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Úvod 

Organizace zajišťování kontinuální dodávky požární vody patří ke stěžejním úkolům, 

které zajišťuje velitel zásahu k provedení lokalizace a následné likvidace požáru. Úspěšnost 

zásahu a jeho efektivita závisí na schopnosti dopravit na plochu nebo frontu požáru hasební 

vodu v potřebné intenzitě. Zásobování vodou u zásahu je organizačně velmi náročná oblast, 

kterou při rozsáhlých požárech řeší celý tým hasičů vyčleněný velitelem zásahu. Ve struktuře 

řízení zásahu je zpravidla tato oblast začleněna buď do skupiny týlového zabezpečení 

tj. ve struktuře štábu velitele zásahu, nebo je problematika dodávky požární vody řešena jako 

samostatný úsek zásahu. Na dodávce vody se často podílí desítky jednotek požární ochrany 

(dále jen „jednotka PO“). 

Při zajišťování kontinuální dodávky požární vody je potřeba zhodnotit dostupné 

možnosti zásobování vodou. Zdroj vody se může nacházet přímo na místě zásahu nebo v jeho 

okolí až do vzdálenosti několika kilometrů. Pokud je zdroj vody vzdálený, tak se musí zvolit 

vhodný způsob dopravy vody na místo zásahu. Aby nedocházelo k přerušování dodávky vody 

na frontu požáru, tak se musí zajistit určitý přebytek vody, který bude schopen pokrýt běžné 

provozní výpadky v dodávce např. výměna poškozených hadic v dopravních vedeních, čištění 

sacích košů, porucha cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) v řetězci kyvadlové 

dopravy vody, porucha čerpadla a jeho výměna za jiný stroj apod. Pro tyto případy je důležité 

mít vytvořenu, v místě distribuce požární vody k útočným proudům, vhodnou zásobu. 

Zpravidla to bývá řešeno několika CAS nebo menším vodním zdrojem, který je dálkovou 

dopravou vody plněn (vodní tůně, rybník apod.). Takové řešení není v praxi vždy možné 

zabezpečit. Z tohoto důvodu je vhodné mít k dispozici jednoduché vysoce funkční technické 

zařízení, které lze snadno dopravit na potřebné místo a instalovat. Takovým zařízením jsou 

nepochybně přenosné (mobilní) nádrže s různou kapacitou objemu vody (dále jen „mobilní 

nádrž“). Tato zařízení mohou přispět k zvýšení efektivity zajišťování dodávek hasební vody. 

Pro  tyto  účely se v České republice (dále jen „ČR“) žádná taková mobilní nádrž 

systémově nevyužívá. Absence tohoto jednoduchého, ale velmi účelného, technického 

zařízení neumožňuje efektivně a účelně využívat všech taktických možností zásobování 

požární vodou při rozsáhlých požárech. 

Práce se snaží podat základní přehled o dostupných mobilních nádržích a jejich 

takticko-technických parametrech a na základě jejich analýzy následně navrhnout vhodný typ 

pro dovybavení vybraných jednotek PO v podmínkách požární ochrany v ČR. 
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Rešerše 

Cílem rešerše bylo najít informace o současném stavu zajišťování dodávky hasební 

vody pro mimořádné události, které se vyznačují její velkou potřebou, a popisu těchto 

mimořádných událostí a současného stavu v ČR. Dále byly hledány informace o takticko-

technických datech mobilních nádrží, které jsou v současnosti dostupné na trhu, a možnosti 

využití mobilních nádrží u jednotek PO v ČR. 

Byly použity tyto zdroje informací: 

a) tištěné monografické publikace; 

b) tištěné seriálové publikace; 

c) internetové zdroje; 

d) konzultace a korespondence s odborníky; 

e) ostatní zdroje např. uživatelská příručka, videozáznamy. 

Informační zdroje [1], [2], [4], [7] a [15] dávají přehled o mimořádných událostech 

s velkou potřebou vody a charakterizují jejich specifické rysy a možnosti jejich úspěšného 

zdolání. Současným stavem zajišťování dodávky na místo mimořádné události (požáru) se 

zabývá zdroj [3], který popisuje možnosti dopravy vody na místo zásahu. Dále se tímto 

problémem zabývají [16] a [18], které uvádějí současné technické možnosti opěrných bodů 

Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) pro dálkovou dopravu 

vody hadicemi a pro čerpání z velkých hloubek. Zdroj [19] poskytl podklady pro zhodnocení 

současného využívání dopravy vody na místo zásahu. 

Informace o takticko-technických datech a přehled o možnostech využití mobilních 

nádrží v rámci ČR poskytly tyto zdroje [5], [6], [9], [10], [11], [12], [13], [17], [20], [21] a 

[22] které byly v českém, anglickém a německém jazyce. 

Konzultace a korespondence s odborníky poskytla ucelený pohled na problematiku 

řešení dodávky vody na místo zásahu a možnosti využití mobilních nádrží v ČR. Tyto 

informace a [8], [14] a [15] pomohly stanovit parametry pro výběr vhodné mobilní nádrže a 

jejich umístění u vybraných jednotek PO. 
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1 Mimořádné události s očekávanou velkou dodávkou vody 

Mimořádné události, u kterých se očekává dodávka velkého množství vody, jsou 

zejména velké požáry. Ty se vyznačují zejména potřebou velkého množství hasební vody, 

vysokou intenzitou hoření a délkou časového úseku potřebného k jeho likvidaci (trvá několik 

hodin až dnů). Na jejich uhašení je potřeba velkého množství sil a prostředků a velikost 

zasažené plochy požárem je až několik tisíc m2. Následné škody po požáru dosahují až 

několika milionů korun. Základním předpokladem úspěšného zdolání rozsáhlého požáru je 

vždy zajištění kontinuální dodávky velkého množství vody. S velkými požáry se můžeme 

setkat ve všech odvětvích – zemědělství, sklady, průmysl, lesnictví, doprava, domácnosti atd. 

Velké požáry, které se udály v letech 2005 až 2009, jsou uvedeny v Příloha 1. 

Podmínky ovlivňující dodávku vody jsou: 

a) plocha požáru; 

b) směr a rychlost šíření požáru; 

c) fronta požáru a počet nasazených vodních proudů (intenzita dodávky hasiva); 

d) průchodnost mobilní požární techniky (dále jen „MPT“) terénem; 

e) vydatnost vodních zdrojů a jejich vzdálenost od fronty požáru; 

f) povětrnostní podmínky; 

g) druh a množství hořlavých látek, atd. 

Silný vítr může ovlivnit zejména intenzitu hoření a směr šíření požáru, což je příčinou 

šíření požáru vznikem nových míst hoření. Také zkracuje účinný dostřik vodních proudů a 

snižuje tak jejich účinnost. To vše zvyšuje nároky na množství hasební vody [1]. 

Požáry s velkou potřebou vody jsou zejména požáry na volném prostranství, jako jsou 

požáry na polních, lesních a travních porostech nebo skládkách odpadu. Velké nároky na 

spotřebu požární vody jsou také u požárů pneumatik nebo v řadě průmyslových technologií. 

1.1 Lesní požáry 

Lesní požáry patří z hlediska podmínek lokalizace a likvidace požáru k nejsložitějším. 

Plocha požáru je velmi často rozsáhlá, těžko přístupná a hašení samotné bývá charakteristické 

nedostatkem vody a nedostatečným množstvím sil a prostředků jednotek požární ochrany 

(dále jen „jednotka PO“), které jsou na místě požáru. Nepřístupnost místa požáru bývá 

způsobena i přes rozvinutou síť lesních cest nedostatečnou únosností terénu a dalšími 

terénními podmínkami [4]. 
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Lesní požáry ničí stromy, keře, připravenou lesní produkci, stavby a další zařízení 

lesního hospodářství. Porosty zeslabené požáry bývají následně zdrojem zhoubných nemocí 

dřevin, což vede k zániku nejen ohněm zasažených porostů. V důsledku požárů se snižují 

ochranné a ostatní užitečné vlastnosti lesa (např. hydrologický a klimatický význam), ničí se 

vzácná fauna, narušuje se plánovité řízení lesního hospodářství a využívání lesních zdrojů. 

Může rovněž docházet k úhynu nebo migraci lesní zvěře, což může způsobit škody správcům 

honiteb. V některých případech může docházet i k ohrožení lidských obydlí nebo sídelních 

útvarů [2], [4]. 

Lesní požáry lze rozdělit na [1]:  

a) podzemní - požár rašeliny nebo vrstvy hlubokého humusu projevující se skrytým 

hořením pod vrstvou hrabanky; 

b) pozemní - požár půdního krytu (hrabanka, tráva, mech); 

c) korunový (vysoký) - požár ve větvích stromů, který nastává přechodem z pozemního 

požáru, když se oheň dostane k větvím a zapálí je; tento druh požáru je 

nejnebezpečnější (zejména u jehličnanů) a má nejvyšší rychlost šíření. 

V našich zeměpisných šířkách se nejvíce vyskytují pozemní požáry, z celkového počtu 

požárů tvoří téměř 90 %. K podzemním požárům dochází jen zřídka. Jejich vznik a rozšíření 

je zpravidla spojeno s pozemními požáry, při kterých oheň proniká do rašelinové vrstvy na 

nejsušších místech, nejčastěji u kmenů stromů, a postupně se rozšiřuje do stran. Korunové 

požáry vznikají nejčastěji v horských lesích při šíření ohně vzhůru po příkrých stráních. Ke 

vzniku těchto požárů napomáhá mimo jiné silný vítr. K přechodu pozemního požáru na 

vzrostlé stromy dochází v porostech s nižšími korunami stromů, v porostech s rozdílným 

vzrůstem a také v hustém jehličnatém porostu. Lesní porost následkem korunového požáru 

zpravidla úplně uhyne [4]. 

Lesní požáry se vyznačují rychlým šířením požáru na velkých plochách, které může 

vést k obklopení nasazených sil a prostředků i návštěvníků lesa. Likvidace požáru je 

zdlouhavá, nelze zcela vyloučit nové rozhoření ze skrytých míst hoření a musí být zabezpečen 

dohled proti opětovnému rozhoření [1]. 

Obecně lze říci, že lesní požáry se obtížně likvidují. Tato skutečnost je způsobena 

především tím, že k nim často dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít 

požární techniku a kde jsou ztížené možnosti zásobování hasební vodou [4]. 



 

5 

Na rozvoj požáru po jeho vzniku má vliv stav lesního porostu a podrostu a to především 

druh stromů. Obecně lze říci, že jehličnany jsou více hořlavé, z nich pak především borovice 

vlivem pryskyřic a množstvím sušiny. Vzdušná vlhkost a úhrn srážek mohou působit na vznik 

požáru retardačně. Při dlouho trvajícím suchu může snáz dojít k jeho vzniku. Směr šíření 

požáru a přeskok plamenů do korunové části vzrostlých stromů ovlivňuje rychlost větru [15]. 

1.2 Požáry na polích 

Požáry na polích se likvidují nejčastěji v období sklizně, protože v tomto období 

dochází ke zvýšení jejich počtu. Ať už se jedná o požáry porostů či stohů. Požáry na polích 

mají podobný charakter jako lesní požáry [7]. 

Při požárech na polích se musí počítat s rychlým šířením požáru s velkou závislostí na 

meteorologických podmínkách, který může zasáhnout velkou plochu. Tyto požáry jsou 

nebezpečné tím, že mohou ohrozit blízké budovy, techniku a stohy a rozšířit se do lesních 

porostů [1]. 

Požáry na polích lze rozdělit na [1]: 

a) obilí, píce nebo požáry jiných kulturních plodin v době dozrávání a sklizně; 

b) strnišť a zbytků po sklizni; 

c) starých porostů na neobhospodařovaných plochách; 

d) zemědělské techniky při sklizňových pracích; 

e) stohovaných stébelnatých materiálů. 

1.3 Ostatní požáry 

Dalšími požáry, které se vyznačují velkou potřebou vody k hašení nebo ochlazování, 

jsou požáry [1]: 

a) v chemickém a petrochemickém průmyslu (např. požár skladiště PHM 

v Chemopetrolu a.s. v Litvínově nebo tankoviště v Čepro a.s. v Hájku u Karlových 

Varů); 

b) skládek komunálních odpadů (např. požár skládky tuhého komunálního odpadu v obci 

Želeč u Tábora); 

c) skládek nebo skladů pneumatik (např. požár pneumatik v provoze společnosti 

MOSTAV s.r.o. ve Vřesové u Sokolova); 
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d) ve zpracovatelském průmyslu dřeva a paliv (např. požár truhlárny a pilnice v Brlohu u 

Českého Krumlova, požáry v papírnách); 

e) v energetickém průmyslu (např. požáry pásových dopravníků v hnědouhelných 

dolech); 

f) v rozsáhlých skladových prostorách nebo obchodech (např. požár haly tržnice 

SAPARIA a. s. v Praze, požár Veletržního paláce v Praze). 

1.4 Zajišťování vody pro mimořádné události 

Pokud je u mimořádné události potřeba velkého množství vody, musí se toto množství 

zajistit. Provede se průzkum možností zásobování vodou, kde se nachází vodní zdroje a 

jakým způsobem lze dopravit požární vodu na místo zásahu. Zdroj vody se může nacházet 

přímo na místě zásahu – nadzemní nebo podzemní rozvody vody, požární nádrž – nebo v jeho 

okolí, ve vzdálenosti až několika kilometrů – řeky, potoky, rybníky apod. Na základě 

vzdálenosti vodního zdroje od místa zásahu se stanoví způsob dopravy vody. 

Způsoby dopravy vody na místo zásahu jsou [1], [3]: 

a) kyvadlová doprava vody – doprava vody po částech v nádržích automobilových 

cisteren; 

b) dálková doprava vody – doprava vody hadicovým vedením; 

c) kombinovaná doprava vody – kombinace kyvadlové a dálkové dopravy vody; 

použití za situace, kdy komunikace znemožňují příjezd automobilových cisteren až 

k vodní hladině nebo přístup k místu požáru je nesjízdný (viz Obr. 1); 

d) letecké hašení – použití v přírodním prostředí při vzletovém počasí. 

Při zajišťování dodávky vody na místo zásahu, pokud je zdroj vody vzdálený, se 

v současné době nejvíce využívá kyvadlová doprava vody a dálková doprava vody hadicovým 

vedením. Oba tyto způsoby se mohou používat současně nebo se používá jejich kombinace. 

V Příloha 1 jsou uvedeny způsoby zajišťování dodávky hasební vody u velkých požárů, které 

se udály v letech 2005 až 2009 [19]. 
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Obr. 1   Kombinovaný způsob dopravy vody [3] 

Na volbu způsobu zajištění dodávky na místo zásahu má vliv [3]: 

a) čas do zahájení hasebních prací; 

b) změna požadavku na dodávané množství; 

c) vzdálenost mezi místem požáru a vodním zdrojem; 

d) množství sil a prostředků, které jsou k dispozici; 

e) kvalita dopravních komunikací; 

f) dopravované množství vody. 

V současné době jsou ve vybavení jednotek PO využívány jako zdroj většího množství 

vody požární automobily s objemem vodních nádrží od 6000 l (např. T-148) do 12000 l. 

Nejčastěji se ovšem užívají CAS s objemem 8000 l. Skladba používaných CAS podle objemu 

vodní nádrže u jednotek PO v  ČR je dle údajů z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) uvedena na 

Obr. 17 a Obr. 18. Na Obr. 17 jsou uvedeny CAS používané u jednotek Sborů dobrovolných 

hasičů obcí (dále jen „SDH obce“). Na Obr. 18 jsou uvedeny CAS používané u jednotek 

Hasičských záchranných sborů krajů (dále jen „HZS kraje“) [14]. 

Pro dálkovou dopravu vodu se využívají požární hadice o ∅ 75 mm (B 75), které jsou 

ve standardní výbavě MPT u jednotek PO. Další možnost zajištění dálkové dopravy vody je 

využitím opěrných bodů HZS ČR pro dálkovou dopravu vody hadicemi a pro čerpání 

z velkých hloubek (dále jen „opěrný bod“), které jsou vybaveny mobilní čerpací stanicí 

o minimálním výkonu 5 m3·min-1. Opěrné body využívají hadice ∅ 152 mm a čerpadla typu 

HFS Hydrosub (dále jen „HFS“) od firmy SOMATI. Dislokace opěrných bodů v jednotlivých 

HZS krajů je uvedena v Tab. 1 [16], [18]. 
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Tab. 1   Dislokace opěrných bodů [16], [18] 

HZS kraje Územní 
odbor Dislokace stanice Typ 

stanice Typ čerpadla Délka 
hadic 

Středočeský Kladno Kladno C3 HFS 1000 m 

Plzeňský Plzeň-město Plzeň 2 - Slovany P3 HFS 2000 m 

Ústecký Litoměřice Litoměřice C1 HFS 1000 m 

Jihomoravský Brno Lidická C3 HFS 1000 m 

Moravskoslezský Ostrava Zábřeh C3 HFS 1000 m 

Organizace zajišťování kontinuální dodávky hasební vody patří ke stěžejním úkolům, 

které zajišťuje velitel zásahu k provedení lokalizace a likvidace požáru. Dodávku hasební 

vody lze zajistit několika způsoby, které jsou uvedeny výše. Velmi důležitá u zajištění 

dodávky vody je její kontinuita, aby nedocházelo k přerušování její dodávky, které by vedlo 

k následnému šíření požáru. 

Pokud je potřeba v místě zásahu vytvořit dostatečnou zásobu požární vody, řeší se to 

povoláním potřebného počtu CAS nebo např. využitím málo vydatných vodních zdrojů, které 

jsou uměle plněny. Takové řešení ovšem není v praxi vždy možné. Z tohoto důvodu je 

vhodné mít k dispozici jednoduché vysoce funkční technické zařízení, jež lze snadno dopravit 

na potřebné místo a jednoduše jej instalovat. Takovým zařízením jsou mobilní nádrže. Tato 

zařízení mohou přispět ke zvýšení dodávek hasební vody na místo zásahu. 

Pro  tyto  ú čely se v ČR žádná taková mobilní nádrž systémově nevyužívá. Absence 

tohoto jednoduchého, ale velmi účelného, věcného zařízení požární ochrany (dále jen „PO“) 

neumožňuje efektivně a účelně využívat všech taktických možností zásobování požární vodou 

při rozsáhlých požárech. Cílem analýzy uvedené dále je navrhnout řešení směřující k doplnění 

technického vybavení stávajících věcných prostředků PO o mobilní nádrže. V následující 

kapitole je poskytnut základní přehled o druzích mobilních nádrží na trhu v Evropské unii 

i mimo ni a jejich takticko-technických datech, která budou následně využita k provedení 

analýzy využití mobilních nádrží v podmínkách PO v ČR. 
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2 Mobilní nádrže 

Mobilní nádrže jsou sestavitelné přenosné technické prostředky určené zejména pro 

skladování velkého objemu vody u zásahu při zdolávání mimořádné události, tak aby se 

následně dala využít k hašení nebo ochlazování. Jsou určeny k použití ve venkovním 

prostoru, kde nejsou dostupné zdroje vody. Mobilní nádrže mají také určitou chemickou 

odolnost, která dává možnost nouzového uskladnění i jiných látek než vody. Za použití pro 

jiné účely než skladování vody zodpovídá velitel zásahu, který musí brát v úvahu např. 

nebezpečí výbuchu při skladování některých chemických látek či materiálovou odolnost vůči 

uskladňované látce. 

Rozdělení mobilních nádrží: 

a) otevřené – mají volnou hladinu umožňující přímý přístup (např. plovoucí nebo 

ponorné čerpadlo): 

• s konstrukcí; 

• samonosné; 

b) uzavřené – nemají volnou hladinu, toto konstrukční řešení je výhodné pro případy 

nouzového skladování látek, u nichž je vhodné minimalizovat odpar; 

c) kombinované – mohou se použít jako uzavřené i otevřené nádrže: 

• s konstrukcí; 

• samonosné. 

2.1 Otevřené mobilní nádrže 

Otevřené mobilní nádrže jsou konstruovány tak, aby byl zajištěn přímý přístup 

k hladině kapaliny. Přímý přístup k hladině umožňuje použití např. plovoucího čerpadla, 

ejektor apod. Rozdělují se na dva základní typy a to na nádrže s konstrukcí a nádrže 

samonosné. 

2.1.1 Samonosná bezrámová mobilní nádrž na vodu 

Samonosná bezrámová mobilní nádrž na vodu je model otevřené mobilní nádrže 

určený přímo pro hasiče (viz Obr. 2). Tato nádrže je určen jako pomoc při zdolávání požáru. 

Dále je použitelná jako zásobník vody u požáru nebo jako mezisklad při dopravě vody s 

velkým převýšením. Je určena pro městskou zástavbu i přírodní prostředí. Dále slouží jako 
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mísící nádoba pro retardéry hoření nebo nádoba na nebezpečný odpad. Výrobcem je firma 

Fol-Da-Tank® Company [5], [9]. 

Na odlehlých místech může sloužit jako ukazatel množství vody. Samonosná 

bezrámová mobilní nádrž na vodu může být naplněna z přírodního zdroje vody pomocí 

čerpadla a hadicového vedení nebo z požárního automobilu. Tento typ mobilní nádrže je 

vhodný pro plnění závěsného vaku vrtulníku tak, že vrtulník ponoří prázdný vak do nádrže, 

naplní ho a s naplněným vakem odletí k místu hašení [5], [9]. 

 
Obr. 2   Samonosná bezrámová mobilní nádrž na vodu [9] 

Tělo nádrže je navrženo tak, že nádrž nepotřebuje žádný nosný rám. V horní části je 

pevný límec, který zaručuje stabilitu nádrže takovým způsobem, že ji není potřeba nafukovat. 

Při plnění se stává automaticky samonosná. K sestavení je potřeba jedné proškolené osoby. 

Tuto nádrž je potřeba rozvinout na podkládací plachtě, která zabraňuje poškození, připojit 

k ní hadici a napustit. Z místa umístění samonosné nádrže je potřeba odstranit ostré předměty 

(např. větve, střepina skla, ostré kameny). Podklad místa, které je určeno pro sestavení 

samonosné nádrže, musí být pevný [5], [9]. 

Samonosná bezrámová mobilní nádrž je vyrobena z polyvinylchloridu (dále jen 

„PVC“), který je odolný UV záření a vysokému zatížení. Materiál je dobře opravitelný. 

Jednoduché opravy se dělají pomocí sady na opravu, která je dodávaná ke každé nádrži. 

Všechny švy jsou svařené pro vyšší odolnost. Po jejích stranách jsou úchyty, které umožňují 

manipulaci s prázdnou nádrží. Samonosná bezrámová mobilní nádrž může být opatřena 

jakýmkoliv počtem a typem hadicových spojek podle potřeb uživatele. Standardně jsou 

dodávány s jednou přírubou opatřenou hadicovou spojkou. Celá nádrž je uskladněna ve 

skladovací tašce. Rozměry složené samonosné bezrámové mobilní nádrže na vodu 

ve skladovací tašce jsou uvedeny v Tab. 2. Její rozměry umožňují přepravu, popř. uskladnění 

v MPT [5], [9]. 
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Tab. 2   Rozměry samonosné bezrámové mobilní nádrže na vodu [9] 

Rozměry samonosné bezrámové mobilní nádrže na vodu 

Objem 
[m3] 

Rozměry složené 
nádrže Rozměry nádrže v provozu 

Hmotnos
t [kg] Výška 

[m] 
Šířka 
[m] 

Délka 
[m] 

Průměr 
základny [m] 

Průměr pevného 
límce [m] 

Výška 
[m] 

23 0,6 0,8 1,2 5,3 3,7 1,5 57 

38 0,8 0,8 1,4 6,0 3,7 2 91 

53 1,0 0,6 1,6 6,6 4,3 2,4 114 

2.1.2 Sestavitelná nádrž s rozkládací konstrukcí 

Sestavitelná nádrž s rozkládací konstrukcí je primárně určena pro dodávku vody v 

mimoměstské oblasti, kde je tlak vody nízký, nebo jako rezervní možnost pro zásahy hasičů 

v městské zástavbě (viz Obr. 3). Výrobcem tohoto typu je firma Fol-Da-Tank® Company [9]. 

 
Obr. 3   Sestavitelná nádrž s rozkládací konstrukcí [9] 

Tato nádrž se může převážet v MPT, její rozměry jsou uvedeny v Tab. 3. K složení 

nádrže s konstrukcí je potřeba dvou školených osob, které ji mohou složit během několika 

minut. Pro snadnější manipulaci jsou na dně umístěna madla, která pomáhají při sestavování a 

skládání nádrže. Dají se i dodatečně namontovat. Ochranná madla předchází svírání rukou a 

prstů při manipulaci s nádrží. K vyprázdnění může dojít během 10 sekund pomocí 
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odtokového rukávu. U nádrží s objemem větším než 9 m3 jsou dva odtokové rukávy. Pomocí 

odtokových rukávů se mohou jednotlivé nádrže mezi sebou propojit [5], [9]. 

Sestavitelná nádrž s rozkládací konstrukcí je tvořena konstrukcí a nádrží, která je ke 

konstrukci připevněna. Nádrž je vyráběna z různých materiálů HYPALON, PVC a HPRTM 

(vysoce odolná pryž), který je odolnější než PVC. Konstrukce je ocelová nebo hliníková. 

Ocelová konstrukce zvyšuje hmotnost nádrže, nádrž s hliníkovou konstrukcí je oproti ocelové 

lehčí. Jednoduché opravy nádrží se dělají pomocí sady na opravu, která je dodávaná ke každé 

nádrži [5], [9]. 

Tab. 3   Rozměry sestavitelné nádrže s rozkládací konstrukcí [9] 

Rozměry sestavitelné nádrže s rozkládací konstrukcí 

Objem 
[m3] 

Rozměry složené nádrže Rozměry nádrže v provozu 

Délka [m] Šířka[m] Výška [m] Délka [m] Šířka [m] Výška [m] 

2,3 1,9 0,2 0,8 1,9 1,9 0,8 

3,8 2,5 0,2 0,8 2,5 2,5 0,8 

5,7 3,1 0,2 0,8 3,1 3,1 0,8 

8,0 3,4 0,2 0,8 3,4 3,4 0,8 

9,5 3,7 0,2 0,8 3,7 3,7 0,8 

11,4 4,0 0,2 0,8 4,0 4,0 0,8 

13,3 4,3 0,2 0,8 4,3 4,3 0,8 

15,0 4,6 0,2 0,8 4,6 4,6 0,8 

18,9 5,2 0,2 0,8 5,2 5,2 0,8 

2.1.3 ROL-LA-TANK® 

ROL-LA-TANK® je mobilní nádrž s konstrukcí, která je určena pro dočasné uložení 

kapaliny v odlehlých oblastech. Nádrž je konstruována tak, aby se přizpůsobila 

nerovnoměrnému povrchu a nemohlo dojít k destabilizaci. ROL-LA-TANK® se skládá z 

nádrže a konstrukčních prvků, jejichž počet (4 nebo 6) se liší podle tvaru nádrže. Pro objemy 

nádrží do 5,7 m3 včetně je tvar čtvercový (viz Obr. 4) a pro objemy větší je tvar 

šestiúhelníkový (viz Obr. 5). Konstrukční prvky tvoří nosnou konstrukci nádrže. Každý prvek 
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je samonosný. Jeho tělo je navržena tak, aby jej bylo možno umístit do rohu z vnitřní strany 

nádrže. Všechny části nádrž jsou skladovány v přepravní tašce, rozměry složené nádrže 

v přepravní tašce jsou uvedeny v Tab. 4 [5], [9]. 

 
Obr. 4   ROL-LA-TANK® čtvercového tvaru 

[5] 

 
Obr. 5   ROL-LA-TANK® 
šestiúhelníkového tvaru [5] 

ROL-LA-TANK® se vyrábí z odolného PVC a konstrukční prvky jsou z hliníku, který 

zaručuje nízkou hmotnost celé nádrže. Všechny modely jsou vybaveny jednou hadicovou 

spojkou s víkem. Výrobcem těchto nádrží je firma Fol-Da-Tank® Company [5]. 

Tab. 4   Rozměry ROL-LA-TANK® [5] 

Rozměry ROL-LA-TANK® 

Obje
m 

[m3] 

Rozměry složené nádrže Rozměry nádrže v provozu 
Hmotnost 

[kg] Délka [m] Šířka [m] Výška [m] Délka [m] Šířka [m] Výška 
[m] 

1,0 0,86 0,36 0,36 1,32 1,32 0,9 16 

1,9 1,22 0,43 0,43 1,83 1,83 0,9 19 

3,8 1,22 0,43 0,43 2,44 2,44 0,9 28 

5,7 1,22 0,43 0,43 2,74 2,74 0,9 30 

7,6 1,22 0,43 0,43 3,66 3,66 0,9 41 

9,5 1,22 0,43 0,43 4,14 4,14 0,9 53 

11,4 1,22 0,43 0,43 4,57 4,57 0,9 54 



 

14 

Postup sestavování ROL-LA-TANK® 

Tato nádrž může být rychle sestavena jednou, popř. dvěma školenými osobami do 2 

minut bez dalšího pomocného nářadí. Výhodou pro sestavování je její nízká hmotnost. Pro 

sestavení se vybere vhodné místo, ze kterého se odstraní ostré předměty. Na místo se 

doporučuje umístit podkladová plachta, která zabraňuje poškození dalších částí. Tato plachta 

není součástí ROL-LA-TANK®, ale lze ji samostatně dokoupit [5]. 

Všechny části se vyjmou z přepravní tašky a postupně se sestavují a propojují. 

Konstrukční prvky se sestaví a provede se kontrola jejich správného sestavení, aby nedošlo 

během používání k destabilizaci. Nádrž se rozloží na podkladové plachtě, pokud je 

k dispozici, a konstrukční prvky se umístí z vnitřní strany do jejích rohů. Spojení nádrže 

s konstrukčními prvky je pomocí háčků a kroužků. Kroužek, který je součástí nádrže, se 

navlíkne na háček, který je na konstrukčním prvku. Nyní je nádrž připravena pro naplnění. Při 

rozkládání nádrže se postupuje v opačném pořadí. Nádrž se vyprázdní od zbytkové vody přes 

otevřenou hadicovou spojku. Všechny části musí být očištěny a vysušeny před uložením 

do přepravní tašky [5]. 

Plnění a využití vody z nádrže 

ROL-LA-TANK® je typ otevřené nádrže, která má výšku 0,9 m. Proto ji lze snadno 

plnit shora. A to výtokovým hrdlem z automobilu nebo pomocí speciálního plnícím vedením 

opatřeným výtokovým hrdlem (angl. „Supply Line Holder“), které umožňuje plnění v terénu, 

kde se nedostane MPT [5]. 

 
Obr. 6   Použití podpory sací hadice [5] 
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Vodu z nádrže lze využít tak, že do nádrže ponoříme sací vedení, které musíme 

podepřít, aby nedošlo k jejímu poškození. K tomu se používá podpora sací hadice (angl. 

„Hard Suction Hose Support“), která zvedne sací hadici do potřebné výšky nad nádrž (viz 

Obr. 6). Další možností je napojení hadice na hadicovou spojku, kterou vedeme k čerpadlu, 

jímž vodu předáváme do další části hadicového vedení [5]. 

2.1.4 ROL-LA-TANK TYPE II® 

ROL-LA-TANK TYPE II® (viz Obr. 7) je mobilní nádrž s konstrukcí, která je určena 

pro dočasné uložení kapaliny v odlehlých oblastech. Od ROL-LA-TANK® se liší konstrukcí, 

kterou tvoří jiný typ a počet konstrukčních prvků, a tvarem nádrže. Plocha, kterou ROL-LA-

TANK TYPE II® zabírá, je kruhová. Všechny typy nádrží jsou vybaveny jednou hadicovou 

spojkou s víkem. Jejich výrobcem je firma Fol-Da-Tank® Company [5]. 

 
Obr. 7   ROL-LA-TANK TYPE II® [5] 

Rám nádrže tvoří svislé – nohy a vertikální – příčky hliníkové prvky, jejichž počet je 

dán objemem nádrže. Pro objemy nádrží do 5,7 m3 včetně je počet konstrukčních prvků 12, 

pro větší objemy je 16. Každá nádrž je vždy tvořena stejným počtem svislých i vertikálních 

prvků (viz Tab. 5). Konstrukční prvky typově stejné jsou mezi sebou zaměnitelně. Další částí 

ROL-LA-TANK TYPE II® je samostatná nádrž, která je vyrobena z PVC. Při sestavování 

nádrže se jednotlivé prvky protáhnou otvory v nádrži a zacvaknou se do sebe. Tuto nádrž 

může sestavit jedna školená osoba během několika minut. Všechny části nádrže jsou uloženy 

v přepravní tašce, která je opatřena 5 cm tkaninovým pásem pro bezpečnou přepravu [5]. 
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Tab. 5   Rozměry ROL-LA-TANK TYPE II® [5] 

Rozměry ROL-LA-TANK TYPE II® 

Objem [m3] Průměr [m] Výška [m] Počet noh Počet příček Přibližná 
hmotnost [kg] 

1.9 1,83 0,91 6 6 25 

3,8 2,44 0,91 6 6 34 

5,7 3,05 0,91 6 6 35 

7,6 3,5 0,91 8 8 41 

9,5 3,81 0,91 8 8 44 

11,4 4,16 0,91 8 8 53 

2.1.5 Rychle sestavitelná DBL-HI® 

Rychle sestavitelná DBL-HI® (dále jen „DBL-HI®“) je mobilní nádrž s nosnou 

konstrukcí, která je určena hašení lesních požárů a jiné mimořádné události (viz Obr. 8 a 

Obr. 9). Tato nádrž slouží pro plnění závěsného vaku vrtulníku tak, že vrtulník ponoří 

prázdný vak do nádrže, naplní ho a s naplněným vakem odletí k místu hašení [5]. 

 

Obr. 8   Rychle sestavitelná DBL-HI® - 
pohled z boku [5] 

 

Obr. 9   Rychle sestavitelná DBL-HI® - 
pohled shora [5] 

DBL-HI® má šestiúhelníkový tvar. Je tvořena hliníkovou konstrukcí, která se skládá 

z 6 sloupků a 12 příček (příčky se mohou mezi sebou zaměňovat), a vnitřní závěsnou nádrží, 
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která je vyrobena z PVC nebo polyuretanu (dále jen „PU“). Všechny díly jsou uloženy 

v přepravní tašce. Výrobcem je firma Fol-Da-Tank® Company, která dodává na trh DBL-HI® 

ve třech základních modelech, jejich rozměry jsou uvedeny v Tab. 6. Uživatel si však může 

volit i vlastní rozměry [5]. 

Postup sestavování DBL-HI® 

Nádrž může být sestavena dvěma školenými osobami během 20 minut. Po výběru 

místa, které musí být pevné a relativně rovné, se všechny díly se vyjmou z přepravní tašky. 

Vnitřní nádrž se rozloží a následně se začne sestavovat nosná konstrukce. Sestavování 

konstrukce funguje na principu zacvaknutí. Nejdříve se spojují příčky v horní části konstrukce 

se sloupky. Tyto příčky se musí provléct oky na vnitřní nádrži. Nakonec se připojí zbylé 

příčky, aby byla zaručena stabilita celé nádrže. Nyní je nádrž připravena k naplnění. DBL-HI® 

je možno naplnit pomocí dvou přírub opatřených hadicovou spojkou s víkem, které se 

nacházejí ve spodní části dvou stěn vnitřní nádrže [5]. 

Při skládání nádrže se postupuje v opačném pořadí. Do přepravní tašky se všechny 

části ukládají očištěné a suché [5]. 

Tab. 6   Rozměry DBL-HI® [5] 

Rozměry DBL-HI® 

Objem [m3] 
Rozměry nádrže v provozu 

Hmotnost [kg] 
Max. délka [m] Max. šířka [m] Výška [m] 

11,4 3,05 3,05 1,83 91 

15,1 3,35 3,35 1,83 105 

18,9 3,66 3,66 1,83 116 

2.1.6 SNAPTANKTM 

SNAPTANKTM je prostorově úsporná a snadno použitelná přenosná nádrž (viz 

Obr. 10). Jedná se o mobilní nádrž s nosnou hliníkovou konstrukcí. Vyrábí se v pěti modelech 

o objemech od 3,8 m3 do 11,4 m3, jejich rozměry jsou uvedeny v Tab. 7. SNAPTANKTM je 

určena k uskladnění vody, chemickou odolnost pro jiné látky výrobce neudává. Výrobcem je 

firma Simpler Life Emergency Provisions Inc. [9], [11]. 
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Obr. 10   SNAPTANKTM [9] 

SNAPTANKTM se skládá ze sestavovací konstrukce, která udržuje stabilitu, a 

samostatné nádrže, která se upevňuje ke konstrukci a je z PVC. Konstrukce má tvar 

osmiúhelníku a skládá se z 8 svislých prvků – sloupky a 16 vertikálních prvků – příčky, které 

jsou mezi sebou zaměnitelné. Při sestavování se do sebe jednotlivé prvky zacvaknou. Pokud 

dojde k poškození jakéhokoliv prvku, lze ho jednoduše vyměnit. SNAPTANKTM je opatřen 

třemi hadicovými spojkami s víkem, které slouží k plnění a vyprazdňování nádrže. Protože 

všechny typy SNAPTANKTM mají nízkou výšku (0,84 m), tak se mohou plnit shora přímo 

výtokovým hrdlem z automobilu, který je určen k plnění. Při plnění těchto nádrží se množství 

vody v nádrži zjišťuje pomocnými čárami [9], [11]. 

SNAPTANKTM se ukládá a přepravuje v tašce s uzavíráním na zip, která je vyrobená 

z PVC. Rozměry složené SNAPTANKTM, uložené v přepravní tašce, jsou uvedeny v Tab. 7. 

Malé přepravní rozměry a nízké hmotnosti umožňují SNAPTANKTM převážet v MPT [9], 

[11]. 

Tab. 7   Rozměry SNAPTANKTM [9] 

Rozměry SNAPTANKTM 

Objem 
[m3] 

Rozměry složené nádrže  Rozměry nádrže v 
provozu 

Hmotnost [kg] 
Délka 
[m] 

Šířka 
[m] 

Výška 
[m] 

Max. šířka 
[m] 

Výška 
[m] 

3,8 1,0 0,41 0,36 2,6 0,84 31 

5,7 1,3 0,41 0,36 3,5 0,84 35 

7,6 1,5 0,41 0,36 3,8 0,84 39 

9,5 1,6 0,41 0,36 4,3 0,84 41 

11,4 2,0 0,41 0,36 4,8 0,84 49 
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Postup sestavování SNAPTANKTM 

Celá nádrž může být sestavena bez jakéhokoliv nástroje dvěma školenými osobami do 

4 minut. Místo pro sestavení SNAPTANKTM může mít rovný i nerovný podklad, protože se 

tato nádrž dokáže podkladu přizpůsobit. Z tohoto místa je potřeba odstranit pouze ostré 

předměty, které by mohly nádrž poškodit (např. střepiny skla, ostře kameny) [9], [11]. 

Po výběru místa se z tašky vyjme nádrž a postupně se rozloží od středu do kraje. Pak 

se vyjmou prvky pro sestavení konstrukce. Ty se položí kolem nádrže, tak aby se daly mezi 

sebou rychle propojit. Propojování prvků funguje na principu zacvaknutí. Jako první se 

spojují spodní příčky se sloupky. Sloupky jsou opatřeny nálepkou pro označení jeho horní 

části. Příčky, které se upevňuji k horním částem sloupků, se nejprve provlečou otvory 

v nádrži a pak se nacvaknou na sloupky. Nakonec se nádrž upraví tak, aby nádrž i konstrukce 

tvořily osmiúhelník. Nyní je nádrž připravena k naplnění [11], [13]. 

Když je potřeba SNAPTANKTM složit a uskladnit postupuje se v obráceném pořadí. 

Do přepravní tašky se jako první ukládá konstrukce a následně nádrž. Ta musí být 

vyprázdněna, očištěna a vysušena [13]. 

2.2 Uzavřené mobilní nádrže 

Uzavřené mobilní nádrže jsou konstruovány, tak že nemají volnou hladinu. 

Uzavřenost nádrže je vhodná v případě, kdy se v ní nouzově uchovávají látky, u kterých je 

vhodné minimalizovat odpar z důvodu možnosti vytvoření nebezpečné koncentrace nad 

povrchem látky. 

2.2.1 Flexitank Q-TAINER 

Felixitank Q-TAINER (dále jen „Q-TAINER“) je flexibilní, lehká a skládací uzavřená 

mobilní nádrž pro skladování a přepravu kapalin (viz Obr. 11). Byl navržen tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost během plnění a vyprazdňování. Tuto nádrž vyrábí firma Lanex a. s. [17]. 

Tento typ nádrže je konstruován z několika vrstev polyethylenové fólie a jedné vrstvy 

polypropylenové tkaniny. Vnitřní polyethylenové fólie zaručují nepropustnost kapalin, vnější 

polypropylenová tkanina zajišťuje absorpci dynamického a statického namáhání, která 

vznikají při pohybech kapaliny [17]. 
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Obr. 11   Felixitank Q-TAINER [17] 

Použité materiály, tvar, konstrukce a rozměrové tolerance zajišťují vysokou 

bezpečnost a tím zamezují poškození této nádrže při používání. Q-TAINER je odolný 

povětrnostním podmínkám, jeho teplotní odolnost je od - 20 °C do + 70 °C. Vyrábí se 

v několika rozměrech, které jsou uvedeny v Tab. 8. Výška Q-TAINER je závislá na 

skladované kapalině. Pro kapalinu do1000 kg·m-3 je max. výška 0,3 násobku kratšího 

rozměru Q-TAINER a pro kapalinu do 1300 kg·m-3 je potom 0,25 násobku kratšího rozměru 

[17]. 

Tab. 8   Rozměry Q-TAINER [17] 

 Rozměry Q-TAINER 

Objem [m3] 
Rozměry v provozu 

Hmotnost [kg] 
Šířka [m] Délka [m] 

6 4 2,8 15 

10 4 4,9 20 

23 4 7,4 45 

50 4 14,6 90 

Mobilní nádrž Q-TAINER je mimo jiné určena pro nouzové situace. Je možno ji 

použít pro distribuci pitné vody, jako zásobník vody při odčerpávání. Slouží i pro uskladnění 

různých chemických sloučenin. Chemická odolnost Q-TAINER je uvedena v Tab. 9. V Tab. 9 

je uvedena odolnost nádrže vůči látkám při teplotách 20 °C a 50°C. V závorkách je uvedena 



 

21 

koncentrace vodného roztoku. Použité symboly označují odolnost, + vždy odolný, 0 omezeně 

odolný, - nedoporučeno uskladnění. Kapalina nesmí obsahovat hrubé mechanické nečistoty. 

[17]. 

Tab. 9   Chemická odolnost Q-TAINER [17] 

Chemická odolnost Q-TAINER 

Látka 
Odolnost 

Látka 
Odolnost 

20 °C 50 °C 20 °C 50 °C 

dusičnan amonný (20%) + + dusičnan draselný + + 

dusičnan amonný (50%) + + chlorid draselný + + 

chlorid vápenatý (20%) + + síran hořečnatý + + 

chlorid vápenatý (50%) + + kys. fosforečná (do 50%) + + 

dusičnan vápenatý (20%) + + glycerín + + 

dusičnan vápenatý (50%) + + olej řepkový + - 

ethylalkohol (20%) + + parafín (vosk) + 0 

ethylalkohol (40%) + + olej palmový + 0 

ethylalkohol (96%) + + oleje rostlinné jiné + 0 

chlorid sodný (3%) + + oleje mazací + 0 

chlorid sodný (nasycený) + + močovina + + 

Postup sestavování a používání Q-TAINER 

K sestavení je potřeba dvou školených osob. Flexitanky jsou standardně dodávána 

v kartónových krabicích o rozměru 140 x 56 x 68 cm s přiloženými instrukcemi pro sestavení. 

Po vyjmutí Q-TAINER se vyber místo pro jeho rozložení, které se vyčistí od ostrých hran a 

předmětů, aby nedošlo k jeho poškození.  Q-TAINER se rozkládá do stran na rovné ploše, 

pokud v místě není tato plocha k dispozici, tak se orientuje delší stranou ve směru naklonění 

(max. 6 %) k výpustnému ventilu. Q-TAINER je opatřen 1 výpustným a 2 plnícími ventily, 

které jsou opatřeny hadicovými spojkami podle potřeb uživatele. Pro použití jednotkami PO 

mohou být hadicové spojky ∅ 52 mm (C 52) a ∅ 75 mm (B 75) [17]. 
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K plnění nádrže se používají plnící ventily, na které se napojují hadice (např. požární 

hadice). K využití vody z nádrže je určen výpustný ventil. Na něj lze připojit sací hadici 

(použít přechod šroubení 110/pevná spojka 75), kterou se dopravuje voda přímo do čerpadla. 

Při plnění jsou všechny hadice připojeny a přebytečný vzduch je z nádrže odváděn 

odvzdušňovacím ventilem [17]. 

Při vyprazdňování zůstává ve Q-TAINER cca 5 cm kapalina, pro úplné vyprázdnění se 

postupně Q-TAINER přehne za manipulační popruhy směrem k výpustnému ventilu, aby se 

pod ním udržovala hladina alespoň 5 cm a čerpadlo nasávalo kapalinu. Po vyprázdnění se 

sroluje kratší strana Q-TAINER směrem k výpustnímu ventilu a pak se přeloží na polovinu. 

Skladuje se v prostorech s ochranou před hlodavci. Nesmí se zavěšovat [17]. 

Kontrola 

Před opakovaným použitím se Q-TAINER vizuálně zkontroluje. Nesmí vykazovat 

porušení tkaniny, švů, manipulačních popruhů a ventilů. Při déletrvající přestávce v používání 

se provede kontrolní naplnění vodou, zda není poškozen [17]. 

2.3 Kombinované mobilní nádrže 

Kombinované mobilní nádrže jsou konstruovány tak, že je lze použít jako otevřené i 

uzavřené nádrže. Tyto nádrže jsou opatřeny krytem (střechou), která umožňuje v případě 

potřeby zakrýt nádrž. Kryt nádrže zabraňuje odparu skladované látky a vstupu nečistot přes 

volnou hladinu.  

2.3.1 FWR Rychlo-sestavitelná nádrž 30 m3 

Tato velkoobjemová mobilní FWR Rychlo-sestavitelná nádrž 30 m3 (dále jen „FWR 

nádrž“) (viz Obr. 12) byla navržena pro ochranu při mimořádných událostech tak, aby 

v bezprostřední blízkosti této události byl, co nejrychleji a nejefektivněji připraven velký 

mezisklad daného objemu. FWR nádrž může zajistit objem 30 m3. Využití této nádrže je 

u hasičů a organizací zabývajících se technickou pomocí (např. německá THW). Výrobcem je 

firma AIRMATIC Gesellschaft für Umwelt und Technik mbH [20]. 

FWR nádrž nepotřebuje žádnou přípravu podkladu, na který je umisťována. Musí se 

však odstranit ostré předměty (např. střepiny skla, ostré kameny). FWR nádrž může být 

bezproblémově postavena a uvedena do provozu na každém únosném podkladu se sklonem 
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terénu do 10 %. Je však potřeba brát na vědomí, že zabírá plochu cca 28,5 m2. Doba potřebná 

pro sestavení je asi 10 – 15 minut 4 školenými osobami [20]. 

 
Obr. 12   FWR nádrž [20] 

FWR nádrž se skládá ze tří hlavních do značné míry na sobě závislých částí, kterými 

jsou korozivzdorná vnější stěna nádrže (8 hliníkových stěnových prvků), flexibilní vnitřní 

závěsná nádrž z těžké polyesterové tkaniny pokryté vrstvou z PVC a podle též vybavení 

hliníková střešní konstrukce s krycí plachtou z těžké polyesterové tkaniny pokryté vrstvou 

z PVC. Dalšími částmi pro sestavení nádrže jsou podkladová plachta s bíle vyznačeným 

pruhem pro umístění vnější hliníkové stěny, 5 upínacích stabilizačních popruhů, plnící a 

odběrové potrubí. Sestavená nádrž má hmotnost 450 kg [20]. 

FWR nádrž je uskladněna ve skladovacím kontejneru v pozinkovaném provedení o 

rozměrech 2090 x 1200 x 2000 mm o hmotnosti 400 kg. Celková hmotnost kontejneru i 

s nádrží bez střešní konstrukce je pak 950 kg [20]. 

Chemická odolnost FWR nádrže je dána odolností vnitřní závěsné nádrže. Její 

odolnost je poměrně vysoká, je stálá při styku s mnoha chemickými sloučeninami, které se 

v ní mohou uchovávat, ostatní látky mohou nádrž poškodit. V Tab. 10 jsou uvedeny 

orientační nezávazné hodnoty vztahující se na teplotu místnosti a u vodných roztoků se bere 

v potaz nasycená koncentrace, pokud v závorce není uvedeno jinak. Symboly v Tab. 10 

označují stálost, + je pro stálý, 0 stálý jen při krátkodobém uložení (max. 1 týden) a – nestálý 

[20]. 
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Tab. 10   Chemická stálost FWR nádrže [20] 

Chemická stálost FWR nádrže 

Látka Stálost Látka Stálost Látka Stálost 

voda + hydroxid sodný (2 %) + kyselina dusičná 0 

kyselina sírová + mazací olej + silikon - 

mazací tuk + terpentýnová silice 0 aceton - 

motorová nafta + benzín 0 toluen - 

kyselina octová + ethanol 0 ethylacetát - 

olej do převodů + ethylglokol 0 petrolej - 

mořská voda + propan-2-ol 0 
  

chlorid sodný (20 %) + methanol 0 
  

Postup sestavování FWR nádrže 

Pro sestavení nádrže by se mělo vybrat takové místo, které je dobře přístupné. Místo 

nasazení nádrže je nutné organizačně uzavřít, protože okolí FWR nádrže se považuje za 

nebezpečnou oblast, ve které by mohlo při poškození nádrže dojít k úrazu [20]. 

Po  výběru  místa se v yjmou všechny komponenty pro stavbu ze skladovacího 

kontejneru. Podkladová plachta se rozloží tak, aby byl bílý pruh nahoře. Do jejího středu se 

položí vak s flexibilní vnitřní závěsnou nádrží, která se ještě nerozkládá. První vnější stěnový 

prvek se postaví na vyznačený pás na podkládací plachtě, ten však nestojí sám, musí se 

k němu přidat další stěnový prvek. Prvky se do sebe musí zasunout a zajistit pomocnou 

spojovací součástí. Po spojení všech stěnových prvků se pro stabilizaci ke stěně nádrže upevní 

4 upínací popruhy. Upínací popruhy se upevňují zdola nahoru a dotahují se shora dolů. 

V dalším kroku se rozvine vnitřní závěsná nádrž a vystředí, následně se zahne asi 25 cm od 

horní hrany vnějšího stěnového prvku a zajistí se proti smeknutí pomocí lana k vnější straně 

nádrže. Ještě jednou se přezkouší, zda sedí na středu a pak se zajistí posledním upínacím 

pásem. K takto postavené nádrži se připevní plnící a odběrová potrubí a odpovídajícím 

způsobem se namontuje [20]. 
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Pokud je potřeba FWR nádrž složit a uskladnit postupuje se v obráceném pořadí. 

Pozornost se musí věnovat vnitřní závěsné nádrži, ta se smí skládat jen v úplně vyprázdněném 

stavu [20]. 

Kontrola a údržba 

Po použití FWR nádrže se jednotlivé částí vyčistí od hrubých nečistot vodou a 

kartáčem. Skladovací kontejner se po očištění zkontroluje. Zejména dveřní panty zda jsou 

v pravidelných vzdálenostech a namažou se běžným mazacím prostředkem. To samé se udělá 

i se zajištěním dveří, které se následně ošetří běžným silikonovým sprejem [20]. 

Jednotlivé vnější stěnové prvky se přezkouší, zda do sebe zapadají. Pokud se při 

kontrole objeví ostré hrany, tak se odstraní pilníkem. Upínací mechanismus se po očištění 

namaže běžným silikonovým sprejem [20]. 

Vnitřní flexibilní závěsnou nádrž při extrémním znečištění možno očistit neutrálním 

čisticím prostředkem. Před čištěním musí být FWR nádrž zcela vyprázdněná. U 

vysokotlakého čištění se musí věnovat pozornost teplotě a tlaku vody. Teplota vody může být 

max. 60 °C a tlak vody nesmí překročit 6 MPa. Vzdálenost čištěné plochy od trysky musí být 

nejméně 30 cm. Vnitřní nádrž musí být před sbalením vysušená, doporučuje se ji rozložit ve 

vytápěném prostoru. Pro podkládací plachtu a upínací popruhy platí stejné požadavky. Pro 

upínací popruhy navíc platí, že se upínací mechanismu ošetří silikonovým sprejem [20]. 

Opravy 

Malé trhliny a otvory ve vnitřní závěsné nádrži, podkládací plachtě a střešním plášti 

lze opravit pomocí sady dílů na opravu, kterou výrobce dodává ke každé FWR nádrži. Záplaty 

se lepí na vnitřní stranu, pokud se jedná o vnitřní závěsnou nádrž. Pro podkládací plachtu a 

střešní plášť platí, že se záplaty lepí z vnější strany [20]. 

2.3.2 FLEXIDAM 

FLEXIDAM je přenosná samonosná nádrž (viz Obr. 13), která je určena pro hasiče a 

průmyslové využití. Výrobcem je firma Structurflex (M) Sdn. Bhd. Tato nádrží slouží 

k uskladnění různých druhů kapalin, jako jsou voda, oleje a průmyslové odpady. Může se 

použít i jako mezisklad při dopravě vody s velkým převýšením. Odolnost vůči různým 

druhům kapalin je dána materiálem, ze kterého je vyrobena. Materiálová odolnost 

FLEXIDAM: 

a) PVC potažený polyesterem – skladování vody; 
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b) XR5 – skladování ropných produktů a uhlovodíků, odolnost UV záření; 

c) nylon vyztužený PU – skladování uhlovodíků, odolnost UV záření. 

Všechny materiály jsou odolné proti propíchnutí, oděru a hrubému zacházení, což umožňuje 

opakované používání nádrže [10], [12]. 

 
Obr. 13   FLEXIDAM [12] 

Tělo FLEXIDAM je navrženo tak, že nádrž nepotřebuje žádný nosný rám. V horní 

části je pružný límec, který zaručuje stabilitu nádrže takovým způsobem, že ji není potřeba 

nafukovat. Při plnění se stává automaticky samonosná, k plnění není potřeba obsluhy. Pružný 

límec má dostatečnou pevnost, aby unesl požární hadici naplněnou vodou. Všechny nádrže 

jsou opatřeny hlavní 50 mm přírubou, na kterou je napojen kulový ventil. Ten umožňuje 

snadné vypouštění vody z nádrže. Na kulový ventil se mohou připojit standardně používané 

hadicové spojky. FLEXIDAM lze na přání uživatele dovybavit horním krytem, který slouží 

jako zábrana proti nečistotám. Tuto nádrž lze proto považovat za kombinovanou [10], [12]. 

Pro skladování vody (materiál PVC s polyesterem) se FLEXIDAM vyrábí v objemech 

od 1,2 m3 do 40 m3. Celá nádrž je uskladněna v přepravní tašce, která slouží současně jako 

podkládací plachta. V přepravní tašce je přiložen návod pro sestavení a složení nádrže.  Malé 

přepravní rozměry a nízká hmotnost (viz Tab. 11) umožňují dopravit nádrž i přes nepřístupný 

terén na místo použití dvěma osobami [10], [12]. 
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Tab. 11   Rozměry FLEXIDAM [10] 

Rozměry FLEXIDAM 

Objem 
[m3] 

Rozměry složené nádrže Rozměry v provozu 

Hmotnost 
[kg] Výška 

[m] 
Délka 
[m] 

Šířka 
[m] 

Průměr 
základny 

[m] 

Průměr otevřené 
plochy [m] 

Výška 
[m] 

1,2 0,5 1,1 0,5 1,6 1,0 0,85 11 

2,2 0,5 1,1 0,5 2,3 1,13 0,9 17 

5 0,6 1,2 0,6 2,9 1,4 1,15 26 

10 0,8 1,2 0,8 4,0 2,1 1,4 35 

15 0,8 1,5 0,8 5,2 2,9 1,3 45 

25 0,8 1,7 0,8 5,4 3,4 1,3 65 

40 0,9 1,7 0,9 6,2 3,5 2,0 76 

K sestavení je potřeba jedné proškolené osoby. Nádrž stačí rozvinout na podkládací 

plachtě, připojit k ní hadici a napustit. Místo, které je určeno pro sestavení nádrže, může být 

nerovné až do sklonu 10°. FLEXIDAM se dokáže přizpůsobit. Pokud je potřeba nádrž složit, 

tak se nejprve vyprázdní a poté očistí od hrubých nečistot. Před uložením do přepravní tašky 

musí být nádrž suchá. Pro snadnější manipulaci je nádrž opatřena madly, za která může být 

zavěšena při čištění a sušení [10], [12]. 

Při porušení FLEXIDAM se jednoduché opravy dělají pomocí sady dílů na opravu 

s návodem na opravu, která je k nádrži standardně dodávána. Složitější opravy se dělají 

u výrobce, který zhodnotí i ekonomickou stránku opravy [10], [12]. 

2.3.3 Sestavitelná bezrámová nádrž ve tvaru cibule 

Sestavitelná bezrámová nádrž ve tvaru cibule (dále jen „bezrámová nádrž“) je 

otevřená mobilní nádrž (viz Obr. 14), která je určena na pitnou vodu a jiné kapaliny. Lze ji 

použít jako požární nádrž, nádrž pro nouzové zajištění vody a jako dočasný sklad chemických 

látek. Bezrámová nádrž je samonosná [6]. 
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Obr. 14   Bezrámová nádrž [6] 

Pokud je vyrobena z PU, lze v ní uskladnit pitnou vodu. PU splňuje všechny 

požadavky na její uskladnění, nádrž však musí být opatřena krytem (viz Obr. 15). Kryt je 

dodávaný k nádrži podle požadavků uživatele. Pokud je u nádrže k dispozici kryt lze ji použít 

i jako uzavřenou. Pokud bude bezrámová nádrž používána jako požární nádrž, pak je 

vyrobena z materiálu XR5 8130 nebo z vyztuženého PVC. K prodloužení životnosti 

bezrámové nádrže je k dispozici podkládací plachta, která chrání samotnou nádrž před 

poškozením ostrými předměty (např. střepiny skla, ostré kameny). Výrobcem těchto nádrží je 

firma Interstate Products, Inc. [6]. 

 
Obr. 15   Bezrámová nádrž s krytem [6] 

Otevřené provedení umožňuje snadné plnění. Bezrámová nádrž je standardně 

vybavena dvěma přírubami s ventily, na které se mohou připojit standardně používané 

hadicové spojky. Přes ventily se nádrž podle potřeby plní nebo vypouští. Bezrámová nádrž se 

vyrábí v mnoha modelech o objemech od 2,3 m3 do 54,5 m3, jejich rozměry v provozu jsou 

uvedeny v Tab. 12. Rozměry složené nádrže jsou závislé na objemu nádrže a materiálu, ze 

kterého jsou vyrobeny [6]. 

K sestavení bezrámové nádrže je potřeba jedné proškolené osoby. Nejprve se rozloží 

podkládací plachta, na které se nádrž rozloží a následně se naplní. Pokud je potřeba nádrž 
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složit, musí se zcela vyprázdnit. Potom se z ní odstraní hrubá nečista a před uložením se 

vysuší [6]. 

Tab. 12   Rozměry bezrámové nádrže [6] 

Rozměry bezrámové nádrže 

Objem 
[m3] 

Rozměry nádrže v provozu 

Hmotnost [kg] Průměr základny 
[m] Průměr límce [m] Výška [m] 

2,3 2,13 1,37 0,97 19 

4,6 3,25 2,08 0,86 32 

6,8 3,91 2,59 0,91 35 

9,1 4,57 3,25 0,86 39 

11,4 4,78 3,35 0,97 46 

13,7 4,8 3,66 0,97 53 

18,2 5,69 4,17 1,07 69 

22,7 5,31 3,66 1,52 69 

37,9 5,99 3,66 2,03 91 

54,5 6,6 3,66 2,36 114 

2.4 Možnosti využití mobilních nádrží u jednotek PO 

Jednotky PO mohou použít nádrže jako sklad vody na místě zásahu. Dále je mohou 

využít jako mezisklad vody (viz Obr. 16) při organizování dálkové dopravy vody s vysokým 

převýšením, kdy čerpadlo nevytvoří potřebný tlak k překonání výškového rozdílu. Při 

leteckém hašení mohou některé typy nádrží sloužit pro plnění závěsných vaků pod vrtulníkem 

bez jakékoliv obsluhy, čímž se snižuje počet hasičů, kteří jsou potřební pro zajištění podpory 

leteckého hašení. Další možností jak lze mobilní nádrže využít u jednotek PO je nouzové 

uskladnění některých chemických látek např. při nehodách s přítomností nebezpečných látek, 

které je potřeba rychle přečerpat a provizorně zajistit, aby nedošlo např. k ohrožení osob a 

životního prostředí. V tomto případě se však musí brát v úvahu chemická odolnost dané 
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nádrže a nebezpečí vyplývající z povahy takové látky (např. nebezpečí výbuchu při 

přečerpávání a skladování hořlavých kapalin, reaktivita apod.). 

 
Obr. 16   FWR nádrž použitá jako mezisklad vody [22] 

Využití mobilních nádrží při organizování dálkové dopravy vody pomocí 

velkoobjemových čerpadel má dva základní důvody. 

1. Zajišťování kontinuální dodávky při organizování dálkové dopravy vody na velké 

vzdálenosti je velice náročné na organizaci spočívající v přesné koordinaci vstupních a 

výstupních tlaků v čerpadlech. V průběhu čerpání může docházet k celé řadě okolností, 

které ovlivňují tento proces (např. potřeba vyměnit poškozené hadicové vedení, výměna 

čerpadel poškozených dlouhodobým nasazením apod.). Výhodou použití mobilní nádrže 

jako meziskladu požární vody je eliminace výše uvedených problémů při dodávce vody ze 

stroje do stroje. Nádrž vložená mezi stroje zajišťuje možný krátkodobý výpadek dílčích 

segmentů dálkové dopravy (např. výpadek čerpadel) a není přerušena celková dodávka 

požární vody na hasební úseky. Jednodušší je rovněž najíždění po odstranění závady. 

2. Další výhodou mobilních nádrží je taktické využití při kolísavém odběru na útočných 

proudech. Při zdolávání požárů často dochází k situacím, kdy není nutné zajišťovat 

kontinuální dodávku hasební vody přímo na frontu požáru (např. při okopávání a 

rozorávání ohnisek, prořezávání apod.) a kdy se mnohem méně užívají vodní proudy. Pro 

tyto situace je vhodné mít připravenu mobilní nádrž, která bude sloužit jako mezisklad 

vody než dojde k obnovení hašení. Nadbytek požární vody pak nemusí být řešen 

zastavením celého systému dálkové dopravy vody. 

 Mobilní nádrže s dostatečnou kapacitou mohou být praktické při nasazování 

velkoobjemových čerpadel (např. typu HFS) zapojených v sérii. Čerpadla sice umožňují 

čerpání „ze stroje do stroje“ (ověřeno na cvičení FOREST FIRES 2009), ale mohou nastat 

případy, kdy jsou vyrovnávací nádrže nezbytné nebo minimálně efektivnější.  
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3 Analýza využitelnosti mobilních nádrží v podmínkách PO 

v ČR 

Cílem analýzy využitelnosti mobilních nádrží v podmínkách PO v ČR je stanovení 

parametrů pro výběr vhodného typu mobilní nádrže. Předmětem analýzy jsou výhradně 

takticko-technické parametry. 

Obecné požadavky na mobilní nádrž: 

a) snadná montáž; 

b) minimum nutných úkonů nutných k instalaci (snižuje se možnost chyb a poruch); 

c) přístup ke skladované vodě a možnosti jejího dalšího využití (přečerpání); 

d) možnost přepravy ve stávající MPT. 

3.1 Základní parametry výběru mobilní nádrže 

Objem mobilní nádrže 

Při určování parametru optimálního objemu mobilní nádrže bylo vycházeno ze 

stávajícího stavu používaných CAS pro potřebu zajišťování dodávky požární vody. Z údajů 

MV-GŘ HZS ČR vyplývá, že jednotky PO na území ČR využívají CAS, které lze podle 

velikosti objemu vodní nádrže rozdělit na 44 druhů. Přičemž nejmenší nádrže mají objem 

1700 litrů a největší 11 000 litrů. Z Obr. 17 a Obr. 18 vyplývá, že nejčastěji používaným 

objemem cisterny k zásobování vodou je 6000 litrů (456 ks CAS). Druhým nejčastěji 

užívaným objemem je velikost nádrže 8200 litrů (440 ks CAS). Z hlediska porovnání podle 

druhu jednotek je nejvíce CAS s nádrží 6000 litrů používáno u jednotek SDH obcí, zatím co u 

jednotek HZS krajů převažuje velikost CAS s nádrží o objemu 8200 litrů. Z toho vyplývá, že 

velikost mobilní nádrže by neměla být menší než standardně užívaný objem vodních nádrží 

u CAS používaných jako mobilní zdroj požární vody [14]. 

Na základě zhodnocení používaných CAS u jednotek PO byl stanoven minimální 

objem mobilní nádrže 8000 litrů. Nádrž by tak měla vytvořit dostatečnou zásobu vody 

minimálně pro dva útočné proudy C tj. min. 400 l·mim-1. 
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Obr. 17   Skladba používaných CAS u jednotek SDH obcí [14] 

 
Obr. 18   Skladba používaných CAS u jednotek HZS krajů [14] 
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Konstrukční řešení mobilní nádrže 

Z hlediska konstrukčního řešení lze mobilní nádrže rozdělit na základní typy a to 

na nádrže otevřené a uzavřené a na nádrže s konstrukcí a samonosné. Při stanovování 

parametru optimálního konstrukčního řešení bylo vycházeno z obecných požadavků na 

mobilní nádrž. 

Aby se snížila možnost chyb při instalaci nádrže a předešlo se tak následným 

poruchám je potřeba, aby nádrž měla co nejmenší počet konstrukčních prvků. Nádrže 

s konstrukcí kladou vyšší nároky na obsluhu, protože jednotlivé části konstrukce musí být 

správně spojeny, aby nedošlo k destabilizaci, která by mohla ohrozit osoby pohybující se 

v okolí nádrže. 

Z hlediska otevřenosti a uzavřenosti nádrže, je potřeba brát v úvahu současné 

technické vybavení jednotek PO, které umožňuje využít nebo přečerpat skladovanou vodu 

z nádrže. Z praktického hlediska je konstrukční řešení uzavřených nádrží nevhodné, protože 

nelze použít všech dostupných druhů požárních čerpadel jako např. plovoucí, ponorná, kalová 

čerpadla, savce a ejektory. Proto jsou pro použití u jednotek PO vhodnější samonosné nádrže. 

Na základě zhodnocení konstrukčního řešení mobilních nádrží byl stanoven další 

parametr. Nádrž pro potřeby jednotek PO musí být otevřená samonosná popř. kombinovaná 

samonosná. 

Hmotnost mobilní nádrže 

Při určování parametru hmotnosti nádrže je cílem dosáhnout maximální efektivity. 

Hmotnost je rozhodující z hlediska manipulace s mobilní nádrží. Hmotnost nádrže má vliv na 

počet osob, které jsou potřebné pro manipulaci a sestavení nádrže, a na čas, který je potřeba 

k sestavení nádrže. 

Z hlediska manipulace a sestavení mobilních nádrží byla stanovena maximální 

hmotnost nádrže 100 kg, což je mezní hmotnost pro manipulaci 1 až 3 osobami. 

3.2 Výběr vhodné mobilní nádrže 

Stanovené parametry pro výběr vhodné mobilní nádrže: 

a) objem – min. 8000 l; 

b) konstrukční řešení – otevřená samonosná; 

c) hmotnost – max. 100 kg. 
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S ohledem na tyto parametry byly vyřazeny ty mobilní nádrže, které dané parametry 

nesplňovaly. Uvedené parametry splňovaly pouze tyto mobilní nádrže: 

a) samonosná bezrámová mobilní nádrž na vodu – 23 m3/57 kg, 38 m3/91 kg; 

b) FLEXIDAM - 10 m3/35 kg, 15 m3/45 kg, 25 m3/65 kg, 40 m3/76 kg; 

c) samonosná bezrámová nádrž ve tvaru cibule – 9,1 m3/39 kg, 11,4 m3/46 kg, 

13,7 m3/53 kg, 18,2 m3/69 kg, 22,7 m3/69 kg, 37,9 m3/91 kg. 

Aby se z těchto mobilních nádrží vybrala ta nejvhodnější pro potřeby jednotek PO, byl 

u těchto vybraných nádrží posuzován poměr mezi jejich hmotností a objemem skladované 

vody. Tento poměr byl nejvyšší u samonosných bezrámových nádrží ve tvaru cibule, a proto 

byly z výběru vyřazeny. Dále se posuzovalo umístění mobilních nádrží v MPT a jejich 

taktické využití při zdolávání mimořádných událostí. Přepravní rozměry obou zbylých nádrží 

jsou takové, že je lze v MPT umístit. 

FLEXIDAM je z hlediska poměru hmotnosti k objemu skladované vody vhodnější než 

samonosná bezrámová mobilní nádrž na vodu avšak při porovnání umístění v MPT je již 

méně vhodná, protože má větší přepravní rozměry. FLEXIDAM i samonosná bezrámová 

mobilní nádrž na vodu jsou přednostně určeny pro skladování požární vody. Z taktického 

hlediska je lze využít jako mezisklad vody při velkém převýšení a sklad vody na místě zásahu 

jednotek PO. Samonosná bezrámová mobilní nádrž na vodu je navíc typem mobilní nádrže, 

který je určen pro plnění závěsného vaku vrtulníku (např. Bambi vak) tak, že vrtulník ponoří 

prázdný vak do nádrže, naplní ho a s naplněným vakem odletí k místu hašení (viz Obr. 19). 

To je výhodné zejména pro provádění leteckého hašení pomocí vrtulníku se závěsným vakem. 

Z parametrů stanovených analýzou vyplývá, že nejvhodnějším typem mobilních nádrží 

v podmínkách požární ochrany v ČR jsou samonosné bezrámové mobilní nádrže na vodu o 

objemu 23 m3 a 38 m3. 

 
Obr. 19   Plnění závěsného vaku vrtulníku v mobilní nádrži [21] 
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3.3 Vybavení jednotek PO mobilními nádržemi 

Z popisu mimořádných událostí s očekávanou velkou dodávkou vody a popisu 

takticko-technických dat mobilních nádrží vyplývá, že nejvhodnějším použitím mobilních 

nádrží u jednotek PO je při zdolávání lesních požárů. K tomu přispívá i fakt, že ČR patří mezi 

země s vysokou lesnatostí. Podle údajů Ministerstva zemědělství pokrývají lesní pozemky 

v současné době 33,7 % z celkové rozlohy území státu [8]. 

Z hlediska taktické úplnosti a s ohledem na rozsah zalesnění území ČR by bylo 

vhodné stávající opěrné body HZS ČR pro dálkovou dopravu vody hadicemi a pro čerpání 

z velkých hloubek doplnit samonosnými bezrámovými mobilními nádržemi na vodu o 

objemu 23 m3 nebo 38 m3 dle výsledku analýzy. Stávající vybavení těchto jednotek PO by tak 

umožňovalo komplexní taktické využití všech známých taktických metod zajišťování 

dodávky hasební vody na velké vzdálenosti a ve velkém množství. Dovybavení těchto 

opěrných bodů je vhodné, protože tyto opěrné body zajišťují plošné pokrytí v rámci celé ČR 

[16]. 

Uplatnění mobilních nádrží by bylo možné aplikovat také v systému zabezpečení 

požární ochrany v Národním parku Šumava (dále jen „NP Šumava“). Z operativně taktické 

studie, zpracované na toto zalesněné území, vyplývá, že v rámci NP Šumava bude v případě 

vzniku požáru velmi problematické zajištění požární vody a to zejména s ohledem na 

nedostupnost odlehlých oblastí NP Šumava a způsobu lesního hospodaření. Jednotky PO 

předurčené k likvidaci požáru v NP Šumava by měly být dovybaveny rovněž vhodným typem 

mobilní nádrže. Z operativně taktické studie dále vyplývá, že je potřeba zřídit další jednotky 

PO s ohledem na dojezdovou vzdálenost. Při vybavování těchto jednotek PO požární 

technikou a věcnými prostředky by se mělo uvažovat i o jejich vybavení vhodnými mobilními 

nádržemi [15]. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout využití mobilních nádrží pro potřebu 

zajišťování dodávky vody při zásazích jednotek PO jako vhodných technických prostředků 

k doplnění výbavy jednotek PO s ohledem na charakter nebezpečí území.  

Základní popis mobilních nádrží a popis jejich takticko-technických dat, dal podklad 

pro stanovení parametrů analýzy využitelnosti mobilních nádrží v podmínkách PO v ČR. Na 

základě stanovených parametrů byl vybrán typ mobilní nádrže, který je vhodný pro 

dovybavení jednotek PO. Z výsledků analýzy vyplývá, že nejvhodnějším typem 

pro dovybavení je samonosná bezrámová mobilní nádrž na vodu o objemu 23 m3 a 38 m3. 

S ohledem na charakter území ČR, které je pokryto z 33,7 % lesními porosty, patří ČR 

k zemím, které mají značné riziko vzniku lesních požárů. Z tohoto důvodu je vhodné 

dovybavit každý opěrný bod HZS ČR pro dálkovou dopravu vody hadicemi a pro čerpání 

z velkých hloubek minimálně jednou samonosnou bezrámovou mobilní nádrží na vodu o 

objemu 23 m3 nebo 38 m3, protože zajišťují plošné pokrytí v rámci celé ČR. 

Dále by bylo vhodné dovybavit jednotky PO, které zajišťují plošné pokrytí v rámci NP 

Šumava nebo se jejich zřízení plánuje. Požární ochrana v NP Šumava se vyznačuje svými 

specifickými podmínkami, proto umístění vhodného typu mobilních nádrží by mělo být 

předmětem samostatné analýzy. 
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Seznam použitých zkratek 

bezrámová nádrž sestavitelná bezrámová nádrž ve tvaru cibule 

CAS   cisternová automobilová stříkačka 

ČR   Česká republika 

DBL-HI®  Rychle sestavitelná DBL-HI® 

FWR nádrž  FWR Rychlo-sestavitelná nádrž 30 m3 

HFS   čerpadlo typu HFS Hydrosub 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS kraje  Hasičský záchranný sbor kraje 

jednotka PO  jednotka požární ochrany 

MPT   mobilní požární technika 

NP Šumava  Národní park Šumava 

opěrný bod opěrný bod HZS ČR pro dálkovou dopravu vody hadicemi a 

pro čerpání z velkých hloubek  

mobilní nádrž  přenosná (mobilní) nádrž s různou kapacitou vody 

MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky 

PO   požární ochrana 

PU   polyuretan 

PVC   polyvinylchlorid 

SDH obce  Sbor dobrovolných hasičů obce 

Q-TAINER  Flexitank Q-TAINER 
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