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ANOTACE  

Šíbl, Petr. Hodnocení spolehlivosti a účinnosti vnějších odběrních míst na vodovodní síti. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2014, 57 s.  

Diplomová práce se zabývá problematikou spojenou s vnějšími odběrními místy na veřejné 

vodovodní síti. V úvodu práce je objasněn teoretický rozbor pro pochopení vodárenské 

problematiky a typů vnějších odběrních míst. V další části práce je popsán způsob návrhu 

vnějších odběrních míst v České republice a srovnání se zahraničím. Konkrétní systém 

návrhu těchto míst je aplikován na město Vyškov. Dále jsou popsány způsoby 

hydraulického ověřování účinnosti odběrních míst. V závěru práce jsou uvedeny možnosti 

využití mapových a digitálních podkladů pro jednotky požární ochrany k lepšímu nalezení 

požadovaných odběrních míst. Zejména se jedná o využití moderní výpočetní techniky, 

GPS navigace a přenosných tabletů. Výsledky diplomové práce mohou být využity jako 

vzor návrhu vnějších odběrních míst s následnou aplikací do výpočetní techniky. 

Klíčová slova: digitální a mapové podklady, hydraulické ověřování, město Vyškov, vnější 

odběrní místa na vodovodní síti 

ANNOTATION 

Šíbl, Petr. Evaluation of Reliabilityand Efficiency of External Extraction Sites of Water 

Supply System. Diploma thesis. Ostrava: VSB – TU Ostrava, 2014, 57 p.  

The thesis is focused on the issue of the external extraction sites of the public water supply 

system. The introduction deals with a theoretical analysis of the water supply system and 

kinds of external extraction sites. The main body of this work describes a possible design 

of the external extraction sites in the Czech Republic in comparison with the foreign ones. 

The particular design of these sites is adopted in the city Vyškov. Other parts of the thesis 

deal with different methods of the hydraulic verification of the efficiency of external 

extraction sites. In the last part are introduced possibilities of the use of the map and digital 

sources for the fire brigades to help them more efficiently find external extraction sites. 

More specifically, it is focused on the use of modern information communication 

technology GPS navigation and tablets. The results of the thesis might be used as an 

example design of the external extraction sites and further employed in the information 

communication technology.  

Key words: digital and map sources, hydraulic verification, city Vyškov, external 

extraction sites of water supply system 
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Úvod 

 Požární bezpečnost měst a obcí je závislá na dostatečném množství hasební látky. 

K likvidaci požárů se nejběžněji používá voda. Jedná se o základní surovinu potřebnou 

nejen v domácnostech, zemědělství či průmyslu, ale také je nepostradatelným zdrojem pro 

hašení požárů. Toto hasivo patří k nejlevnějším a nejdostupnějším látkám, které je nutné 

pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva při požáru. I přes prvotní množství vody přivezené 

v nádržích cisternových automobilových stříkaček, může nastat situace, že na místě zásahu 

bude potřeba většího množství hasební vody k likvidaci mimořádné události. V tomto 

případě hasiči využívají v zastavěných územích měst a obcí vnější odběrní místa na 

vodovodní síti.  

 Praktické negativní zkušenosti a problémy těchto odběrních míst mě přivedly 

postupně na myšlenku zaobírat se podrobněji touto problematikou. A právě proto první cíl 

diplomové práce se vztahuje ke zjištění současného způsobu výběru odběrních míst na 

vodovodních řadech veřejných vodovodů ve vztahu k potřebám jednotek požární ochrany 

na území města Vyškova. 

 Na základě zjištěných výsledků se v další části práce pokusím o vytvoření návrhu 

nového způsobu výběru vnějších odběrních míst na vodovodní síti. Výběr musí být 

proveden ve spolupráci s vodárenskou společností provozující vodovodní síť  

a Hasičským záchranným sborem kraje. Celková realizace návrhu by měla korespondovat 

s hydraulickými možnostmi distribuční sítě a s potřebami Hasičského záchranného sboru. 

 Hydraulicky kvalitně provedený výběr vnějších odběrných míst je nutné prakticky 

ověřit, protože pouze teoretická úvaha nad daným problémem není dostatečná. Proto se 

v další části práce zaměřím na hydraulické ověření vytipovaných hydrantů na vodovodní 

síti ve městě Vyškov. 

 V poslední části práce uvedu současný stav a způsob evidence zdrojů vod pro 

požární účely u jednotek požární ochrany. Precizní zpracování mapových či digitálních 

podkladů je velice důležité pro nalezení požadovaných zdrojů vod v terénu měst a obcí. 

Zejména pak nalezení podzemních a nadzemních hydrantů bývá v zimních měsících 

komplikované. Na základě zjištěných informací navrhnu nový způsob lokalizace vnějších 

odběrních míst. 
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Rešerše  

 Následující kapitola obsahuje základní přehled literatury, zákonů a normativních 

předpisů použitých při psaní diplomové práce.  

 

KROČOVÁ, Šárka. Provozování distribučních sítí pitných vod. 1. vydání. Ostrava:  

VŠB TU Ostrava, 2004, 96 s. ISBN 80-248-0606-1. 

 Publikace se zabývá komplexně distribučními systémy vodovodů pro veřejnou 

potřebu a to od samotných zdrojů vod přes akumulaci a distribuční systémy až do 

jednotlivých spotřebišť k odběratelům. V úvodu je naznačena právní úprava vztažená 

k tomuto tématu. Jsou zde popsána také veškerá rizika spojená s provozováním 

distribučních sítí. Dále se autorka zabývá pravidelnými kontrolami a měřením požárních 

odběrních míst na vodovodní síti. [4] 

 

KROČOVÁ, Šárka. Strategie dodávek pitné vody. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2009, 158 s. 

ISBN 978-80-7385-072-2. 

 Autorka v úvodu uvádí právní rámec zabývající se touto problematikou. Následně 

se zabývá komplexně systémy zásobování pitnou vodou pro obyvatelstvo. Počínaje jakostí 

pitných vod, přes veškerá rizika spojená s provozem distribučních sítí, jako jsou 

mimořádné události, které mohou postihnout provoz a jednotlivé části vodovodní sítě. 

Součástí je krizová připravenost na výše popsané události. V závěru je popsán způsob 

požárního zabezpečení území měst a obcí hasební vodou. [2] 

 

HASÍK, Otakar. Stavby vodovodů a kanalizací. 2. upravené vydání. Ostrava: VŠB TU 

Ostrava, 2009, 134 s. ISBN 978-80-248-1984-6. 

 Jelikož se jedná o skriptum pro fakultu stavební, jsou zde vysvětleny detailně 

jednotlivé prvky veřejného vodovodu a kanalizace. Autor tato vysokoškolská skripta 

rozdělil do dvou základních bloků. První část pojednává o veřejných vodovodech a druhá  

o kanalizacích. Věnuje se zásadám navrhování vodovodní sítě, staveb pro jímání a úpravy 

vody, vodojemů, tlakových poměrů v síti a vodovodních přípojek včetně vnitřních 

vodovodů. [6] 
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Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 Jedná se o základní předpis na úseku požární ochrany. Zákon řeší povinnosti 

fyzických, právnických, podnikajících fyzických osob, obecních úřadů, krajských úřadů, 

ministerstev a jiných subjektů souvisejících s požární problematikou. Jsou zde uvedeny 

sankce v případě nedodržení zákona pro všechny výše jmenované. Předpis rozděluje 

jednotky požární ochrany na druhy a kategorie. [14] 

 

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 4. 10. 2012, kterým se stanoví podmínky 

k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 

 Nařízení se vztahuje na všechny obce, provozovatele vodovodů a správce zdrojů 

vod nacházejících se na území Jihomoravského kraje. Tento dokument uvádí obecný 

přehled a definice veškerých zdrojů vod použitelných k požárnímu zásahu. Dále uvádí 

povinnosti vlastníka, uživatele nebo správce vodního zdroje, provozovatele vodovodu pro 

veřejnou potřebu a povinnosti jednotlivých obcí na úseku zabezpečí zdrojů požárních vod. 

 

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou. Praha: Český 

normalizační institut, 2003, 32 s. 

 Tento normativní předpis určuje zásobování požární vodou pro nově budované 

objekty, volné sklady a změny staveb. Dále určuje systém provozních kontrol a údržby pro 

tato zařízení. [11] 

 

ČSN 75 2411. Zdroje požární vody. Praha: Český normalizační institut, 2004, 20 s. 

 Tato norma stanovuje základní zásady pro navrhování vodních zdrojů k zásobování 

požární vodou pro nově zbudované objekty a změny staveb. Je podružná ČSN 73 0873,  

na kterou navazuje. [17] 

 

NFPA. Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants. Quincy: 

Softbound, 2013, 15 s.  

 Tento dokument uvádí doporučení pro označování a klasifikaci hydrantů na 

vodovodní síti ve Spojených státech amerických. V další části řeší problematiku spojenou 

s ověřováním tlakových možností jednotlivých hydrantů. [20] 
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Richtlinie Österreichischer Bundesfeuerwehrverband vom Tage 14. Juli 1998 – Die 

Löschwasserversorgung. 

 Nařízení stanovuje základní pravidla pro určení zdrojů požární vody v Rakousku. 

Zaměřuje se především na hydranty z vodovodní sítě, jejich označování a především 

zkoušení hydrodynamického tlaku s následným určením požadované vydatnosti. [26] 

 

 

 

 

Závěr rešerše 

 Jelikož rozšiřuji svoji bakalářskou práci, neshledal jsem až na Nařízení 

Jihomoravského kraje novou literaturu, která by se zabývala problematikou zdrojů 

požárních vod z veřejné vodovodní sítě v České republice.  

 Z literární rešerše je patrné, že publikační činnost na úseku zajištění zdrojů 

požárních vod z veřejné vodovodní sítě a spolupráce vodárenských společností  

s jednotkami požární ochrany, až na několik výjimek od paní docentky Kročové, chybí. 

Proto zůstává problematika zajištění těchto zdrojů při požárním zásahu stále nevyřešena. 

Několik studentů se snažilo tento problém vyřešit ve svých závěrečných pracích, otázkou 

ovšem zůstává, nakolik se jejich závěr a návrh na zlepšení situace povedl přenést do praxe. 

 V zahraničí se systém zásobování požární vodou z vodovodní sítě odvíjí především 

od způsobu taktiky nasazení sil a prostředků k likvidaci mimořádné události. Například ve 

Spojených státech amerických jsou v mnoha případech jednotky požární ochrany zcela 

odkázány na tento způsob zásobování požární vodou. Proto míra značení, kontroly  

a jmenovitá vydatnost hydrantů je zcela na jiné úrovni než v České republice. 
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1 Vodovody pro veřejnou potřebu  

Základní funkcí vodovodů pro veřejnou potřebu je zásobování pitnou vodou 

obyvatelstva v požadovaném množství a jakosti. Další nezbytnou úlohou je zabezpečení 

dostatečného množství požární vody jednotkám požární ochrany (dále jen JPO) při 

záchranných a likvidačních pracích. Vodárenské společnosti musí zajistit volný přístup 

k vodovodu a bezplatný odběr vody při požárním zásahu. Legislativně řeší tuto skutečnost 

zákon o vodovodech a kanalizacích. [1] 

Vodovody pro veřejnou potřebu jsou nedílnou a často i jedinou součástí pro 

zásobování požární vodou v zastavěných částech měst a obcí, kde se nenachází jakýkoli 

jiný zdroj požární vody. Může se stát, že další zdroje se na daném území mohou nacházet, 

ovšem v zimních měsících, kdy teplota klesá hluboko pod bod mrazu, jsou volné vodní 

plochy jako požární nádrž, rybník, jezero a řeka zamrzlé, a tudíž je nelze rychle 

k požárnímu zásahu použít. Proto je velice důležité dbát na preventivní kontroly funkčnosti 

a provozuschopnosti požárních odběrních míst na vodovodní síti.  

1.1 Zdroje pitné vody pro vodárenské systémy  

Zásoba vod na území České republiky (dále jen ČR) je zcela odkázána na dešťové 

srážky. Z geografického pohledu je ČR střechou Evropy a z tohoto důvodu musíme vodu  

v co největší možné míře zadržet v umělých vodních nádržích (přehrady, jezera, rybníky, 

atd.) a v reliéfu terénu. Cílem vodohospodářů je zachytit na co nejdelší časový úsek 

povrchový odtok vody. Srážky jsou během roku nerovnoměrné, proto je důležité regulovat 

odtok vody zejména v bezdešťovém období. Pomocí infiltrace srážkových a povrchových 

vod se zvyšuje nasycenost podzemních vodních zdrojů. Pro vodárenské účely lze využít 

dvojích zdrojů pitných vod na území ČR, a to povrchové a podzemní. Zvláštní skupinu 

tvoří prameny, které přirozeně vyvěrají na povrch území a tvoří tak přechodný typ mezi 

podzemním a povrchovým zdrojem vody. [2] 

 K ochraně jakosti, vydatnosti a zdravotní nezávadnosti povrchových či podzemních 

vod využívaných pro zásobování pitnou vodou slouží pásma hygienické ochrany. Tato 

pásma se vztahují na zdroje o vydatnosti 10 000 m
3
 za rok a zdroje podzemních vod 
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využitelných pro výrobu kojenecké balené vody. Veškeré úpravy velikosti ochranného 

pásma může změnit vodoprávní úřad. [3] 

 Tato pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k přímé ochraně 

vodního zdroje, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje  

na územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k jeho ohrožení. [3] 

o ochranné pásmo I. stupně: 

o vodárenské nádrže určené výhradně pro zásobování pitnou vodou – v místě 

maximálního vzdutí hladiny 

o ostatní vodárenské nádrže – minimálně 100 m od odběrného zařízení 

o podzemní zdroje vod – minimálně 10 m od odběrného zařízení 

o ochranné pásmo II. stupně: 

o vnitřní – je závislé na depresním kuželu v okolí odběru vody 

o vnější – zahrnuje vliv okolí a charakter území 

1.1.1 Podzemní zdroje 

 Dle zákona o vodách se jedná o vody přirozeně se vyskytující pod zemským 

povrchem v přímém styku s horninami. Za tyto vody se považují také vody protékající 

podzemními drenážními systémy a vody ve studních. [3] 

 Podzemní zdroje jsou přednostně využívány k zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou. Výhodou těchto vod je téměř stálá jakost, takřka neměnné fyzikálně chemické 

vlastnosti a minimální množství organických látek. Lze s nimi počítat jako s náhradními 

zdroji pro nouzové zásobování. [2] 

1.1.2 Povrchové zdroje 

 Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu. 

Tento charakter neztrácejí ani v případě, kdy protékají přechodně zakrytými úseky, 

přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. Definice dle 

zákona o vodách. [3] 

 Povrchové zdroje představují hlavní část vodních zdrojů na území ČR. Zajišťují 

zásobování vodou pro energetiku, průmysl, zemědělství a obyvatelstvo. Pro jednotlivá 

povodí a následně vodárenské systémy je nevýhodou jejich zhoršená jakost, možnost 
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náhlého plošného či bodového znečištění a nutnost provádět úpravu vod před její 

akumulací (oproti podzemním zdrojům). V ČR se k těmto zdrojům pitné vody využívá 

převážně údolních nádrží. Důležitým faktorem k udržení jakosti vody je teplota, jejíž 

hodnota má podstatný vliv na tvorbu organických látek a změnu fyzikálně chemických 

vlastností. Na základě měnící se teploty je důležité konstruovat vodárenské objekty tak, 

aby bylo možné odebírat vodu požadované kvality. Zpravidla se jedná o tři výškové 

úrovně. [2] 

 

Zhodnocení významu zdrojů pitných vod pro požární účely 

 Může nastat situace, kdy dojde z jakéhokoliv důvodu ke zhoršení jakosti surových 

vod. Tímto je distribuční síť zcela vyřazena z provozu, nebo je jen částečně omezena její 

funkčnost. V takových případech musí vodárenské společnosti ihned zastavit dodávku 

vody do distribučního systému. Pokud je spotřebiště odkázáno na jeden zdroj vody, zbývá 

k dispozici pouze zásoba uložená v jednotlivých akumulacích. Po vyčerpání i těchto zásob 

je ovšem spotřebiště zcela bez dodávky pitné vody. Nesmírnou výhodu mají ta spotřebiště, 

která jsou napájena alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů pitné vody. V případě 

odstavení jednoho zdroje další zásobují spotřebiště bez omezení.  

 Z požárního hlediska je velice důležité znát problematiku spojenou s typem 

vodního zdroje. Vodárenské společnosti musí podávat informace o přerušení dodávky 

pitné vody do spotřebiště a JPO by z těchto důvodů měly znát alternativní zdroje vody 

využitelné k hašení požárů, které by případně eliminovaly nedostatek vody při požárním 

zásahu. Lze předpokládat i přímé využití povrchových či podzemních zdrojů pitných vod. 

Požární vodu lze čerpat pomocí různých čerpadel a dopravit potřebným množstvím hadic 

přímo na požářiště (dálková doprava vody) nebo přečerpáním do cisternových 

automobilových stříkaček (dále jen CAS) a následnou dopravou vody na místo zásahu 

(kyvadlová doprava vody). V obou případech je zásobování vodou náročné a důležité je 

zajištění dostatečného množství sil a prostředků (dále jen SaP). 

1.2 Distribuční systémy pitných vod 

 Jedná se o soubor technologického a rozvodného zařízení, která mají za úkol 

dopravit pitnou vodu v požadované kvalitě a tlaku z úpravny vod k odběrateli ve 
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spotřebišti. K jednotlivým prvkům systému patří vodojemy, přivaděče, rozvodné 

vodovodní řady, přečerpávající a tlakové stanice, vodovodní přípojky, technologické a 

ovládací armatury. [4] 

 I když je distribuční systém primárně určen pro zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou, musí mít na paměti již jeho projektanti i sekundární úlohu, a to zabezpečení požární 

vodou území zastavěných měst a obcí. Na obrázku 1 je znázorněn příklad distribučního 

systému s více zdroji.  

 

Obrázek 1: Distribuční systém se dvěma zdroji vody [5] 

 

 Vodárenské soustavy lze dělit podle jednotlivých kritérií: [6] 

o zákon o vodovodech a kanalizacích: 

o pitná voda 

o ostatní vodovody 

o rozsah zásobovaného území: 

o místní – obecní, městský, účelový, průmyslový 

o skupinový – spojuje několik místních 

o oblastní – spojuje místní i skupinové 

o účel: 

o městské, obecní 

o průmyslové 

o požární 

o zemědělské 

o jakost dodávané vody: 

o pitná 

o užitková 

o pro teplou vodu 
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o hydraulické hledisko: 

o gravitační – zdroj či akumulace položeny výše než spotřebiště, 

hydrodynamický přetlak v síti je určen pouze samospádem a nelze ho 

manuálně měnit 

o výtlačný – zdroj či akumulace položeny níže než spotřebiště, 

hydrodynamický tlak v síti lze měnit v závislosti na potřebě pomocí 

čerpadel 

o kombinovaný – kombinace výše zmiňovaných 

1.2.1 Akumulace vody  

 K akumulaci vod slouží vodojemy (dále VDJ). Jedná se o vodotěsné, stropem 

zakryté nádrže. Jsou izolované proti vnějším klimatickým vlivům a proti znečisťování 

zvenčí. Patří k základním prvkům distribuční sítě a stěžejní funkcí je zajištění plynulosti 

dodávky vody do spotřebiště. [9]  

 Plní několik funkcí: [7] 

o vyrovnávají rozdíl průtoku vody mezi rovnoměrným přítokem ze zdroje a 

nerovnoměrným odběrem vody odběratelů ve spotřebišti 

o vytvářejí zásobu vody pro případy poruchy na přivaděči či nepoužitelnosti vodního 

zdroje 

o tvoří zásobu vody pro požární účely 

o mohou zabezpečovat dostatečný hydrostatický a hydrodynamický přetlak ve 

vodovodní síti 

 Typy vodojemů lze dělit podle: [9] 

o účelu: 

o akumulační 

o vyrovnávací 

o spotřební 

o požární 

o umístění: 

o čelní 

o ve spotřebišti 

o koncové 
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o konstrukce: 

o podzemní 

o nadzemní 

o věžové 

o použitého materiálu: 

o železobetonové 

o ocelové 

o kombinované 

  

 Objem vody ve VDJ zcela závisí na jeho účelu. Pokud má VDJ více funkcí, stanoví 

se celkový objem součtem jednotlivých požadovaných objemů. Výpočet například  

u zásobovacího VDJ: [8] 

o celkový objem = vyrovnání rozdílu mezi přítokem a odběrem + zásoba požární + 

zásoba pro případ poruchy 

o obvykle se navrhuje na 60 % až 80 % maximální denní potřeby vody 

 Je zřejmé, že již při návrhu akumulace VDJ se počítá s částí jeho objemu pro 

požární účely. V naprosté většině případů celkový objem VDJ stačí k pokrytí potřeby 

obyvatelstva současně s požárními odběry. V minulosti se ovšem stalo, že požární zásah si 

vyžádal tolik vody, že JPO vyčerpaly veškerou akumulaci, a tím došlo k přerušení dodávky 

pitné vody do spotřebiště a vodárenské společnosti vznikla škoda, které se jistě dalo 

předejít. Proto je důležitá informovanost obou subjektů již při prvních odběrech vody 

určené k hašení z veřejné vodovodní sítě.  

1.2.2 Čerpací a redukční stanice 

 Pokud VDJ nestačí k naplnění požadovaných hydraulických poměrů ve vodovodní 

síti, je třeba do takové tlakově nevyhovující sítě zařadit prvky jako čerpací nebo redukční 

stanice. Jak je z názvu patrné, čerpací stanice zvyšuje vstupní tlak na požadovanou 

hodnotu a naopak redukční stanice vstupní tlak snižuje. V závislosti na dimenzi potrubí a 

potřebné změně rozdílu tlaku se zřizují tyto stanice v odpovídajících rozměrech – 

podzemní šachty či nadzemní budovy. Při menších průtocích stačí do stávající vodovodní 

sítě zařadit jen odpovídající technologický prvek bez jiných stavebních změn. [6] 
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1.2.3 Potrubní systémy 

 Z hlediska funkce můžeme rozdělit trubní systém do tří základních skupin.  

 A) Přivaděče, pomocí kterých se přivádí voda ze zdroje, případně úpravny vod  

do VDJ. Přivaděč má zásadní vliv na jakost vody v celém distribučním systému. Je potřeba 

použití vhodného materiálu potrubí a volba optimální dimenze. Naddimenzování přivaděče 

způsobuje pokles proudění rychlosti tekutiny, a tím dochází ke zhoršení kvality vody a 

současně s nevhodnou volbou materiálu i k vnitřním inkrustacím. V opačném případě se do 

vodojemu či spotřebiště nedostává dostatečného množství pitné vody. Přivaděče se 

zpravidla konstruují z oceli a v minimální jmenovité světlosti (dále jen DN) 500 mm.  

U menších průměrů může být použita i litina či plast. [4] 

 B) Vodovodní řady. Slouží k přímému rozvodu pitné nebo požární vody 

k odběratelům. Tyto řady se dělí dle topologie trubní sítě: [6] 

o větevné – jednotlivé úseky potrubí spojené tak, že nevznikají uzavřené 

plochy, menší délka sítě 

o okruhové – propojené úseky tak, že vytvářejí uzavřené okruhy, 

minimalizuje se přerušení dodávky vody při poruše na některém řadu 

o kombinované – kombinace výše zmiňovaných 

 Pro stavbu vodovodních řadů se používá většinou litina a plast. Jsou velice 

náchylné k udržení požadované nepřetržité dodávky a jakosti pitné vody. Záleží zejména 

na typu trubní sítě. Větevná část patří k nejrizikovějším. Hlavní příčinou bývá 

předimenzovanost a časté poruchy na vodovodních řadech. [4] 

 C) Vodovodní přípojky. Jedná se o samostatnou stavbu tvořenou úsekem od 

odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, pokud tento není řazen, pak až k vnitřnímu 

uzávěru vody. [1] 

 Při vhodné konstrukci vodovodních přípojek není rozhodující použitý materiál  

– plast nebo litina. U objektů s důležitým významem (nemocnice) je třeba montáž alespoň 

dvou vodovodních přípojek z různých stran. [4] 
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1.3 Hydraulika vodovodních sítí a její význam pro požární odběry vody 

Účelem navrhování vodovodů je jejich hydraulicky správné a hospodárné 

dimenzování průměrů potrubí pro zajištění potřebného průtoku a tlaku v průběhu dne ve 

spotřebišti. Výše zmiňované souvisí zejména s ekonomickou stránkou vodárenské 

společnosti a s neméně důležitou jakostí pitné vody. Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. nesmí 

převyšovat maximální povolený přetlak hodnotu 0,6 MPa a v odůvodněných případech  

0,7 MPa [10]. Při vyšších tlacích dochází k výraznému narůstání ztrát vody v trubních 

sítích, případně vysoký přetlak může vést až k závažným poruchám na distribuční síti a 

v neposlední řadě by mohlo dojít ve spotřebišti k poškození jednotlivých spotřebičů 

odběratelů. Vyhláška také stanovuje nejnižší dovolený hydrodynamický přetlak v rozvodné 

síti, který činí hodnotu 0,15 MPa v místě vodovodní přípojky u zástavby do dvou 

nadzemních podlaží a 0,25 MPa při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží [10]. Nízký tlak 

způsobuje nedostatečné zásobování spotřebiště pitnou vodou a v kombinaci s kovovým 

materiálem trub dochází také k vnitřní inkrustaci potrubí, případně armatur na vodovodní 

síti. Vnitřní inkrustací se mimo jiné zužuje průměr jednotlivých trub sítě a klesá potřebná 

vydatnost. Přijatelná hodnota přetlaku se pohybuje v rozmezí 0,35 MPa – 0,45 MPa, a to 

z důvodu dostatečného zásobování spotřebiště pitnou vodou, která v průběhu toku 

potrubím nemění svoji kvalitu. [11] 

Z požárního hlediska určuje podmínky pro zásobování požární vodou  

ČSN 73 0873. Podle zmíněné normy v závislosti na typu odběrního místa z vodovodní sítě 

souvisí potřebný přetlak a vydatnost. Hydranty (podzemní či nadzemní) musí splňovat 

v nejnepříznivějším místě tlakovou podmínku alespoň 0,2 MPa. Výtokové stojany mají 

požadovanou vydatnost nejméně 35 l/s a plnicí místa 60 l/s. Aby vodovodní řady splnily 

tyto podmínky, je třeba je vhodně a hlavně dostatečně dimenzovat s ohledem na denní 

potřebu vody a vliv stáří daného řadu. [11] 

Je složité v průběhu životnosti distribuční sítě udržet stálé hydrodynamické 

podmínky, proto musí vodárenské společnosti neustále kontrolovat její aktuální stav a 

průběžně rekonstruovat dané sítě. V závislosti na změnách územního plánování obcí musí 

vodárenské společnosti přizpůsobovat výstavbu nových distribučních sítí, případně části 

vodovodních řadů a potřebné rekonstrukce těch současných [12]. Vždy je třeba posoudit a 
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zohlednit funkci nového vodovodního řadu pro dané území v závislosti na charakteru 

území, výstavby a zejména na požárním nebezpečí. 

1.3.1 Tlaková pásma na vodovodní síti 

 Z hlediska udržení požadovaného hydrodynamického tlaku a ideálního 

ekonomického provozu je vhodné dělit vodovody pro veřejnou potřebu na tlaková pásma. 

Jedná se často o nutné rozdělení spotřebiště na území o požadovaném přetlaku dle 

vyhlášky č. 428/2001 Sb., protože spotřebiště jako celek nesplňuje parametry dané 

zmiňovanou vyhláškou. V současnosti je trend vodárenských společností snižovat 

hydrodynamický tlak ve vodovodní síti směrem ke spodním povoleným hodnotám. Důvod 

je jednoduchý, klesají ztráty a eliminuje se riziko vznikajících poruch na vodovodních 

řadech vlivem vyššího tlaku. Proto u členitých území dělí vodárenské společnosti 

spotřebiště na jednotlivá tlaková pásma, kde u každého z nich udržují přetlak okolo dolní 

přípustné hranice. [2] 

 Druhotnou výhodou pro vodárenské společnosti, ovšem prioritní pro JPO, je 

zlepšení zabezpečení požární vodou zastavěné území měst a obcí. Pomocí tlakových pásem 

mají vodárenské společnosti možnost zvedat tlakovou hladinu pouze v určitých částech 

sítí, a tím zvýšit vydatnost jednotlivých odběrních míst umístěných v daném tlakovém 

pásmu. Výhoda je ta, že oproti celému spotřebišti se zvýší tlak pouze pro určitou a přesně 

potřebnou jeho část, případně je možné potřebná tlaková pásma vzájemně propojit. 

Vodárenským společnostem nevznikají díky tomuto dělení tak velké provozní ztráty. [2] 

1.3.2 Ztráty vody 

 V distribučních systémech vodovodů pro veřejnou potřebu jsou ztráty pitné vody 

trvalou součástí provozu. Problematika spojená se snižováním těchto ztrát patří 

k základním úkolům vodárenských společností. I když ztráty jsou obecně negativně 

chápany pro svoji ekonomickou stránku věci, pro udržení potřebné jakosti vody mohou mít 

u předimenzovaných vodovodních řadů své klady. Je ovšem třeba mít na paměti, že tyto 

klady jsou nepatrné oproti velkým ekonomickým ztrátám, a mnohem lepší řešení je 

vodovodní řad redimenzovat, případně ho rekonstruovat.  [4]  
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 Ztráty vody v distribučních systémech se nedají zcela odstranit, lze je pouze 

eliminovat na přijatelnou míru. V následující tabulce 1 je uveden vývoj ztrát vody 

v potrubí od roku 2000 v ČR dle Českého statistického úřadu. 

Tabulka 1: Vývoj ztrát vody ve vodovodní síti ČR [13] 

 

 Jak je z tabulky patrné, trend snižování ztát vody se v průběhu let postupně zvyšuje 

a ztráty klesají. Otázkou zůstává, do jaké míry je tento stav způsoben rekonstrukcí sítě a do 

jaké míry má vliv snižování přetlaku sítě k dolní povolené hranici. Druhá varianta má 

negativní vliv pro spotřebitele a v neposlední řadě i pro JPO v souvislosti se zabezpečením 

dostatečného množství požární vody pro zastavěná území. 

1.3.3 Ověřování hydraulické účinnosti odběrních míst na vodovodní síti 

 V praxi se mnohokrát prokázalo, že pouze teoretická úvaha nad vhodným odběrním 

místem z vodovodů pro veřejnou potřebu nestačí, a že JPO často velmi zdlouhavě hledaly 

alespoň částečně funkční hydrant, nemluvě o dostatečné vydatnosti. 

 Je třeba, aby vodárenské společnosti a JPO spolupracovaly již při výběru vhodných 

odběrních míst a následně, aby se oba subjekty podílely na pravidelném ověřování 

hydraulické účinnosti těchto míst. Spolupráci je vhodné zahájit již ve fázi přípravy na 

rozmístění odběrních míst na území obce či města. Pracovníci vodárenských společností 

znají problematiku spojenou s hydraulikou konkrétního vodovodního řadu dané obce a 
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mohou poradit příslušníkům Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) nebo členům 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen JSDH) při optimalizaci zabezpečení 

požární vodou na daném území. V ideálním případě by dal HZS nebo JSDH obce podnět 

vodárenské společnosti k ověření hydraulických parametrů u vytipovaných odběrních míst, 

ta by je následně proměřila na různé zátěžové stavy a výsledky odeslala zpět HZS či JSDH 

obce. V případě, že tato místa nesplňují požadavky, pak sama společnost navrhne 

hydraulicky vhodná odběrní místa v nejbližší lokalitě. [16] 

 Výše uvedené může do budoucna zamezit vzniku rizika z nedostatku požární vody 

na místě zásahu vlivem nízkého hydrodynamického tlaku či samotnou funkčností 

odběrních míst. 
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2 Zdroje požární vody 

 I když si JPO přivezou k zásahu vodu v nádržích svých CAS, může nastat situace, 

že tato zásoba nestačí k likvidaci mimořádné události (dále MU). Poté JPO musí zajistit 

použitelný zdroj požární vody v blízkosti místa zásahu, pomocí kterého bude zabezpečena 

nepřetržitá dodávka tohoto hasebního média na místo zásahu.  

 Dle zákona o požární ochraně (dále jen PO) musí každá obec vydat požární řád 

obce a každý kraj nařízení, pomocí kterého se stanoví zabezpečení zdrojů požární vody, a 

tyto zdroje se následně určí [14]. Podrobnosti o konkrétní podobě řádu či nařízení kraje,  

ve kterém se mimo jiné musí uvést přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky 

jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody, uvádí nařízení vlády  

č. 172/2001 Sb. [15].   

 Zdroje požární vody se dělí dle ČSN 75 2411: [17] 

o zdroj přirozeného původu – zdroj původně nebyl vybudován pro požární účely 

(řeka, potok, rybník, jezero) 

o víceúčelový zdroj – kromě jiného účelu slouží také k požárním účelům (studny, 

koupaliště, bazény, rybníky, jezera, přehrady, vodovody pro veřejnou potřebu)  

o umělý zdroj – vybudován výhradně pro požární účely (požární vodovod, studna, 

nádrže) 

 Ke všem typům zdrojů požární vody musí být zajištěn nepřetržitý volný příjezd pro 

mobilní požární techniku (dále jen MPT). V ideálním případě by požární voda měla 

pocházet ze zdrojů přirozeného původu, případně víceúčelového zdroje. Z umělých zdrojů 

pak jen tehdy, není-li k dispozici ani jeden z výše jmenovaných zdrojů. [17] 

 Vše vyplývá z podstaty ekonomické stránky věci. Jakákoliv jiná voda než voda 

z vodovodů pro veřejnou potřebu je podstatně levnější, protože nepodstoupila žádnou, 

eventuálně jen mírnou jakostní úpravou. Proto MU je výhodné likvidovat právě vodou 

z přehrad, rybníků, řek a díky tomu vodárenským společnostem nebudou vznikat 

nežádoucí škody při odběru požární vody z distribuční sítě. Voda přirozeného původu má 

svoji velkou nevýhodu, a to je právě nedostatečná kvalita. JPO proto po každém zásahu, 

kde používali jinou vodu než pitnou, musí proplachovat své CAS, aby nedošlo k poškození 
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armatur vlivem zhoršené kvality vody v nádrži. Vždy na závěr požárního zásahu se naplní 

nádrže CAS jakostní vodou z veřejné vodovodní sítě. 

 Předmětem diplomové práce jsou vnější odběrní místa umístěná na veřejné 

vodovodní síti a jejich využitelnost k požárním účelům. Tato odběrní místa se nachází na 

otevřených prostranstvích a svým charakterem chrání i několik objektů zároveň. Do této 

skupiny patří podzemní a nadzemní hydranty, výtokové stojany a plnicí místa. Podrobněji 

se této problematice věnuje ČSN 73 0873. [11] 

2.1 Podzemní hydrant 

 Jedná se o armaturu na vodovodní síti, která se nachází pod úrovní terénu a je 

chráněna příslušným poklopem. Umístění podzemního hydrantu na vodovodní síť je 

zejména z provozních důvodů (odvzdušnění, odkalení, zkouška hydrodynamického tlaku a 

možné odvodnění vodovodního řadu). Sekundární funkcí těchto hydrantů je možnost 

odebrání požární vody z vodovodní sítě. Na území zastavěných měst a obcí je vysoký 

počet těchto armatur, ovšem většina je určena právě pro provozní potřeby a současná 

použitelnost pro požární účely nepřipadá v úvahu. Další nevýhody podzemního hydrantu 

spočívají v jeho složitém hledání v terénu. Poklopy bývají často zasypané, nepřesně 

označené či vůbec neoznačené a s kombinací nevhodného umístění v terénu (vozovka, 

parkoviště) je nemožné toto odběrní místo nalézt. Nemluvě o nutnosti použití hydrantové 

nástavce, kdy se také stává, že je poškozen zázubec na armatuře a hydrantový nástavec 

nelze připojit. Z důvodu vyšší bezpečnosti vodovodní sítě (v případě poruchy na uzavírací 

armatuře hydrantu) jsou instalovány předřazená šoupata, která jistí uzavření přívodu vody 

do armatury samotné. Na obrázku 2 je znázorněn pohled 

a řez podzemním hydrantem. Obrázek 3 zobrazuje 

nemožnost použití těchto odběrních míst v terénu obcí. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Pohled a řez podzemním hydrantem [18] 
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Obrázek 3: Fyzický stav a umístění podzemních hydrantů v intravilánech obcí 

2.2 Nadzemní hydrant 

 Osazování nadzemních hydrantů na vodovodní řady vodovodů pro veřejnou 

potřebu je z pohledu vodárenských společností především z důvodu zabezpečení požární 

vodou. Hydrant je umístěn nad úrovní terénu, a tudíž je relativně snadné ho zpozorovat. 

Další výhodou je, že se musí osazovat na vodovodní řady pouze tam, kde nebude tvořit 

překážku silničního či jakéhokoliv jiného provozu, a tím se stává trvale fyzicky 

použitelným pro potřeby JPO. Existuje předpoklad, že pokud je nadzemní hydrant 

instalován na vodovodní řad, měl by mít při požárním odběru dostatečný hydrodynamický 

přetlak a potřebnou vydatnost. Na rozdíl od podzemních hydrantů odpadá nutnost 

instalovat hydrantový nástavec, a zrychlí se tak samotný čas přípravy pro odběr vody. 

Nevýhodou je snad jen vyšší pořizovací cena, která však v porovnání s uchráněnými 

hodnotami při MU, kdy je zajištěno včasné a dostatečné množství požární vody, se stává 

nepatrnou. 
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 Mezi základní typy nadzemních hydrantů patří objezdový a statický. Objezdový 

hydrant má výhodu oproti statickému takovou, že při nárazu (např. dopravním 

prostředkem) se odlomí jen nadzemní část armatury v předem určených místech. 

Vodovodní potrubí se díky tomuto systému nepoškodí a po opravě nadzemní části se stává 

hydrant opět funkčním. Na obrázku 4 je zobrazen příklad nadzemního hydrantu včetně 

jeho řezu. 

 

Obrázek 4: Pohled a řez nadzemním hydrantem [18] 

2.3 Požární výtokový stojan 

 Tato vodovodní armatura je definovaná ČSN 73 0873 jako nadzemní výtoková 

armatura z vodovodního řadu ukončená hadicovou spojkou, která umožňuje přímé 

napojení sacích požárních hadic o průměru 110 a 125 mm. Jmenovitá světlost potrubí, na 

které je vhodné výtokový stojan instalovat, se doporučuje alespoň 250 mm. S touto 

dimenzí souvisí požadovaná vydatnost, která byla stanovena také výše zmiňovanou 

normou na 35 l/s. [11] 

 Z hlediska kvalitního zabezpečení požární vodou zastavěná území obcí a měst by 

bylo vhodné osazovat vodovodní potrubí vodovodů pro veřejnou potřebu výtokovými 

stojany. Jeho vydatnost by výrazně snížila dobu plnění CAS a pomohl tímto způsobem při 

likvidaci MU. Prozatím má tato armatura zastoupení zejména u průmyslových či jiných 

rozsáhlých areálů, kde výborně plní svoji funkci. Na obrázku 5 je zobrazeno schéma 

výtokového stojanu. 
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Obrázek 5: Schéma výtokového stojanu [11] 

2.4 Plnicí místo 

 Dle ČSN 73 0873 se jedná o nadzemní výtokovou armaturu na vnějším vodovodu, 

která umožňuje plnění nádrží MPT pomocí horního otvoru. Minimální požadavek na 

vydatnost plnicího místa je 60 l/s, což představuje potřebu dimenze vodovodního potrubí 

nejméně 300 mm. Z hlediska konstrukce armatury (obrázek 6) je zcela nemožné, aby byla 

osazována na vodovodní řady vodovodů pro veřejnou potřebu. Plnicí místo se buduje 

zpravidla v rozsáhlých průmyslových areálech. [11] 

 V průběhu let při pořizování nových CAS pro HZS ČR zřejmě nastala 

v požadavcích na konkrétní podobu této požární techniky chyba, protože na střeše 

nástavby CAS zcela chybí dané místo pro plnění pomocí horního otvoru.  Naštěstí při 

nákupu další MPT již tento nedostatek byl odstraněn, a JPO tak mohou využívat i tento 

zdroj požární vody. Obrázek 7 zachycuje vývoj horní části nástavby v průběhu let.  
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Obrázek 6: Schéma plnicího místa [11] 

 

Obrázek 7: Nástavba MPT bez a s horním otvorem pro plnění 

2.5 Způsob označování odběrních míst na vodovodní síti 

 Aby JPO při průzkumu odběrních míst byly úspěšné, je třeba mít funkční systém 

označování těchto míst. Následující kapitoly řeší rozdíl mezi značením v ČR a různých 

státech světa. 

2.5.1 Česká republika 

 Podrobně problematiku řeší ČSN 75 5025. Norma určuje zásady pro tvorbu a 

používání orientačních tabulek pro označení polohy armatur ve veřejné vodovodní síti. 

Sekundárním účelem je sjednocení způsobu označování armatur pro jejich následnou 

rychlou a spolehlivou orientaci v terénu. [19] 
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 Orientační tabulky se umísťují v zastavěném území na zdi budov, případně na ploty 

ve výšce 1,6 až 2 m. Ve volném terénu se umísťují na sloupky s bílými a modrými pruhy 

co nejblíže armatuře, kterou označují. [19] 

 Obecně lze říci, že veškeré tabulky označující vodovodní armatury (šoupátko, 

ventil či kohout) jsou modré barvy. Výjimku tvoří pouze zařízení určené pro zásobování 

požární vodou (např. hydranty), které mají barvu červenou. V praxi se používají dva typy 

tabulek. Typ A – velká tabulka pro uzávěry, šachty a hydranty a typ B – malá tabulka, 

která je určena pro vodovodní přípojky. Obrázek 8 ilustruje praktickou ukázku značení 

orientační tabulkou typu A v terénu města.  [19] 

 

Obrázek 8: Princip a praktická ukázka správné a špatné orientační tabulky hydrantu 

 Do levého horního okénka se vkládají písmena dle druhu armatury (H – hydrant,  

S – šoupátko). Systém číslic, podle kterého lze určit DN potrubí, je uveden v tabulce 2. 

V dalších třech oknech se nachází číslice určující vzdálenost tabulky od vodovodní 

armatury zaokrouhlené na jedno desetinné místo. [19] 

Tabulka 2: Systém značení DN potrubí  

Značení v okénku Reálná DN [mm] 

01 – 09 10 – 90 

10 – 90 100 – 900 

1 + prázdný znak 1000 

11 – 19 1100 – 1900 
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2.5.2 Spojené státy americké 

 Ve Spojených státech amerických (dále jen USA) vydala Národní asociace požární 

ochrany (dále jen NFPA) dokument číslo 291: Doporučený postup pro zkoušení průtoku a 

značení požárních hydrantů. V právních předpisech nebyla prozatím vydána žádná 

legislativní nařízení, která by tuto problematiku řešila. 

 Cílem dokumentu je zřetelné a nepřehlédnutelné značení požárních hydrantů na 

území zastavěných měst. V terénu lze při projíždění ulicemi narazit na modré reflexní 

značení, které se vyskytuje u středového pruhu. Toto značení signalizuje, že se hydrant 

nachází na kolmici od této značky směrem k okraji vozovky na straně jízdního pruhu,  

ve kterém je značka umístěna. Tamním hasičům tento způsob značení pomáhá zejména 

v místech, kdy zaparkovaná auta u kraje vozovky zastíní hledaný hydrant. Na obrázku 9 je 

uveden příklad tohoto značení ve vozovce. [20] 

 

Obrázek 9: Značení hydrantu ve vozovce ve dne a v noci v USA [20] 

 Samotné značení hydrantů pro požární účely je dle barevného rozlišení. Základní 

barvou pro označení těchto odběrních míst je chromově žlutá. NFPA nechala v platnosti i 

již používané barvy, a to bílou, jasně červenou a stříbrnou. Dále si tato asociace uvědomuje 

funkční rozdíly mezi městskými a ostatními vodovody. Proto je také důležité ostatní 

vodovodní řady barevně odlišit. NFPA stanovila pro tento systém fialovou barvu. Další 

barevné dělení je podle průtoku při 20psi (cca 1,4 bar) a platí pro krycí víčka hydrantů. 

Barva horní části hydrantů je závislá na provozním přetlaku vodovodní sítě v tomto místě. 

Barevné rozdělení dle průtoků a tlaků znázorňuje tabulka 3. [20] 
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Tabulka 3: Rozdělení hydrantů v USA dle průtoků a tlaků 

Třída 
Vydatnost Tlak 

Barva 
GPM l/min psi MPa 

C méně než 500 méně než 1893 do 50 do 0,35 červená 

B 500 – 999 1894 – 3781 50 – 120 0,35 – 0,83 oranžová 

A 1000 – 1499 3782 – 5674 nad 120 nad 0,83 zelená 

AA 1500 a vyšší 5675 a vyšší - - světle modrá 

 Hydranty dimenzované na méně než 20 psi (1,4 bar) by měly mít jmenovitý tlak 

napsán přímo v jeho horní části. Na stejném štítku by bylo vhodné umístit i údaj  

o jmenovité kapacitě. Požární hydranty, které jsou trvale nefunkční, by měly mít všechny 

viditelné části natřeny černou barvou a ty, které jsou dočasně nepoužitelné, označit 

přiměřeným způsobem jejich stavu. Ukázky jednotlivých barevných variací jsou zobrazeny 

na obrázku 10. [20] 

 

Obrázek 10: Ukázka značení požárních hydrantů v USA [20] 

2.5.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 Veškeré hydranty musí být označeny tabulkou, včetně požadovaných údajů. 

Zmiňovaná tabulka je zobrazena na obrázku 11. Systém umístění této identifikační tabulky 

v terénu je podobný jako v ČR – mohou být instalovány na ploty, domy, sloupy veřejného 

osvětlení, a pokud tento způsob není z jakéhokoliv důvodu možný, použije se pomocné 

tyče. Tabulka se může doplnit šipkou, která ukazuje směr umístění požárního hydrantu. 

[21] 



25 

 

 
Obrázek 11: Značení požárních hydrantů ve Spojeném království [21] 

2.5.4 Rakousko, Německo 

 V těchto zemích je principielně téměř totožný systém značení požárních hydrantů 

na vodovodní síti jako v ČR. Na orientační tabulce je popsána vzdálenost a dimenze 

vodovodního potrubí, na kterém je hydrant umístěný. Na obrázku 12 je zobrazeno tamní 

používané značení. [22] 

 

Obrázek 12: Značení požárních hydrantů v Rakousku a Německu [22] 
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3 ORP Vyškov 

 Město Vyškov leží na území Jihomoravského kraje přibližně 30 km 

severovýchodně od krajského města Brna. Nyní již bývalé okresní město leží na rozmezí 

Drahanské vrchoviny, Litenčických vrchů a Hornomoravského úvalu na řece Hané. 

V dnešní době zaujímá Vyškov rozlohu více než 5 000 ha a dělí se na 14 městských částí 

s celkovým počtem obyvatel okolo 22 000. [27] 

 Dálnice D1 a rychlostní komunikace R46, které obklopují Vyškov z jižní a 

východní strany, dělají město strategicky výhodným z pohledu investorů. Ti našli svá 

uplatnění v rozsáhlých průmyslových zónách vybudovaných na severovýchodním a 

jihozápadním okraji města. Mezi další subjekty, které našly své uplatnění na území města, 

patří armáda ČR, která má vybudovaný rozsáhlý výcvikový areál ve vojenském újezdu 

Březina. Městem vede důležitá železnice mezikrajského významu spojující Brno 

s Přerovem. [27] 

 Zástavba Vyškova je velice různorodá. Od historického centra přes socialistickou 

výstavbu panelových sídlišť až po bytové a rodinné domy. Ve městě je rozvinuta síť 

mateřských, základních, středních škol, učilišť a obecně veškerých služeb (supermarkety, 

čerpací stanice, zimní a fotbalový stadion). Město obklopují polnosti zemědělských 

společností a ze severní strany lesnaté území vojenského újezdu Březina.  

3.1 Popis zásobování pitnou vodou 

 Společnost Vodovody a kanalizace (dále jen VaK) Vyškov provozuje vodovody a 

kanalizace na území okresu Vyškov. Tato společnost je výhradním dodavatelem pitné vody 

právě ve městě Vyškov.  

 Z hlediska zásobování pitnou vodou je třeba rozdělit Vyškov na jednotlivé 

distribuční systémy. Prvním a základním systémem je rozvodná síť pro osm městských 

částí. Do dalších patří ne příliš složité vodovodní řady pro městské satelitní oblasti 

(zbylých šest).  

 Spotřebiště, kterému se budu podrobněji věnovat, je složeno z osmi městských 

částí: Brňany, Dědice, Křečkovice, Nosálovice, Nouzka, Pazderna, Vyškov-město a  
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Vyškov-předměstí. Celé spotřebiště je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu 

Severní větev Vyškov – větev vyškovská. Vodovodní sítě lze vzájemně propojit a tvoří tak 

jeden funkční celek. Hlavními zdroji tohoto skupinového vodovodu jsou vodní nádrž 

Opatovice s úpravnou vody Lhota, zdroj podzemní vody s úpravnou Dědice a zdroje 

podzemní vody bez úpravny Drnovice a Kašparov.  

Úpravna vody Lhota 

 Úpravna vody o výkonu 113 l/s odebírá a upravuje vodu z povrchové vodárenské 

nádrže Opatovice. Tato nádrž je největší vodní plochou (cca 70,50 ha) v okrese Vyškov a 

zároveň podstatnou většinu tohoto území zásobuje pitnou vodou. Zadržuje necelých  

10 000 000 m
3
 vody s výškou hráze 35 m. Surová voda je odebírána jímacím objektem a 

vedena potrubím DN 600 mm do úpravny. Dále je voda rozváděna pomocí přivaděčů do 

jednotlivých spotřebišť na území okresu.  

Úpravna vody Dědice 

 Úpravna se nachází přímo na území města Vyškova. Voda je odebírána ze 

čtyř podzemních vrtů o celkové vydatnosti 52 l/s. Z důvodu zvýšeného množství manganu 

musí být surová voda před akumulací a distribucí upravena.  

Zdroje Drnovice a Kašparov 

 Jedná se o podzemní zdroje vody požadované kvality. Tři drnovické vrty mají 

celkovou vydatnost 35 l/s a kašparovský vrt, který v současné době není používaný a 

slouží pouze jako náhradní zdroj vody, má vydatnost 15 l/s.  

  

 Vlastní zásobování městských částí je celkem z pěti míst. Z toho třikrát gravitačním 

způsobem – úpravna vody Lhota, VDJ Drnovice, VDJ Brňany a dvakrát výtlačným 

způsobem pomocí čerpací stanice v úpravně vody Dědice a automatickou tlakovou stanicí 

u VDJ Dědice. Tabulka 4 uvádí základní přehled objemů nádrží a hodnotu maximální 

hladiny. 
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Tabulka 4: Přehled akumulací pitné vody ve Vyškově 

VDJ objem nádrže [m
3
] maximální hladina [m n. m.] 

Lhota 
1 x 1 100 

2 x 2 500 
315,50 

Drnovice 2 x 1 000 314,50 

Brňany 2 x 150 284,40 

Dědice 2 x 650 254,00 

ATS Dědice 2 x 150 282,00 

 Rozvodná síť je dlouhá necelých 68 km a je rozdělena do čtyř tlakových pásem  

(I, II, IIa a III). Toto rozdělení vzniklo na základě stížností odběratelů na poruchy 

spotřebičů v níže položených oblastech města, kde hydrodynamický tlak dosahoval hodnot 

i 0,75 MPa. Protože vysoké tlakové hodnoty způsobují mimo jiné i vyšší úniky vody 

z vodovodních řadů, rozhodlo vedení vodárenské společnosti o rozdělení spotřebiště na 

výše zmiňovaná tlaková pásma. Tímto způsobem snížila společnost jednak energetickou 

náročnost provozu a zároveň výrazně zvýšila ekonomické úspory provozu. Na obrázku 13 

je znázorněn vývoj ztrát vody ve vodovodní síti na území města Vyškova v průběhu 

posledních 14let. 

 

Obrázek 13: Vývoj ztrát vody na území města Vyškova 
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 Pro zásobování I. tlakového pásma se využívá úpravna vody Dědice. Pro 

zásobování horních tlakových pásem II a IIa se využívá voda z vrtů z Drnovic a poslední 

tlakové pásmo III využívá úpravna vody Lhota. 

3.2 Způsob současného výběru vnějších odběrních míst na veřejné 

vodovodní síti 

 Určení zdrojů vod na území Jihomoravského kraje (dále jen JMK) se věnuje 

Nařízení JMK, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů. 

Toto nařízení určuje jednotlivým obcím v kraji povinnost stanovit zdroje požárních vod  

v požárním řádu obce. [29] 

 ORP Vyškov ve svém Požárním řádu stanovuje přehled zdrojů vod určených 

k požárním zásahům a podmínky k zajištění jejich trvalé použitelnosti. Mezi určené zdroje 

patří jako prioritní odběrní místa vodovodů pro veřejnou potřebu, dále rybník Kačenec a 

řeka Haná s vytipovanými čerpacími stanovišti. Město zpracovává a udržuje v aktuálním 

stavu plán města s vyznačenými zdroji požární vody. Tento dokument je uložen 

v dokumentaci požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) 

města. [28] 

 Jelikož vedení obce má spoustu jiných, pro chod obce důležitých povinností, často 

tento úkol připadá na velitele JSDH. Konkrétně ve Vyškově je zástupce města na úseku PO 

a velitel JSDH tatáž osoba. Tento systém má nesporné výhody v organizaci zabezpečení 

PO na území města. 

 Konkrétní postup výběru odběrních míst na veřejné vodovodní síti v minulosti na 

území města vůbec neprobíhal. Situace se naštěstí za posledních osm až deset let změnila a 

dále se vyvíjí. Společnost VaK Vyškov postupně buduje na své vodovodní síti nadzemní 

hydranty, které jsou prioritně určeny k hasebním zásahům. První byl vybudovaný před 

požární stanicí HZS JMK a druhý před požární zbrojnicí JSDH města. Zároveň tato 

společnost vybudovala nadzemní hydrant u kruhového objezdu na ulici Tržiště. V praxi se 

snaží JPO využívat přednostně tato odběrní místa, zejména v situaci, kdy se vrací 

z požárního zásahu s prázdnými CAS.  

 Pokud ovšem JPO potřebují doplnit požární vodu v blízkosti místa zásahu, 

spoléhají se na vlastní zkušenosti a používají zejména odběrní místa, která se již 
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v minulosti osvědčila, a od těchto míst se zřídí kyvadlová případně dálková doprava vody. 

Poslední možností je nalezení odběrního místa v přímé blízkosti místa zásahu. Systém 

výběru závisí v tomto případě pouze na nejkratší vzdálenosti od místa MU.  Hasiči jsou 

zcela odkázáni na vlastní zkušenosti, znalost terénu a výborné značení odběrních míst na 

vodovodní síti. Pokud by nalezené hydranty nesplňovaly podmínky (nedostatečná 

vydatnost, porucha, dlouhá doba hledání), bude zřízena kyvadlová doprava vody od 

vytipovaných odběrních míst. 

 Spolupráce mezi JSDH Vyškov a společností VaK Vyškov probíhá na úrovni 

vzájemné informovanosti. Pokud JPO narazí na nefunkční odběrní místo, sdělí tuto 

informaci vodárenské společnosti, která provede opravu tohoto zařízení. 

 Společnost VaK Vyškov používá na svých distribučních sítích z hlediska 

zásobování požární vodou hydranty podzemní a nadzemní. Prioritně k požárním účelům 

slouží nadzemní hydranty. Na veřejném vodovodu se umísťují pouze na místech, kde 

splňují požadovanou vydatnost. Proto se JPO mohou spolehnout na tento typ odběrního 

místa v případě potřeby většího množství požární vody. Podzemní hydranty, jak jsem psal 

v kapitole 2.1, jsou určeny ve většině případů k provozním potřebám. K požárním účelům 

slouží jen podzemní hydranty, které mají předřazeno šoupátko. Tímto způsobem je sníženo 

riziko vzniku nežádoucích úniků vody v případě poruchy na uzavírací armatuře samotného 

hydrantu.  

 Za poslední rok společnost VaK Vyškov provedla výběr hydrantů určených 

k hasebním zásahům. Výběr byl proveden na základě vlastní úvahy tak, aby pokryly svými 

okruhy zastavěné území města. Jednotlivé poloměry okruhů si společnost zvolila dle svého 

uvážení. U podzemních hydrantů je poloměr 200 m a u nadzemních 600 m. Celkový počet 

vybraných hydrantů je dvacet. Výsledná mapa je zobrazena jako samotná Příloha A této 

práce. 

3.3 Zabezpečení požární ochrany  

 Každá obec musí ze zákona o PO zřídit svoji JSDH obce, pokud tak neučiní, nabízí 

ještě zákon alternativu ve zřízení společné jednotky s jinou obcí. [14] Konkrétně město 

Vyškov zřídilo svoji JSDH a zároveň uzavřelo smlouvu o společné jednotce s několika 
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okolními obcemi. Tyto obce přispívají na akceschopnost dobrovolné jednotky města 

Vyškova, která zároveň zajišťuje PO na území dotčených obcí.  

 Dle zákona o PO a vyhlášky o požární represi se stanovuje stupeň požárního 

nebezpečí jednotlivých území obcí. Pomocí těchto stupňů je jednoznačně dáno, kolik JPO 

a za jakou dobu se musí dostavit na místo MU v katastrálním území dané obce. ORP 

Vyškov se řadí díky kritériím do skupiny IIa. Což v praxi znamená, že na území města 

musí zasáhnout 2 JPO do 10minut a 1 JPO do 15minut. Detailní výpočet stupně nebezpečí 

pro město Vyškov je uveden v Příloze B této práce. [14],[30] 

 Výpis z požárního poplachového plánu HZS JMK obsahuje Příloha C této práce. 

Jak je z této přílohy patrné, PO na území města zabezpečuje prioritně jednotka HZS JMK 

z požární stanice ve Vyškově společně s místní JSDH města Vyškova. Jako posilová 

jednotka v prvním stupni požárního poplachu jezdí dobrovolní hasiči z nedalekých 

Drnovic. Krajské operační a informační středisko (dále jen KOPIS) HZS JMK vysílá SaP 

k MU podle Sbírky interních aktů řízení (dále jen SIAŘ) krajského ředitele [33]. Jakékoliv 

odlišnosti od tohoto dokumentu jsou na zvážení operačního důstojníka, který je 

zodpovědný za vyslané SaP. Obecně platí, že pokud při nahlášení požáru jsou vidět z místa 

mimořádné události plameny, okamžitě je vyslán celý I. stupeň požárního poplachu.  

O další potřebě SaP rozhoduje velitel zásahu. Dle statistického sledování událostí za 

posledních pět let došlo ve Vyškově ke sto šedesáti požárům a z toho pouze jeden musel 

být řešen druhým stupněm požárního poplachu. Proto se v této kapitole budu podrobněji 

zabývat stupněm prvním. Celkové množství přivezené vody v nádržích šesti CAS je 

31 800 l. V tabulce 5 je znázorněna doba možného nepřetržitého hasebního zásahu 

v závislosti na celkovém výkonu útočných proudů při vyhlášení celého I. stupně požárního 

poplachu. 
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Tabulka 5:  Vypočtená doba nepřetržitého hašení  

Celkový výkon  

proudů [l/min] 

Doba nepřetržitého  

hašení [min] 

Celkový výkon  

proudů [l/min] 

 

Doba nepřetržitého  

hašení [min] 

 

200 159 700 45 

300 106 800 39 

400 79 900 35 

500 63 1000 31 

600 53 

 Město Vyškov má výhodu oproti jiným zastavěným území, protože na okraji tohoto 

města je vojenský výcvikový prostor, který má zřízenou vojenskou hasičskou jednotku. 

Tato jednotka díky dohodě o spolupráci s HZS JMK může na vyžádání KOPIS vyjet jako 

posilová jednotka mimo vlastní areál, a podpořit tak požární zásah s další přivezenou 

hasební vodou. Technikou, kterou disponuje vojenská hasičská jednotka, jsou zejména  

tři vozidla CAS 32 o celkovém objemu 24 600 l vody. 

  Dle zástavby města, dostupných služeb a doporučené intenzity dodávky hasební 

vody na obvod či plochu požáru v závislosti na charakteru prostoru, kde hoření probíhá,  

by přivezená hasební voda měla postačit k likvidaci podobných požárů, které doposud 

vznikly na území města. [34] Bohužel se na požární prevenci, která předchází vzniku 

požárů, nelze zcela spolehnout, je nutné určit vhodné zdroje požární vody na území města, 

které by pokryly požadovanou potřebu požární vody nad rámec přivezené vody v CAS. 
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4 Návrh vnějších odběrních míst na veřejné vodovodní síti 

 Obecně lze úvodem říci, že tato problematika je velice náročná a problematická. 

Stanovit potřebný počet odběrních míst s požadovanou vydatností a zároveň zaručit jejich 

trvalou provozuschopnost je v podmínkách veřejné vodovodní sítě mnohdy velmi složitý 

proces, který se neobejde bez důkladného zkoumání samotné vodovodní sítě, charakteru 

území a v neposlední řadě také potřeb JPO. Z těchto důvodů by měli při navrhování 

odběrních míst spolupracovat všechny zainteresované subjekty. Zejména pak vodárenská 

společnost (provozovatel a dokonalá znalost vodovodní sítě), JSDH místně příslušné obce 

(mnohdy výborná znalost místopisu, základní požadavky na rozmístění odběrních míst na 

území obce) a místně příslušná požární stanice HZS kraje (cenné připomínky a požadavky 

na rozmístění odběrních míst z hlediska stupně nebezpečí jednotlivých objektů či areálů).  

4.1 Legislativní rámec České republiky 

 V ČR se věnuje oblasti návrhu požárních odběrních míst na vodovodní síti prioritně 

ČSN 73 0873. Tato norma stanovuje základní zásady pro rozmísťování těchto odběrních 

míst v terénu, jejich minimální požadovanou vydatnost a statický (zásobovací) přetlak. 

Návrh je založen na několika kritériích. Prvním je typ objektu a jeho zastavěná plocha, 

případně velikost požárních úseků (rodinné domy, nevýrobní a výrobní objekty). Druhým 

kritériem je typ odběrního místa (jednotlivá odběrní místa jsou blíže popsána v kapitole 

číslo dvě) a jeho nejmenší jmenovitá světlost v závislosti na požadované vydatnosti. Celý 

přehled požadavků na rozmístění odběrních míst na území měst a obcí jsem vložil jako 

samostatnou Přílohu D této práce. Třetím a zároveň posledním kritériem je zajištění 

minimálního požadovaného přetlaku 0,2 MPa u nejnepříznivěji položeného hydrantu. [11] 

 K dlouhodobému zajištění výše zmiňovaných požadavků je nutné přihlédnutí 

k těmto potřebám již ve fázi přípravy území na občanskou či průmyslovou výstavbu. 

Základním předpokladem úspěšné aplikace je zapojení výstavby a rekonstrukce 

vodárenských zařízení do územního plánování v katastrálním území jednotlivých obcí a 

měst. Tato mnohdy nadčasová studie je důležitá pro snížení ekonomických ztrát 

vodárenských společností při provozu jednotlivých distribučních sítí. [32] 
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4.2 Návrh požárních hydrantů v zahraničí 

 V této kapitole uvádím přehled systémů výběru požárních hydrantů ve Spojených 

státech amerických a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. 

4.2.1 Spojené státy americké 

 Již ve fázi návrhu vodovodu by měla být kritéria založena na konkrétních potřebách 

budoucích odběratelů. Zejména pak akumulace a kapacita vodovodní sítě by měly 

zahrnovat špičkovou potřebu jednotlivých spotřebitelů (alespoň dvoudenní) a špičkový 

odběr požární vody (minimálně 2 až 3 hodiny), kdy záleží především na stupni nebezpečí 

daného území. Na území, kde je sezónní nebezpečí vzniku požáru, mohou být využívány 

navíc akumulace vody určené jako zdroj požární vody. Pro dodávku vody se používá 

různých vnitřních průměrů jednotlivých trub. Závisí zde hlavně na účelu trub (přivaděč, 

koncový vodovod). V každém případě by tento rozměr neměl být menší než  

150 mm a při okruhových sítích nejméně každých 180 m by měly mít trouby alespoň  

200 mm v průměru. Požární hydrant musí být vybrán na základě několika aspektů: [36] 

 kolik je potřeba vody k hašení požárů 

 aktuální a budoucí nastavení požárních armatur 

 vzdálenost a viditelnost 

 provozní charakteristiky (hydrostatický a hydrodynamický přetlak) 

 klimatické podmínky 

 Obecně lze říci, že v obytných oblastech by měla být vydatnost každého hydrantu 

alespoň 3785 l/min. V ostatních prostorách se tato vydatnost zvyšuje úměrně požárnímu 

nebezpečí. Dalším podstatným požadavkem je sjednocení hydrantových výstupních 

hadicových spojek, alespoň pro určitou oblast. Tyto závity by měly splňovat regionální  

komptabilitu se všemi druhy požárních vozidel. [36] 

 Na území měst se hydranty osazují každých 500 stop (cca 125 m) a jsou dovoleny 

drobné odchylky od této hodnoty. Pokud jsou ve výbavě požární jednotky hadice o celkové 

délce 800 stop (cca 250 m), může se díky této výbavě zvýšit osazovaní hydrantů až na 

zmíněných 800 stop. Dalším požadavkem je umístění hydrantů v místech, kde nebudou 

blokovat přístupové cesty, budou volně přístupné a neměly by být umístěny v přímé 

blízkosti objektů. [36] 
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4.2.2 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 Při plánování výstavby nových, případně při rekonstrukci starých vodovodních řadů 

je třeba počítat s množstvím vody, které bude potřeba k hasebním účelům v závislosti na 

zastaveném území měst. Pro nově budované objekty musí být zajištěna minimální dodávka 

hasební vody v závislosti na požárním nebezpečí těchto objektů. V Příloze D této práce 

jsou zobrazeny požadavky na vydatnost požárních hydrantů dle charakteru objektu. 

Umístění požárních hydrantů na území jednotlivých měst a obcí závisí zejména na výši 

požárního nebezpečí. [21] 

o objekty s nízkým požárním nebezpečím a sídliště – 300 m 

o vyšší rizikové oblasti – 100 m 

o venkovské oblasti – v blízkosti zástavby; maximálně 500 m 

o farmy – zvážit možnost alternativních zdrojů 

 V místech, kde hydranty v bezprostřední blízkosti rizikových prostor nesplňují 

požadovanou vydatnost, musí být strategicky vhodně instalovány hydranty na vodovodní 

síti, které budou mít požadovaný průtok.  

 

Celkové shrnutí návrhu zahraničních požárních hydrantů 

 Při prostudování tuzemské, výše uvedené zahraniční literatury a literatury 

sousedních států jsem zjistil, že princip návrhu odběrních míst na vodovodní síti je téměř 

totožný. Rozmístění, počet a vydatnost vnějších odběrních míst na území měst a obcí 

závisí zejména na velikosti požárního nebezpečí daného území a typu zástavby.  

4.3 Návrh odběrních míst v ORP Vyškov 

 Výsledný návrh by měl být kompromisem mezi požadavky hasičů a možností 

vodárenských společností.  

 ČSN 73 0873 přesně stanovuje počet a vydatnost jednotlivých odběrních míst 

v závislosti na typu zástavby a velikosti požárního zatížení. Praxe ovšem ukazuje, že na 

všechna takto navržená odběrní místa se nelze zcela spolehnout, a proto je důležitý výběr 

vytipovaných odběrních míst na vodovodní síti. Hlavním a důležitým faktorem jsou 

hydraulické možnosti samotné vodovodní sítě včetně zdrojů pitných vod a akumulací.  
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Bez analýzy celého distribučního systému lze jen těžko provést kvalitní výběr odběrních 

míst. Dalšími faktory pro určování počtu a rozmístění těchto míst je stupeň nebezpečí, 

požární poplachový plán daného území včetně objemu hasiv v MPT, která je povolána 

k likvidaci MU, a předpokládaná potřeba hasební vody. 

4.3.1 Rizika distribuční sítě 

 Je třeba si uvědomit, že každý prvek v distribučním systému může více či méně 

ovlivnit dodávku pitné vody ke spotřebiteli. Existují tři základní prvky distribučního 

systému, které přímo ovlivňují možnost zásobování požární vodou zastavěné území. Jedná 

se o zdroj s následnou akumulací vody ve vodojemech, vodovodní řady a samotná odběrní 

místa.  

 Při posuzování možností distribuční sítě jednotlivých spotřebišť je důležité začít od 

jejich zdrojů vod. Mezi podstatné informace patří zejména kapacita, typ, vydatnost a 

možná alternativní zastupitelnost v případě výpadku tohoto zdroje. Popis zdrojů pitných 

vod pro město Vyškov jsem uvedl v kapitole 3.1. Nyní se budu podrobněji zabývat 

jednotlivými riziky a možnostmi při výpadku jednoho nebo více zdrojů, které mají vliv na 

zásobování pitnou vodou.  

Zdroje vody 

 Při výpadku podzemního zdroje (Dědice nebo Drnovice) může vodárenská 

společnost zprovoznit náhradní podzemní zdroj v Kašparově. Tento zdroj pitné vody sice 

zcela nenahradí ani jeden z původních, ale pokryje alespoň zčásti potřebu spotřebiště. 

Tento náhradní zdroj je významný, protože u vyřazení podzemních zdrojů pitných vod lze 

přepokládat dlouhodobé znovuobnovení do původnímu stavu. Mezi hlavní rizika zhoršení 

kvality těchto zdrojů vod patří úmyslné poškození a zatopení kontaminovanou vodou při 

povodních. 

 Při vyřazení povrchového zdroje vody v Opatovicích lze očekávat daleko 

rozsáhlejší problémy v distribuční síti, protože se jedná o základní zdroj pitné vody pro 

skupinový vodovod Vyškov a protože zásobuje podstatnou část tohoto okresu. Jelikož se 

jedná o jediný povrchový zdroj vody na okrese Vyškov, nelze ho nahradit jakýmkoliv 

jiným podzemním zdrojem o téže vydatnosti. Hlavním rizikem pro povrchový zdroj vody 

Opatovice, a tím i jeho následné vyřazení z provozu, je zejména vniknutí kontaminantu do 
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nádrže. Toto může být způsobeno úmyslným činem nebo přírodní cestou, zejména při 

srážkách, kdy z okolních polí jsou splavena hnojiva. Dalším rizikem je zhoršení kvality 

vody po dlouhodobých dešťových srážkách, které mohou vyústit v narušení hráze a vzniku 

zvláštní povodně. Vodní nádrž Opatovice má sypanou kamenohlinitou hráz, která je 

považována za nejbezpečnější, a proto je toto nebezpečí eliminováno, ne avšak zcela 

vyloučeno.  

Akumulace pitných vod 

 Celkové množství v jedenácti vodojemech, které zajišťují pitnou vodu pro město 

Vyškov, je 10 000 m
3
 vody. Akumulace jsou dostatečně dimenzovány a rizika spojená 

s jejich odstavením z provozu mohou nastat při úmyslném poškození těchto objektů nebo 

při poruše na přivaděči.  

Vodovodní řady 

 Vyřazení vodovodních řadů z provozu může být způsobeno několika faktory. Vždy 

je třeba mít na paměti činnost člověka a jeho úmyslné poškozování vodárenských objektů a 

zařízení. Dalším a nejčastějším důvodem odstávky řadu jsou poruchy v distribuční síti. 

Tyto jsou způsobeny prasknutím trub, závadám na armaturách a ve výtlačném způsobu 

dodávky vody odstávkou elektrické energie.  

 ORP Vyškov je z vodárenského hlediska rozděleno na čtyři tlaková pásma. Každé 

z těchto pásem je zásobováno pitnou vodou z různých zdrojů a akumulací. Výhodou je, že 

při výpadku jakékoliv části lze jednotlivá pásma spojit automaticky přes dispečink 

vodárenské společnosti a některá manuálně pracovníkem pomocí šoupat v terénu. 

Následné spojení sice nezaručí původní vydatnost a tlakové poměry ve vodárenské 

soustavě, ale zajistí po dobu opravy nepřetržitou dodávku pitné vody do města. Další 

možností je zakoupení dieselových agregátů u výtlačného systému. Tento způsob náhrady 

elektrického proudu není pro vodárenskou společnost ekonomický, a tudíž bylo od nákupu 

upuštěno.  
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 Náhradní zabezpečení požární vody 

 I když je způsob zabezpečení nepřetržité dodávky pitné vody ve Vyškově na velice 

dobré úrovni, je třeba zajistit i náhradní zdroje vody, které lze využít k požárním účelům 

v případě nefunkčnosti vodovodních řadů. Jedná se zejména o následující vodní nádrže: 

o rybník Kačenec I a II 

o rybník Jandovka 

o řeka Haná, na které jsou vybudovaná čerpací stanoviště 

 Je třeba mít na paměti, že se jedná o zdroje vody s volnou hladinou, která může 

v zimních měsících zamrzat. Proto je důležité v závislosti na taktice zásahu v dostatečném 

předstihu vybudovat čerpací stanoviště na zmíněných vodních nádržích a tocích. 

4.3.2 Analýza umístění odběrních míst   

 Mezi základní požadavky pro vodárenskou společnost patří, aby požární odběr 

vody z veřejné vodovodní sítě nenarušil výrazně hydrodynamický přetlak v síti a aby 

nezměnil požadovanou jakost pitné vody pro spotřebitele. Tohoto lze docílit odborným 

výběrem odběrních míst a podrobit každé spotřebiště důkladnou analýzou vlivu odběru 

vody na výše jmenované principy.  

 Aby byly splněny výše jmenované požadavky, je vhodné osazovat hydranty na 

vodovodní řady nejméně DN 100 mm a vyšší. Výtokové stojany alespoň na DN 250 mm a 

plnicí místa DN 300 mm. Z těchto důvodů je důležité podrobně analyzovat celou 

vodovodní síť ve spotřebišti. [2] 

 Pro JPO rozmístění odběrních míst na území obce závisí na několika fázích. První 

spočívá v rozdělení daného území na charakteristické bloky dle požárního nebezpečí. 

Zejména na průmyslovou a obytnou část, dále lokální místa s vyšší pravděpodobností 

spotřeby požární vody při požáru (čerpací stanice, statky, zemědělské společnosti, 

stadiony, obchodní domy atd.) a na okraje města (strategicky výhodná místa pro hašení 

požáru za hranicemi města). Dalším podstatným úkolem je seznámení se se systémem 

vysílání SaP k MU a zjištění celkového množství hasební vody přivezené v CAS při 

vyhlášení jednotlivých stupňů poplachu. V neposlední řadě je podstatné umístění 

vytipovaných odběrních míst v místech, kde je možnost manipulace s MPT a zároveň kde 

netvoří překážku v silničním provozu. Z těchto důvodů se tato odběrní místa neumísťují do 
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úzkých, jednosměrných ulic, sídlištních a jiných parkovišť a do blízkosti frekventovaných 

pozemních komunikací. Nutností je předpoklad osazování vodovodních řadů minimálně 

nadzemními hydranty. Pokud z jakéhokoliv důvodu je nezbytné vytipovat podzemní 

hydrant, potom musí být zajištěno, že umístění tohoto hydrantu je mimo pozemní 

komunikace a parkoviště. Na návrh hasičů by do budoucna vytipované podzemní hydranty 

měly být přebudované na hydranty nadzemní.  

 Společnost VaK Vyškov má na svých internetových stránkách zveřejněny 

informace o průbězích vodovodních sítí [37]. V těchto mapách jsou zakresleny veškeré 

hydranty a vodovodní řady. Po vyžádání doplňujících informací o síti (DN potrubí) jsem 

začal s analýzou, kde by bylo vhodné v závislosti na dimenzi potrubí a tlakových 

poměrech v síti umístit vybrané hydranty, případně výtokové stojany. Současně bylo 

důležité sjednocení požadavků hasičů s možnostmi distribuční sítě. 

  Celkový počet vytipovaných odběrních míst, který jsem stanovil dle výše 

jmenovaných zásad, je pro město Vyškov: 

o deset nadzemních hydrantů 

o dva nadzemní hydranty s možností připojení sací hadice 

o dva podzemní hydranty 

 Porovnání vybraných odběrních míst od vodárenské společnosti VaK Vyškov a dle 

zásad diplomové práce je zobrazeno na obrázku 14. 

 

Obrázek 14: Porovnání odběrních míst dle VaK Vyškov a diplomové práce 
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 V Příloze E této práce je zobrazena mapa města Vyškova s umístěním 

navrhovaných odběrních míst na veřejné vodovodní síti. Podrobný seznam vybraných 

hydrantů a jejich popis je umístěn níže v textu. 

Nadzemní hydrant ulice Tovární 

 Tento hydrant je osazen na plastovém potrubí DN 200 mm. Jako jediný je navržen 

v III. tlakovém pásmu z VDJ Brňany. Pro JPO je strategicky umístěn přímo v průmyslové 

zóně Sochorova a zároveň na okraji města v severovýchodní části ve směru na Pustiměř.  

Nadzemní hydrant ulice Tržiště 

 Hydrant je umístěn na plastovém potrubí o DN 150 mm a navržen v I. tlakovém 

pásmu z VDJ Dědice. Jeho umístění je v bytové zástavbě s několika drobnými podniky a 

zároveň na východním okraji města ve směru na Ivanovice. Při ověřování vydatnosti jsem 

zjistil špatnou instalaci šoupátka. Hydrantové těleso se nachází velmi blízko šoupátku a 

spuštění vody je velice komplikované. Navrhuji tento nedostatek v nejbližším možném 

termínu opravit, protože se jedná o důležité odběrní místo. 

Nadzemní hydrant ulice Smetanovo nábřeží 

 Hydrant je instalován na litinovém potrubí o DN 100 mm v I. tlakovém pásmu 

z VDJ Dědice. Je umístěn před zbrojnicí JSDH města Vyškova, kde slouží zejména 

k pravidelnému plnění CAS při návratu od zásahu na svou základnu.  

Nadzemní hydrant Masarykovo náměstí 

 Hydrant je umístěn na litinovém potrubí DN 100 mm, opět v I. tlakovém pásmu. 

Strategické vytipování bylo z důvodu přímého umístění na Masarykové náměstí. Jedná se 

o historické centrum města s celou řadou různých obchodů, restaurací, bank a jiných 

služeb.  

Nadzemní hydrant ulice Jana Šoupala 

 I když je umístění tohoto hydrantu v těsné blízkosti Masarykova náměstí a má 

totožné parametry jako již zmíněný hydrant na náměstí, je pro JPO strategicky výhodný i 

tento. Nachází se totiž v blízkosti historického centra a do této oblasti patří zejména kostel, 

knihovna, obchodní domy a další již zmiňované služby. 
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Nadzemní hydrant ulice Olomoucká 

 Tento hydrant je osazen na litinovém potrubí DN 150 mm a jako poslední v  

I. tlakovém pásmu. Hydrant je strategicky výhodný hned z několika důvodů. Prvním je, že 

v případě nedostatku hasební vody v průmyslové zóně Sochorova je nejbližším odběrním 

místem v jiném tlakovém pásmu než tato samotná zóna. Dále se nachází v bezprostřední 

blízkosti ulice Brněnská, která vede městem z jihu na sever, a může zde být zřízeno 

stanoviště pro kyvadlovou dopravu vody. Zástavba v okolí je převážně bytová s menším 

počtem soukromých podniků.  

Podzemní hydrant ulice Křečkovská 

 Jedná se o první vytipovaný podzemní hydrant. Je umístěn na litinovém potrubí DN 

100 mm a již v tlakovém pásmu II větev Drnovická. Hydrant byl vytipovaný zejména pro 

jeho umístění na jihovýchodním okraji města ve směru na obec Zouvalka. Zástavba je 

v okolí bytová. Do budoucna navrhuji vybudování hydrantu nadzemního.   

Nadzemní hydrant ulice Na Hraničkách 

 Tento hydrant je instalován na litinové potrubí o DN 200 mm v II. tlakovém pásmu 

větev Drnovická. Je umístěn před požární stanicí HZS a slouží zejména k doplňování 

spotřebované požární vody do CAS při návratu na základnu. Zástavba v okolí je bytová 

s několika průmyslovými objekty.  

Nadzemní hydrant ulice Nosálovská 

 Hydrant je osazen na litinové potrubí DN 150 mm v II. tlakovém pásmu větev 

Drnovická. Je strategicky umístěn v blízkosti jihozápadního okraje města ve směru na 

Drnovice. Použití je zejména při různých požárech za hranicí města, protože je zde 

převážně bytová zástavba. 

Nadzemní hydrant ulice Cukrovarská (u Kauflandu) 

 Jedná se o první nadzemní hydrant, který má své tělo o průměru více než 80 mm, 

konkrétně 150 mm. Výtoková hrdla jsou celkem tři, dvě o průměru 75 mm a jedno 

k umožnění napojení sací hadice o průměru 110 mm. Tato armatura je umístěna na 

plastovém potrubí DN 200 mm v II. tlakovém pásmu větev Drnovická. Umístění je 

v blízkosti hypermarketů, zooparku, další historické části města v blízkosti již zmiňované 

Brněnské ulice v severní části průmyslové zóny Nouzka. 
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Nadzemní hydrant ulice Cukrovarská (Nouzka) 

 Hydrant je instalován na plastovém potrubí o DN 200 mm jako poslední 

v II. tlakovém pásmu větev Drnovická. Samotné tělo je o průměru 115 mm a je osazeno 

hrdly 2x 75 mm a 1x 110 mm pro napojení sací hadice. Strategicky je umístěn přímo 

v průmyslové zóně Nouzka a na jihozápadním okraji města, odkud je výhodné pro JPO mít 

zřízené stanoviště pro kyvadlovou dopravu vody. 

Nadzemní hydrant ulice Dědická 

  Tento hydrant je osazen na litinovém potrubí DN 250 mm již v II. tlakovém pásmu, 

větev Vyškovská. Hydrant je instalován v blízkosti panelové zástavby sídliště Osvobození, 

čerpací stanice a supermarketu.  

Nadzemní hydrant ulice Morávkova 

 Nadzemní hydrant je umístěn na litinovém potrubí o DN 250 mm v totožném 

tlakovém pásmu. Jeho strategické umístění spočívá zejména v blízkosti severozápadního 

konce města ve směru na Radslavice a zajištění dostatečného množství požární vody pro 

místní část Dědice.  

Podzemní hydrant ulice Drahanská 

 Jedná se o druhý a zároveň poslední vytipovaný podzemní hydrant. Také i v tomto 

případě je do budoucna nutné vybudování hydrantu nadzemního. Hydrant je umístěn na 

litinovém potrubí DN 100 mm v II. tlakovém pásmu větev Vyškovská. Jeho umístění na 

severozápadním konci města ve směru na Hamiltony vzniklo ze zkušeností potřeby většího 

množství požární vody za hranicemi města Vyškova. 
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5 Způsob a pravidelné ověřování hydraulické účinnosti 

vnějších odběrních míst 

 Ověřování hydraulické účinnosti vytipovaných odběrních míst je hned po jejich 

výběru dalším krokem pro zajištění nepřetržité použitelnosti. Nutnost zejména 

pravidelného ověřování je pro JPO významné a je zakotveno v normativním předpisu 

zásobování požární vodou.   

 Provozní kontroly u zařízení pro zásobování požární vodou jsou stanoveny nejméně 

jedenkrát ročně a o výsledku kontroly musí být zpracován písemný záznam, kde se uvedou 

všechny kontrolované údaje. Povinnost provádění těchto kontrol připadá na provozovatele 

vodovodních sítí.  [11] V praxi se často hasiči setkávají s negativními zkušenostmi 

s provozovateli vodovodů. Tito buď vůbec nebo jen velmi zřídka provádějí zmiňované 

kontroly a JPO tak neví, která odběrní místa lze použít při požárním zásahu. Hasičům 

v těchto případech nezbývá nic jiného než se obrátit na vlastní možnosti ověření 

vydatnosti. Dle mého zjištění způsob ověření vydatnosti lze uskutečnit třemi způsoby, 

které jsem uvedl v následujících podkapitolách. 

5.1 Měření pomocí výpočetní techniky 

 Pomocí tohoto měření dochází k důkladné analýze vodovodního řadu. Zejména pak 

vliv odběru požární vody na hydrodynamický tlak ve vodovodní síti v blízkosti samotného 

odběru. K tomuto slouží zapojení sestavy prvků do jednoho funkčního celku. Sestava se 

skládá z vodoměru, barometru, notebooku s patřičným softwarem, snímače hodnot  

data-loggeru, požární hadice a v případě podzemních hydrantů i hydrantového nástavce 

s klíčem. Obrázek 15 zobrazuje možné zapojení vodoměru přes data-logger do počítače.  

 

Obrázek 15: Zapojení měřicího zařízení [39] 
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 Data-logger slouží ke sledování tlaku v potrubí v závislosti na průtoku. Lze 

sledovat hodnoty tlaku i na okolních hydrantech. Tyto naměřené hodnoty jsou přeneseny 

do počítače, kde jsou přehledně zakresleny do grafů. Poté je možno vyhodnotit celé měření 

včetně vlivu na vodovodní síť. Na obrázku 16 jsou vyobrazeny ukázky praktického měření.  

 

Obrázek 16: Vliv odběru vody na tlak ve vodovodní síti [9] 

 Jedná se o vodovodní řad DN 150 mm, a jak je z obrázku 16 patrné, odběry požární 

vody nemají výrazný vliv na hydrodynamickou tlakovou čáru v okolí. Kapacitně takto 

navržený hydrant splňuje podmínky ČSN 73 0873, tlakově ovšem nikoli. V tomto případě 

lze doporučit změnu vytipovaného hydrantu za jiný v nejbližší lokalitě města nebo výměnu 

hydrantového tělesa za požární výtokový stojan.  

 I přes kvalitní ověření požadovaných parametrů na vodovodní síti tento měřicí 

systém mnohdy chybí ve výbavě vodárenských společností. Hlavním důvodem je zejména 

jeho vysoká pořizovací cena, která se blíží hodnotě 150 000 Kč.  

5.2 Měření pomocí vodoměru a barometru 

 V tomto případě se jedná pouze o přenosný vodoměr, barometr, stopky, požární 

hadice a v případě podzemních hydrantů opět hydrantový nástavec a klíč. Zařízení jsou 

cenově dostupnější než přístroj uvedený v kapitole 5.1, zejména proto, že odpadá potřeba 

nákupu notebooku a softwaru. Těmito přístroji bývají často vybaveny vodárenské 
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společnosti, a proto patří mezi nejčastěji používané způsoby ověřování požadovaných 

parametrů. 

 Tímto způsobem jsem prakticky ověřil vytipované hydranty ve městě Vyškov. 

Obrázek 17 zobrazuje měřicí zařízení složené z vodoměru a barometru včetně jejich 

detailů.  

 

Obrázek 17: Měřicí zařízení s vodoměrem a barometrem 

 Ověření tlaku a průtoku u vytipovaných hydrantů na území města Vyškova jsem 

uskutečnil společně s pracovníky vodárenské společnosti VaK Vyškov. Bylo provedeno 

měření všech hydrantů a ne jen těch nejméně příznivých, jak deklaruje ČSN 73 0873.  

 Průběh měření probíhal vždy totožně, a to tak, že po příjezdu k vytipovanému 

hydrantu jsme provedli jeho odkalení. Tímto se z potrubí vyplavily nečistoty a kal. Poté se 

hydrantový nástavec osadil měřicím zařízením a pustila se voda do tělesa hydrantu. 

Odečetl jsem hydrodynamický tlak ve vodovodní síti před měřením. Vzápětí pracovník 

vodárenské společnosti otevřel šoupátko a já jsem měřil dobu a množství vody, která 

protekla přes vodoměr. Po ustálení hydrodynamického tlaku při průtoku jsem odečetl i tuto 

hodnotu. Po ukončení měření jsem ještě zaznamenal GPS souřadnice a pořídil fotografii 

hydrantu pro pozdější použití pro JPO. Veškerá data jsou zobrazena v tabulce 6. 
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Tabulka 6: Naměřená data hydrantů ve Vyškově 

Ulice 
DN [mm] Hydrodynamický tlak [MPa] Průtok 

hydrantu potrubí před měřením v průběhu měření [l/s] [l/min] 

Dědická 555 80 250 0,52 0,31 12,92 775,2 

Drahanská 53 80 100 0,46 0,20 5,16 309,6 

Morávkova 364 80 250 0,64 0,42 13,21 792,6 

Cukrovarská 

(za Kauflandem) 
150 200 0,60 0,39 20,51 1230,6 

Cukrovarská 494 115 200 0,48 0,32 16,38 982,8 

Tovární 718 80 200 0,42 0,36 9,77 586,2 

Nosálovská 

(u trafostanice) 
80 150 0,60 0,25 7,67 460,2 

Na Hraničkách 425 80 200 0,46 0,37 11,13 667,8 

Tržiště 377 80 150 0,52 0,28 12,84 770,4 

Smetanovo nábřeží 551 80 100 0,52 0,33 9,44 566,4 

Olomoucká 578 80 150 0,43 0,35 8,21 492,6 

Masarykovo náměstí 

(ABC obuv) 
80 100 0,39 0,23 4,55 273,0 

Jana Šoupala 

(u Besedního domu) 
80 100 0,35 0,21 4,29 257,4 

Křečkovská 32 80 100 0,43 0,29 6,84 410,4 

 

Zhodnocení měření 

 Jak je z tabulky 6 patrné, všechny hydranty splňují požadovanou vydatnost a 

minimální tlak dle ČSN 73 0873. Nejlepšími místy pro odběr vody z vodovodní sítě jsou 

hydranty na ulici Cukrovarská. Hydranty, které mají vydatnost okolo 5l/s, lze samozřejmě 

použít k požárnímu zásahu, ovšem při potřebě většího množství vody je výhodnější vybrat 

jakýkoliv jiný vydatnější hydrant. Tabulka 6 dále potvrzuje kvalitně provedený výběr 

odběrních míst na vodovodní síti. 
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5.3 Improvizované měření 

 Je třeba mít na paměti, že vodovodní řady jsou ve správě jejich provozovatelů a 

jakýkoliv jiný odběr vody bez vodoměru než k požárním účelům je nelegální. JPO 

potřebují znát jmenovitou vydatnost jednotlivých hydrantů, a pokud vodárenská společnost 

není ochotna spolupracovat, nezbývá pro hasiče jiná možnost než provést improvizované 

měření. Aby JPO neporušovaly zákon, je třeba provádět toto měření při návratu od zásahu 

a doplňovat vodu do svých CAS u hydrantů, které je třeba ověřit. Nevýhodou tohoto 

způsobu je nemožnost zkoušky hydrodynamického tlaku.  

 Samotné ověřování vydatnosti spočívá ve znalosti objemu prázdné nádrže CAS. 

Nejdříve se provede odkalení hydrantu, poté následuje připojení hydrantu s CAS pomocí 

požární hadice. Od spuštění plnění nádrže se začíná měřit čas, který se ukončí při úplném 

naplnění. Výsledná vydatnost se následně vypočítá podle jednoduchého vzorce, kdy se 

objem nádrže podělí celkovou dobou plnění. Na obrázku 18 je zobrazena ukázka plnění 

CAS. 

 

Obrázek 18: Ukázka plnění CAS 

 Tento způsob je nejméně přesný z výše jmenovaných typů měření, ovšem v obcích, 

kde spolupráce hasičů s vodárenskou společností neprobíhá, je ověření pomocí CAS 

jediným způsobem pro zjištění vydatnosti hydrantů. 
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6 Digitální podklady pro JPO 

 Pro snadnější nalezení odběrních míst na vodovodní síti může sloužit JPO zavedení 

digitálních podkladů se zdroji vod určených k zásobování požární vodou. Tento způsob je 

důležitý, protože se nelze zcela spolehnout na přesné označení odběrních míst orientační 

tabulkou a v kombinaci se zimními měsíci a nedostatečnou místní znalostí terénu obce je 

naprosto nemožné potřebný hydrant nalézt. Vždy záleží zejména na finančních možnostech 

jednotlivých jednotek. Lokalizace potřebného hydrantu je možná pomocí slovního popisu 

umístění, digitální či tištěné mapy, GPS navigace a aplikace v noteboocích či tabletech. 

Následující podkapitoly uvádějí možnosti jednotlivých druhů digitálních podkladů v praxi. 

6.1 Slovní popis umístění odběrních míst 

 Jedná se o nejjednodušší způsob lokalizace vybraných odběrních míst v terénu měst 

a obcí. K tomuto typu stačí pouze vytvoření obyčejného adresného seznamu. Bohužel 

snadnost vypracování tohoto seznamu je na úkor kvality a hlavně rychlosti nalezení 

potřebného hydrantu. Téměř dokonalou znalost má v tomto případě pouze autor zmíněného 

seznamu. V tabulce 7 uvádím příklad tohoto způsobu značení. 

Tabulka 7: Slovní popis umístění odběrních míst v terénu 

Ulice 
Typ 

hydrantů 

DN [mm] Průtok 

hydrantu potrubí [l/min] 

Cukrovarská 494 nadzemní 115 200 982,8 

Tovární 718 nadzemní 80 200 586,2 

Smetanovo nábřeží  

(JSDH) 

nadzemní 
80 100 566,4 

Křečkovská 32 podzemní 80 100 410,3 

Masarykovo náměstí 

(ABC obuv) 

nadzemní 
80 100 273,0 

 Při psaní diplomové práce jsem sám ověřil přesnost a rychlost nalezení 

zmiňovaných hydrantů. Pro neznalého čísel popisných je téměř nemožné daný hydrant 

v terénu najít. Navíc se může stát, že číslo popisné na budově chybí a v kombinaci 
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s nepřesnou či žádnou orientační tabulkou se pravděpodobnost pozitivnímu nálezu blíží 

nule. Při konkrétním popisu (např. významné stavby, obecně známých míst a firem) je 

lokalizace hydrantu daleko lepší, ovšem stále nepřesná.  

6.2 Mapové podklady 

 Mapové podklady využívají principu geografického informačního systému (dále jen 

GIS). Jedná se o systém pro správu a zobrazování geografických informací. Geografické 

informace jsou prezentovány sadami geografických dat, které modelují realitu terénu. 

Informace jsou polohově vázány k zemskému povrchu, každý bod má tak své jedinečné 

umístění. Pro snazší práci je výhodné rozdělit místa se stejným tematickým obsahem do 

jednotlivých vrstev (atributů), např. druh pozemku, nadmořská výška, parcely, objekty 

s vypracovanou dokumentací zdolávání požáru, zdroje požární vody a mnoho dalších. 

Obrázek 19 zobrazuje základní princip GIS. 

 

Obrázek 19: Princip GIS [40] 

6.2.1 Tištěné mapy 

 Z hlediska mapových podkladů se jedná o první způsob, jak využít GIS pro JPO. 

Tyto mapy jsou vytištěné a HZS si tak může přehledně vést databázi jednotlivých obcí ve 

svém hasebním obvodu. Téměř na každé stanici HZS kraje se vyskytuje určitá forma 

mapových podkladů pro dopravu jednotky na místo zásahu. Je vhodné tyto mapy doplnit  

o zdroje požární vody, protože hasiči tak snadno zjistí z mapy alespoň přibližné umístění 
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jednotlivých zdrojů vod. V kombinaci s dalšími informacemi, mezi které patří např. čísla 

popisná objektů, lokalizace rozsáhlých areálů, budov zvláštního významu a mnoho dalších 

podstatných informací, se jedná o výrazné zlepšení mapové informační podpory velitele 

zásahu. 

 Aby se dosáhlo vynikající přehlednosti a přesnosti, je ideální tyto mapy vytisknout, 

v závislosti na velikosti obce alespoň na formáty papíru A3 (297 x 420 mm) a větší. 

Praktické zkušenosti bohužel ukazují, že tyto rozměry map jsou naprosto nevhodné pro 

umístění v kabině požárního vozu. Proto navrhuji vytisknout celkovou situaci obce na 

formát papíru A4 (210 x 297 mm) a ulice, kde se vyskytují vytipovaná odběrní místa, 

následně detailně znovu vytisknout a vložit z druhé strany celkové situace obce. Tyto mapy 

je vhodné dále zalaminovat, tím nedojde k poškození papíru, např. vlivem vlhka a uložit ve 

složce s informační podporou velitele zásahu. 

 Nevýhodou tohoto systému označení je, že při každé aktualizaci mapových 

podkladů je nutný opětovný tisk těchto map. Ukázku tohoto způsobu značení jsem uvedl 

jako samostatnou Přílohu F této práce. 

6.2.2 Příkaz k výjezdu 

 Jedná se o stěžejní list papíru pro velitele zásahu při oznámení MU. Příkaz 

k výjezdu (dále PKV) se tiskne při každém ohlášení poplachu dané JPO a jsou na něm 

prvotní informace o MU, kterou velitel JPO dostane. Ukázku PKV v JMK jsem uvedl jako 

samostatnou Přílohu G část první této práce. Informace zobrazené na PKV jsou pro každý 

HZS kraje jiné, ale princip zůstává stále stejný a je následující: 

o číslo příkazu k výjezdu 

o typ a podtyp mimořádné události (např. požár – lesní porost; dopravní  

nehoda – vyproštění osob; technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů) 

o adresa události – obec, část obce, ulice, číslo popisné (Vyškov, Vyškov-město, 

Luční 825) 

o co se stalo – zde jsou zobrazeny informace od oznamovatele (dopravní nehoda  

2x osobní automobil; požár trávy 20 x 10 m) 

o upřesnění místa – bližší popis místa události (v případech, kdy nestačí adresní 

vyjádření např. za hřištěm, u řeky, u lesa) 
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o jméno a kontakt na oznamovatele 

o slovní popis trasy jednotky z místa její dislokace na místo MU 

o seznam MPT vyslané k MU 

 Problematika spojená se zdroji vod k požárním účelům na PKV je řešena 

v jednotlivých krajích ČR různě. V JMK jsou vepisovány zdroje vody do textové části ke 

slovnímu popisu trasy jednotky na místo MU. Jedná se o slovní popis umístění zdroje vody 

v terénu. Jak jsem psal v kapitole 6.1, tento způsob je nedostačující a měl by být nahrazen 

jinými možnostmi.  

 První možností je tisk mapových podkladů společně s PKV. Tento způsob existuje 

již u HZS Moravskoslezského kraje (dále jen MSK). Ukázka PKV u HZS MSK je 

zobrazena v druhé části Přílohy G této práce. Jak je z těchto mapových podkladů patrné, na 

vytištěné mapě je zobrazeno bezprostřední okolí místa zásahu. Součástí této mapy jsou 

mimo jiné vyobrazeny zdroje vody k požárním účelům. Pro diplomovou práci jsou důležitá 

odběrní místa z veřejné vodovodní sítě a tyto mají podobu značek shodnou se značkami 

pro vypracování grafické části operativní karty dokumentace zdolávání požáru (dále jen 

DZP). Tento způsob je z praktického pohledu dokonalý a umožňuje veliteli JPO seznámení 

s místem MU již při cestě k zásahu. Bohužel i přes nesporné výhody má tento způsob i 

nevýhodu, a to je zejména cena každého barevného výtisku mapy PKV. 

6.2.3 Program IZS Operátor pro Krajské operační a informační středisko 

 Pro KOPIS je využívání mapových podkladů stěžejní záležitostí, bez kterých by 

systém informační podpory veliteli zásahu neměl smysl. Pro mapové podklady je využíván 

program IZS Operátor. Tento program je spárovaný s programem Spojař, pomocí kterého 

je zabezpečeno zejména vysílání SaP k MU a zároveň je veden veškerý přehled o MPT 

v kraji. 

 Při oznámení o MU do programu Spojař se adresný bod této události zobrazí 

zároveň v mapovém rozhraní programu IZS Operátor. Tímto způsobem může operační 

důstojník provádět při místní neznalosti velitelů jedoucích k zásahu navigaci jednotek na 

místo MU. Dále si operační důstojník může filtrovat, zapínat a vypínat jednotlivé mapové 

vrstvy a upřednostnit ty, které jsou pro něj aktuálně důležité. Mezi nejdůležitější z pohledu 

mé práce jsou vrstvy se zdroji vod k požárním účelům.  
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 Na KOPIS HZS JMK jsou k dispozici pro operačního důstojníka vrstvy se zdroji 

vod k požárním účelům dvojího typu. První vrstvou jsou zdroje vody k požárním účelům, 

které vychází z aplikace Zdroje vody na webovém rozhranní Krizport. Data o jednotlivých 

vrstvách jsou vkládána prostřednictvím starostů obcí či jejich zástupců podle předem 

připraveného manuálu z krajského ředitelství HZS JMK. Bohužel se na tuto databázi 

zdrojů vod nelze zcela spolehnout, protože data zadaná do aplikace jsou pouze na zvážení 

zmiňovaných starostů či jejich zástupců a nikdo již nekontroluje zejména správnost a 

odborné posouzení vytipovaných odběrních míst z veřejné vodovodní sítě. V Příloze H 

části první této práce jsem uvedl ukázku zadávání dat do aplikace Zdroje vody a následný 

výstup do mapové vrstvy v programu IZS Operátor. 

 Druhá vrstva je tvořena pomocí dat od vodárenských společností. Mezi tato data 

patří hlavně podzemní a nadzemní hydranty vhodné pro požární účely. Praxe opět ukazuje, 

že je významný rozdíl mezi jednotlivými vodárenskými společnostmi na území JMK. 

Některé společnosti zahrnuly téměř všechny hydranty k požárním účelům, kterými 

disponují na svých vodovodních sítích. Další okruh společností je ten, že dosud KOPIS 

nedaly k dispozici žádná data o svých odběrních místech vhodných pro požární účely. 

Poslední skupinou jsou společnosti, které si uvědomují podstatu vhodného vytipování 

odběrních míst na vodovodní síti a data, která zasílají na KOPIS, jsou včetně jmenovitých 

vydatností. V druhé části Přílohy H je zobrazeno umístění vytipovaných hydrantů ve městě 

Vyškov včetně informací o jmenovitém průtoku. 

 I když je ke každé vrstvě v programu IZS Operátor zobrazena legenda, bylo by 

vhodné zdroje vod pro požární účely značit dle principů vypracování DZP. Následující 

obrázek 20 zobrazuje grafické značky pro označení umístění odběrních míst 

na vodovodních sítích. 

 

Obrázek 20: Grafické značení nadzemního a podzemního hydrantu [34] 
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6.3 Vnější odběrní místa v GPS navigaci 

 Digitalizovat odběrní místa na vodovodních sítích vhodné k požárním účelům do 

GPS navigací je prvním krokem k udržení pružné databáze se snadnou aktualizací. Tištěné 

mapové podklady lze brát jako záložní zdroj informací v případě výpadku GPS 

technologie. Díky cenové dostupnosti se začíná GPS navigace objevovat ve výbavě JSDH 

obcí a HZS kraje. Dobrovolné jednotky zpravidla nemají tiskárnu, která by vytiskla PKV, a 

proto k navigaci cesty na místo zásahu začaly používat tyto přístroje. U profesionálních 

jednotek se jedná zejména o záložní zdroj při výpadku výjezdové tiskárny nebo při cestě 

mimo základní hasební obvod stanice.  

 GPS navigace slouží především jako přístroj, který navede JPO z místa její 

dislokace na místo zásahu. Další možností, jak využít tyto přístroje, je vložení dat se zdroji 

vod k požárním účelům. Princip spočívá ve vytvoření vlastních uživatelských bodů zájmu 

s požadovanými zdroji vod. Postup vytvoření těchto bodů a praktickou ukázku jsem již 

popsal ve své bakalářské práci [35].  

 Díky pružné databázi lze seřadit požadované hydranty na území města dle názvu 

ulice, na které se vyskytují nebo dle nejbližší vzdálenosti od místa aktuální polohy. 

Označení v mapě navigace je dle principů vypracování DZP (obrázek 20) a po kliknutí na 

tento symbol se zobrazí informace o vydatnosti hydrantu. Obrázek 21 ilustruje aplikaci 

zdrojů vod v navigaci GPS od společnosti Garmin, kterou disponuje dobrovolná jednotka 

obce Drnovice. 

 

Obrázek 21: Ukázka využití GPS navigace 
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6.4 Mobilní informační podpora velitele zásahu 

 K tomuto účelu se u HZS začal využívat zásahový software v tabletech. Jedná se  

o plně funkční přenosné počítače ovládané dotykem prstu. Tato zařízení pracují současně 

jako GPS navigace a jako informační podpora velitele zásahu na místě mimořádně 

události. V současné době existuje několik soukromých firem zabývající se aplikacemi pro 

JPO. U HZS JMK se konkrétně jedná o společnost GINA Software. V nejbližší době 

budou na území JMK vybaveny tablety s tímto softwarem všechny první výjezdové a 

velitelské vozy. Do Přílohy I jsem uvedl základní přehled funkcí tabletu se softwarem 

GINA. 

 Po zjištění, že již existuje možnost volby zdrojů požárních vod v softwaru GINA, 

jsem v rámci své diplomové práce provedl návrh na efektivnější využití této funkce. Dosud 

pro nalezení hydrantu v blízkosti místa zásahu sloužila pouze černá tečka (obrázek 22). 

 

Obrázek 22: Původní způsob označení hydrantů v terénu města [41] 

 Tento způsob je dobrý pouze pro informaci, že na daném místě se nachází nějaké 

odběrní místo z vodovodní sítě. Hasiči ovšem nemohou díky této informaci zjistit, zda se 

jedná o podzemní nebo nadzemní hydrant. Nejdříve jsem opět navrhl označení hydrantů 

dle principů DZP (obrázek 20). Následně při kliknutí na symbol požadovaného hydrantu se 

zobrazí informace o vydatnosti a reálná fotografie s umístěním hydrantu v terénu města. 

Obrázek 23 zobrazuje reálné umístění hydrantu v terénu města.  
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Obrázek 23: Nový způsob označení a zobrazení hydrantů v terénu města 

 Celou fotodokumentaci hydrantů ve městě Vyškov jsem vytvořil již při ověřování 

vydatnosti těchto odběrních míst. Skutečná fotografie slouží zejména k rychlejšímu 

nalezení potřebného hydrantu. V reálné praxi se stává, že i přes výbornou GPS navigaci 

k požadovanému odběrnímu místu toto nelze rychle najít. Fotografie mají význam zejména 

pro vytipované podzemní hydranty, kdy v zimních měsících mohou být skryty pod vrstvou 

sněhu nebo za řadou parkujících aut v blízkosti chodníku či trávníku. V případě hydrantů 

nadzemních je tento způsob opět místy důležitý, protože nadzemní část tělesa může být 

skryta jak řadou zaparkovaných aut, tak i rostoucí flórou. 
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Závěr 

 Prvním cílem diplomové práce bylo zjištění současného způsobu hodnocení 

vnějších odběrních míst na vodovodních řadech vodovodů pro veřejnou potřebu ve vztahu 

k potřebám jednotek požární ochrany. Za oblast zkoumání jsem si zvolil město Vyškov, 

kde jsem při tvorbě práce zjistil různé pohledy na tuto problematiku. JSDH města Vyškova 

si vede vlastní evidenci hydrantů použitelných pro požární zásah, ovšem při reálném 

požárním zásahu na území města tyto hydranty prioritně nevyužívá a členové hledají ten 

nejbližší, o kterém nemají žádné informace. Vodárenská společnost VaK Vyškov vyvinula 

v posledním roce aktivitu spočívající v tvorbě mapových podkladů s hydranty k požárním 

účelům na vodovodní síti. Bohužel společnost tento vlastní projekt nekonzultovala s JPO a 

výsledné vytipování hydrantů se v několika případech minulo účinkem a pro hasiče jsou 

tyto hydranty nepoužitelné. Jednotka HZS JMK ze stanice Vyškov neměla k dispozici 

aktuální přehled o použitelných hydrantech a při jejich potřebě se příslušníci spoléhali na 

místní znalost. 

 Hlavním cílem práce bylo navržení nových možností způsobu výběru vnějších 

odběrních míst na vodovodní síti. Pro naplnění tohoto cíle jsem musel provést důkladný 

rozbor distribuční sítě zásobující pitnou vodou město Vyškov. Tento rozbor byl důležitý, 

aby nedocházelo při požárním odběru vody z vodovodní sítě k výraznému narušení 

hydrodynamické tlakové čáry a nebylo ohroženo zásobování obyvatelstva města pitnou 

vodou. V Příloze J této práce jsem uvedl obecný postup při výběru vnějších odběrních míst 

pro požární účely. Návod lze využít při výběru těchto míst z vodovodní sítě pro 

kteroukoliv obec či město.  

 Ověření hydraulické účinnosti všech vytipovaných odběrních míst je pro JPO 

důležité. Z tohoto důvodu jsem na území města Vyškova ověřil jmenovitou vydatnost a 

hydrodynamický tlak pro všechny navržené hydranty, a zda splňují požadavky  

ČSN 73 0873. Ověření hydraulické účinnosti potvrdilo kvalitní výběr hydrantů vhodných 

k požárním účelům. V diplomové práci jsem dále uvedl tři způsoby ověření hydraulické 

účinnosti odběrních míst. Nejpřesnější je postup měření prostřednictvím výpočetní 

techniky, kdy lze výsledná data přehledně vyhodnotit pomocí grafů. Nevýhodou je ovšem 

pořizovací cena měřicí soupravy. Mezi další způsoby patří ověření s použitím přenosného 

vodoměru a barometru. Pro JPO je tento postup měření zcela dostačující a pro vodárenské 
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společnosti také, protože je zjištěna vydatnost hydrantu společně s hydrodynamickým 

tlakem. V případě, že spolupráce mezi JPO a vodárenskou společností neprobíhá, mohou 

hasiči zjistit alespoň orientačně vydatnost hydrantu pomocí své CAS. Do Přílohy J této 

práce jsem umístil předvyplněnou tabulku, kterou lze použít při ověřování hydraulické 

účinnosti odběrních míst. 

 Posledním cílem práce bylo využití moderní výpočetní techniky pro snadné 

nalezení vytipovaných odběrních míst v terénu měst a obcí. V první části tohoto cíle jsem 

provedl průzkum současného způsobu využití výpočetní techniky. Zjistil jsem, že u JPO 

HZS JMK jsou používány zejména tištěné podklady v podobě příkazů k výjezdu či vlastní 

mapové podklady. Tyto způsoby jsem shledal nedokonalé a provedl jsem návrh na změnu 

těchto podkladů s využitím přenosných navigací GPS a v dnešní době stále se rozšiřujících 

tabletů. Zejména díky softwaru v přenosných tabletech je možnost nálezu potřebných 

odběrních míst na výborné úrovni. V rámci diplomové práce jsem realizoval aktualizaci 

vrstvy s vytipovanými hydranty, kdy při kliknutí v mapě na symbol hydrantu se zobrazí 

reálná fotografie s dodatečnou informací o jmenovité vydatnosti. 

 K zabezpečení funkčního systému zdrojů požárních vod z vnějších odběrních míst 

na vodovodní síti je důležité do budoucna podrobit každou obec důkladné analýze výběru 

těchto míst. U místně příslušné požární stanice HZS kraje by měla být pověřena osoba, 

která bude zodpovědná za spolupráci s vodárenskou společností a vytvoření společného 

seznamu odběrních míst pro požární účely. Vodárenská společnost musí při modernizaci 

vodovodní sítě spolupracovat s místně příslušnou požární stanicí HZS kraje a v případě 

montáže nadzemních hydrantů tuto možnost nejprve konzultovat s pověřeným 

příslušníkem HZS kraje.  

Dále je nutné vytvoření jednotné pružné databáze s totožným systémem značení 

vytipovaných hydrantů. Při každoročním ověřování odběrních míst by se postupně 

databáze aktualizovala a udržovala se v aktuálním stavu. Tato databáze by byla zdrojem 

informací pro jednotlivé mapové podklady, GPS navigace a tablety. 
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Příloha B:              Výpočet stupně nebezpečí ORP Vyškov  

 Výpočet je stanoven dle zákona o PO [14] a vyhlášky o požární represi [30] 

 Stupeň nebezpečí je vyjádření míry nebezpečí v katastrálním území dané obce a 

stanovuje se podle celkového kritéria Kc. Zmiňované kritérium se vypočítá sečtením 

kritérií počtu obyvatel, charakteru území a počtu zásahů.  

    Kc = Ko + Kui + Kz 

  Tabulka 1: Stanovení kritéria počtu obyvatel 

Počet obyvatel Hodnota Ko 

nad 50 000 20 

15 001–50 000 15 

5 001–15 000 14 

3 001–5 000 12 

1 001–3 000 10 

201–1 000 5 

do 200 1 

 Tabulka 2: Stanovení kritéria charakteru území  

Popis kritéria Hodnota Kui 

Historické jádro vybraných měst a obcí, území měst a obcí s historickým 

prostředím, které jsou prohlášeny za národní kulturní památku, 

památkovou zónu nebo památkovou rezervaci. 

1 

Rekreační oblast s přechodným zvýšením počtu ubytovaných obyvatel 

v katastrálním území obce vyšším jak 5000 osob, vyjma jednorázových 

akcí. 

1 

Zastavěná, alespoň do 25 % plochy, nebo obydlená část katastrálního 

území obce je umístěno v záplavovém území dvacetileté vody 

definovaném v povodňovém plánu kraje. 

1 

Katastrální území obce je v zóně havarijního plánování pro látky 

zařazené jako hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny nebo výbušniny nebo 

toxická kapalina nebo toxický plyn. 

1 

Katastrální území obce je v zóně havarijního plánování stanovené a pro 

velmi významné zdroje nebo jaderná pracoviště IV. kategorie. 
1 

Obchodní centra se supermarkety nebo zábavní centra s celkovou 

kapacitou nad 1 000 osob a průmyslové zóny s plochou nad 1 000 000 

m
2
 

1 

Nemocnice, ústavy sociální péče, léčebné ústavy dlouhodobě 

nemocných s léčebnou nebo ubytovací kapacitou zařízení v jedné 

budově nad 100 osob. 

1 
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   Tabulka 3: Stanovení kritéria počtu zásahů 

Počet MU Hodnota Kz 

do 100 0 

101 až 200 1 

nad 200 2 

   

Tabulka 4: Stupeň nebezpečí dle celkového kritéria 

Stupeň 

nebezpečí Hodnota Kc 

území obce 

I A nad 25 

I B 21 až 24 

II A 16 až 20 

II B 11 až 15 

III A 6 až 10 

III B 3 až 5 

IV do 2 

 

 Tabulka 5: Požadavek na SaP dle stupně nebezpečí  

Stupeň nebezpečí území obce Počet JPO a doba jejich dojezdu na místo zásahu 

I 
A 2 JPO do 7minut a další 1 JPO do 10minut 

B 1 JPO do 7minut a další 2 JPO do 10minut 

II 
A 2 JPO do 10minut a další 1 JPO do 15minut 

B 1 JPO do 10minut a další 2 JPO do 15minut 

III 
A 2 JPO do 15minut a další 1 JPO do 20minut 

B 1 JPO do 15minut a další 2 JPO do 20minut 

IV A 1 JPO do 20minut a další 1 JPO do 25minut 
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Konkrétní hodnota kritérií pro ORP Vyškov: 

  Ko – počet obyvatel 22 000 = 15 

  Kui – nemocnice, historické centrum, obchodní centra = 3  

  Kz – průměrný počet zásahů za posledních 5 let:  

   Tabulka 6: Přehled MU v ORP Vyškov 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet MU 202 236 197 203 168 

 

   Kz: (202 + 236 + 197 + 203 + 168) / 5 = 201,2 = 2 

  Kc = Ko + Kui + Kz = 15 + 3 + 2 = 20 

 Z uvedeného vztahu vyplývá, že ORP Vyškov se zařazuje do stupně nebezpečí  

II A. Tzn. 2 JPO do 10minut a 1 JPO do 15minut. 
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Příloha C     Výpis z požárního poplachového plánu pro ORP Vyškov  

 Následující tabulka zobrazuje výpis z požárního poplachového plánu JMK, která je 

doplněna o množství hasební vody v jednotlivých CAS. Údaje jsou aktuální k 1. 4. 2014.  

 Tabulka 1: Výpis z požárního poplachového plánu [31] 

I. stupeň požárního poplachu 

JPO 
Kategorie 

JPO 
Druh MPT 

Objem nádrže na vodu 

[l] 

PS Vyškov I CAS 20 4 000 

PS Vyškov I Cas 32; (AZ 30) 8 200 

SDH Vyškov III/2 
CAS 20;  

CAS K 24 
4 600; 3 500 

SDH Drnovice III/2 
CAS K 25,  

CAS 32 
2 500; 9 000 

   
II. stupeň požárního poplachu 

JPO 
Kategorie 

JPO 
Druh MPT 

Objem nádrže na vodu 

[l] 

SDH Luleč III/1 CAS K 25 2 500 

SDH Ivanovice na 

Hané 
III/1 CAS 32 8 200 

PS Bučovice I CAS 24 2 500 

SDH Rousínov III/1 CAS 20 4 000 

SDH Nové Hvězdlice III/1 CAS 25 3 500 

SDH Račice III/1 CAS 32 6 000 

    
III. stupeň požárního poplachu 

JPO 
Kategorie 

JPO 
Druh MPT 

Objem nádrže na vodu 

[l] 

SDH Ruprechtov III/1 CAS 25 3 500 

PS Slavkov I CAS 15 2 400 

PS Pozořice (BM) I CAS 20 4 000 

SDH Studnice III/1 CAS 15 2 000 

SDH Krásensko III/1 CAS 32 6 000 
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 Tabulka 2 vysvětluje výše zmiňované kategorie JPO a jejich působnost v rámci 

požárního zabezpečení obcí a měst na území ČR.  

 Tabulka 2: Dělení JPO dle vyhlášky o požární represi [30] 

Druh jednotky 

PO 

HZS 

kraje 
SDH obce SDH obce 

HZS 

podniku 

SDH 

obce 

SDH 

podniku 

Kategorie 

jednotky PO 
JPO I 

JPO 

II/1 

JPO 

II/2 

JPO 

III/1 

JPO 

III/2 
JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu 

[min] 
2 5 10 2 10 10 

Územní 

působnost 

[min] 

20 10 10 není není není 
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Příloha D      Návrh vnějších odběrních míst v ČR a ve Spojeném království 

 Tabulka 1: Maximální vzdálenosti odběrních míst dle ČSN 73 0873 [11] 

Číslo  
Druh objektu a jeho mezní plocha 

požárního úseku S v m
2
 

Hydrant
4
 

Výtokový 

stojan 
Plnící místo 

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 / 1 200 3 000 / 6 000 

2 

Nevýrobní objekty o ploše 120 ˂ 

S
1
 ≤ 1 000; výrobní objekty a 

sklady do plochy S
1
 ≤ 500; čerpací 

stanice kapalných a zkapalněných 

plynných pohonných hmot 

150 / 300 

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

3 

Nevýrobní objekty o ploše 1 000 ˂ 

S
1
 ≤ 2 000; Výrobní objekty a 

sklady o ploše 500 ˂ S
1
 ≤ 1 500; 

otevřená technologická zařízení do 

plochy S
1
 ≤ 1 500; 

150 / 300 

(250 / 450) 
500 / 4 000 2 000 / 4 000 

4 

Nevýrobní objekty o ploše S
1
 ˃ 2 

000; Výrobní objekty, sklady a 

otevřená technologická zařízení  

o ploše S
1
 ˃ 1 500 

100 / 200 

(300 / 350) 
400 / 800 1 500 / 3 000 

5 

Objekty s vysokým požárním 

zatížením
2
 (p ˃ 120 kg.m

-2
) a 

současně s plochou S
1
 ≥ 2500 

100 / 200 

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

1
 Plocha S v m

2
 představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních úseků je dána 

součtem ploch užitných podlaží). 
2
 U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet. 

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

rozlehlých objektů vnější odběrní místa vzdálena od všech míst, kde existuje možnosti 

hoření požárního zatížení, více než 600 m. 
4
 Hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru 
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 Tabulka 2: Hodnoty nejmenší dimenze potrubí dle ČSN 73 0873 [11] 

Číslo 

 

Druh objektu a jeho mezní 

plocha požárního úseku 

S [m
2
] 

 

DN 

potrubí 

 

Odběr Q (l.s
-1

) 

pro 

v = 0,8 m/s 

(doporučená 

rychlost) 

Odběr Q (l.s
-1

) 

pro 

v = 1,5 m/s 

(s požárním 

čerpadlem)
2
 

1 

Rodinné domy S ≤ 200 a 

nevýrobní objekty (kromě 

skladů) S
1 

≤ 120 

80 4 7,5 

2 

Nevýrobní objekty  

120 < S
1
 ≤ 1 000; výrobní 

objekty a sklady do plochy 

S
1
 ≤ 500; čerpací stanice 

kapalných a zkapalněných 

plynných pohonných hmot 

100 6 12 

3 

Výrobní objekty a sklady  

o ploše 500 < S
1
 ≤ 1 500; 

otevřená technologická 

zařízení o ploše S
1
 ≤ 1 500 

125 9,5 18 

4 

Nevýrobní objekty o ploše 

S
1
 > 2 000; výrobní 

objekty, sklady a otevřená 

technologická zařízení 

o ploše S
1
 > 1 500 

150 14 25 

5 

Objekty s vysokým 

požárním zatížením 

(p> 120 kg.m
-2

) a současně 

s plochou S
1
 > 2 500 

200 25 40 

1
 Plocha představuje plochu požárního úseku (u více požárních úseků je dána součtem ploch 

užitých ploch). 
2
 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.
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Tabulka 3: Požadavky na vydatnost požárních hydrantů ve Spojeném království [21] 

Objekt 
Požadovaná 

vydatnost [l/s] 

budovy pro bydlení do 2. NP 8 až 35 

parkoviště, čerpací stanice 25 

průmysl 

plocha až 1 ha 20 

plocha 1 až 2 ha 35 

plocha 2 až 3 ha 50 

plocha 3 ha a více 75 

obchod, kanceláře, rekreace 20 až 75 

vzdělání, nemocnice, 

občanská vybavenost 

úřady 15 

základní školy, jednopatrové nemocnice 20 

střední a vysoké školy, zdravotní 

střediska, občanská vybavenost 
35 
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Příloha G             Ukázka Příkazů k výjezdu 

1. PKV u HZS JMK 
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2. PKV u HZS MSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Příloha H        Zdroje vody v programu IZS Operátor na KOPIS HZS JMK 

1. Aplikace Zdroje vody na webovém rozhraní Krizport. 

 Aplikace se nachází na adrese http://krizport.firebrno.cz. Zacházení s aplikací je 

velmi intuitivní. Po přihlášení stačí zadat „Přidat zdroj“. Obrázek 1 zobrazuje aplikaci při 

zadávání nových zdrojů vody. Při zadávání normovaných a nenormovaných zdrojů je třeba 

přepnout mezi záložkami. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné. Bez jejich zadání není 

možné konkrétní zdroj vody uložit.  

 Upravovat zdroje vody je možné z obrazovky „Přehled zdrojů mé obce“. Konkrétní 

zdroj je možné také nastavit jako neplatný (z důvodu rekonstrukce). Dále je možné 

průběžně měnit stav (změna jednotlivých parametrů) nebo smazat (pokud je např. hydrant 

zrušen apod.).  

 

Obrázek 1: Aplikace Zdroje vody [42] 
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 Jako první je na výběr zdroj normovaný a nenormovaný. Zdroj normovaný má 

parametry splňující ČSN 73 0873 či 75 2411. Zdroj nenormovaný je ten, který nesplňuje 

parametry ani jedné z norem, avšak v minulosti se uplatnil jako zdroj vody při požáru a na 

území obce se nevyskytuje žádný jiný zdroj vody. 

 Dále je možnost výběru z typu požárního zdroje vody a jeho vydatnosti, případně 

objemu nádrže.  Sem patří vnější odběrní místa na vodovodní síti, čerpací stanoviště, 

otevřená či krytá požární nádrž, požární studna, řeka, rybník a jiné.  

 K lokalizaci vybraného zdroje požární vody slouží další buňka, do které lze napsat 

adresu s umístěním tohoto zdroje na území obce. V praxi je tento způsob velice nepřesný. 

Mnohem přesnější je druhá varianta zadání místa, a to pomocí GPS souřadnic. Uživatel 

pouze klikne přímo do níže zobrazené mapy a tímto vytvoří nové umístění zdroje vody. 

 Následující obrázek 2 zobrazuje v praxi přenesení aplikace Zdroje vody do 

programu IZS Operátor. Jednotlivé symboly si příslušník pracující na oddělení KIS vybral 

dle svého uvážení. 

 

Obrázek 2: Mapová vrstva zdrojů vod v programu IZS Operátor 
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2. Mapová vrstva dle vodárenských společností 

 Na obrázku 3 je znázorněna ukázka vybraných hydrantů dle vodárenské společnosti 

doplněná o informační tabulku se jmenovitou vydatností hydrantu. 

 

Obrázek 3: Ukázku vrstvy vybraných hydrantů dle vodárenské společnosti 
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Příloha I                       Ukázka softwaru GINA 

 Tento software je přizpůsoben pro práci hasičů zejména při řešení mimořádných 

událostí. Na obrázku 1 je zobrazena ukázka funkcí systému GINA pro JPO. 

 

Obrázek 1: Ukázka funkcí systému GINA [41] 

 Vysvětlení pojmů k obrázku 1: [41] 

  Karta s PKV poslaným přímo z programu Spojař z KOPIS 

  Archiv a možnost listování ve starších PKV 

  Karta s navigací k místu MU 

  3D hlasová offline navigace 

  Zobrazení jednotek v terénu s možností změny mapového podkladu 

     MPT jedoucí na místo zásahu 

    MPT zasahující na místě zásahu 

    Ostatní MPT 

   Karta s místem zásahu – zobrazení bezprostředního okolí místa zásahu se 

  zdroji požárních vod 

  Karta s datovým skladem – DZP, telefonní seznam, ResCAR, MedisAlarm 

  Možnost pořízení fotodokumentace 

  Přímé posílání statusů 



1 

 

Příloha J   Manuál pro vytipování a datového zpracování vnějších odběrních míst 

1. Rozdělení obce na charakteristické bloky: 

 průmyslová část  

 lokality s vyšší pravděpodobností spotřeby požární vody (čerpací stanice, statky, 

zemědělské společnosti, obchodní domy, čerpací stanice atd.) 

 obytná část 

 okraje obcí – v případě požáru za hranicemi obce 

2. Seznámení se s požárním poplachovým plánem pro danou obec a s mobilní požární 

technikou JPO vyslané v jednotlivých stupních požárního poplachu. 

 Tabulka 1: Přehled objemu vody v nádržích CAS dle stupňů požárního poplachu 

 I. stupeň PP II. stupeň PP III. stupeň PP 

Celkový objem vody 

[l] 
   

Celkový počet CAS    

3. Vytipování lokalit, kde je dostatek místa pro manipulaci s mobilní požární technikou 

(vyhnout se – jednosměrným ulicím, parkovištím, frekventovaným pozemním 

komunikacím, sídlištní zástavbě atd.). 

4. Navázat spolupráci s pracovníkem místně příslušné vodárenské společností. 

 Jméno:   …………………………… 

 Telefonní kontakt: …………………………… 

 E-mail:  …………………………… 

5. Podrobné seznámení se s distribučním systémem zásobující pitnou vodou danou obec: 

 zdroje vody (typ, objem nádrže a vydatnost) 

 akumulace (umístění v terénu, objemy nádrží, systém zásobování vodou 

  Tabulka 2: Přehled jednotlivých akumulací 

Název vodojemu 

+ 

umístění 

Objem nádrže 

[l] 

Způsob zásobování 

(gravitační x výtlačný) 
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 alternativní zastupitelnost v případě výpadku zdroje, akumulace či poruše na 

vodovodní síti (jiné zdroje požární vody) 

   Tabulka 3: Náhradní zdroje vody 

Název náhradního zdroje 

(umístění) 

Objem nádrže 

[l] 

  

  

 seznámení se s průběhy vodovodní sítě – jmenovitá světlost potrubí 

- vytipovaná odběrní místa umístit na potrubí minimálně DN 100 mm, 

v ideálním případě alespoň 150 mm a vyšší 

6. Způsob pravidelného ověření hydraulické účinnosti: 

 v případě spolupráce s vodárenskou společností, provést kompletní ověření 

společně 

Tabulka 4: Kompletní naměřené údaje 

Umístění 

(ulice) 

DN [mm] 
Hydrodynamický tlak 

[MPa] 
Průtok 

GPS 

souřadnice 

Pořízení  

fotografie 

hydrantu potrubí 
před 

měřením 

v průběhu 

měření 
[l/s] [l/min] 

N E 

          

          

          

 v případě nespolupracující vodárenské společnosti, provést provizorní ověření 

pomocí CAS samostatně 

 Tabulka 5: Naměřené údaje při provizorním měření 

Umístění 

(ulice) 

DN [mm] Průtok GPS souřadnice Pořízení  

fotografie hydrantu potrubí [l/s] [l/min] N E 

        

        

        

7. Zjištěné hodnoty zadat do mapových a digitálních podkladů přímo nebo prostřednictvím 

předem určených příslušníků HZS. 


