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Rešerše 

Důvodem zpracování této diplomové práce bylo zodpovědět otázky týkající se pozitiv  

a negativ různých typů vnějších odběrných míst pro různé druhy zástavby. Při sběru dat jsem 

nejprve shrnula legislativní a normové požadavky pro vnější zdroj požární vody. Z těchto 

zdrojů jsem se pro celkové vyhodnocení pro hodnocení zdrojů požární vody přirozeného 

původu, vodovodů pro veřejnou potřebu a umělých respektive víceúčelových požárních 

nádrží. Na každý z nich jsou z hlediska požární bezpečnosti staveb kladeny požadavky na 

dimenze/kapacity a možné maximální vzdálenosti od stavěného objektu. Práce je koncipována 

zejména z hlediska preventivního. Dá se tedy říci, že práce hodnotí možnosti investora při 

rozhodování se, který typ vnějšího zdroje požární vody je pro něj z hlediska investičního  

i následného nákladu výhodnější a se kterým zároveň vyhoví požadavkům požární 

bezpečnosti staveb – požární ochrany. Navštívila jsem soukromou společnost zabývající se 

projekcí, přípravou a prováděním staveb, která zároveň spolupracuje s Ředitelstvím silnic  

a dálnic České republiky na expertizních rozpočtech staveb pozemního stavitelství. Norma 

ČSN 752411 Zdroje požární vody a norma ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb - 

Zásobování požární vodou uvádějí číselné požadavky na dimenzování a na vzdálenosti zdrojů 

požární vody od dotčené stavby dle charakteru této stavby a stanovují opatření, jak mají tyto 

zdroje po technické stránce vypadat, jak být provozuschopné a jakou podobu mohou nebo 

mají mít. Základní kritéria pro vyhodnocení diplomové práce jsou právě požadavky těchto 

dvou norem. 
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1 Úvod 

Voda je základní podmínkou života. Člověk bez ní nedokáže žít a stejně tak přírodní koloběhy 

bez ní kolabují a umírají. Kromě životně důležité závislosti na zdrojích pitné vody jsme se ji 

naučili využívat i jinak. Neobejde se bez ní zemědělství a s ním spojená rostlinná a živočišná 

výroba. V průmyslových odvětvích ji používáme k chlazení, ohřevu nebo k oplachu. 

Vzhledem k celosvětovému posunu k obnovitelným zdrojům energie se její síla využívá pro 

výrobu elektrické energie. I v době gigantických letadel a hustých pozemních dopravních 

tepen jsou vodní cesty řek a oceánů stále velice důležité pro dopravu surovin, materiálů  

a zboží všeho druhu. Ačkoliv se zabezpečení proti vzniku požárů stále zlepšují  

a vynalézavosti a inovaci se meze nekladou, přírodním silám, náhodám a selháním ze strany 

lidského faktoru se nedokážeme vyhnout nikdy. Člověk se naučil k hašení požárů využívat  

i jiné než vodní zdroje, ale voda je obecně a doufejme, že i v budoucnosti bude, 

nejdostupnějším a nejlevnějším hasivem. V české legislativě a českém kodexu norem jsou pro 

výstavbu ustanoveny požadavky na zásobování požární vodou. Obecně dáno: v každé stavbě 

může hořet a pro hašení vzniklého požáru nemusejí být dostačující kapacity mobilní techniky 

jednotek požární ochrany. Pro požární účely měst a obcí existují v základní rovině dva druhy 

vodních zdrojů – zdroje požární vody přirozeného původu a umělé zdroje požární vody, ze 

kterých lze získat vodu pro hašení požárů. Přírodní zdroje v podobě vodotečí  

a přírodních vodních ploch jsou dílem přírody a z hlediska jejich umístění a kapacity jsou pro 

požární účely definitivně dané a nepřemístitelné. Pokud oblast dotčená výstavbou nemá 

přírodní zdroje, je nutné vytvořit nové umělé zdroje. Mezi umělé zdroje vody patří člověkem 

vytvořené vodní nádrže, vodní kanály, vodovody a další. O většině vodních zdrojů se dá 

hovořit jako o víceúčelovém zdroji vody. Tento zdroj nemusí prvotně sloužit k požárním 

účelům, ale zároveň jim může vyhovovat. Má diplomová práce vyhodnocuje výhody  

a nevýhody jednotlivých druhů zdrojů požární vody pro jednotlivé druhy zástavby 

v současném stavu a řeší jejich optimalizaci pro zlepšení zásobování požární vodou na místě 

zásahu v rámci prevence. Práce je rozdělena tematicky do třech sekcí - zdroje požární vody 

přirozeného původu, vodovody pro veřejnou potřebu a umělé (víceúčelové) požární nádrže. 

Každá tato kapitola obsahuje obecnou část popisující daný typ zdroje a na konci každé 

kapitoly se nachází výčet výhod a nevýhod tohoto typu zdroje požární vody. V části 

optimalizace na závěr každé kapitoly jsou uvedeny návrhy, které by mohly zlepšit stávající 

stav zásobování požární vodou.  
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1.1 Termíny a definice 

Požární voda = voda používaná k hašení požáru.[30] 

Zdroj požární vody = zdroj, který poskytuje požární vodu. [30] 

Zdroje požární vody přirozeného původu = vodní zdroj, který nebyl záměrně vybudován 

pouze pro požární účely (řeky, potoky, rybníky, vodní strouhy, jezera, apod.). [30] 

Umělý zdroj požární vody = vodní zdroj, který byl vybudován záměrně pro požární účely 

(požární vodovody, požární studny, požární nádrže, apod.). [30] 

Víceúčelový zdroj požární vody = vodní zdroj, který kromě jiných účelům slouží také 

k 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, 

apod.). [30] 

Požární vodovod = vodovod sloužící výhradně k požárním účelům. [30] 

Vodovod pro veřejnou potřebu, veřejný vodovod = vodovod určený k hromadnému 

zásobování obyvatelstva a jiných odběratelů. [30]  

Objem požární nádrže = množství vody od hladiny, která trvale zajišťuje zásoby vody 

v požární nádrži, do hloubky 6,5 m pod úrovní čerpacího stanoviště. [30] 

Vydatnost vodního zdroje = množství vody, které poskytuje trvale vodní zdroj za časovou 

jednotku. [30] 

Užitečná vydatnost podzemního zdroje = minimální čerpané množství stanovené pokusem 

podle příslušného normativního předpisu. [30] 

Užitečná vydatnost vodního zdroje = trvale dostupný minimální průtok ve vodním toku. [30] 

Čerpací stanoviště = zpevněná plošina u vodního zdroje, upravena pro bezpečné umístění 

požárního čerpadla nebo mobilní požární techniky. [30] 

Vyhovující zdroj požární vody = zdroj, který odpovídá požadavkům na potřebné množství 

vody stanoveného podle ČSN 730873. [30] 

Odběrní místo = místo vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, 

technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků; podle umístění 

vzhledem k objektu se dělí na vnější a vnitřní. [26] 

Požární výtokový stojan = nadzemní výtoková armatura na vodovodním potrubí ukončená 

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

110mm nebo 125mm. [26] 
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Analýza zdolávání požáru dle přílohy B ČSN 730873 = zjištění a zhodnocení rozhodujících 

vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, 

zvířat a majetku, zhodnocení předpokládané velikosti požáru a možnosti provedení 

záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků 

způsobem, který je uveden v příslušném právním předpise. [26] 

Hydrant (podzemní nebo nadzemní) = pomocné technické zařízení sloužící k odkalení  

a odvzdušnění vodovodní sítě nebo zařízení na vodovodní síti sloužící k požárním účelům. 

[30] 

Vodovodní přípojka = samostatná stavba tvořena úsekem potrubí od odbočení z vodovodního 

řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo 

stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodní stavbou. 

[30] 

Vodovodní řad = úsek vodovodního potrubí včetně stavební části objektu určený k plnění 

určité funkce v systému dopravy vody. [30] 

Přiváděcí řad = vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu (například 

do úpravny vody, čerpací stanice, vodojemu); zvláštním typem přiváděcího řadu je zásobní 

řad pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné sítě. [30] 

Rozvodná vodovodní síť = soustava vodovodních řadů určena pro dodávání vody k místům 

jejího odběru; součástí rozvodné vodovodní sítě jsou hlavní řad a rozváděcí řad. [30] 

Požární úsek = prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních části tohoto objektu (popř. 

od sousedních objektů) požárně dělícími konstrukcemi (popř. požárně bezpečnostními 

zařízeními); je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních 

objektů. [20], [21] 

Požárně dělící konstrukce = stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární úsek po 

stanovenou a schopna po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého požáru; je to zejména 

požární stěny, požární strop, střešní konstrukce a požární uzávěr otvoru v těchto konstrukcích.  

[20], [21] 

Požárně bezpečnostní zařízení = technické opatření ke snížení teoretické intenzity případného 

požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho části (např. požární signalizace, požární 

odvětrání, samočinné stabilní hasicí zařízení, stály dohled požárních jednotek apod.). [20], 

[21] 

Požární riziko = míra rozsahu případného požáru v posuzovaném objektu nebo jeho části; je 

určena výpočtovým požárním zatížením, ekvivalentní dobou trvání požáru nebo 

pravděpodobnou dobou trvání požáru a pravděpodobnými teplotami plynů. [20], [21] 
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Výpočtové požární zatížení = vyjadřuje požární riziko určené charakterem objektu, jeho 

funkcí, technickými a technologickými zařízeními, konstrukčním, dispozičním  

a případně urbanistickými řešením a vliv požárně bezpečnostních zařízení. [20], [21] 

Ekvivalentní doba trvání požáru = pomyslná doba trvání požáru, během které by požár 

v posuzovaném požárním úseku probíhal podle normové křivky a vyvolal by v reprezentativní 

konstrukci stejné (ekvivalentní) účinky jako plně rozvinutý požár. [20], [21] 

Pravděpodobná doba trvání požáru = doba plně rozvinutého požáru, během které dojde 

k odhoření většiny požárního zatížení při zohlednění vlivu požárně bezpečnostních zařízení. 

[20], [21] 

Požární zatížení = pomyslná hmotnost dřeva na jednotce půdorysné plochy požárního úseku, 

jehož normová výhřevnost je stejná jako normová výhřevnost všech hořlavých látek 

vyskytujících se na téže ploše; sestává se ze stálého a nahodilého požárního zatížení. [20], 

[21] 

Požárně nebezpečný prostor = prostor kolem hořícího objektu, ve kterém je nebezpečí 

přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími hořícími částmi konstrukcí objektu. [20],  

[21] 
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1.2 Teoretický úvod [26] 

Pro nově projektované stavební objekty, otevřená technologická zařízení, volné skládky  

a změny staveb vymezené příslušnou normou jsou určeny zásady pro zásobování požární 

vodou. Projektová dokumentace – požární bezpečnostní řešení stavby vychází z § 41 vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a vybavení požárně bezpečnostními zařízeními popisuje  

§ 14 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tyto zásady 

k dnešnímu dni řeší dále česká technická norma ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – 

Zásobování požární vodou z června roku 2003. Norma ČSN 730873 rozděluje zdroje požární 

vody zejména na vnější odběrní místa a vnitřní odběrní místa. Pro účel této diplomové práce 

využiji část týkající se vnějších odběrních míst. [26] Vnější odběrní místa se dále dělí na: 

 nadzemní a pozemní hydranty, 

 požární výtokové stojany a plnící místa, 

 vodní toky, 

 přirozené a umělé nádrže na vodu. [26] 

Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroje požární vody, které jsou schopny 

trvale zajišťovat požární vodu v předepsaném množství po dobu alespoň 30 minut. [26] 

Z povinnosti zajištění zásobování požární vodou jsou vyjmuty u vnějších odběrných míst 

takové požární úseky stavebních objektů, otevřených technologických zařízení a volných 

skládek, které uvádí čl. 4.4 a) ČSN 730873 a jsou to: [26] 

 volné skládky s celkovou plochou menší než 400m
2
,  

 objekty s požárními úseky nebo otevřenými technologickými zařízeními, popř. volné 

skládky, kde je nepřípustné hašení a ochlazování vodou, 

 objekty členěné v souladu s ČSN 730802 nebo ČSN 730804 do požárních úseků, ve 

kterých mají všechny požární úseky půdorysnou plochu menší než 30m
2
 nebo jejich 

výpočtové požární zatížení je menší nebo rovno 10 kg/m
2
, kromě požárních úseků pro 

bydlení, ubytování a zdravotnických zařízení,  

 objekty nebo otevřená technologická zařízení, popř. volné skládky, kde je potřeba 

vody k hašení a ochlazování zajištěna jiným způsobem (př. technologické zdroje vody 

nebo zásah jednotek požární ochrany v časovém pásmu H1 vybavených odpovídající 

požární technikou s příslušným množstvím vody pro provedení účinného zásahu),  

 objekty nebo otevřená technologická zařízení popř. volné skládky, kde náklady na 

zařízení pro zásobování požární vodou jsou neekonomické. [26] 
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Požadavky na vnější odběrní místa požární vody se vyhodnotí pro jednotlivé požární úseky 

objektů, otevřených technologických zařízení a volných skládek. Za rozhodující se považuje 

případ s nejvyššími nároky na zásobování požární vodou. Zásady pro rozmisťování vnějších 

odběrních míst stanovuje Tabulka 1. Uvedené vzdálenosti se měří po nejpravděpodobnější 

trase vedení zásahu nebo jízdy požární techniky. [26] 

 

Tabulka 1 – Největší vzdálenosti vnějších odběrních míst [26] 

Č
ís

lo
 p

o
lo

žk
y
 

Druh objektu a jeho mezní plocha 

požárního úseku S v m
2 

Hydrant
4) 

Výtokový 

stojan 
Plnicí místo Vodní tok 

nebo nádrž 

od objektu 

v metrech 

Od objektu / mezi sebou,  

v metrech
3) 

1 Rodinné domy do zastavěné plochy 

S≤200 a nevýrobní objekty (kromě 

skladů) do plochy S
1)

≤120 

200/400 

(300/500) 

600/1200 3000/6000 600 

2 Nevýrobní objekty o ploše 

120<S
1)

≥1000; výrobní objekty a sklady 

do plochy S
1)

≤500; čerpací stanice 

kapalných a zkapalněných plynných 

pohonných hmot 

150/300 

(300/500) 

600/1200 2500/5000 600 

3 Nevýrobní objekty o ploše 

1000<S
1)

≥2000; výrobní objekty a 

sklady o ploše 500<S
1)

≥1500; otevřená 

technologická zařízení do plochy 

S
1)

≤1500 

150/300 

(250/450) 

500/1000 2000/4000 500 

4 Nevýrobní objekty o ploše S
1)

>2000; 

výrobní objekty, sklady a otevřená 

technologická zařízení o ploše S
1)

>1500 

100/200 

(200/350) 

400/800 1500/3000 400 

5 Objekty s vysokým požárním 

zatížením
2)

 (p>120kg/m
2
) a současně 

s plochou S
1)

>2500 

100/200 

(200/350) 

300/600 1000/2000 300 

1)
 Plocha S v m

2
 přestavuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je 

dána součtem ploch užitných podlaží). 

2)
 U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet. 

3)
 Bez dalšího průkazu (například analýzou zdolávání požáru) nesmí být u dispozičně 

rozlehlých objektů vnější odběrní místa vzdálena od všech míst, kde existuje možnost hoření 
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požárního zatížení, více než 600 m.  

4)
 Hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru. 

 

Případné větší vzdálenosti vnějších odběrních míst od objektů, popř. mezi sebou, než které 

stanoví Tabulka 1, musí být doloženy analýzou zdolávání požáru příslušného objektu dle 

přílohy B ČSN 730873. Obdobně se doporučuje postupovat také za předpokladu vedení 

hasebního zásahu, kdy místo spotřeby má vůči odběrnímu místu převýšení větší než 40 metrů; 

vzdálenosti, které stanoví Tabulka 1, se upraví s ohledem na taktické možnosti vedení zásahu. 

Jako vnější odběrní místa pro zásobování vodou k hašení se mají navrhovat zejména 

nadzemní hydranty. [26] 

 

Obrázek 1 - Větvená vodovodní síť a okruhová vodovodní síť [5] 

 

Pokud uvedená odběrní místa nejsou z provozních důvodů trvale zavodněna, nemají být od 

zavodněného přívodního potrubí vzdálená více než 20metrů. Nadzemní nebo podzemní 

hydranty se osazují na vodovodním potrubí, jehož nejmenší jmenovitou světlost DN, 

doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr hydrantu pro připojení mobilní 

požární techniky stanoví Tabulka 2. [26] 
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Tabulka 2 – Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže [26] 
Č

ís
lo

 p
o

lo
žk

y
 Druh objektu a jeho mezní plocha 

požárního úseku S v m
2 

Potrubí 

DN  

v mm 

Odběr Q 

(l/s) pro  

v = 0,8 m/s 

doporučená 

rychlost 

Odběr Q 

(l/s) pro  

v = 1,5 m/s 

s požárním 

čerpadlem
3)

 

Obsah 

nádrže 

požární 

vody v m
3 

1 Rodinné domy do zastavěné plochy 

S≤200 a nevýrobní objekty (kromě 

skladů) do plochy S
1)

≤120 

80 4 7,5 14 

2 Nevýrobní objekty o ploše 

120<S
1)

≥1000; výrobní objekty a sklady 

do plochy S
1)

≤500; čerpací stanice 

kapalných a zkapalněných plynných 

pohonných hmot 

100 6 12 22 

3 Nevýrobní objekty o ploše 

1000<S
1)

≥2000; výrobní objekty a 

sklady o ploše 500<S
1)

≥1500; otevřená 

technologická zařízení do plochy 

S
1)

≤1500 

125 9,5 18 35 

4 Nevýrobní objekty o ploše S
1)

>2000; 

výrobní objekty, sklady a otevřená 

technologická zařízení o ploše S
1)

>1500 

150 14 25 45 

5 Objekty s vysokým požárním 

zatížením
2)

  (p>120kg/m
2
) a současně 

s plochou S
1)

>2500 

200 25 40 72 

1)
 Plocha S v m

2
 přestavuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je 

dána součtem ploch užitných podlaží). 

2)
 U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet. 

3)
 U hasebního zásahu lze připojením mobilní techniky na hydrant překročit doporučenou 

rychlost proudění vody v potrubí (v = 0,8 m/s) až na hodnotu v = 2,5 m/s, aby se zabránilo 

kavitačnímu režimu při provozu požárního čerpadla vlivem zvýšených hydraulických ztrát, 

byla pro účely této normy navržena nižší hodnota rychlosti a to v = 1,5 m/s. 

 

Případné snížení parametrů, které jako nejmenší požaduje Tabulka 2, nebo nižší hodnoty 

přetlaku v síti, musí být doloženo hydraulickým výpočtem a současně analýzou zdolávání 
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požáru příslušného objektu, kterými se prokáže opodstatněnost nižších hodnot. Nejmenší 

odběr z požárního výtokového stojanu musí být 35 l/s a u plnicího místa nejméně 60 l/s.  

[26] Umístění požárních výtokových stojanů a plnicích míst je možné jen po dohodě se 

správcem vodovodu. Náhrada nadzemních nebo podzemních hydrantů plnicími místy musí 

být doložena analýzou zdolávání požáru. Volné skládky se posuzují dle Tabulka 1 položky 2 

a Tabulka 2 položky 2 až 4 jako sklady v závislosti na půdorysné ploše. Pokud není zřízena 

vodovodní síť a odběrní místo tvoří  

 vodní tok, musí být zajištěn po dobu celého roku nejmenší odběr podle Tabulka 2 

(položka v = 1,5 m/s), 

 vodní nádrž, musí být její obsah využitelný jen pro zásobování požární vodou nejméně 

podle Tabulka 2. [26] 

Při vzájemné kombinaci různých odběrních míst platí obecné pravidlo součtu průtoků  

Q = ∑ Qi. Výsledný odběr však nesmí být menší, než stanoví tabulka 2, položka pro v = 1,5 

m/s. Doba doplnění na předepsané množství obsahu vody v nádrží tvořící odběrní místo po 

jejím vyčerpání nemá být delší než 36 hodin. [26] Vnější odběrní místa se doporučuje zřizovat 

na hranici požárně nebezpečného prostoru posuzovaného objektu popř. požárního úseku. 

Jmenovitá světlost potrubí DN, která napájejí vnější odběrní místa, nesmí být menší než 

jmenovitá světlost těchto potrubí. Stejným systémem požadavků na zásobování požární vodou 

se analogicky postupuje i při navrhování vnějších odběrních míst ve stávajících územích, kde 

dosud vodovodní potrubí nebylo instalováno nebo se provádí jeho rekonstrukce. V požárních 

úsecích stavebních objektů, v otevřených technologických zařízeních a na volných skládkách, 

kde existuje požární riziko a kde jsou používány nebo skladovány nebezpečné látky  

a přípravky, které mohou znečistit podzemní a povrchové vody havarijním způsobem 

(zejména látky a přípravky toxické, vysoce toxické, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro 

životní prostředí ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 

směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)) musí být zabezpečeno, že použitá 

požární voda k hašení bude zachycena nebo bude jiným způsobem zabráněno znečištění 

povrchových a podzemních vod použitou požární vodou ve směsi s uvedenými nebezpečnými 

látkami a přípravky. Dostatečný objem pro zachycení požární vody musí být prokázán 

analýzou zdolávání požáru. [26] 
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2 Zdroje požární vody přirozeného původu 

Pro novou a rozšiřující se výstavbu je nejvýhodnější využívat stávající přírodní zdroje požární 

vody. Takovými zdroji mohou být rybníky, jezera, přehrady nebo vodní toky s vyhovujícím 

průtokem ve všech ročních obdobích. Pokud se tyto vodní plochy mají využívat jako zdroje 

vody pro hašení, musí i ony projít určitou úpravou. Norma ČSN 752411 Zdroje požární vody 

popisuje technická opatření nejen týkající se umělých vodních zdrojů, ale právě i těch 

přírodních, která musí být provedena ještě před započetím užívání dotčené stavby. Tato 

technická opatření na přírodních zdrojích vody spočívají především v: 

 zpřístupnění vodního zdroje pro jednotky požární ochrany přístupovou komunikací, 

 - šířka 3m (v průjezdech 3,5m), podjezdná výška 4,1m, [20], [21] 

 - zpevněná plocha umožňující použití vozidla se zatížením min. 80kN na 1 nápravu,  

 [30]  

 - napojení na čerpací stanoviště, kde lze ustavit požární vozidlo, [30] 

 - ukončení smyčkou nebo plochou o rozměrech 12x12m pro otáčení vozidel, [30] 

 vybudování čerpacího stanoviště pro mobilní požární techniku nebo alespoň místa 

dosažitelného lehkým vozidlem s přenosným požárním čerpadlem,[30] 

 zajištění místa k odběru požární vody, 

 - výška čerpacího stanoviště nad hladinou vody, [30] 

 - minimální výška 1m hladiny vody v místě stanoviště, [30] 

 - bez nánosů v místě stanoviště, [30]  

 - vhodné zajištění průtočného množství na vodních tocích.  [30] 

 

 

Obrázek 2 - Liberecká přehrada v blízkosti centra města - celkový objem 0,687 milionů m
3
 [43] 
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V přírodním zdroji požární vody musí být jako i u jiných zdrojů deklarovány jejich vyhovující 

parametry - množství vody (m
3
) nebo průtočnost vodním tokem. Tyto parametry nelze jako  

u jiných požárně bezpečnostních zařízení u přírodní nádrže nebo vodoteče dokladovat 

standardním dokladem o kontrole provozuschopnosti. Jejich stav by šel případně vyhodnotit 

ve spolupráci s místně příslušným povodím nebo majitelem. Jelikož se u tohoto typu zdroje 

požární vody jedná o již přírodou (jezera a přírodní vodní toky) nebo člověkem (rybníky, 

přehrady) vybudované objekty, lze tuto variantu považovat pro novou výstavbu za 

nejekonomičtější a nejvýhodnější. Zejména ale ve větších městech může být problém 

s výskytem požární vody přírodních charakteru. V historii vznikala města převážně na březích 

řek nebo vodních nádrží, protože si jejich obyvatelé byli vědomi toho, že vodu potřebují jak 

z provozních, tak i z hygienických důvodů. Krom toho, že se v dnešní době městská výstavba 

rozšiřuje i daleko od původních vodních břehů, dostáváme se i k tomu, že v některých 

městech začínají takové trendy, jako je zatrubňování vodních toků. Voda v řece nebo potoce 

se pak stává pro požární zásah nedostupná a nelze s ní v tomto případě pro požární účely 

počítat.  

2.1 Právní rámec využitelnosti vodního zdroje 

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby 

bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů (§ 7 odst. 1 zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Vlastník (správce, 

uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných 

ke zdolávání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných 

prací. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu (§ 22 odst. 1 zákona  

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zdroje vody pro hašení nevyužívá jen jejich majitel, ale  

i jakákoliv jednotka požární ochrany, která v operačním řízení provádí záchranné práce. 

Pokud dojde ke způsobení škody na vodním zdroji (například úhyn v zarybněném rybníce 

nebo zastavení technologie) z důvodu odčerpání vody při záchranných pracích, může 

poškozený požadovat po Hasičském záchranném sboru kraje náhradu věcné škody (§ 88 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Vlastník zdrojů 

vody pro hašení se tedy nemůže obhajovat proti jejímu využití pro cizí účely tím, že je to jeho 

vlastnictví. Výsledek tohoto rozboru by stejně tak platil pro umělé zdroje požární vody. 
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2.2 Dopad klimatických podmínek 

Na zdroje požární vody přirozeného původu mají velký dopad klimatické podmínky v dané 

lokalitě. Většina území České republiky spadá do vlhkého, mírně teplého podnebí se suchou 

zimou, střední a vyšší polohy do vlhkého, mírně chladného podnebí se studenou zimou a na 

hřebenech Krkonoš a Jeseníků se vyskytuje studené pásmo. Z podtypů podnebí se v Česku 

vyskytuje podnebí listnatých lesů mírného pásma, boreální klima a na hřebenech Krkonoš  

a Jeseníků i tundra. [41] 

 

 

Obrázek 3 – Průměrná roční teplota vzduchu na území České republiky v roce 2010 [42] 

 

Jako zdroj požární vody nelze uvažovat místní potůček, jehož průtočné parametry nebudou 

z důvodu sucha v jednotlivých ročních obdobích vyhovující. U stacionárních vodních ploch 

v našich podmínkách nebudou nejkritičtější sucha, ale jejich zamrzání v průběhu zimy. Práci 

na místě zásahu v zimním období nejvíce ovlivňuje tloušťka zamrzlé vrstvy u hladiny a vrstvy 

sněhu na ledu i v okolí zdroje požární vody. S použitím technických prostředků si hasiči 

dokáží vytvořit v ledu otvor, kterým pak mohou čerpat vodu. Temperování nebo jiná 

technická opatření nepřipadají u zdrojů požární vody přirozeného původu v úvahu. 

Použitelnost zdroje požární vody přirozeného původu je ve většině případů závislá na 

přírodních podmínkách v daném místě. V případě přírodních vodotečí, na kterých se 



13 

 

nacházejí vodní díla (ať už přírodního nebo umělého charakteru) lze jejich průtočnost 

regulovat na vodním díle a stává se tedy částečně ovlivnitelnou.  

2.3 Vyhodnocení zdrojů požární vody přirozeného původu 

2.3.1 Výhody 

- nulové náklady na jejich výstavbu při využití stávajícího vodního zdroje, 

- téměř nulové náklady na jejich provoz a údržbu z hlediska požární ochrany, 

- v případě velkých vodních ploch téměř „neomezená“ zásobárna vody pro hašení, 

- možnost regulace některých vodotečí, na kterých leží vodní díla. 

2.3.2 Nevýhody 

- definitivní umístění - nelze je „přírodně“rozšiřovat dle rozvíjející se výstavby, 

- riziko zamrzání a vysychání v průběhu ročních období bez možnosti ovlivnění, 

- špatná dostupnost těžkou mobilní technikou v případě, že chybí příjezdové komunikace, 

není zřízeno čerpací stanoviště; neudržovaná vegetace - zhoršeno zejména v zimních 

měsících, 

- ve srovnání s umělými zdroji požární vody zvýšené nebezpečí špatné kvality vody, 

- výstavba v blízkosti vodotečí a vodních ploch může být ohrožena přírodními nebo 

zvláštními povodněmi, 

- objemové kapacity nebo průtočnost nelze za běžných podmínek ovlivňovat. 

2.3.3 Optimalizace 

- i stávající zdroje požární vody přirozeného původu by v praxi měly více odpovídat 

požadavkům normy ČSN 752411 - Zdroje požární vody tj. přístupové komunikace by měly 

být zajištěny v požadovaných šířkách, výškách podjezdů a dostatečné nosnosti pro mobilní 

techniku jednotek požární ochrany, 

- preventivně zřizovat po dohodě s majitelem nebo správcem zdroje požární vody čerpací 

stanoviště - zpevněná plocha odpovídajících rozměrů na vhodném místě, 

- po dohodě s majitelem nebo správcem zdroje požární vody zřizovat jezy nebo stavidla 

v místech čerpacích stanovišť pro optimálnější podmínky odběru vody pro hašení, 

- předem stanovit způsoby komunikace s majitelem nebo správcem zdroje požární vody pro 

případ nutnosti regulace na vodních dílech nebo poskytování dalších informací důležitých pro 

požární zásah - zavést tyto majitele nebo správce zdrojů požární do systému integrovaného 

záchranného systému. 
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3 Umělé a víceúčelové zdroje požární vody 

Tam, kde není při nové výstavbě vyhovující využívat jako zdroj požární vody stávající 

přírodní útvar (jeho nevyhovující kapacity-průtočnost nebo vzdálenost k němu), je nutné 

vystavět nové umělé zdroje požární vody. Do této kapitoly jsem zahrnula i víceúčelové zdroje 

požární vody, protože z hlediska ekonomiky je nejvýhodnější nekoncipovat stavbu zdroje 

požární vody jako jednoúčelovou, ale využívat ji rovnou i jiným způsobem (požární nádrž 

versus zásobárna vody pro technologii). Nebo naopak využít stavbu, která slouží prvotně 

jinému účelu, také jako zdroj požární vody (vodovod pro veřejnou potřebu).  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – Požární nádrž – koupaliště Příšovice [foto Kateřina Štajncová] 
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4 Vodovody pro veřejnou potřebu 

Účelem vodovodů pro veřejnou potřebu je v první řadě dodávka pitné vody jejím 

spotřebitelům. Každá domácnost připojená na veřejný vodovodní řad má ve svých 

zvyklostech zakotvené takové činnosti, jako jsou například vaření, splachování odpadů nebo 

denní očista. Obchodně průmyslové zóny nemohou bez přívodu vody vyrábět, chladit, ohřívat 

nebo zabezpečovat přijatelnou míru hygienických opatření. Kromě běžných úkonů jak 

v soukromých obydlích tak ve výrobních a nevýrobních areálech slouží veřejné vodovodní 

řady osazené nadzemními a podzemními hydranty k požárním účelům. V jakých dimenzích  

a jaké požadavky jsou na jejich projektování a umisťování kladeny, jsem uvedla z platné ČSN 

730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou v předchozích kapitolách. 

Z hlediska dodávek pitné vody je nutné předem spočítat předpokládaný odběr ve stavebních 

objektech a ten zkonfrontovat s možnostmi správce sítě. Výsledek tohoto výpočtu může být 

pod nebo nad minimálními dimenzemi požadovanými pro zásobování požární vodou. Pokud 

by se výsledek dostával nad tyto minimální hranice, investice do zásobování požární vodou 

bude podstatně nižší, protože se dimenze potrubí nebude muset pro požární účely rozšiřovat. 

V tomto případě bude vodovodní řad osazen hydranty v požadovaných vzdálenostech  

a provedením tlakových zkoušek končí investice do požární ochrany. V případě, kdyby 

výsledek provedeného výpočtu byl pod minimální dimenzí stanovenou normou pro 

zásobování požární vodou, bude nutné v investičním záměru počítat i s investicí do 

vodovodního řadu, aby vyhovoval pro oblast požární bezpečnosti staveb a tedy s navýšením 

plánovaného rozpočtu nebo řešit jinou alternativní náhradu. Navrhování a použitelnost 

požárních výtokových stojanů a plnicích míst je v běžných podmínkách limitováno 

požadavkem na jejich požadovanou vydatnost (výtokové stojany 35 l/s, plnicí místo 60l/s), 

kterou není běžný vodovodní řad schopen plnit. Plnicí místa a výtokové stojany lze navrhovat 

na páteřních rozvodech vodovodů, které svou dimenzí a průtočností jsou schopny zajistit 

požadovanou vydatnost těchto armatur nebo v případě uzavřených areálů, které budou mít své 

vlastní požární vodovody s vlastní zásobárnou vody a vlastní tlakovou stanicí. Stavební 

postupy při zavádění nového vodovodního řadu nebo při jeho rekonstrukci jsou si velice 

podobné – stejně tak i povolovací proces z hlediska místně příslušných stavebních úřadů  

a vodoprávních úřadů je téměř totožný. Vodovodní řady například na rozdíl od kanalizace 

nemají možnost vizuálních kontrol, proto k jejich rekonstrukci dochází buď na základě jejich 

havárie, znehodnocení kvality dodávek pitné vody, místní znalosti o stáří vodovodu a tedy 

jejich preventivní rekonstrukci nebo potřeby naddimenzování pro další novou výstavbu.  Dle 
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platného stavebního zákona je nutné k žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby a dále 

k žádosti o stavební povolení doložit příslušné podklady.  

 

 

Obrázek 5 – Výtokový stojan [26] 

 

Legenda -  Obrázek 5: [26]    Legenda - Obrázek 6: [26] 

1 – potrubní síť,     1 – potrubní síť, 

2 – uzávěr,      2 – uzávěr, 

3 – vypouštěcí ventil,     3 – vypouštěcí ventil, 

4 – tlakové spojky B 75 mm opatřeny víčkem, 6 – přívodní potrubí min. DN 125 mm, 

5 – šroubení pro sací hadice s víčky,   7 – kohout (ventil),  

6 – přívodní potrubí min. DN 125 mm.  8 – ohebné potrubí (délky cca 1 m). 

 

 

Obrázek 6 – Plnicí místo [26] 
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4.1 Používané materiály 

Pro nové vodovodní řady v rámci rekonstrukce nebo úplně nové výstavby se používají 

nejrůznější materiály. Materiál potrubí bude navržen projektantem a odsouhlasen investorem 

při zpracování projektové dokumentace na základě dimenze navrhovaného potrubí a po 

technicko-ekonomickém posouzení převládajícího terénu v trase uložení (nezpevněný nebo 

zpevněný povrch, stupeň dopravního zatížení komunikace, atd.), zatřídění zeminy a její 

zhutnitelnosti (zda je s ohledem na požadovaný stupeň hutnění nutné použití pískového nebo 

šterkopískového podsypu a obsypu) a podle zvolené technologie pokládky. [3] Trasa nového 

vodovodního potrubí bude navrhována přednostně na veřejných prostranstvích a pokud 

možno do nezpevněných ploch (mimo komunikace). Pokud bude nutno uložit vodovodní řad 

do komunikace, budou navržené zásahy minimalizovány. Bude-li nutné vodovod uložit do 

soukromého pozemku, budou vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodovodu 

upraveny smlouvou. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájmu části 

pozemku pro výstavbu se uzavírá k stavebnímu povolení stavby. Nejčastějšími materiály, 

které jsou používány pro vodovodní potrubí, jsou tvárná litina, polyethylen nebo ocel. [3] 

 

 

Obrázek 7 – Vodovodní potrubí z tvárné litiny [37] 
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Obrázek 8 – Potrubí a armatury z tvárné litiny [37] 

 

 

Obrázek 9 – Potrubí a armatury z polyetylenu [38] 

 

4.2 Provádění prací 

Před prováděním prací je vypracován soupis prací s příslušným rozpočtem. V soupise prací se 

objeví jak položky za použité konstrukce tak i zemní a jiné práce. Do cen jednotlivých 

položek se u zemních prací promítá nejvíce třída těžitelnosti zeminy – určená dle ČSN 

736133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a také možnost 

ukládat vytěženou zeminu v místě stavby. Do použitých konstrukcí se pak promítá druh 

použitého materiálu, nutnost ukládání do chrániček nebo délka a složitost potrubí včetně 

armatur na něm osazených. Vodovodní potrubí se ukládá 150cm pod úroveň terénu. 

Nezámrzná hloubka zeminy se v České republice pohybuje mezi 80-100cm. Kabelové vedení 

se ukládá do hloubky krytí 60-80cm, plynové potrubí do 100cm a kanalizace 180cm. [27] Pro 

stavby pozemních komunikací se stanovují 3 třídy těžitelnosti v závislosti na pevnost horniny 

a na průměrné vzdálenosti diskontinuit:  

 Třída I – těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla, 

ručně prováděné výkopy). [27] 
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 Třída II – pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací 

mechanizmy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva); lze použít i trhací práce, pokud je to 

z hlediska výsledné fragmentace a/nebo hospodárnosti výhodné. [27] 

 Třída III – k rozpojování je nutné použít trhací práce; k rozpojování se mohou použít 

kladiva, rozrývače nebo jiné technologie, pokud by použití trhacích prací ohrozilo 

okolní stavby (obydlení oblasti). [27] 

4.3 Zemní práce [27] 

 sejmutí ornice, 

 hloubení rýh, rýhy s pažením nebo bez pažení, 

 uložení sypaniny do násypů, 

 odvoz přebytečné zeminy na skládku, 

 zásyp jam a rýh, lože, obsyp, 

 obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů, 

 rozprostření ornice v rovině, 

 založení trávníku ručním výsevem. [27] 

 

Obrázek 10 - Uložení potrubí [3] 

 

Legenda - Obrázek 10: [3] 

1 zhutněný zásyp vhodnou zeminou 

2 obsyp písčitou zeminou 

3 obsyp přímo nad potrubím se nezhutňuje 
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4 podsypové klíny pískového lože 

5 pískové lože 

6 ocelové, polyetylenové potrubí 

7 drenážní potrubí (v případě výskytu podzemní vody) 

9 chránička 

10 polyetylenové potrubí 

11 objímka 

4.4 Expertizní rozpočet 

Od roku 2004 Ředitelství silnic a dálnic České republiky začalo spolupracovat se soukromým 

sektorem na tvorbě Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací. Z cca 300 (tj. cca 300 000 stavebních objektů) vyhraných veřejných zakázek byl 

z jejich prováděcích cen vytvořen expertní ceník. Tento ceník je pro každý rok souborem cca 

12 000 položek, které dávají novým stavebníkům přehled o tom, za jaký objem peněz by 

jejich stavba měla být proveditelná. Expertizní rozpočet vytváří firma, která zároveň 

zpracovávala projektovou dokumentaci. Rozpočtáři firmy tak dávají svému zákazníkovi – 

investorovi stručnou informaci o finančním rozpočtu stavby ještě před jejím uvedením do 

výběrového řízení. Stejně tak i druhá strana, která by chtěla do tohoto výběrového řízení 

vstoupit a ucházet se o možnost získání zakázky, má možnost porovnat své prováděcí náklady  

s celorepublikovým „průměrem“. Aby se ceny jednotlivých položek dali používat každý rok, 

je pro jejich ceny používána valorizace cen ve stavebnictví, kterou každý rok vydává Český 

statistický úřad. Jelikož celý seznam má cca 12 000 položek, je pro laika velice těžké se 

v něm orientovat, pro oddělení rozpočtářů ve stavební firmě je to však nedílná součást jejich 

každodenní práce. Pro rozpočtáře jsou nejdůležitější tyto aspekty: 

 délka potrubí (bez tvarovek, ty jsou započteny v délce), 

 profil potrubí, 

 materiál potrubí, 

 armatury – typy a počet kusů,  

 zemní práce, 

 nakládání s odpady.  

4.5 Dopad klimatických podmínek 

Vliv klimatických podmínek na vodovody pro veřejnou potřebu, které se využívají i jako 

víceúčelový zdroj požární vody je významný zejména v zimních obdobích. Potrubí se ukládá 
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do hloubky, která se považuje za hloubku nezámrznou. Každý druh zeminy má jiný obsah 

vody a je jinak vzdušná a tím je ovlivněna její náchylnost k promrzání. Ačkoliv výstavbu 

vodovodů provádějí odborné firmy a je na tuto problematiku kladen daleko větší důraz než 

v minulosti, skoro každou zimu dochází při poklesu teplot hluboko pod 0°C k praskání 

vodovodních potrubí a tím k haváriím na úseku dodávky pitné vody. V případě takového 

porušení potrubí je narušena i možnost odběru požární vody. Při vydatných sněhových 

srážkách dochází k zasněžení nadzemních a zejména podzemních hydrantů a jejich špatné 

dohledatelnosti.  

 

 

Obrázek 11 – Průměr ročních minim teploty vzduchu [4] 

4.6 Rizika ve vodárenství 

Vodovod pro veřejnou potřebu může sloužit jako kontinuální dodávky požární vody při 

zásahu jednotek požární ochrany. Vodárenství je ale jednou z oblastí, která může být 

postižena krizovou situací. Za krizovou situaci ve vodárenství lze považovat situaci, kdy byl 

v územním celku vyhlášen krizový stav (v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) - mimořádná událost podle 

zákona o integrovaném záchranném systému (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), narušení 

kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav 
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nebo stav ohrožení státu. Zásobování vodou obecně lze zařadit mezi kritickou infrastrukturu  

a nouzové zásobování vodou patří mezi položky krizového managementu. Toto se týká 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou – z důvodu životně nutných a hygienických. Netýká se 

to dodávky vody pro technologie a výrobu, protože ta jde v době vyhlášení krizového stavu 

stranou. Dodávky pitné vody si při menších haváriích a běžných technických odstávkách 

zajišťuje poskytovatel sám = distributorská vodárenská společnost. Pokud je celá oblast 

v době krizové situace pod vedením složek integrovaného záchranného systému, jsou do 

celého procesu zaktivovány i ostatní složky integrovaného záchranného systému. Smluvně na 

základě dohod o plánované pomoci na vyžádání (§ 21 zákona č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů) pak nastupují soukromé společnosti se svými cisternovými vozy a další technikou. 

Stav, kdy není dostatek vody, může být způsoben: 

1) nedostatkem surové vody ve vodním zdroji nebo v centrálních akumulacích vod: 

- vyschnutí v období velkých such, 

- po protržení vodního díla, 

- po vypuštění vodního díla, 

- změna vodních poměrů v povodí například po masivních sesuvech půdy nebo 

velkých hrubých terénních úpravách, 

2) kontaminací vody nad rámec její technologické upravitelnosti: 

- přírodní kontaminací – sinice, bahno, přírodní bakterie, 

- antropogenní kontaminací – chemické látky a směsi z technologických havárií, 

dopravních, železničních, lodních nebo leteckých nehod, teroristických útoků, 

biologické nákazy, radiologické události, 

3) rozsáhlé poškození přiváděcích řadů a páteřních distribučních systémů: 

- přírodní činností – sesuvy půdy, zemětřesení, povodně, 

- antropogenní činností – hrubé terénní úpravy, teroristické útoky, materiálové vady 

a koroze. 

Za krizovou situaci ve vodárenství lze taktéž označit stav, kdy dojde z výše uvedených 

důvodů k totálnímu vyřazení všech požárních odběrných míst, zejména v případech, kdy se 

v zastavěném území nenacházejí jiné zdroje požární vody. V takové situaci jde stranou 

veškerá prevence učiněná dopředu v rámci výstavby a na řadu přichází opatření v operačním 

řízení jako je dálková doprava vody formou hadicového vedení nebo kyvadlová doprava 

vody. Dálková doprava hadicovým vedením je náročná na množství materiálu a počet 

zasahujících hasičů, a pokud bychom posuzovali rozměrově větší lokalitu bez vody, nebyla by 
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úplně vhodnou volbou. Kyvadlovou dopravu vody pomocí cisternových vozidel a čerpadel lze 

použít na daleko větší vzdálenosti – omezujícími faktory by ovšem byly průjezdnosti  

a únosnosti vozovek a stejně jako u hadicového vedení množství mobilní techniky a hasičů 

strojníků. Tyto dva druhy dopravy vody na místo zásahu jsou standardní a používají se běžně, 

tedy nejen při velkých katastrofách.  

4.7 Vyhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu 

4.7.1 Výhody 

- jedná se o víceúčelový zdroj požární vody - investičně se nejedná o samostatnou stavbu 

požární ochrany = přiměřené náklady na výstavbu, 

- umělý zdroj požární vody lze do určité míry rozšířit dle požadavků nové výstavby, 

- za předpokladu nepoškozené vodovodní sítě se jedná o kontinuální dodávku požární vody , 

- za předpokladu nezamrznutí vody v potrubí (tedy správného uložení a správné ochrany 

potrubí) bude zajištěna dodávky požární vody i v zimních obdobích. 

4.7.2 Nevýhody 

- vydatnost a funkčnost každého jednoho odběrného místa závisí na vydatnosti a funkčnosti 

celé vodovodní sítě = existuje velké množství faktorů, které ji ovlivňují (viz popsáno výše), 

- zamrzání vody způsobuje trhliny v potrubí a poškozuje ho tak i na delší časové úseky, 

- špatná dostupnost v zemi uloženého potrubí pro detekci jeho vad a realizaci jeho oprav, 

- v zimě sněhem zapadané nadzemní a zejména podzemní hydranty, 

- omezení dimenzí a tlakovým pásem daných správcem sítě, 

- v některých obcích, momentálně nezastavěných územích a lokalitách lesů, luk a polí nejsou 

vodovody zavedeny vůbec. 

4.7.3 Optimalizace 

- zvýšit ochranu potrubí proti mrazům - podrobnější analýzou nezámrzné hloubky konkrétní 

zeminy, izolace, rekonstrukce a modernizace zastaralých vodovodů, 

- snížit antropogenní rizika na vodních dílech, páteřních rozvodech i na celé distribuční síti, 

omezit činnosti v ochranných pásmech vodních zdrojů, 

- do havarijního plánování zabudovat kromě nouzového zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou i nouzové zásobování požární vodou, 

- po dohodě s majiteli a správci vodovodních sítí zpracovat mapové poklady umístění 

jednotlivých odběrných míst s hodnotami jejich dimenzí nebo vydatností, 



24 

 

- po dohodě se správci nebo majiteli pozemků a komunikací, do kterých jsou vyvedeny 

podzemní a nadzemní hydranty pečovat o přístupnost k nim, zejména v zimních měsících. 

- označování umístění hydrantů hydrantovými tabulkami 

 

Obrázek 12 – Určení pozice hydrantu podle orientační tabulky [46] 

 

Obrázek 13 – Vysvětlení údajů orientační tabulky [46] 
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5 Umělé požární nádrže 

Technické požadavky na umělé (víceúčelové) požární nádrže vycházejí z české technické 

normy ČSN 752411 Zdroje požární vody. Velikosti požárních nádrží uvádí Tabulka 2. 

Nádrže musí umožňovat napouštění a doplňování zásoby vody, odběr požární vody, 

vypouštění vody, čištění nádrží a musí být vybaveny bezpečnostním přelivem a přístupem na 

dno nádrží. [30] Je-li provozně nebo investičně nehospodárné vybudovat požární nádrž 

potřebné velikosti v daném místě, doporučuje se zřídit několik menších nádrží tak, aby 

bezpečně zajišťovaly požadovanou zásobu požární vody pro uvažované objekty. [30] 

5.1 Typy nádrží [30] 

 otevřené požární nádrže, 

 otevřené požární nádrže zemní, 

 kryté požární nádrže. 

 

 

Obrázek 14 – Zemní otevřená požární nádrž [39] 

 

Otevřené požární nádrže jsou velice známé z návsí menších obcí - jejich umístění vyžaduje 

dostatek prostoru. Kryté požární nádrže se zřizují tam, kde je hustá zástavba, značné mrazy, 

nečisté ovzduší a nutnost mít v daném místě jinak nezajistitelnou zásobu požární vody. 

[30] Mohou být umístěny v pozemním stavebním objektu nebo jako venkovní (mimo 

pozemní objekty). Vzhledem k tomu, že kryté venkovní nádrže mimo pozemní objekt jsou 

nákladné, je nutno důkladně posoudit důvody pro jejich vybudování. Zřizují se tam, kde je 
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nedostatek vody a nedostatek prostoru. Venkovní kryté nádrže se doporučují kruhové, ale 

mohou být i jiného půdorysu. Nádrž se doporučuje chránit zásypem zeminy proti účinkům 

mrazu. V pozemním stavebním objektu se navrhují vždy kryté nádrže. Půdorys nádrží je 

obvykle obdélníkový nebo čtvercový. Kryté požární nádrže se navrhují a provádí se svislými 

stěnami. Nádrže je nutno vybavit větráním. Větrání může být přirozené nebo nucené. Výměna 

vzduchu se doporučuje jedenkrát na hodinu. Před vstupem do kryté požární nádrže je nutno se 

přesvědčit detektorem plynů, nejsou-li v nádrži jedovaté nebo výbušné plyny případně 

dostatečná koncentrace kyslíku k dýchání. Kryté požární nádrže se navrhují jako nepropustné, 

zpravidla ze železobetonu. [30] 

 

 

Obrázek 15 – Nadzemní krytá požární nádrž v Liberci – Průmyslová zóna Jih [40] 

 

Jak už bylo zmíněno u vodovodních řadů, potrubí se ukládá pod hranici nezamrzné hloubky. 

Tento faktor brání spolu se zajištěným průtokem jeho zamrzání. Dodávky pitné i požární vody 

tak nejsou výchylkami počasí nijak nabourávány. Požární nádrže lze buď umístit do 

temperovaných prostor, pod zámrznou hloubku terénu, temperovat samotné nádrže nebo je 

naddimenzovat tak, aby i po zamrznutí horní vrstvy ledem zbývající objem kapalné vody stále 

vyhovoval normativním požadavkům. Pokud by se požární nádrž umístnila přímo do 

temperovaného prostoru – tvořila by v daném požární úseku dotčené stavby prostor bez 

požárního rizika. Z toho vyplývá, že její integrace do vnitřních prostor by byla z hlediska 
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požární bezpečnosti staveb bezproblémová – v daném objektu by se musela předem 

prostorově vyřešit možnost jejího vnitřního umístění. Temperování samostatně stojící nádrže 

lze provádět pomocí výměníků tepla ze zdroje vytvořeným přímo pro účely příohřevu požární 

nádrže, což lze považovat za velmi neekonomické nebo z odpadního tepla z přidružené 

technologie například z chladicích systémů.  

 

 

Obrázek 16 – Příklad napojení ohřevu požární nádrže [40] 

 

Jako další možnost se nabízí cirkulace vody v nádrži nebo její podzemní umístění, aby se tak 

docílilo stejného efektu jako u vodovodních řadů. Přípojná potrubí jsou v nezavodněném 

stavu a zavodňují se až v okamžiku použití nádrže z uzávěru z teplotně chráněného místa.  

 

Obrázek 17 – Cirkulace vody v požární nádrži [40] 
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5.2 Napouštění požárních nádrží a přívod vody [30] 

Doba napouštění vyprázdněné požární nádrže má být maximálně 36 hodin. [30] Požární 

nádrže jsou vždy plněny přítokem vody nad maximální hladinou v požární nádrži. Gravitační 

systém přítoku vody musí být opatřen uzávěrem a nádrž bezpečnostním přelivem. [30] 

Provádí se: 

 plnění povrchovou vodou, 

 plnění podzemní vodou, 

 plnění z vodovodní sítě vodovodů pro veřejnou potřebu. [30] 

5.3 Vyhodnocení požárních nádrží 

5.3.1 Výhody 

- výstavba požární nádrže může mít víceúčelovou funkci - nemusí se jednat o jednostranný 

investiční záměr, 

- umístění požární nádrže volí sám investor, 

- lze ji vystavět s doplňováním na „obyčejné“ vodovodní přípojce (doba znovu naplnění do 36 

hodin je splněna) nebo zvolit alternativní způsob doplňování např. doplnění z automobilových 

cisteren, 

- dimenzování nad rámec normy se může řídit přáním investora bez ohledu na zvýšené nároky 

na způsob doplňování, 

- možnost temperování - ekonomické při využívání odpadního tepla (jinak neekonomické). 

5.3.2 Nevýhody 

- náklady na výstavbu, opravu a provoz, 

- předem definitivně daný a tím omezený objem požární vody, 

- u otevřených venkovních nádrží problém se zamrzáním vodní hladiny. 

5.3.3 Optimalizace 

- zaměřit kontrolní činnost orgánů státní správy mimo jiné více na provozuschopnost 

požárních nádrží - na jejich kapacity v průběhu jednotlivých ročních období, volné  

a vyhovující přístupové komunikace, stav čerpacích stanovišť, přívodních potrubí a armatur, 

správné označení požární vody, 

- po dohodě se správci nebo majiteli požárních nádrží zpracovat mapový podklad jejich 

umístění s informacemi o jejich typu (nadzemní, podzemní, způsob čerpání z nádrže)  

a množství vody k hašení požárů. 
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6 Zásobování požární vodou v USA 

Pro srovnání postupů z českých technických norem a předpisů v České republice s jinou zemí 

jsem si vybrala americký předpis NFPA 1142 (National Fire Protection Association) - Water 

Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting z roku 2006. Jedná se o předpis, který 

stanovuje požadavky na zdroje vody pro hašení ve venkovských, příměstských  

a předměstských oblastech.  

 

Venkovské oblasti = nejedná se o poušť nebo neobyvatelná území, ale řídce osídlené lokality 

s hustotou obyvatelstva nižší než 500 osob na čtvereční míli. [32] 

Předměstské a příměstské oblasti = středně obydlené oblasti s hustotou obyvatelstva 

nejméně 500 osob na čtvereční kilometr, ale méně než 1000 osob na čtvereční míli. [32] 

 

Výpočet minimální zásoby požární vody je určen vzorcem: 

5,1).(min CC
OHC

VS
WS tot    [32] 

WS min minimální zásobování vodou v gal (pro výsledky v L vynásobte 3,785) 

VS tot  celkový zastavěný objem stavby ve stopách krychlových (pro výsledky v m
3
, 

  vynásobte 35,3) 

OHC  klasifikační číslo nebezpečnosti  

CC  stavební klasifikační číslo 

Minimální potřebné množství vody pro hašení pro jakékoliv konstrukce a čísla nebezpečnosti 

nesmí být menší než 3000galonů (tj. 11 355L). Rozhodující správní orgán může snížit 

vypočítané minimální množství vody požadované tímto standardem pro požární účely 

v případě, kdy je stavba chráněna stabilním hasicím systémem, který plně splňuje požadavky 

NFPA 13, NFPA 13D nebo NFPA 13R. Pokud stabilní hasicí systém chránící budovu ne 

zcela splňuje požadavky NFPA 13 NFPA 13D nebo NFPA 13R, musí být množství požární 

vody stanoveno v souladu s tímto standardem. [32] 

6.1 Klasifikační číslo nebezpečnosti [32] 

Number 3 - číslo 3: 

mlýny obilovin a mouky, hořlavé kapaliny, zpracování bavlny, slévárny, výbušniny  

a pyrotechnika (výroba i skladování), krmiva, vodní mlýny, stříkání hořlavých kapalin, 

kalírny, lisování lněného oleje, výrobní provozovny, vytlačování kovů, zpracování plastů, 

překližky a dřevotřískové výroby, tisk pomocí hořlavých barev, gumové rekultivace, pily, 



30 

 

výroba rozpouštědel, sláma nebo seno v balících, textilní sběr, čalounění plastovými pěnami. 

 [32] 

 

Number 4 - číslo 4: 

stodoly a stáje, stavební materiály (skladování), obchodní domy, výstavní haly, sály a divadla, 

obchody s krmivy (bez zpracování), nákladní terminály, obchody, výroba papíru a buničiny, 

zařízení na zpracování papíru, mola a nábřeží, opravny, gumové produktu (výroba  

a skladování), sklady (například pro nábytek, všeobecné skladování, barvy, papír  

a dřevozpracující průmysl). [32] 

 

Number 5 - číslo 5: 

zábavní centra, výroba oblečení, chladírenské sklady, cukrářství (výroba, sklady), farmy  

a skladovací prostory (jako jsou kukuřičné podestýlky, stodoly, kůlny a vybavení líhně), 

prádelny, výroba koženého zboží, knihovny, litografické obchody, mechanické dílny, 

železářství, jesle, farmaceutické provozy, tisk a vydavatelství, cukrovary, koželužny, textilní 

výroba, tabáková výroba, stodoly, nevyužívané budovy. [32] 

 

Number 6 - číslo 6: 

garáže a parkoviště, pekárny, holičství a salony krásy, výroba přírodních nápojů, pivovary, 

kotelny, výroba cihel, dlaždic a jílu, konzervárny, cementárny, církve a náboženské struktury, 

mléčné výrobky, lékaři, elektronika, benzínové stanice a servis, sklo a skleněné výrobky, 

koňské stáje, pitevny, obecní budovy, pošty, jatka, telefonní ústředny, tabáková výroba, 

hodinky a šperky, vinařství. [32] 

 

Number 7 - číslo 7: 

apartmány, vysoké školy a univerzity, kluby, koleje, byty, požární stanice, nemocnice, hotely 

a motely, knihovny, policejní stanice, věznice, školy, divadla. [32] 

6.2 Stavební klasifikační číslo [32] 

type I  = 0,5 

type II  = 0,75 

type III = 1,0 

type IV = 0,75 

type V  = 1,5 
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Jednotlivé typy jsou určeny tabulkou v závislosti na typech jednotlivých stavebních 

konstrukcí a to: [32] 

1 vnější nosné stěny 

- podporující více než jedno patro, sloupy či jiné nosné stěny 

- podporující pouze jedno patro 

- podporující pouze střechu 

2 vnitřní nosné stěny 

- podporující více než jedno patro, sloupy či jiné nosné stěny 

- podporující pouze jedno patro 

- podporující pouze střechu 

3 sloupy 

- podporující více než jedno patro, sloupy či jiné nosné stěny 

- podporující pouze jedno patro 

- podporující pouze střechu 

4 trámy, průvlaky, vazníky a klenby 

- podporující více než jedno patro, sloupy či jiné nosné stěny 

- podporující pouze jedno patro 

- podporující pouze střechu 

5 konstrukce podlahy 

6 střešní konstrukce 

7 nenosné vnitřní stěny  

8 nenosné vnější stěny 

 

Americký soubor normativních požadavků na zásobování požární vodou je široký - například 

NFPA 22 - Water Tanks for Private Fire Protection nebo NFPA 24 - Installation of Private 

Fire Service Mains and Their Appurtenances. Z výše zmíněného „amerického“ postupu 

stanovení minimálního množství požární vody lze konstatovat, že výpočet tohoto množství je 

závislý na mnoha parametrech, nikoliv jen na velikosti požárního úseku, jak je tomu v České 

republice. Systém se zdá detailnější a více individuální, na druhou stranu nedokáži úplně 

zhodnotit, zda není příliš složitý.  
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7 Vhodný a výhodný výběr zdroje požární vody 

Celkově bych chtěla rozložit vyhodnocení do dvou rovin. Tu první bych nazvala „soukromým 

sektorem“ a tu druhou „veřejným sektorem“. Celý vyhodnocovací proces této diplomové 

práce je proveden pro novou výstavbu s novými nároky na zásobování požární vodou, které 

nejsou v rámci místních zásob dostatečné a investor je nucen s novou stavbou řešit zcela nově 

a individuálně i požadavek požární bezpečnosti staveb. Do pojmu „soukromý sektor“ bych 

zahrnula průmyslové zóny výrobního nebo skladovacího charakteru, obchodně-nákupní zóny, 

velké ubytovací komplexy a jejich případné kombinace. Obecně dáno to jsou takové plochy 

s takovou zástavbou, o kterých se dá hovořit jako o soukromém vlastnictví. Plocha okolo 

zástavby patří stejnému soukromému majiteli jako stavba samotná. Může se jednat o oplocené 

areály v případě výrobních areálů a skladovacích hal nebo o obchodní centra s parkovacími  

a komunikačně-dopravními plochami okolo sebe. 

 

 

Obrázek 18 – Obchodní centra v Obchodní a průmyslové zóně Liberec – Sever [43] 
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Obrázek 19 – Logistický a industriální areál VGP Park Liberec [44] 

 

Do skupiny „veřejného sektoru“ pak náleží menší stavby, které nemusí být zcela v logické 

vazbě na své blízké okolí a jsou obklopeny veřejnými prostranstvími. Například se jedná  

o drobnou zástavbu maloobchodu, stavby občanské vybavenosti a stavby pro bydlení.  

 

 

Obrázek 20 – Sídliště Liberec Rochlice [43] 
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Obrázek 21 – Zastavěné centrum města Liberec – nám. Dr. E. Beneše a okolí [43] 

 

Pro každou výstavbu se předem zjišťuje hydraulickým výpočtem budoucí spotřeba vody a to 

bez ohledu na požární účely. Pro takový výpočet jsou důležité informace vyplývající 

z projektové dokumentace, která v prvních okamžicích projektu určuje účel a velikost stavby. 

Jinak bude vypadat hydraulický výpočet pro obytnou zónu a jinak pro výrobní areál, ve 

kterém se kromě lidské potřeby uvažuje i s vodou pro technologické postupy jako jsou 

například chlazení, ohřev nebo ve kterých se s vodou nakládá jako se surovinou nebo zdrojem 

energie.  

7.1 Soukromý sektor 

V soukromém sektoru lze pro požární účely poukázat na pozitiva výstavby požárních nádrží. 

Při velkých investičních záměrech by požární nádrž neměla být až příliš drahou položkou  

a bez problému by bylo i její umístění na soukromých plochách investora. Umístěním požární 

nádrže do interiérů nevzniká prostor s požárním rizikem a při umístění na venkovních 

prostranstvích není náročná na prostor. Při podzemním umístění lze využít i prostor nad 
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nádrží. V povolovacím procesu výstavby je jediným vlastníkem dotčených pozemků investor 

stavby. V seznamu vlastníků - účastníků územního případně stavebního řízení tak odpadají 

souhlasy majitelů sousedních pozemků (většinou obec nebo město) a dalších vlastníků 

protknutých pozemků, se kterými je pak pro toto řízení nutné uzavírat smlouvy o provedení 

stavby tak, jak je to nezbytné u výstavby nových vodovodů. Požární nádrž po využití 

jednotkami požární ochrany po úplném vyčerpání se má znovu naplnit do 36 hodin. Největší 

nádrž při nejsložitějším typu zástavby má mít dle normy ČSN 730873 dimenzi 72m
3
. Pokud 

provedu jednoduchý výpočet, zjistím, že potřebný průtok nádrž doplňující přitékající vody je 

v nejhorším případě 72 m
3
 za 36 hodin tj. 72 000 litrů vody za 129 600 sekund tj. cca 0,6 l/s. 

Tento výsledek říká, že není problém v doplňování ani zcela vyprázdněné nádrže z běžné 

vodovodní přípojky. Jelikož normou dané přípustné vzdálenosti pro požární nádrž od objektu 

jsou větší než přípustné vzdálenosti hydrantů od objektu, dá se předpokládat, že pokud se 

požární nádrž umístí přibližně uprostřed areálu, může být tento areál i poměrně rozsáhlý – až 

dvojnásobek hodnoty 600, 500, 400 nebo 300metrů. Při výstavbě požární nádrže neuvažuji 

její plnění z přírodního zdroje. Pokud by se v místě výstavby vyskytoval přírodní zdroj, je 

pravděpodobné, že by on sám byl zdrojem požární vody a požární nádrž by tak nebyla vůbec 

vystavěna. Nevýhodu při doplňování požární nádrže v areálu investora vidím v platbě za její 

doplnění. Pokud by jednotky požární ochrany využily k hašení požáru vodu z veřejné 

vodovodní sítě – hydrantů, jedná se pro majitele stavby o bezplatný odběr (pozn. § 83 odst.  

2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - „Náhrada věcné 

škody se neposkytuje právnické nebo fyzické osobě, jejíž objekty byly zasaženy požárem.“). 

Doplňování požární nádrže z vodovodní přípojky nelze provádět bezplatně, ale klasických 

placeným způsobem s měřením odebraného množství pomocí vodoměru. Ani zde se ale 

nejedná o likvidační obnos. Při platbě pouze vodného v ceně cca 40 Kč/m
3
 by naplnění 

objemu 72m
3
 stálo 2880 Kč. Tomuto kroku by se dalo vyhnout v případě zásobování požární 

nádrže z vlastní vrtané studny. Hasičský záchranný sbor kraje může také zajistit doplnění 

požární nádrže svými cisternovými vozy i v soukromém sektoru – soukromník si ale musí 

zaplatit nejen vodu, ale i motohodiny, dojezdové kilometry a práci příslušníků tohoto 

bezpečnostního sboru. Při doplňování požární nádrže není odběr do požární nádrže tolik 

limitován například tlakovým pásmem, ve kterém se areál bude nacházet, protože nebude 

nutné vést podnikem masivní vodovodní řad s osazením nadzemních nebo podzemních 

hydrantů. Správce sítí – vodovodů se vyjadřuje k projektové dokumentaci právě i proto, aby 

dokázal v místě výstavby pokrýt její budoucí maximální odběry a pokud tohoto není schopen, 

už v povolovacím procesu vydá zamítavé vyjádření k předložené projektové dokumentaci. 
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Pokud by hydraulický výpočet budoucího odběru prokázal relativně nízkou spotřebu vody, 

nebude nutné z důvodu výstavby požární nádrže rozšiřovat dimenzi vodovodního potrubí, aby 

tak splnilo nejen požadavky dodávky pitné vody, ale i požadavky požární ochrany. Investor 

pak spravuje požární nádrž na svém pozemku po celou dobu užívání a životnosti areálu. 

Norma doporučuje plnění požární nádrže čistou vodou, nevzniká ale požadavek na plnění 

pitnou vodou – z toho vyplývá, že ačkoliv bude muset voda v nádrži mít některé vlastnosti 

(čistá a neagresivní, aby v místě požáru nevznikly ještě větší škody při hašení znečištěnou 

vodou a aby nedestruovala samotnou nádrž), nebudou to přísné hygienické vlastnosti pitné 

vody. Vzhledem k dlouhodobému uskladnění vody v požární nádrži je vhodné do vody 

přidávat činidla, která budou zabraňovat vzniku plísní, bakterií a řas, případně která by 

snižovala teplotu tuhnutí vody pro zimní měsíce. Požární nádrž se dá považovat za 

nejspolehlivější zdroj požární vody, ale samozřejmě ne za zdroj nevyčerpatelný. Na 

vodovodních řadech může dojít k nepředpokládanému poklesu tlaku nebo havárii a odebírání 

vody pro účely hašení požáru bude nemožné nebo výrazně omezené. Údržba a rekonstrukce 

požárních nádrží je výrazně jednodušší z důvodu jejich jednoduchosti a prostorové 

dostupnosti. Kvůli rekonstrukci požární nádrže není třeba provádět dlouhé liniové výkopy 

jako při rekonstrukci vodovodních řadů.  

7.2 Veřejný sektor 

Ve veřejném sektoru lze doporučit postup téměř opačný. Z hlediska správy požární nádrže je 

naprosto nevhodné a dá se říci, že i nemožné umisťovat ji na několik pozemků nebo na 

veřejná prostranství. Investor v rámci svého soukromého záměru nemůže chtít po obci (městě) 

nebo jiné soukromé osobě, aby na svém pozemku strpěla výstavbu požární nádrže a aby ji 

taktéž spravovala. Obytná zóna nebo centrum města je omezeno velikostí ploch okolo 

jednotlivých staveb a v mnohých případech je místa okolo nich ještě méně, než by si investor 

přál. Naopak při umístění vodovodních řadů (nejlépe do veřejných prostranství) lze jejich 

rozmístění velice dobře projektovat. Vodovodní řad se pak dostává pod správu správce sítě. 

Například při výstavbě řadových rodinných domů a při předpokladu dostatku volného 

prostoru na pozemcích připadajícím k těmto domům, by se správa požární nádrže dala 

realizovat při založení společenství vlastníků (stejně se postupuje v bytových domech nebo 

řadových garážích, kde je v Katastru nemovitostí uvedeno více vlastníků, ale je nutné se  

o objekt starat jako o celek). Tato varianta není v praxi zcela jednoduchá, i když představa 

otevřené zemní nádrže uprostřed nového sídliště nebo obytné zóny není architektonicky úplně 

nezajímavá. V tomto případě by se dalo hovořit o víceúčelovém zdroji vody pro hašení, který 
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by se sezónně dal využít jako letní koupaliště nebo zimní kluziště – tato varianta byla 

v minulosti často realizována v menších obcích, kde správa víceúčelové požární nádrže 

spadala pod obec, která tím zajišťovala i volnočasové aktivity pro své občany. Dnes není 

snadné řešit na takovéto požární nádrži náklady na její úpravy pro víceúčelové využití, čistotu 

vody v letních měsících nebo odškodňování úrazů na/v ní způsobených. V okresu Liberec je 

stále mnoho obcí a samostatných sídelních celků bez vodovodních řadů, kde každý obytný 

dům má vlastní studnu. Ve většině případů pokud má obec zřízenu vnější otevřenou požární 

nádrž, která byla s největší pravděpodobností vystavěna ještě před aktuálně platnou ČSN 

730873 tj. cca kolem roku 1990, tuto normu splňují. Tyto informace získali příslušníci 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje při revizi plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany a zdrojů požární vody. Dimenze potrubí vodovodního řadu pro dodávky pitné 

vody a pro požární účely se navíc v případě veřejného sektoru nebude příliš lišit, a pokud ano 

tak jen minimálně a osazením nadzemních a podzemních hydrantů na vodovodním řadu dojde 

k naplnění požadavků normy v oboru požární bezpečnosti staveb. Povolovací proces není 

příliš jednoduchý a například počet vyjádření správců sítí může ve velkých městech narůstat 

až do několika desítek, nemluvě o počtu majitelů stavbou dotčených pozemků. Při nové 

zástavbě ale vodovodní řad nebude jedinou liniovou stavbou, kterou bude nutno v rámci 

zasíťování pozemků nutno realizovat. Stejná nebo i další vyjádření, stanoviska, souhlasy a 

smlouvy bude nutné zajišťovat i při výstavbě nové kanalizace, plynovodů, elektrických nebo 

elektronických komunikací. Za velký problém vodovodní řadů považuji jejich rekonstrukce – 

postup, jakým se rekonstruují zastaralá nebo havarovaná potrubí se neliší od postupu jejich 

zcela nové výstavby.  
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8 Závěr 

Diplomová práce měla zhodnotit výhody a nevýhody různých typů vnějších zdrojů požární 

vody pro různé typy městské zástavby. Požadavky na vnější zdroje požární vody určuje kodex 

norem. Pro vyhodnocení byly vybrány zdroje požární vody přirozeného původu, vodovody 

pro veřejnou potřebu a umělé (nebo víceúčelové) požární nádrže. Každý druh zástavby 

s sebou nese svá rizika a požadavky na to, jak je z hlediska požární ochrany preventivně řešit 

pro nutnost zásobování požární vodou. V žádné normě není zakotvená povinnost mít náhradní 

zdroj požární vody tak, jak tomu je například u dodávek elektrické energie  

u vybraných požárně bezpečnostních zařízení. Zdroj požární vody přirozeného původu může 

být poničen povodní (protržené hráze, nepřístupné podemleté břehy) nebo z důvodů 

extrémních klimatických podmínek. Funkčnost hydrantů osazených na vodovodním řadu, 

které mají sloužit i k požárním účelům, je dána funkčností dalších mnoha prvků na celém řadu 

a je ovlivnitelná řadou přírodních i antropogenních pochodů. Požární nádrže mohou, ale 

nemusejí být doplňovány z přírodních zdrojů. Při doplňování z přírodního zdroje je subjekt 

opět závislý na průtočných podmínkách vodoteče a jeho celkovém stavu. Při doplňování 

z veřejných vodovodů je požární nádrž opět závislá na celé řadě faktorů, které mohou 

způsobit její nenaplnění. Jednotky požární ochrany mají pro řešení takovéto situace takové 

postupy jako je dálková doprava hadicovým vedením nebo dálková kyvadlová doprava vody. 

Norma by mohla v budoucnu zohlednit i náhradní zdroje požární vody. Vzdálenosti k nim by 

mohly být výrazně větší než k primárnímu zdroji požární vody, o to více by měla být řešena 

jejich vydatnost. Tak jako dnes norma řeší objekty, u kterých lze upustit od zásobování vnější 

požární vodou, pro některé objekty by se stejným způsobem mohlo upustit od sekundárního 

zásobování vnější požární vodou. Naopak s ohledem na osazení objektů větším počtem osob, 

půdorysnou plochu požárních úseků nebo hodnotu technologií by mělo být sekundární 

zásobování požární vodou u vybraných objektů povinností.  
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