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ANOTACE 

BŘEZÁK, Filip. Využití GIS v návaznosti na dokumentaci k zabezpečení zdrojů vody na 

hašení požáru. Ostrava 2012. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

V rámci práce jsou použita nově zjištěná data získaná v souladu s platnou legislativou a 

příslušnými normami týkající se posouzení nutnosti strategického zřízení odběrných míst s 

možností odběru požární vody. 

Cílem je návrh možností propojení databáze zdrojů požární vody s GIS a jeho praktické 

využití pro jednotky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.  

Je zde navržen výběr a zabezpečení vodních zdrojů na území Ústeckého kraje včetně 

průběžných aktualizací a kontrol. 
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BŘEZÁK, Filip. Use of GIS in relation to security documentation for sources of water for 

extinguishing fire.  Ostrava 2012. Diploma thesis. VSB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering. 

 

The works are used in the newly established data obtained in accordance with applicable 

legislation and relevant standards concerning the assessment of need for the establishment of 

a strategic supply points with fire water collection. 

Objective is design options link fire water resource database with GIS and its practical use for 

the Fire and Rescue units Usti region. 

There is a designed selection and security of water sources in the Usti Region, including 

ongoing updates and checks.  

 

Key Words 

Geographic Information System, Global Positioning System, Fire and Rescue Service of the 

Czech Republic, Fire, Water, Extraction Site, Regional and Operational Information Centre
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ÚVOD 
 

Zvolené téma diplomové práce „Využití GIS v návaznosti na dokumentaci k zabezpečení 

zdrojů vody na hašení požáru“ se zabývá komplexním řešením vzájemných vztahů 

dokumentace zabezpečení vody k hašení a GIS. V rámci práce jsou použita nově zjištěná data, 

získaná v souladu s platnou legislativou a příslušnými normami, týkající se posouzení 

nutnosti strategického zřízení odběrných míst s možností odběru požární vody. 

Cílem práce je návrh možností propojení databáze zdrojů požární vody s GIS a jeho praktické 

využití pro jednotky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, především pro územní 

odbor Chomutov a jednotky požární ochrany obcí dislokované na tomto území a návrh 

dalšího rozvoje v oblasti informačních technologií u Hasičského záchranného sboru 

Ústeckého kraje. 

Dnes zde funguje webová aplikace „Přehled požárních zdrojů vody“. Aplikace umožňuje 

využití informací o zdrojích požární vody v celém kraji a ve spojení s GIS poskytuje vhodnou 

informační podporu pro KOPIS a velitele zásahu. Další složkou informační podpory je systém 

Lupus, který funguje jako GPS lokátor. Lupus je součástí modulárního on-line systému pro 

monitorování pohybu a provozu vozidel. Operační důstojník vidí aktuální polohu sledovaného 

vozidla na monitoru a může poskytovat posádce vozidla doplňující navigační údaje.  

Součástí práce je i zpracovaná analýza spotřeby vody za poslední tři roky celého Ústeckého 

kraje. 

Z analýzy vyplývá, že odebrané a použité množství vody je značné a je nutné této 

problematice věnovat dostatečnou pozornost. 

V práci se zabývám současným stavem evidence, výběru a zadávání nových zdrojů požární 

vody u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a navrhuji zlepšení zejména 

zobrazovacích a komunikačních prostředků, které jsou součástí KOPIS a vozidel CAS. Další 

část návrhu se týká kontrol vodních zdrojů v rámci zdokonalovacích jízd řidičů požární 

techniky. Tímto krokem lze předejít zjištění, že vodní zdroj je nefunkční v okamžiku, kdy ho 

potřebujeme využít. Výsledky kontrol zaznamená KOPIS do dokumentace vodních zdrojů. 

Poslední komplexní kontrola a aktualizace nashromážděných informací o zdrojích požární 

vody proběhla v Ústeckém kraji v roce 2011. Zjištěné informace poskytly základ pro Přílohu 

č. 1 věstníku Ústeckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody 

k hašení požárů. 
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REŠERŠE 

 
Problematika využitelnosti vodních zdrojů pro hašení požárů není v dostupné literatuře 

zpracována samostatně. Je součástí řešené problematiky zaměřené na veškeré zdroje vody 

nebo součástí zásobování hasivy, dopravy vody nebo požární taktiky. Na tomto místě jsou 

uvedeny předpisy, technické normy a publikace, které jsem při zpracování diplomové práce 

nejvíce využil. 

 

 

Právní předpisy 

 2.1 Zákon č. 133 /1985 Sb., o požární ochraně 

 

§ 27 

Rada kraje stanoví svým nařízením podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 

včetně stanovení vodních zdrojů na území daného kraje s upřesněním pro jednotlivé správní 

celky kraje (ORP). Vyhlášení tohoto předpisu je uveřejněno ve Věstníku právních předpisů. 

Je zde definováno, co je považováno za zdroj požární vody, ukládá povinnosti obcím i 

osobám odpovědným za správu zdrojů vody např. při činnostech omezujících či 

znemožňujících použití zdroje vody. Toto je nutné předem projednat s Hasičským záchranným 

sborem příslušného kraje. 

Porušení povinností stanovených nařízením fyzickými osobami je přestupkem a právnickými 

a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti je jiným 

správním deliktem. 

V příloze jsou uvedeny obce, příslušné vodní zdroje spadající do správy obcí, lokalizace 

zdroje a vlastník. Viz příloha Věstník 

 

§ 29 

Obec a obecní úřad mají samostatnou působnost na úseku požární ochrany. Zabezpečuje 

zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost. Stanoví další zdroje pro hašení 

požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. 
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Povinnosti obcí: 

 

1.  Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, 

které musí kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. 

Podle vzniku tyto zdroje rozdělujeme na:  

• Přirozené 

• Umělé 

• Víceúčelové 

 

2. Obec, v případě potřeby, zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce 

s topografickým vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, označení čerpacích stanovišť pro 

požární techniku a určuje vhodný směr příjezdu a příjezdové komunikace, které předává 

místně příslušné jednotce požární ochrany (jednotce Sboru dobrovolných hasičů) a jednotce 

Hasičského záchranného sboru příslušného kraje. 

 

3.  Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární 

ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména 

udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost 

zdroje vody pro hašení ve všech ročních obdobích. 

 

4. Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný 

příjezd pro požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu 

(správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám. 

[1], [8] 

 

 2.2 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 

Upravuje vztahy při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 

Řeší také působnost orgánů územní samosprávy a úřadů vykonávajících správu na tomto 

úseku. [7] 
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 2.3 Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 

Stanovuje podmínky požární bezpečnosti u právnických osob a podnikajících fyzických osob, 

způsob vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce. Dále stanovuje 

požadavky na věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. Také je zde 

řešena forma a rozsah zpracování dokumentace požární ochrany včetně lhůt a způsobu 

provádění kontrol, rozsah a obsah požárně bezpečnostních řešení, způsob výkonu státního 

požárního dozoru. [6] 

 

 2.4 Nařízení vlády č. 172 / 2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně 

§6 

Dokumentace k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů obsahuje určení těchto zdrojů, 

podmínky jejich trvalé použitelnosti pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména 

podmínky pro dostupnost k tomuto zdroji a pro odběr vody a způsob zabezpečení 

stanovených podmínek. [5] 

 

 
Technické normy 

 2.5 Norma ČSN 75 2411, Zdroje požární vody 

 

Tato norma stanovuje zásady pro požární zdroje k zásobování požární vodou a je základní 

normou z hlediska stanovení potřebného množství požární vody, vzdálenosti vodních zdrojů, 

vodních nádrží jako zdrojů požární vody včetně jejich objemů a rozmístění. 

Aktualizace normy v roce 2004, kdy norma ČSN 75 2411 nahradila normu ČSN 73 6639 

Zdroje požární vody vydanou v roce1960, byla vypracována na základě aktualizovaných a 

nových předpisů, včetně zavedení nových systémů k zabezpečení požární ochrany a zdolávání 

požáru současnými technickými prostředky. 

Zmiňovaná norma se zabývá rozdělením zdrojů požární vody na přirozené, umělé a 

víceúčelové zdroje vody a také nesmíme opomenout požární nádrže. Uvedené typy zdrojů 

jsou zde podrobněji popsané z hlediska konstrukčního, vhodného umístění a minimální 

doporučené kapacitě vzhledem k charakteru území. Další kapitoly se  zabývající kvalitou 
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vody pro plnění nádrží a s tím související údržbou nádrže, dále následuje popis příslušenství 

jako jsou jímky, vstupy a zabezpečení, zásady odběru a vypouštění. Na tomto místě jsou 

uvedeny také provozní kontroly a kontroly provozních stavů. Samostatnou kapitolu tvoří 

požadavky pro zřízení čerpacího stanoviště a přístupových cest.  

Stanoviště určené pro čerpání musí umožňovat odběr vody požárním čerpadlem se sací hadicí 

o největší přípustné délce 10 m. Rozměr stanoviště by měl splňovat minimální půdorysný 

rozměr 12 x 5 m a konstrukce zpevněné plochy musí umožňovat použití vozidla s mezním 

zatížením jedné nápravy minimálně 80 kN. Na konci čerpacího stanoviště je umístěno 

technické zařízení zabraňující sjetí mobilní požární techniky do vodního zdroje. Zarážka 

nesmí bránit odtoku vody. Určená pozice automobilového čerpadla je sacími hrdly ke zdroji 

požární vody. Tyto plochy musí být trvale udržovány v pohotovostním stavu za jakýchkoli 

klimatických podmínek -  v době mrazů, při jarním tání obzvláště na místech s vyšší 

nadmořskou výškou, přívalových deštích atd.  

Pokud nelze zřídit výše popsané čerpací stanoviště, zřizují se místa umožňující čerpání, 

dosažitelná lehkým vozidlem s přenosným požárním čerpadlem  (se sací hadicí o největší 

přípustné délce 10 m) nebo plovoucím čerpadlem. Dalším vhodným čerpacím stanovištěm je 

most. Určená čerpací stanoviště musí být řádně označena požární tabulkou s nápisem „ 

Požární voda“ včetně údajů o objemu popřípadě vydatnosti v l/s a maximální sací hloubce. 

Přístupové cesty ke zdroji požární vody musí být napojeny na plochu čerpacího stanoviště tak, 

aby bylo možno umístit požární vozidlo ke zdroji požární vody do předepsaného postavení. 

Pro konstrukci komunikace je navrhováno zatížení podle konstrukce komunikace tj. mezní 

zatížení na jednu nápravu minimálně 80 kN.. V nově budovaných průmyslových objektech 

komunikace končí smyčkou nebo plochou o rozměrech 12 x 12 m umožňující otáčení 

požárních vozidel. 
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Termíny a definice: 

 

• požární voda – voda používaná k hašení požáru; 

• zdroj požární vody přirozeného původu – vodní zdroj, který nebyl záměrně vybudován 

pouze pro požární účely (řeky, potoky, vodní strouhy, rybníky, jezera, apod.); 

• umělý zdroj požární vody – vodní zdroj, který byl vybudován záměrně pro požární 

účely (požární vodovod, požární studny, požární nádrže, odběrné jímky, nádrže pro zachycení 

požárních vod, apod.); 

• víceúčelový zdroj požární vody – vodní zdroj, který kromě jiných účelů slouží také 

požárním účelům (vodní přehrady, vodní nádrže pro průmyslové a hospodářské využití, 

nádrže na čištění odpadních vod, vodovod pro veřejnou potřebu a zásobní vodojemy, 

koupaliště a plavecké bazény, průplavy, studny s větší vydatností a dostupnou hladinou); 

• objem požární nádrže – množství vody od hladiny, která trvale zajišťuje zásoby požární 

vody v požární nádrži, do hloubky 6,50 m pod úrovní čerpacího stanoviště; 

• vydatnost vodního zdroje – množství vody, které poskytuje trvale vodní zdroj za 

časovou jednotku; 

• čerpací stanoviště, odběrné místo – zpevněná plošina u vodního zdroje, upravená pro 

bezpečné umístění požárního čerpadla nebo mobilní požární techniky. 

 

Umělé zdroje požární vody jsou zřizovány, není-li k dispozici požární voda v potřebném 

množství z vodních zdrojů přirozeného původu a je-li získání vody z umělého vodního zdroje 

výhodnější než z jiného vodního zdroje. [10] 

 

Publikace vydané SPBI 

• Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení [11] 

• Chemie procesů hoření [12] specifikují fyzikálně-chemické principy hoření a hašení 

požáru 
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VODA JAKO LÁTKA PRO HAŠENÍ 

 

Voda je nejrozšířenější kapalinou na Zemi. Je používána jako nejdostupnější hasební látka a 

se svými specifickými fyzikálními vlastnostmi se jeví jako nejvhodnější a nejlevnější hasivo 

pro široké spektrum různých typů požárů. Při využití vody v požární ochraně musíme brát v 

úvahu některé její specifické vlastnosti. 

 

 3.1 Specifické vlastnosti vody 

 

• má vysokou měrnou tepelnou kapacitu (c = 4,18 kJ.kg-1.K-1) v praxi to znamená, že 

voda je schopna odebrat hořlavé látce z pásma hoření velké množství tepla, látku ochlazovat 

pod teplotu hoření a proces hoření přerušit. Z toho plyne, že hlavní hasební účinek vody je 

účinek ochlazovací; 

• při teplotě 100°C dochází ke změně kapalného skupenství na plynné a ke vzniku vodní 

páry. Při fázovém přechodu dochází k významnému objemovému efektu – z 1 litru vody 

vnikne 1 700 litrů vodní páry. Této vlastnosti se využívá v uzavřených prostorech k 

vytěsňování vzdušného kyslíku a tím k odstranění jedné ze tří základních podmínek hoření. V 

tomto případě mluvíme o dusivém účinku vody (vodní páry); 

• molekula vody je sloučenina 1 atomu kyslíku a 2 atomů vodíku (viz Obr.  1) – na straně 

kyslíku má molekula vody záporný náboj, na straně vodíku kladný. Dochází k vytvoření 

dipólu a voda má tzv. polární charakter. Proto je voda polární kapalina a může být 

rozpouštědlem anorganických i některých organických sloučenin (alkoholy, aldehydy, ketony, 

aceton, …). Této vlastnosti se využívá při hašení jiných polárních hořlavých kapalin. Dochází 

zde k účinku zřeďovacímu. Díky výrazné elektronegativitě molekul vody má voda poměrně 

vysoké povrchové napětí. V praxi je vhodné použít tzv. smáčedla snižující povrchové napětí 

vody a zlepšující hasební účinek zejména na hoření anorganických látek; 
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Obr.  1  Model molekuly vody  
 

• měrná hmotnost vody se mění s její teplotou. Maxima měrné hmotnosti dosahuje voda 

při teplotě 4 °C. Pod i nad touto teplotou je měrná hmotnost menší. Tomuto jevu říkáme 

anomálie vody. Tato vlastnost má význam pro vodní faunu i floru, ale i pro odběr požární 

vody. Voda s teplotou 4 °C v zimě klesá ke dnu a plovoucí led vytváří ochrannou barieru proti 

dalšímu promrzání vody; 

• elektrická vodivost přímo závisí na množství látek ve vodě rozpuštěných. Vodivost je 

tím větší, čím více látek je zde rozpuštěno a naopak demineralizovaná voda je prakticky 

nevodivá. Toto musíme brát na zřetel zejména při hašení požáru za přítomnosti elektrického 

vedení (pod elektrickým napětím); 

• termický rozklad vody neprobíhá (dochází k vývinu zanedbatelného množství vodíku a 

kyslíku podle rovnice 2 H2O + teplo → 2 H2+ O2) při teplotách běžného požáru do 1 200 °C. 

Při teplotách vyšších se s termickým rozkladem již setkat můžeme. Dochází k vysokému 

vývinu vodíku, který může vytvořit nebezpečnou výbušnou směs. Vodík je prvek s širokým 

rozsahem mezí výbušnosti  4 – 75 % objemových. Ke štěpení molekul vody přispívá styk s 

rozžhaveným železem nebo uhlíkem a dochází ke zvyšování koncentrace výbušného vodíku. 

U uhlíku nadále vzniká jedovatý a výbušný oxid uhelnatý. V tomto ohledu jsou obzvláště 

nebezpečné požáry prvků alkalických kovů jako například sodík a draslík. Zde dochází k 

enormnímu vývinu vodíku a tudíž je hašení vodou nepřípustné. 
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 3.2 Rizika některých typů požárů při hašení vodou 

 

• výskyt oxidů. Zde mohou vznikat nebezpečné kyseliny (P2O5) nebo docházet k 

bouřlivým exotermním reakcím (CaO); 

• výskyt peroxidů. Zde je nebezpečí vzniku hlavně peroxidu vodíku (H2O2) jako silného 

oxidačního činidla; 

• výskyt karbidů (CaC2) - může vzniknout silně výbušný acetilen (etin); 

• výskyt fosfidů (Ca3P2) – může vzniknout fosfin nebo fosfovodík, který je samovznětlivý 

na vzduchu; 

• výskyt dusičnanů, zejména dusičnan amonný (ledek). Při kontaktu s vodou může dojít k 

silnému výbuchu s rozstříknutím do okolí a tím rozšíření plochy zasažené hořením; 

• výskyt silných organických kyselin (HNO3, H2SO4), kde hrozí riziko poleptání; 

• výskyt hořlavých kapalin s teplotou varu vyšší než 100 °C. Zde mluvíme o látkách a s 

dlouhým uhlovodíkovým řetězcem, jako je ropa či její deriváty. Při hašení skladovacích 

nádrží může dojít ke vzkypění obsahu a rozstříknutí do bezprostředního okolí nádrže. [11], 

[12] 
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GIS 

 4.1 Historie geografického informačního systému 

 

Základní pojmy : 

• geo – práce s údaji vztahující se k Zemi se známou prostorovou lokalizací; 

• grafický – vychází z grafické prezentace dat, komunikace s uživatelem a výsledku 

analýz; 

• informační – získání nových informací potřebných pro rozhodování, řízení a plánování -  

provádí se sběrem, ukládáním, analýzou a syntézou dat; 

• systém – integrace programových a technických prostředků do jednoho celku.[3]  

 

 4.2 Vývoj systému GIS 

 

S rychlým vývojem výpočetní techniky, na přelomu 50. a 60. let, bylo zahájeno digitální 

zpracování prostorových dat. Kanaďan R.F. Tomlisen v roce 1963 zavedl pojem GIS. Takto 

byly označeny nové technologie pracující s daty. Tato data podávala informace o terénu 

pomocí výpočetní techniky. 

Za první skutečný GIS lze považovat Kanadský GIS, který byl uveden do provozu v roce 

1971. Tento systém je dodnes funkční a obsahuje více než 10 000 map a stovky parametrů o 

území celé Kanady. 

V 70. letech existovaly dva přístupy ke zpracování prostorových dat : 

• důraz na kartografickou kvalitu a přesnost vizualizace; 

• důraz na prostorovou analýzu bohužel na úkor kvalitních grafických výstupů. 

V tomto období docházelo ke stagnování softwarového a hardwarového vybavení. 

Další rozvoj počítačové techniky v letech 80. znamenal pro GIS další skok kupředu. Došlo k 

integraci dvou předešlých směrů, tím také došlo ke zlepšení rozlišení. V roce 1982 americká 

společnost ESRI vypustila na svět první komerčně dostupný software pro tvorbu a budování 

GIS (Arc Info). 

V letech 90. s nástupem internetu docházelo ke standartizaci postupů a otevření nových 

systémů (Open GIS). 

V současnosti jsou vývojové nástroje zaměřeny na propojení s databázemi, vzdálenými 

internetovými přístupy, ale hlavně na objektově orientované systémy. Současně musí probíhat 
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sběr dat, protože geografická data jsou základem každého GIS. Bez těchto dat  by i sebelepší 

a sebesofistikovanější software jen prázdnou hračkou. [2], [4] 

 

 4.3 Určení polohy a způsob navigace 

 

Na počátku byla nutnost zjistit, kde se právě teď člověk nachází. Na toto zjištění navazoval 

další krok – nalezení cesty k určitému místu a zpět. Neexistuje pouze jedna trasa, ale lze volit 

mezi více variantami. Tyto se liší svoji délkou, časovou a průchodovou náročností a v 

neposlední řadě také ekonomickým aspektem. 

Navigace je vedení osob a dopravních prostředků po předem dané trase z místa A do místa B. 

Umění navigace se člověk učil postupně a byl zde kladen důraz na kontrolu, zda se pohybuje 

po vytýčené trase. V průběhu tisíciletí bylo vyvinuto několik základních metod navigace 

založených na fyzikálních a matematických vědních principech : 

• navigace podle orientačních bodů – využití přírodních (skály) a uměle vytvořených 

(majáky) orientačních bodů v kombinaci s odměřováním azimutu od těchto daných bodů; 

• navigace podle hvězd – založeno na dlouhodobém pozorování polohy hvězd a 

vesmírných těles (Slunce, Měsíc); 

• navigace výpočtem – porovnávání měřitelných veličin (rychlost, směr, čas) od 

orientačních bodů; 

• navigace radiová – podle fyzikálních zákonitostí o šíření radiových vln; 

• navigace inerciální – použití gyroskopů, které jsou schopné indikovat a udržovat zadaný 

směr. [13] 

 

 4.4 Historie a vývoj navigace 

 

Z historie je zřejmé, že hlavní hybnou silou pro vývoj a zdokonalení navigace byl obchod. To 

je spojováno s počátkem přepravy zboží po moři (datováno cca 3 500 let př.n.l.). Počátkem 

navigace bylo využíváno význačných orientačních bodů na pobřeží (plavba příbřežní), s 

rozvojem vědy bylo využíváno znalostí polohy hvězd a slunce a člověk se odvážil plout na 

otevřené moře bez možnosti kontroly pozemních orientačních (navigačních) bodů. 

Porovnáním polohy slunce, měsíce a hvězd byla určována zeměpisná šířka. Určování 

zeměpisné délky bylo mnohem složitější a značně nepřesné. Zde bylo používáno primitivní 
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navigace výpočtem. Výpočet vycházel ze znalosti doby a rychlosti plavby a směru větru. 

Další zpřesnění výpočtu zeměpisné délky bylo závislé na rozvoji přesnějších měřicích 

přístrojů. K odstranění nejednotnosti zeměpisných délek na mapách různých států došlo 

mezinárodní dohodou, kdy v roce 1884 byl stanoven nultý poledník procházející městem 

Greenwich ve Velké Británii. 

Další masivní rozvoj navigace zaznamenalo 20. století vlivem rozvoje vojenství. Radiových 

vln, zejména jejich fyzikálních vlastností, se využívalo a dodnes využívá k přenosu informací 

na velké vzdálenosti. Na těchto fyzikálních principech byl v roce 1935 vyvinut první radar. 

Radar umožňoval určení vzdálenosti, polohy, rychlosti a směru pohybu a následně byl 

využíván pro lokaci objektů nacházejících se za hranicí viditelnosti. Jeho dosah byl však 

omezený a s rostoucí vzdáleností strmě narůstala možná chyba přesného určení polohy. Tato 

chyba byla odstraněna až s nástupem systému určující polohu výpočtem z doby šíření 

radiových vln a nikoli z jejich úhlů. 

V letech 60. započalo Ministerstvo obrany Spojených států amerických budovat první 

družicový navigační systém pod názvem Transit. Byl určen hlavně pro navigaci jaderných 

ponorek a letadlových lodí, později došlo k uvolnění pro civilní sektor. Byl využit v civilní 

námořní dopravě a zeměměřičství. Systém Transit pracoval na základě Dopplerova jevu 

(posunu dvou nosných frekvencí) a určoval dvourozměrnou polohu. Podobný systém pod 

názvem Cikad-M vybudoval i tehdejší Sovětský svaz. 

V letech 70. začala NASA (národní úřad pro letectví a kosmonautiku USA) výzkum a vývoj 

projektu družicového polohového systému (GPS). GPS systém měl za cíl určovat polohu v 

trojrozměrném prostoru v daném reálném čase. V té době pracoval Sovětský svaz na vývoji 

vlastního družicového navigačního systému pod názvem Glonass. Byly zde využity stejné 

principy jako u systému GPS. Tyto dva systémy (GPS a Glonass) měly ryze vojenský 

charakter. V roce 2000 bylo usnesením Evropské unie rozhodnuto o projektu a vybudování 

civilního globálního družicového navigačního systému pod názvem Galileo. [13] 
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 4.5 Prezentace digitálních prostorových dat 

 

V geografických datech jsou obsaženy tři typy základních informací : 

• informace prostorové – pozice a tvar objektů a jejich následný vztah vůči objektům 

ostatním; 

• informace popisné – rozšíření vlastností objektu (délka, šířka, typ, …); 

• informace časová – přidání dynamických vlastností do systému (datum a čas). 

 

K následné prezentaci prostorových dat je využíváno následujících dvou principů : 

• princip vektorový – je zaměřen na popis a vztah jednotlivých objektů. Poloha 

konkrétního bodu je definována polohou určenou souřadnicemi X, Y, popřípadě Z. Linie se 

vyjadřuje sekvencí sousedících úseček. Ty se propojují v mezilehlých bodech. Plocha se zde 

vyjadřuje obrazcem, který je uzavřený a linie tvoří hranici obrazce. Vektorová dat jsou velmi 

přesná a tato přesnost závisí na množství a velikosti použitých bodů (viz Obr 2). Jistá 

nevýhoda spočívá ve vysoké výpočtové náročnosti některých prostorových operací – často se 

k objektu přiřazuje topologie. Topologií rozumíme matematický způsob vyjádření 

prostorových vztahů mezi jednotlivými geometrickými objekty; 

• princip rastrový – je zaměřen na prezentaci spojitě se měnících jevů a popis lokality 

jako celku. Základní stavební prvek u tohoto popisovaného principu je buňka, která je 

organizována do mozaiky (viz Obr 2). Hustota buněk v mozaice určuje rozlišení rastrového 

modelu a jednotlivé buňky obsahují hodnotu dané lokality. Zpracování takovéhoto rastrového 

modelu je výpočetně velice jednoduché, na druhé straně množství uložených dat je obrovské, 

protože pro každou vrstvu je nutné uložit celou její mřížku.  

 

Rozdíl mezi těmito dvěma principy je v přístupu k popisu skutečnosti. Princip rastrový je 

založen na lokaci k níž přidává tématická data, zatímco princip vektorový je zaměřen na data 

tématická s doplňujícím popisem prostorové složky. [2] 
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 4.6 Vrstvový a objektový přístup k digitálním prostorovým datům 

 

• vrstvový přístup – skupiny dat tvořených formou bodových, liniových či plošných 

objektů tvoří jednotlivé vrstvy. Rozličná zobrazení a pohledy můžeme vytvářet tím, že 

jednotlivé vrstvy překrýváme  (viz Obr 2). Ukládání do vrstev se ukázalo jako velmi praktické 

a prezentace dat umožňuje rychleji a snadněji pochopit vztahy mezi jednotlivými jevy. 

Získávání a přístup k údajům jednotlivých vrstev a vyhledávání podle atributů je velkou 

výhodou takovéto prezentace dat. Ovšem přístup k objektu z hlediska více atributů (ležící v 

několika vrstvách) je složitější; 

• objektový přístup – každý jednotlivý objekt má svoji specifickou geometrii, topologii 

a atributy. Toto objektově orientované programování lze slučovat do objektových tříd a 

vytvářet mezi nimi vrstvy. Výhoda je snadnější přístup k jednotlivým objektům a jejich 

snadnější vyhledávání. Jistá nevýhoda tohoto přístupu prezentace prostorových dat je 

hardwarová náročnost a personální nároky.[2] 

 
 

Obr. 2  Struktura GIS 
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4.7 Způsob a oblasti využití systému GIS 

 

Podle způsobu využívání se soustřeďujeme na konkrétní funkční element a tím se liší i 

přístupy ke GIS jako systému. 

 

• způsob kartografický – prezentace dat; 

• způsob databázový – zpracování, evidence a uchovávání dat; 

• způsob analytický – použití modelových a modelovacích prostředků. Tento způsob je 

využíván především meteorology, geology, hydrology, … 

 

Využití je možné téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Asi největší použití systému GIS je 

ve státní správě. Několik příkladů využití : 

• státní správa – evidence obyvatelstva, dopravní analýzy; 

• životní prostředí – znečišťování životního prostředí a prognózy; 

• ochrana proti pohromám – modely přírodních katastrof, činnost záchranných složek, 

soustředění záchranných prostředků; 

• školy – výuková pomůcka. 

 

GIS také pomáhají efektivně koordinovat, v případě krizových situací, zajištění pomoci 

obyvatelstvu. Mezi nejčastější krizové situace na území našeho státu patří povodně. Pro 

eliminaci a minimalizaci škod se připravují tzv. povodňové plány, zahrnující mapové 

podklady i textové části. GIS mapy mají výhodu pružné úpravy obsahu dle nových 

skutečností, které se při povodňových stavech vyvíjí mnohdy velice dynamicky. Pro velitele 

krizového štábu je dnes již nemyslitelné, že v případě ohrožení jejich svěřeného územního 

celku povodňovou vlnou nesledovali v pravidelných hodinových intervalech předpovědní 

službu Českého hydrometeorologického ústavu o průtocích povodí nad jejich územím a 

Vodohospodářský informační portál spravovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Na základě 

těchto informací mohou přijímat rozhodnutí o případných opatřeních. Tyto povodňové plány 

krajů a měst vymezují plochu zátopových území v případech x-leté vody. V těchto územích je 

následně omezována hospodářská činnost a výstavba. 

Použití GIS v aplikaci na zdroje požární vody závisí na schopnosti a fundovanosti 

programátorů v koncensu s požadavky OPIS a velitelů zásahu. Zde lze pomocí tzv. vrstev 

zobrazit vodní zdroje například podle původu vzniku, podle kapacity nadržené vody nebo 



 

  18      
 
 

aktuálního průtoku a mnoha dalších hledisek jako například přístupové cesty. Tento systém 

lze také využít v městské zástavbě při odběru vody z veřejné vodovodní sítě prostřednictvím 

podzemních či nadzemních hydrantů. GIS v tomto případě zobrazuje nejbližší ulici s touto 

možností odběru včetně čísel popisných a orientačních objektů, kde se hydrant nachází. [2] 

 

 4.8 Lupus 

 

Lupus je součástí modulárního on-line systému pro monitorování pohybu a provozu vozidel. 

Systém se skládá z hardware (mobilní jednotka GPS) a ze software. 

Mobilní jednotka (viz Obr. 3) je zabudována skrytě napevno ve vozidle a je připojena na 

spínací skříňku. Součástí této jednotky je i GPS anténa. Jednotka sbírá polohová data 

z vozidla při každém zapnutí spínací skříňky s přesností cca 5 metrů ve zvoleném časovém 

intervalu (v případě HZS je tento interval nastaven na 3 sekundy). Data jsou odesílána na 

komunikační server jdoucí po síti GSM. Proto po instalaci ve vozidle nejsou již potřeba žádné 

zásahy. Systém je založen na principu přenosu polohové informace poskytované GPS z 

mobilní jednotky do dohledového centra.   

 

 

                    

Obr. 3 .Mobilní jednotka MJ2732 VEPA – VETRONICS Hidden 
 
Software je ve správě firmy RCS Kladno. Získaná data z vozidla jsou prostřednictvím GPRS 

modemu odesílána do dohledového centra, které představuje krajské operační a informační 

středisko (KOPIS) v Ústí nad Labem, následně jsou zpracována a uložena na serveru 

společnosti RCS. Údaje jsou prezentovány v podobě mapových podkladů v aplikaci GISEL. 

Obsahují data jako jsou poloha vozidla, vytýčený azimut jízdy, čas odeslání posledního 

datového paketu, identifikační údaje vozidla a identifikační znak mobilní jednotky Lupus. Ze 

zpracovaných údajů je možno vyhotovit podrobný i stručný itinerář uskutečněných jízd, je zde 
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možno vyhodnotit měsíční i roční spotřebu a též jsou k dispozici další operace podle 

požadavků uživatele. K softwaru lze připojit libovolný počet vozidel.  

V současné době v Ústeckém kraji systém Lupus funguje jako GPS lokátor, to znamená, že 

operační důstojník vidí aktuální polohu sledovaného vozidla na monitoru a může poskytovat 

posádce vozidla doplňující navigační údaje týkající se jízdní trasy, blízkosti orientačních bodů 

nebo již zmiňovaných vodních zdrojů. Tato zařízení jsou v současné době pouze na 

prvovýjezdových vozidlech. V roce 2012 je v plánu KOPIS dovybavit ostatní výjezdová 

vozidla o tyto jednotky. 

Jako nadstandardní vybavení lze připojit alfanumerický terminál (viz Obr. 4), který umožňuje 

okamžitou komunikaci posádky vozidla s operačním a informačním střediskem Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého kraje (HZS ÚK) a přijímá nebo odesílá záznam dat k provedení 

zásahu. Součástí softwarového vybavení jsou například dokumenty zdolávání požáru 

jednotlivých objektů. Takovéto zařízení v současnosti není využíváno jednotkami HZS ÚK, 

ale v roce 2013 se plánuje pořízení minipočítače na vozidla prvního výjezdu. Součástí výbavy 

minipočítače je přijímač Wi-Fi. Bezdrátová síť se umísťuje do garáží a prostřednictvím této 

sítě se stahují aktualizace ať již zmíněných dokumentací zdolávání požáru nebo mapových 

podkladů. Touto cestou je možno aktualizovat mapové vrstvy a přidávat další v závislosti na 

aktuální sezoně. Například v létě vrstva tábořišť, kempů, atd. a v zimě sjezdové a běžecké 

trasy nebo bruslařské dráhy. 

 

Příklad využití : 

Vozidlový terminál přijme zprávu o nutnosti zásahu. Posádka jediným dotykem na dotykový 

displej zprávu přijme a systém automaticky přejde do režimu navigace k místu určení. Během 

dopravy k místu zásahu se na terminálu promítají data posílaná z KOPIS specifikující a 

upřesňující podmínky zásahu. 

Další možností řešení jsou inteligentní formuláře na mobilním terminálu, kde velitel zásahu 

vyplňuje údaje o stavu události a provedených úkonech. 
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Obr. 4 Vozíkový terminál 8580/8590 

 
Toto řešení by přineslo zvýšení rychlosti komunikace mezi operačním a informačním 

střediskem HZS ÚK a velitelem zásahu, přesný přenos údajů, eliminace potenciálních 

možných chyb, vznikajících nedorozuměním při domlouvání se přes hlasové komunikační 

systémy, navigace k místu zásahu a v dnešní době je také kladen důraz na transparentnost 

prováděných zásahů.  

Tento typ spojení má také nevýhody. Jedna z nich jsou pořizovací náklady na minipočítače 

(hardware) a další, asi největší, software. Software je nutno přepracovat na síť Hasičského 

záchranného sboru České republiky (HZS ČR). Úpravu a doprogramování softwaru provádí 

RCS Kladno, jejíž síť HZS ČR používá. [14], [15] 
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STATISTICKÉ SLEDOVÁNÍ VYUŽITÍ VODY PŘI HAŠENÍ POŽÁRU 

 

V níže uvedených tabulkách a grafech je vyčíslena spotřeba vody  v Ústeckém kraji za roky 

2009, 2010 a 2011. Jsou zde uvedeny statistické údaje s nejmarkantnější spotřebou požární 

vody jako jsou: objekty určené k bydlení a podnikání, oblasti energetiky, komunikací, 

průmyslu, zemědělských skladů, lesů, polí a skládek komunálního odpadu. Byly brány v 

potaz požáry, technické havárie mimo úniku chemických látek, havárie s únikem 

nebezpečných chemických látek a jiné mimořádné události. U komunikací nezanedbatelnou 

položku tvoří spotřeba vody v souvislosti s dopravní nehodou. Voda je zde využívána jako 

prostředek pro uvedení komunikace do optimálního provozního stavu. 

V těchto tabulkách nerozlišujeme vodu odebranou z přírodních, umělých či jiných vodních 

zdrojů jako je hydrantová síť nebo požární vodovody průmyslových objektů. 
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 5.1 Bydlení 

 

Zatříděné kategorie oblasti : 

• typové rodinné domy 

• rodinné domy sloužící zároveň k výrobě či obchodu 

 
 
Tab.  1  Bydlení 

Bydlení 2009 2010 2011 
Požár 625 632 1 179 516 577 105 
Technická havárie mimo únik 
nebezpečné látky 

9 080 6 600 2 500 

Celkem v litrech 634 712 1 176 116 579 605 
 
 
 
 
 

 
Graf 1 Bydlení 
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 5.2 Energetika 

 
Zatříděné kategorie oblasti : 

• kotelny a výtopny ( kotle s výkonem nad 50 kW ) 

• budovy jaderných elektráren 

• ostatní budovy elektráren 

• strojovny a kompresorovny 

• budovy rozvodných zařízení, transformovny, měnírny, generátory 

• čerpací a plnící stanice LPG / CNG / H2 

• budovy výroby a plnění technických plynů 

• čistírny a úpravny vod 

• plnící a čistící stanice 

• ostatní budovy včetně zesilovacích stanic 

 
 
Tab.  2  Energetika 

Energetika 2009 2010 2011 
Požár 26 400 4 600 1 000 
Technická havárie mimo únik 
nebezpečné látky 

56 000 40 600 2 000 

Únik nebezpečných látek 10 000 12 000 1 000 
Celkem v litrech 92 400 57 200 4 000 
 
 
 

Graf 2 Energetika 
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 5.3 Komunikace 

 

Zatříděné kategorie oblasti : 

• komunikace v obci, podniku 

• silnice, cesta mimo obec 

• dálnice, silnice dálničního typu 

• parkoviště a odstavné plochy 

• polní a lesní cesty 

• chodníky 

• kolejový svršek, koleje, trolejové vedení, zabezpečovací zařízení 

• přejezdy chráněné a nechráněné 

 
 
Tab.  3  Komunikace 

Komunikace 2009 2010 2011 
Požár 100 500 0 
Dopravní nehoda 2 800 1 172 1 900 
Technická havárie mimo únik 
nebezpečné látky 

46 250 120 900 51 400 

Únik nebezpečných látek 8 200 3 006 8 700 
Celkem v litrech 57 350 125 578 62 000 

 
 
 

 
Graf 3 Komunikace 
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 5.4 Průmysl 

 

Zatříděné kategorie oblasti : 

• budovy potravinářské výroby 

• budovy chemické a farmaceutické výroby 

• budovy výroby spotřebního zboží 

• budovy výroby stavebních hmot 

• budovy strojírenské výroby 

• budovy hutní výroby, budovy těžby a úpravy paliv a rud 

• ostatní speciální výrobní budovy 

 
 
Tab. 4 Průmysl 

Průmysl 2009 2010 2011 
Požár 199 345 210 626 25 700 
Technická havárie mimo únik 
nebezpečné látky 

32 000 19 300 26 400 

Únik nebezpečných látek 40 400 315 800 3 000 
Celkem v litrech 217 745 545 726 55 100 

 
 
 
 
 

Graf 4 Průmysl 
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 5.5 Zemědělské sklady 

 

Zatříděné kategorie oblasti : 

• budovy pro skladování zemědělských produktů ( mimo píce a steliva ) 

• sklady píce a steliva 

• sýpky 

• sklady mlýnských výrobků a krmiv 

• sklady hnojiv 

• jiné budovy skladů 

 
 
Tab. 5 Zemědělské sklady 

Zemědělské sklady 2009 2010 2011 
Požár 1 517 600 254 000 801 200 
Technická havárie mimo únik 
nebezpečné látky 

245 000 0 0 

Celkem v litrech 1 762 600 254 000 801 200 
 
 
 
 
 

Graf 5 Zemědělské sklady 
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 5.6 Lesy 

 

Zatříděné kategorie oblasti : 

• les vysokokmenný – jehličnany 

• les vysokokmenný – listnáče 

• les vysokokmenný – smíšený 

• travní porost, školky, hrabanka, jehličí, listí, rašelina 

• les výmladkový ( pařezina, lesní porost nízký, kosodřevina ) 

• lesní těžba 

• jiný lesní pozemek 

• jiný pozemek 

 
 
Tab. 6 Lesy 

Lesy 2009 2010 2011 
Požár 979 520 576 213 465 250 
Technická havárie mimo únik 
nebezpečné látky 

10 010 0 0 

Ostatní mimořádné události 19 400 0 0 
Celkem v litrech 1 008 930 576 213 465250 

 
 
 

 
Graf 6 Lesy 
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 5.7 Pole 

 

Zatříděné kategorie oblasti : 

• obilí na poli 

• stohy slámy a píce 

• slámy na poli a strniště 

• nesklizené pole, pokosené obilí na poli 

• jiné 

 
 
Tab. 7 Pole 

Pole 2009 2010 2011 
Požár 1 655 170 964 350 518 970 
Technická havárie mimo únik 
nebezpečné látky 

19 500 0 2 000 

Celkem v litrech 1 674 670 964 350 520 970 
 
 
 
 

Graf 7 Pole 
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 5.8 Skládky 

 

Zatříděné kategorie oblasti : 

• skládky odpadu a odpadních produktů 

• odpadní kontejnery, popelnice a odpadkové koše 

• skládky odpadu – nepovolené 

 

Tab. 8 Skládky 

Skládky 2009 2010 2011 
Požár 1 010 080 5 103 412 2 364 160 
Celkem v litrech 1 010 080 5 103 412 2 364 160 

 
 
 
 

 
Graf 8 Skládky 
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 5.9 Celkem za roky 2009 – 2011 
 
Veškerá spotřeba požární vody sledovaných oblastí za roky 2009, 2010, 2011. 
 
Tab. 9 Spotřeba požární vody za roky 2009 - 2011 

Spotřeba požární vody za roky  2009 2010 2011 
Celkem v litrech 6 240 742 8 258 869 4 797 140 

 
 
 
 

Graf 9 Spotřeba požární vody za roky 2009 - 2011 
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 5.10 Spotřeba vody podle uvedených oblastí za roky 2009 – 2011 
 
Souhrnná spotřeba požární vody rozdělena na sledované oblasti v letech 2009, 2010, 2011. 
 
Tab. 10 Spotřeba sledovaných oblastí 

Oblast Spotřeba požární vody v litrech 
Bydlení 2 390 433 
Energetika 153 600 
Komunikace 244 928 
Průmysl 872 571 
Zemědělské sklady 2 817 800 
Lesy 2 050 348 
Pole 3 159 990 
Skládky 8 477 652 

 
 
 
 

Graf 10 Spotřeba sledovaných oblastí 
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mikroorganismů v rostlinných materiálech. Začíná vždy v hloubce objemu materiálu. 
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Samovznícení rostlinných produktů je biologický a fyzikálně chemický proces. Dochází 

k samovolnému zahřívání až na teplotu, při níž začíná samovznícení. Zvláštní postavení mají 

rostlinné materiály, které když jsou vlhké mají sklon k samozahřívání a následnému 

samovznícení. Ze zemědělských produktů jsou požárně nejnebezpečnější rostlinné materiály 

s celulózovým charakterem, např. listí, bavlna, len, dřevěné piliny a další. Typ události – 

požár skládek komunálního odpadu - je velmi náročný na nepřetržitou dodávku velkého 

množství hasební vody, nasazení těžké techniky a lidské zdroje. Z uvedeného popisu procesů 

vyplývá náročnost zásahu spočívající v postupném odkrývání ložisek požáru a postupném 

prolévání vodou. [9] 
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VÝBĚR A URČENÍ ZDROJU VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 

Jednotky požární ochrany by měly být informovány o věstníkem určených tzn. udržovaných a 

kontrolovaných vodních zdrojích určených k odběru vody v návaznosti na plošné pokrytí 

jednotkami PO. 

Znalost místních podmínek a orientace v katastrálním území jednotek PO by mělo tvořit 

nedílnou součást úspěšně provedeného a efektivního zásahu. 

 

 6.1 Výběr zdrojů vody pro hašení 

  

Ne každý, v mapových podkladech vyhledaný, zdroj je vhodný k odběru požární vody. 

Některé jsou zcela nepoužitelné jak pro nájezd mobilní požární techniky, tak pro zřízení 

čerpacího stanoviště pomocí přenosné motorové stříkačky z důvodu přístupu ke zdroji nebo 

výšce neudržovaných a náletových porostů v jeho bezprostředním okolí. Někdy je zcela 

neekonomické zřizovaní kvalitních přístupových komunikací z důvodu malého objemu zdroje 

nebo nevhodnému terénnímu převýšení. Při výběru se objevují neshody v názvech přírodních 

vodních ploch či potoků a jako názvy „lidové“ se často neshodují s názvy v mapových 

podkladech. 

Výběr vodních zdrojů by měl být proveden v souladu s ČSN 75 2411 Zdroje požární vody, ve 

znění pozdějších změn. Takto provedený výběr by měl být účelný a aktuální a nadále 

aktualizovaný. Taktéž je nutno uvažovat možnost odběru vody pro letecké hašení z důvodu 

rozlehlého zalesněného území severní části katastrálního území ORP Chomutov a ORP Kadaň 

spadající do plošného pokrytí HZS ÚO Chomutov. 

 

 6.2 Navržení postupu 

 

Podle předem zvoleného katastrálního území (územní celky katastrů obcí) shromáždíme 

dostupnou dokumentaci - požární řády obcí . Následující krok spočívá v  průzkumu území  

podle dostupných mapových podkladů ve vhodném měřítku. Jako nejvhodnější se ukázalo 

měřítko 1 : 10 000. Pomocí map vydaných Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním a 

webové aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“ se pokusíme dohledat vlastníky pokud 

nejsou předem známi tj. uvedeni v dokumentaci vodních zdrojů.  Nesmíme opomenout brát 
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na zřetel místní názvy často se lišící od názvů zanesených v mapě a získat doplňující 

informace o zdrojích - zejména použitelnost jak v letním tak v zimním období. 

 

 6.3 Fyzická kontrola 

 

Časově nejnáročnější je fyzická kontrola, která spočívá ve vyhledávání lokalit, místním 

šetření pokud možno s vlastníkem nebo jeho zástupcem a vyhodnocením o použitelnosti či 

nepoužitelnosti. Vodní zdroje ve správě Povodí Ohře s.p. (POH) jsem upřesňoval s terénním 

pracovníkem. Jednalo se zejména o velká vodní díla (vodní dílo Nechranice, vodní dílo 

Přísečnice, …), řeky (Ohře, Bílina, Chomutovka, … ), potoky, jejich přítoky a přírodní či 

uměle vybudované nádrže ve správě POH. U vodních zdrojů ve správě Lesů České Republiky 

a lesů ve správě měst Chomutov a  Klášterec nad Ohří jsem využil k upřesnění znalosti 

revírníků. Zhodnotili a zaznamenali jsme místa odběru a přístupu k požární vodě na území v 

jejich správě. Neméně důležité byly místní znalosti velitelů jednotek Sborů dobrovolných 

hasičů v jejich územní působnosti. 

V horských oblastech okresu Chomutov se některé vodní zdroje nacházejí v ochranných 

vodárenských pásmech. U těchto vodních zdrojů je poznámka „POZOR ZDROJ PITNÉ 

VODY“ .  

Související opatření, pokud nám provozovatel nebo správce povolí čerpání, je dodržení 

minimálně těchto dvou  podmínek :  

• zajištění stabilního čerpacího stanoviště, předcházet sjetí automobilové cisterny nebo 

sklouznutí či pádu přenosné motorové stříkačky do vodního zdroje, zakázáno je používat 

plovoucí čerpadla; 

• zabezpečit případné úkapy pohonných hmot nebo maziv z čerpacích agregátů do půdy 

nebo přímo do zdroje vody. 

 

Při provádění průzkumu území  podle dostupných mapových podkladů může být vytipován 

vhodný přírodní vodní zdroj z hlediska strategického umístění a vydatnosti. Při následné 

fyzické kontrole dojdeme ke zjištění, že je zde nemožné zřízení čerpacího stanoviště. V tomto 

případě by bylo vhodné kontaktovat vlastníka a provést taková opatření v souladu s předpisy 

o požární ochraně, která čerpání vody umožní. 

Po ukončení místního šetření a pozitivním vyhodnocení zdroje na GPS navigaci odečteme 

souřadnice včetně nadmořské výšky a se všemi ostatními šetřenými skutečnostmi 
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zaznamenáme do přehledné tabulky (tabulka č. 11). 

Na závěr fyzické kontroly vodního zdroje provedeme fotodokumentaci. Snažíme se zachytit 

detail odběrného místa v celkové kompozici s plochou vodního zdroje. Tato fotografie by 

mohla být použita pro snadnou orientaci a bezpečný přístup k vodě. 

 

Tab. 11 Zápis fyzické kontroly 

Název a typ 
zdroje 

Katastrální 
území 

Souřadnice 
GPS 

Objem 
(m3) nebo 
průtok 
(l/s) 

Komunikace 
a odstavné 
plochy 

Vlastník Poznámky 

Rybníky 
Pražská 

Chomutov N50°26,712´ 
E13°25,727´ 
298,46m.n.m. 
 

20400 Zpevněná-
asfalt 
4 CAS 

Město 
Chomutov 

Soustava rybníků 

       

       

Poznámka : Objem v m3 je uváděn u vodních zdrojů stabilních (požární nádrže, rybníky), průtok v l/s je uváděn 
(pokud byl zjištěn) u tekoucích vodních zdrojů (potoky, řeky) 
 
 

 6.4 Hodnocení vodních zdrojů 

 

Každý určený vodní zdroj byl hodnocen z hlediska množství vody a bylo určeno nejvhodnější 

místo pro odběr. Nejpříhodnější a nejdostupnější jsou výpustná zařízení zdrojů, přejezdové 

můstky a zařízení k tomuto účelu zbudovaná - sací jímky apod.  

Byl brán zřetel na stoupavost a sklon příjezdové komunikace, světlost průjezdů pro mobilní 

požární techniku a její následné otočení do předepsaného postavení k odběru vody tj. plnícími 

hrdly ke zdroji.  

Pro urychlení plnění při kyvadlové dopravě vody byla posuzována možnost průjezdnosti více 

cisternových automobilových stříkaček po komunikaci nebo alternativní jednosměrné 

objízdné trasy. Byly vytipovány a zaznamenány odstavné plochy pro požární vozidla. S tímto 

souvisí i zhodnocení únosnosti podkladu zejména pro bezpečný průjezd naplněných cisteren – 

nejrozšířenější vozidlo u HZS je Tatra T815 s 8 000 litry vody pro hašení váží cca 22 tun.  

Byly zaznamenány význačné orientační body, křižovatky nejbližších silnic a vzdálenost od 

nich k odběrnému místu. Orientační body, čísla silnic, rozcestníky a jiné markanty jsou 

uvedeny v poznámkách. V poznámkách byla taktéž uvedena upozornění týkající se odběru 

vody z hlediska zásobárny pitné vody a možnosti odběru při leteckém hašení požárů. 
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 6.5 Problémy při zpracování 

 

Rovněž byla zmapována ostatní nebezpečí příjezdových komunikací jako jsou závory. Závory 

se nacházejí na příjezdových cestách kolem významných vodních zdrojů, zejména kolem 

zásobáren pitné vody a na přístupových lesních cestách. Po vzájemné dohodě zúčastněných 

stran byly klíče od těchto závor předány ve dvou exemplářích. Jeden klíč byl předán 

Hasičskému záchrannému sboru Územní odbor Chomutov a druhý byl předán veliteli 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů, na jejichž katastrálním území se zdroj požární vody 

nachází.  

Jako další problém byla nevyhovující světlost průjezdu u některých strategicky významných, 

zejména lesních vodních zdrojích. Jednalo se především o tzv. náletové dřeviny. Příslušnými 

revírníky bylo přislíbeno zpřístupnění těchto cest pro požární techniku. 

 

 6.6 Letecké hašení  

  

Při nasazení letecké techniky v naší republice doplňují samostatně vodu z vhodného vodního 

zdroje pouze vrtulníky. Česká republika nemá k dispozici letadla získávající vodu pro hašení 

přímo z vodních ploch. Hasební látka (voda) je do letadel plněna prostřednictvím 

cisternových automobilových stříkaček na pracovní letecké ploše. V podmínkách okresu 

Chomutov je možnost vytýčení těchto ploch minimální, proto z hlediska hustého zalesnění 

okresu Chomutov byla brána v úvahu možnost odběru pro vrtulník s podvěsným vakem. 

Plnění vrtulníků hasební látkou spočívá v plnění závěsného vaku pomocí požární techniky, ale 

také z vodní plochy vhodného vodního zdroje nořením. V tomto případě je důležitá minimální 

hloubka vodního zdroje, která musí být alespoň 2 metry z důvodu bezpečného naplnění vaku, 

aby nedošlo k nabrání kamení a dalších nečistot, případně k zachycení či poškození 

závěsného vaku o překážky ležící na dně vodního zdroje. Jakmile se dostane závěsný vak na 

vodní hladinu, překlopí se a začíná plnění. To je způsobeno závažím na jedné straně vaku. 

Kapacita naplnění závěsného vaku ovlivňuje rychlost, jakou je vak vytahován z vody. Při 

pomalém vytahování bude  naplněn minimálně, při rychlém vytahování pak maximálně. 

Jedním z hledisek při fyzické kontrole zdrojů požární vody byla možnost odběru vody tímto 

způsobem. Byla provedena kontrola místa plnění, zda se pod hladinou nenachází překážky, 

které by mohly způsobit zachycení vaku (stromy, větve), kontrola umístění vodního zdroje - 

měl by se nacházet nejlépe do 10-ti km od potenciálního místa požářiště a v bezprostřední 
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blízkosti se nesmí nacházet nežádoucí vysoké porosty okolo zdroje a vysokonapěťové vedení 

elektrického proudu. Důležitým údajem pro pilota vrtulníku jsou hodnoty síly a směr větru. 

Konečné rozhodnutí o využití vodní plochy pro doplňování vrtulníku vydává pilot vrtulníku.  

  

 6.7 Návrh počítačové evidence s využitím GIS – přenos dat 

 

Po provedeném vyhodnocení nashromážděných dat získaných při kontrole a evidenci vodních 

zdrojů ve formě tabulky by bylo vhodné využití softwarových technologií umožňujících 

geografickou i prostorovou lokalizaci dat systému a prostorovou topologii objektů. 

Nevhodnější pro tento účel jsou GIS technologie umožňující propojení databáze vodních 

zdrojů s mapovými podklady pro potřeby operačních a informačních středisek HZS 

spravujících danou oblast. 

Prostorovou lokalizací rozumějme zobrazení polohy jednotlivých zdrojů vody v digitální 

mapě. Lze odlišit zadanými vlastnostmi jednotlivé typy vodních zdrojů odlišených barvou či 

tvarem symbolu v závislosti na využitelnosti dle ročních období. Uměle vytvořené nádrže 

např. uvnitř obcí budou s velkou pravděpodobností v zimě mnohem přístupnější než vodní 

zdroje lokalizované na odlehlejších místech. V tomto smyslu zde mohou být uvedeny popisky. 

Digitální podobu map, na rozdíl od mapy tištěné lze udržovat neustále aktuální. V prohlížeči 

mapových podkladů lze konkrétní oblast zobrazovat v libovolném měřítku, lze skládat 

mapové rastry dle potřeby a zkušeností operačních důstojníků a tím potlačit zobrazení polohy 

některých objektů v těchto případech „nepotřebných“. Mapy lze sdílet po internetu či 

intranetu popřípadě tisknout v libovolném měřítku.  

Takto postavená prostorová topologie pomáhá udržovat správnou lokalizaci objektů a 

dovoluje zachytit prostorové vazby mezi jednotlivými objekty. 
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Příklad: V případě vzniku požáru využijeme možnosti nabízené GIS aplikacemi. Na monitoru 

je v mapě topograficky znázorněna rozloha území nebo objekt, kde došlo k události - požáru. 

Další mapovou vrstvou je možné znázornění přístupových komunikací. Pokud je třeba, např. 

z důvodu nedostatku vody pro hašení, zřídit dálkovou nebo kyvadlovou dopravu vody, lze 

další mapovou vrstvou zobrazit nejbližší a nejdostupnější zdroje vody. Pokud je vybrán 

konkrétní zdroj vody, v popisce se nám zobrazí popis včetně údajů, jako je přesný název, 

který je totožný s mapovými podklady, množství nadržené vody nebo minimální průtočnost v 

případě potoků a řek, provozní informace zdroje, kvalita příjezdových komunikací a případné 

jiné zvláštnosti uvedené v poznámkách. 

Takto popsaný postup je nejrychlejším a nejefektivnějším navigačním pomocníkem pro 

jednotky HZS a jednotky SDH obcí. Takto lze získat v nejkratším možném čase orientaci a 

informace o využitelných zdrojích vody pro hašení v bezprostředním okolí. 
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ZABEZPEČENÍ ZDROJU POŽÁRNÍ VODY V ÚSTECKÉM KRAJI 

 

 7.1 Současný stav 

 

Abychom měli možnost maximálního využití informací o zdrojích požární vody v Ústeckém 

kraji, vznikla počítačová aplikace „Přehled požárních zdrojů vody“. Tyto informace poskytly 

základ pro Přílohu č. 1 věstníku Ústeckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 

zdrojů vody k hašení požárů. 

 
Obr. 5 Přehled zdrojů požární vody v Ústeckém kraji 

 
Po spuštění internetové aplikace a vyplnění správných identifikačních údajů pověřená osoba 

získá do této aplikace přístup. Další krok závisí od zamýšlených činností.  

 

Zde můžeme zobrazit:  

• zdroje vody na mapovém přehledu Ústeckého kraje (obr. č. 5), po přiblížení jednotlivé 

zdroje požární vody a po kliknutí na znak se zobrazí popisek (obr. č. 6); 

• pokud známe obec – konkrétní seznam rozdělený podle jednotlivých katastrů; 

• zadávat nové zdroje (obr. č. 7). 
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Obr. 6 Zobrazení vodního zdroje 

 
Zadávání informací probíhá jednoduchým způsobem. Zadáme název vodního zdroje, pokud je 

vryt do paměti místních obyvatel název místní nebo historicky odlišný, lze jej zadat do 

závorky za název shodný s mapovými podklady. Další krok zadáme,  z předdefinovaného 

roletového menu, okres – v našem případě Chomutov a posléze obec. Na základě místního 

šetření vybereme a označíme, zda je vodní zdroj přírodní či uměle vytvořený. Tento způsob 

výběru aplikujeme i na způsob využití. Způsobem využití je myšleno, zda jde o zdroj požární 

vody nebo lze využít jako záchytné místo pro nebezpečné látky nebo jiné látky ohrožující 

životní prostředí. Další informace potřebná pro určení vodního zdroje je objem. Tato číselná 

hodnota je zadávána v m3 . Do následujícího pole s názvem „poznámka“ můžeme vyplnit 

některé vlastnosti předem neočekávané jako jsou atypické odběrné místo, přístup v zimním 

období, případné závory, soukromé osoby vlastnící vodní zdroje a kontakty na tyto osoby, 

možnost použití při leteckém hašení, upozornění na přítoky či vodní nádrže jako zdroje pro 

úpravu pitné vody apod. Určení polohy GPS provedeme vybráním zdroje na mapě respektive 

jeho odběrné místo a kliknutím na mapu se automaticky určí souřadnice a aplikace vyplní 

pole GPS mapových souřadnic ve formátu S-JTSK (souřadnice X, Y). Pro použití mobilních 

navigačních prostředků je třeba použít konvertor souřadnicového systému WGS – 84 

(souřadnice zeměpisné délky a šířky). 

Stisknutím tlačítka „ Přidat ZPV“ se výběr uzavře a nově přidaný vodní zdroj se objeví v 

seznamu. Pokud je zdroj zadán nesprávně nebo byl v minulosti již zdroj zadán, lze jej ze 
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seznamu vymazat. 

 
 

 
Obr. 7 Zadávání nového zdroje požární vody 

 
Takto získaný seznam zdrojů požární vody je pomocí online výstupu možno promítnout na 

KOPIS . Výstupní soubor je akceptovatelný v podobě tabulky MS Excel. Soubor tabulkového 

editoru je vhodný pro načtení informací do programu ARC GIS. Program z ní automaticky 

vytvoří novou vrstvu vodních zdrojů na základě souřadnic z dodané tabulky. Ke každému 

vodnímu zdroji ve vrstvě budou taktéž přiřazeny doplňující informace. 

Stejným výše popsaným způsobem do aplikace zadáme seznam požárních hydrantů okresu 

Chomutov. Hydranty vhodné pro zásobování požární vodou jsou určeny Severočeskými 

vodovody a kanalizacemi, a.s. včetně popisu, kde tyto hydranty hledat. Otázka hydrantů je na 

tomto místě zmíněna pouze pro úplnost. 

 

 7.2 Možnosti zlepšení aplikace 

 

S rozvojem softwaru lze aplikace přizpůsobit potřebám a požadavkům operačních a 

informačních středisek a velitelům jednotek požární ochrany. Máme možnosti zobrazení 

vodních zdrojů v určených oblastech, oblastech sousedních, taktéž zobrazení akčního radiusu 

efektivního dojezdu mobilní požární techniky v závislosti na potřebě zřízení kyvadlové 

dopravy vody na místo určení. S kyvadlovou dopravou souvisí také příjezdové komunikace, 

zda jsou pouze jednosměrné nebo existuje objízdná trasa, a jejich zvýraznění na mapě atd. 
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Výše popsaná zobrazení vidí pouze operační důstojník a radiovou komunikací je předává 

veliteli vozidla. 

Při pořízení sofistikovanějšího vybavení do vozidel, mám na mysli vozidlové zobrazovací 

jednotky, je škála možností takřka nevyčerpatelná. Velitel vozidla není odkázán pouze na 

podporu KOPIS a sám si volí dle potřeby aktuální zobrazení. Při použití kartografických map 

v rastrové i vektorové podobě lze použít mapové výřezy území velkého rozsahu při zachování 

výborné čitelnosti a možností filtrování jednotlivých vrstev. Výsledkem tohoto zobrazení je 

obrovská disponibilita dat a co je nejdůležitější jednoznačná interpretace u požadovaného 

zobrazení. 

 
 

 
Obr. 8 Odběrné místo rybníky Pražská - foto autor 
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 7.2.1 Výběr vhodného vodního zdroje 

 

Velitel zásahového vozidla si zvolí ze seznamu zdrojů požární vody odběrné místo vyhovující 

potřebám zásahu a navigační systém ukáže nejvhodnější trasu včetně výpočtu délky a doby 

dojezdu. Tato informace bude automaticky předána na KOPIS a operační důstojník může 

směrovat další vozidla na určenou lokalitu pro vytvoření kyvadlové dopravy vody. Při 

příjezdu k místu vodního zdroje je možno použít fotografii odběrného místa pořízenou při 

fyzické kontrole pro snadnější přístup k vodě. Tímto odpadá nutnost hledat vhodné odběrné 

místo a může se začít připravovat čerpací stanoviště. 

 

 7.2.2 Kondiční jízdy 

 

Další využití by bylo možné při pravidelných kondičních jízdách řidičů požární techniky. V 

rámci kondičních jízd by mohly provést kontroly vodních zdrojů a přístupových cest, řidiči si 

projedou trasu podle navigačních pokynů a zhodnotí, zda přístupová komunikace popřípadě 

místo otočení nebo samotné čerpací stanoviště vyžaduje nápravu – zpevnění komunikace po 

jarních táních, její vyčištění, odstranění náletových dřevin, aby nedošlo k poškození 

automobilní techniky, atd. Tato zjištění budou předána KOPIS a oddělení prevence 

příslušného územního odboru. Pokud stav zdroje respektive odběrného místa požární vody 

vyhovuje, bude na KOPIS zapsána aktualizace do databáze. 

Pokud bude zjištěn stav vyžadující nápravu, oddělení prevence kontaktuje vlastníka nebo 

správce a vyzve je k provedení požadovaných opatření. 

 

 7.2.3 Malfunkce systému 

 
V současné době nejsou zobrazovacími jednotkami osazena výjezdová vozidla a posádka je 

odkázána na podporu KOPIS nebo vlastní znalosti terénu. Toto je i případ, kdy výjezdová 

vozidla by byla tímto hardwarovým vybavením osazena a došlo by k poruše navigační 

techniky. V tomto případě může operační důstojník využít poznámky vedené u každého 

schváleného vodního zdroje. V poznámkách jsou uváděny, kromě jiných údajů jako jsou 

vlastníci, závory a jiné neočekávané zvláštnosti, také základní orientační a popisné body 

okolí, čísla silnic a jejich křižovatek, u silnic vyšší třídy i kilometráž. Tyto poznámky umožní 

„slepou“ navigaci a následné využití zdroje požární vody. 
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ZÁVĚR 
 
Cílem diplomové práce bylo komplexní řešení vzájemných vztahů zdrojů požární vody a GIS. 

Součástí tohoto řešení je i analýza současného stavu v Ústeckém kraji a návrh související s 

dalším vývojem v oblasti informačních technologií. Využitelnost vodních zdrojů není řešena 

samostatně, proto práce shrnuje rešerši zákonů, vyhlášek a také nařízení včetně interních 

dokumentů. Dále byly analyzovány normy týkající se požární vody, odběrných míst a 

vlastního odběru v případě využití vodního zdroje.  

V části věnované geografickému informačnímu systému  je uvedena historie a vývoj GIS, 

popis historického určování polohy a způsob navigace a s tím související postupný vývoj 

navigace. Z hlediska budoucího vývoje uvádím způsob a oblasti využití systému GIS a 

systému Lupus, fungující jako GPS lokátor, včetně jeho možností v aplikaci pro Hasičský 

záchranný sbor Ústeckého kraje a dále také jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí. Tato 

zařízení jsou v současné době pouze na  vozidlech prvních výjezdů. V roce 2012 je v plánu 

KOPIS dovybavit ostatní výjezdová vozidla o tyto monitorovací jednotky. 

Abychom měli představu o důležité roli požární vody,  je v diplomové práci zpracována 

analytická statistika odběru vody podle programu Statistické sledování událostí pro Ústecký 

kraj za roky 2009, 2010, 2011. Zde jsou uvedeny zatříděné události týkající se oblastí bydlení, 

energetiky, komunikací, průmyslu, zemědělských skladů, lesů, polí a skládek. Dále jsou 

zásahy rozděleny podle typu zásahu - na požáry, mimořádné události, technické zásahy s 

únikem nebezpečné látky, technické zásahy bez úniku nebezpečné látky a dopravní nehody. Z 

toho vyplývá nutnost vyhledání nových a zajištění provozuschopnosti stávajících vodních 

zdrojů, neboť použité množství požární vody je značné a zcela nezanedbatelné. 

Nejzásadnějším přínosem této diplomové práce je získávání informací do databáze o 

aktuálnosti a tím i zpřehlednění důležitých údajů o zdrojích vody pro hašení. Na úrovni 

teoretické následuje navržení postupu a vlastní výběr. Tato část byla prováděna v několika 

etapách. Nejdříve byla analyzována dokumentace požární ochrany související se zdroji vody 

pro hašení požárů a interní dokumenty Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. 

Následoval předběžný výběr podle mapových podkladů. Praktický výběr byl prováděn jako 

fyzická kontrola a hodnocení vlastního zdroje na místě ve spolupráci s majiteli nebo uživateli 

vodních zdrojů. Hodnocení probíhalo v souladu s normou ČSN 75 2411 Zdroje požární vody. 

Při hodnocení byl také uveden návrh lokalit pro možný odběr vody při leteckém hašení 

pomocí podvěsných vaků. Na základě získaných údajů byla vytvořena databáze vodních 

zdrojů pro přenos dat do GIS aplikací. 
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Na závěr této diplomové práce je zhodnocen současný stav zabezpečení zdrojů požární vody a 

jsou navrženy možnosti zlepšení GIS aplikací KOPIS Hasičského záchranného sboru 

Ústeckého kraje a velitele řídícího zásah za předpokladu použití minipočítačů v zásahových 

vozidlech ve spojitosti se systémem Lupus. Samotné softwarové aplikace jsou stále ve vývoji. 

V budoucnu je možné očekávat další změny a vylepšení, jak po stránce funkčních možností, 

tak po stránce mapových podkladů. Z pohledu těchto skutečností se jedná o otevřený 

dokument, který bude podléhat změnám v závislosti na vývoji komunikačních a navigačních 

prostředků. 

Na následné a pravidelné kontrole včetně aktualizace odběrných míst a přístupových cest by 

se mohli podílet, v rámci kondičních jízd, řidiči cisternových vozidel. Projedou trasu podle 

navigačních pokynů a zhodnotí, zda přístupová komunikace popřípadě místo otočení nebo 

samotné čerpací stanoviště vyžaduje nápravu. Výsledek zjištění nahlásí KOPIS. 

Shromažďování dat a informací o zdrojích požární vody na území okresu potažmo kraje 

neznamená jen získání přehledu za účelem kontroly plnění povinností obcí, ale má také 

významnou informační podporu při tvorbě vrstev v rámci geografického informačního 

systému, například při zdolávání mimořádných událostí. 

Data použita v této práci byla současně využita v Nařízení Ústeckého kraje – v tabulce 

Seznam vybraných vodních zdrojů v katastru ÚO Chomutov a bude s nimi dále pracováno v 

organizačním i operačním řízení u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CAS   cisternová automobilová stříkačka 

GIS   Geografický informační systém 

GPRS   Mobilní datová služba pro uživatele mobilních telefonů 

GPS   Globální polohový systém 

GSM   Globální systém pro mobilní komunikaci 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS ÚK  Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

Jednotka PO  Jednotka požární ochrany 

JSDH   jednotka Sboru dobrovolných hasičů 

KOPIS   Krajské operační a informační středisko 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

POH   Povodí Ohře, státní podnik  

RCS   RCS Kladno s.r.o. ( Radio Communications & Software )  
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