, 

včetně provedení hydraulických zkoušek u všech hydrantů. V druhé fázi ve spolupráci                  

s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje vytipuje dostatečný počet hydrantů 

určených prioritně pro hasební účely. Tyto hydranty doporučuji vyměnit jako první za 

nadzemní a vypracovat pro ně v rámci vodovodů a kanalizací interní směrnici jejich 

provozování a zkoušení funkčnosti. Při výběru nově specifikovaných požárních odběrních 

míst je nutno přihlížet nejen k prostorovému umístnění, ale především k hydraulickým 

vlastnostem vodovodní sítě v místě odběru vody.  

Ze zjištěných skutečností, které jsem zjistil, se kontroly funkčnosti  u 99% hydrantů 

dělají jen namátkově a to ještě jednou za pět let, což vidím jako největší selhání společnosti 

MOVO, a.s., která má v rámci své působnosti tyto zkoušky hydrantů na starosti. Při měření 

vydatnosti hydrantů, které jsem provedl, byla polovina hydrantů v nepoužitelném stavu. Tuto 

polovinu sice tvořily jen dva hydranty, ale jsem si jist, že kdybych provedl měření na více 

počtech hydrantů, tak výsledky by určitě nebyly uspokojující.  
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S návrhem vytvoření a používání digitálních map hydrantových sítí pro využití na GPS 

navigaci v zásahových vozidlech hasičských záchranných sborů vidím největší využití                 

u velkých měst, kde je velká rozlohová zastavěnost a kde není možné použít na hašení požárů 

přírodní a umělé zdroje požárních vod a tudíž se musí použít hydrantů, které je ovšem někdy 

těžké vůbec najít. Týká se to především podzemních hydrantů kvůli špatnému značení 

v terénu a kvůli klimatickým podmínkám v průběhu celého roku. Ovšem tato záležitost 

používání GPS navigací s vloženými digitálními mapami hydrantových sítí je pouze v rukou 

hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů a jejich finančních prostředcích. 

Pro zajištění provozuschopnosti celého systému hydrantových sítí, vidím do budoucna, 

aby se kladla velká váha nejen na dodržování normativních a právních předpisů ale také na 

orgány státního požárního dozoru, kteří by měli po majitelích a provozovatelích požadovat            

a právně vymáhat, aby systémy hydrantových sítí byly plně provozuschopné.  
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