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Úvod 
 

Jedním z živlů sloužících lidem je oheň. Nastávají však situace, kdy se tento 

živel vymkne kontrole a je nutno ho účinným způsobem utlumit – uhasit. Hlavní 

hasební látkou používanou při požárním zásahu je voda. Globálně je voda 

nejdostupnějším hasivem. V porovnání s ostatními hasivy se dá říct, že se jedná  

o levnou hasební látku. Z výše jmenovaných důvodů je voda využívána, pokud  

je to možné, jako primární látka pro hašení. Pro účinné provedení požárního zásahu  

je nutné zajistit přísun dostatečného množství vody za přijatelně dlouhý časový interval. 

Jedním ze způsobů doplňování požární techniky hasící kapalinou – vodou, je využití 

vnějších odběrných míst. Vnější odběrná  místa jsou převážně realizována v podobě 

podzemních a nadzemních hydrantů, případně výtokových stojanů a plnících míst. 

Budování vodovodních a hydrantových sítí obnáší značné náklady. Nicméně  

tato investice je uplatňována řadu let. Navíc řádně navržený systém je jakousi investicí  

do společenského bezpečí. 

 

Téma diplomové práce je ,,Analýza optimalizace hydrantové sítě města 

Prostějov‘‘. Cílem této práce je posouzení stávajícího stavu hydrantové sítě ve městě 

Prostějov a vytipování míst k výměně podzemních hydrantů za nadzemní, které budou 

vhodné pro odběr požární vody z vodovodní sítě v aglomeraci města Prostějov.  

První část práce se zabývá samotnou vodou jako hasební látkou, popisem 

konfigurace vodovodní rozvodné sítě, charakteristikou zdrojů a zásobou vody  

pro Prostějov. Druhá část práce bude věnována problémům se zásobováním požární 

vodou. Jedná se zejména o umístění nadzemních hydrantů tak, aby byly v co největší 

možné míře splněny požadavky hasičů a současně byly dodrženy podmínky stanovené 

právními předpisy spolu s ČSN 73 0873. Na základě parametrů distribuční sítě, 

respektive jejích jednotlivých okrsků, jsem navrhla místa pro výměnu podzemních 

hydrantů za nadzemní. V poslední kapitole bude uvedeno řešení vodovodních sítí  

a hydrantů ve městě Orinda (CA) v USA. 

Na základě shrnutých poznatků může být práce výchozím bodem pro renovaci 

a zkvalitnění dosavadní hydrantové sítě města Prostějov. Jedná se především  

o zlepšení podmínek dostupnosti nadzemních hydrantů k doplňování požární techniky 

požární vodou.  
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1 Zásobování vodou 

 
Smyslem rozvodů pitných vod je dopravit vodu na žádané místo. Transport vody 

musí proběhnout v požadovaném časovém intervalu, aniž by došlo ke snížení kvality 

vody. Nejedná se jen o dopravu vody ke spotřebiteli, ale také k možnosti dopravy vody  

pro jiné neopomenutelné účely. Jedním z hlavních sekundárních účelů dopravy vody  

je bezesporu potřeba čelit požárům a účinně je hasit.  

 

Zařízení pro jímání, úpravu akumulaci, dopravu a rozvod vody včetně vazeb 

mezi těmito zařízeními se souhrnně nazývají systémem zásobování vodou nebo 

vodárenskou soustavou [1]. 

 

Základní prvky vodárenských soustav se dělí do následujících skupin: 

• zdroje vody včetně jímacích zařízení, úpravny vody a čerpací stanice, 

• akumulace vody – vodojemy, 

• potrubí 

o přiváděcí potrubí,  

o zásobovací potrubí, 

o zásobovací síť. 

 

Přiváděcí potrubí slouží pro dopravu vody ze zdrojů do vodojemu. Zásobovacím 

potrubím je voda dopravována z vodojemu přímo do spotřebiště. Zásobovací sítí  

je zajištěn rozvod vody uvnitř spotřebiště. 

 

 

1.1 Typy vodárenských soustav 

Rozlišujeme různé typy vodárenských soustav. Z hlediska územní působnosti 

jsou to vodárenské soustavy jednostupňové a dvoustupňové. Jednostupňové vodárenské 

soustavy, nebo-li místní, jsou takové, v nichž se voda jímá případně upravuje  

a dopravuje pouze pro potřeby jednoho spotřebiště. Nebo několika málo spotřebišť. 

Dvoustupňové, nebo-li oblastní, vodárenské soustavy jsou složené z nadřazené soustavy 

a místních soustav.  
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Podle výškového vztahu mezi zdroji vody respektive vodojemem  

a spotřebištěm rozlišujeme gravitační a výtlačné vodovody. U gravitačního vodovodu  

je využíván výškový rozdíl mezi vodním zdrojem a spotřebištěm. Vodní zdroj  

je umístěn tak vysoko, že z něj může být dopravena voda do spotřebiště samospádem 

bez čerpání. Po překonání všech hydraulických odporů bude v síti dostatečný přetlak 

pro rozvod vody uvnitř budov a pro požární účely. Naproti tomu výtlačné vodovody  

se používají při nízké poloze zdroje vody vzhledem ke spotřebišti. Vodu musíme  

do spotřebiště v tomto případě čerpat. Možná je také kombinace gravitačního  

a výtlačného vodovodu. Tato varianta je mimo jiné využívána v případě,  

kdy je spotřebiště zásobováno vodou z několika zdrojů [1]. 

 

Podle topologické struktury dělíme sítě na větvené a okruhové. Větvené sítě 

nevytváří uzavřené okruhy a jsou připojeny na jeden vodojem. Z toho důvodu může být 

voda dodávána každému spotřebiteli pouze jednou cestou. Sítě tohoto typu jsou vhodné 

spíše na venkov. Větvený systém může být s odbočkami ve tvaru stromu, znázorněno  

na obr. 1, nebo s paralelkami, znázorněno na obr. 2 [2]. 

 

 

    
Obr. 1 Větvený systém s odbočkami  Obr. 2 Větvený systém s paralelkami 

 

 

Pokud síť vytváří uzavřené celky, mluvíme o sítích okruhových. Výhodou 

okruhových sítí je možnost dopravy vody ke spotřebiteli různými cestami. Z výše 

jmenovaných základních konfigurací sítě lze vytvořit řadu kombinací. Na obr. 3  

je znázorněn okruhový systém se smyčkou, obr. 4 znázorňuje větvený systém propojený 

do okruhu. [2] 
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Obr. 3 Okruhový systém se smyčkou         Obr. 4 Větvený systém propojený do okruhu 

 

1.2 Typy vodojemů 

 
Vodojemy, někdy nazývané také akumulační nádrže, jsou důležitou součástí 

soustav pro dopravu a rozvod vody. Slouží pro vyrovnání denní nerovnoměrnosti mezi 

přívodem a odběrem vody. Další funkce vodojemu jsou plynulý odběr vody 

z pramenišť, požární krytí spotřeby vody, zásoba vody v případě havárie a další, 

zejména provozně-technologické účely. Mimořádný význam mají vodojemy pro krizové 

řízení. 

 

Rozeznáváme několik hlavních typů vodojemů. Dělíme je podle účelu, 

konstrukce a dle použitého materiálu [3]. 

 

 

Typy vodojemů dle účelu: 

• akumulační, 

• vyrovnávací, 

• spotřební, 

• požární. 

 

Typy vodojemů dle konstrukce: 

• podzemní, 

• nadzemní, 

• věžové. 
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Podzemní vodojem je zobrazen na obr. 5 a) [4], věžový vodojem je zobrazen na 

obr. 5 b) [5]. Obr. 6 ukazuje příklad zemního vodojemu [6]. 

   
    Obr. 5 a) Příklad podzemního vodojemu          Obr. 5 b) příklad věžového vodojemu  

 

 
Obr. 6 Příklad zemního vodojemu 

 

Typy vodojemů dle použitého materiálu: 

• železobetonové, 

• ocelové, 

• kombinované. 
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2 Voda jako hasební látka 

 

Voda je nejpoužívanější hasební látkou. Její výhodou je široké spektrum použití, 

snadná dostupnost a v neposlední řadě také příznivá cena, je tedy výhodná  

i z ekonomického hlediska. Dalším pozitivem je fakt, že voda použitá jako hasební 

látka, pokud do ní nejsou přidány žádné chemické látky pro zvýšení hasebního efektu, 

je šetrná k životnímu prostředí. 

 

U hasiv rozeznáváme různé hasební efekty, např. chladící, dusivý, ředící apod. 

Voda má hned několik hasebních efektů. Nejvýznamnějším je efekt chladící.  

Tento efekt je způsobený vysokou hodnotou výparného skupenského tepla (při teplotě 

100 °C a tlaku 101,324 kPa je hodnota skupenského výparného tepla 2257 kJ/kg ),  

což způsobuje odvod velkého množství tepla z požářiště [7]. Tím dojde k ochlazení 

hořlavých látek pod teplotu vzplanutí a proces hoření je přerušen.  

Dalším hasebním efektem vody je inertizační efekt. Tento efekt je dán 

fyzikálními vlastnostmi vody. Voda při vypařování zvětšuje svůj objem. Z jednoho litru 

vody vznikne 1700 litrů páry [8]. Vodní pára působí jako inertní plyn, což znamená,  

že z prostoru hoření je vytěsňován vzdušný kyslík. Pokud obsah kyslíku klesne  

pod hodnotu kyslíkového čísla hořící látky, dojde k uhasnutí požáru. Tento efekt není 

využíván v případě požárů na otevřené ploše, zde ztrácí svůj smysl. 

Voda je polární kapalina a dobře se mísí s celou  řadou hořlavých kapalin,  

např. líh, aceton atd. Při požárech kapalin, které jsou ve vodě rozpustné, voda působí 

zřeďovacím efektem. 

 

Pro zlepšení hasebních vlastností vody se do vody můžou přidávat různé 

chemické látky. Mluvíme především o smáčedlech, která snižují povrchové napětí vody. 

Voda tak lépe ulpívá na povrchu předmětů (respektive hořlavých látek) a můžeme  

tak mluvit i o izolačním efektu. Izolační hasební efekt je založen na zabránění přístupu 

okysličovadla, ve většině případů tedy vzdušného kyslíku, k hořlavé látce. 
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Jak již bylo řečeno účinný hasební zásah závisí na intenzitě a rychlosti dodávky 

vody na požářiště. Mimo to je hasební účinek vody závislý na vlastnostech hořlavých 

látek, použitých přísadách a formě, ve které je voda na místo požáru dodávána, 

respektive na velikosti kapiček vody. Právě výše jmenovaný chladící efekt můžeme 

ovlivnit způsobem, jakým dopravíme vodu na požářiště. S velikostí kapek vody souvisí 

druh použitého proudu. Pro hašení se používá plný vodní proud, tříštěný proud, 

sprchový proud a vodní mlha.  

Účinnost plného proudu lze odhadnout asi na 20 % [8]. Při použití roztříštěných 

vodních proudů dosáhneme zvýšení účinnosti hasebního efektu vody. Množství vody 

dodávané do prostoru hoření se sníží, ale účinnost hašení se zvýší cca na 40 – 50 %. 

Použití mlhového proudu zaručí nejvýznamnější hasební efekt. Voda je rozptýlená 

v jemných kapičkách, tím je umožněno nejen snadnější odpaření a rychlejší ochlazení 

hořícího materiálu, ale i odvod tepla z celého prostoru požáru. 
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3 Stávající vodovodní síť 

 

3.1 Historie Prostějovské vodovodní sítě 

 

Vodovod se v Prostějově začal využívat v roce 1906, má tedy již stoletou tradici. 

V témže roce bylo vystaveno prameniště Smržice [9]. Součástí výstavby prameniště 

byla také výstavba vodovodní sítě v celkové délce cca 33 km. Na tuto síť bylo napojeno 

1328 obytných domů. S rozvojem a růstem města se zvyšovala i spotřeba pitné vody. 

Vlivem růstu spotřeby vody docházelo k zásadním změnám i v oblasti vodovodu. 

V roce 1936 byla ve Smržicích vyhloubena druhá studna. A po opakujících se nárocích 

na spotřebu pitné vody byla v téže lokalitě v roce 1948 vyhloubena třetí studna včetně 

čerpací stanice. 

Vydatnost zdroje prameniště Smržice se postupně zvyšovala až na dnešních  

70 l/s až 90 l/s. V letních a na srážky chudých měsících klesá vydatnost zdroje cca  

na 70 l/s. 

 

 

3.2 Současný stav distribuční sítě 

 
V současnosti je voda pro město Prostějov distribuovaná vodovodní sítí o délce 

přibližně 123 km [9]. Jedná se o okruhovou vodovodní soustavu. Hlavní zásoba vody  

je do Prostějova přiváděna z vodojemu Stráž. Dalším zdrojem vody je vodojem 

Dětkovice. Vzhledem k objemu vody dodané z vodojemu Stráž je množství vody 

přiváděné z Dětkovic zanedbatelné. Distribuční síť je rozdělena do 2 tlakových pásem. 

Každý vodojem je samostatné tlakové pásmo. Tlak v síti se pohybuje v průměru  

od 0,35 MPa do 0,5 MPa v závislosti na velikosti odběru a denní době [10]. Průměrný 

tak má hodnotu 0,45 MPa. Síť je řízena poloautomaticky. Klíčové hodnoty jsou 

přenášeny na dispečink, některé technologické celky fungují automaticky, do jiných  

je třeba vstupovat formou dispečerských povelů – dálkové řízení. Měření množství 

odtékající realizované vody ve spotřebišti je prováděno fakturačními měřidly  

– vodoměry, při čemž měření je prováděno pouze pro vodu fakturovanou.  
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Pozn: Voda k realizaci je dělena na vodu fakturovanou (domácnostem, průmyslu  

a ostatním) a vodu nefakturovanou (vlastní spotřeba = odkalování, požární účely, 

ztráty, černé odběry).  

 

Distribuční síť je osazena převážně podzemními hydranty. Podzemní hydranty  

se na vodovodních sítích navrhovaly zejména z provozních důvodů, kterými jsou 

odvzdušnění, odkalení řadu, vypouštění řadu, odběr vzorků, proplachy, měření tlaku  

na síti, nebo pro zásobování požární vodou. Podzemní hydrant je znázorněn  

na obr. 7 [11]. 

      

 

        
 Obr.7 Podzemní hydrant 

 

Dnes se pro požární účely dává přednost hydrantům nadzemním. Podzemní 

hydranty bývají často nevhodně umístěné z hlediska dostupnosti pro požární techniku, 

které může být způsobeno mimo jiné i nevhodným parkováním aut na podzemních 

hydrantech. Složitá bývá také identifikace místa podzemního hydrantu např.  

při umístění podzemních hydrantů v zelených pásech nebo při hledání hydrantů 

v zimním období pod sněhovou pokrývkou a to i v případě řádného značení hydrantů. 

Další nevýhodou podzemních hydrantů je fakt,že při opravách pozemních komunikací 

může dojít k zalití hydrantů asfaltem. Mezi nevýhody patří také možnost zamrzání 

poklopů podzemních hydrantů za silných mrazů a zanášení vnitřních prostorů hydrantů 

pískem a blátem.  

Výhodou nadzemních hydrantů je dobrá viditelnost a snadnější použití. 

Nadzemní hydranty jsou ekonomicky náročnější, jedná se však pouze o vyšší pořizovací 

náklady. Provozní náklady jsou u podzemních a nadzemních hydrantů totožné. Nové 

nadzemní hydranty budou umísťovány tak, aby plnily požadavky na požární 
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zabezpečení zástavby. Nadzemní hydrant je zobrazen na obr. 8 [12]. Nevýhodou 

nadzemních hydrantů je možnost mechanického poškození uražením např. provozem  

na pozemních komunikacích nebo při zimní údržbě. 

     
 Obr. 8 Provedení nadzemního hydrantu  

 

Norma ČSN 73 0873 sice doporučuje jako vnější odběrní místa pro zásobování 

vodou navrhovat zejména nadzemní hydranty, nicméně není to podmínkou. Dle mého 

názoru by bylo vhodné, aby hasiči dali doporučení na zřizování nadzemních hydrantů  

na strategických místech už při výstavbě nových částí distribučních sítí, případně  

při jejich rekonstrukci. 

 

Všechny nadzemní a podzemní hydranty, výtokové stojany a plnící místa musí 

být označeny tak, aby byl jednoznačně zřejmý jejich účel [13]. Zhotovení a používání 

orientačních tabulek podléhá požadavkům ČSN 75 5025. Na obr. 9 je příklad orientační 

tabulky a informačního štítku. Orientační tabulka podává informace o vzdálenosti 

hydrantu v kolmém směru a o boční vzdálenosti hydrantu, dále je zde uvedena 

jmenovitá světlost uzávěru. Bližší informace o samotném hydrantu se dovíme 

z informačního štítku, který je připevněný přímo na hydrantu.  
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Obr. 9 Orientační tabulka a informační štítek 

 

 

3.2.1 Zdroje požární vody  
 

Obecně se zdroje požární vody rozdělují na vnější odběrní místa a vnitřní 

odběrní místa. Vnější odběrní místa jsou určena především pro zásobování mobilní 

požární techniky při zásahu. Vnitřní odběrní místa jsou zřizována pro možnost 

provedení prvotního hasebního zásahu ještě před příjezdem JPO na místo zásahu [13]. 

 

Vnější odběrní místa: 

• nadzemní a podzemní hydranty, 

• požární výtokové stojany a plnící místa, 

• vodní toky, 

• přirozené a umělé nádrže na vodu. 

 

 

Vnitřní odběrní místa: 

• nástěnné hadicové systémy – s tvarově stálou hadicí, 

• nástěnné hadicové systémy – se zploštitelnou hadicí. 
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Ze zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 

předpisů, vyplývá jak pro a provozovatele vodovodu povinnost umožnit přístup 

k vodovodu a umožnit bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci 

požáru. Dále je ve výše jmenovaném zákoně ustanoveno, že na jednotky požární 

ochrany se nevztahuje povinnost platit při požárním zásahu vodné a stočné [14]. Nabízí 

se otázka, co je považováno za požární zásah. Jedná se pouze o likvidaci požáru? Další 

otázkou je, zda odběr vody z veřejného vodovodu, použitý např. pro dekontaminaci, 

nebo jiné použití při zdolávání mimořádné události, by měl být zpoplatněn. Bylo  

by vhodné ve jmenovaném zákoně upravit pojmy, např. v § 20 odstavci 7 zákona 

274/2001 Sb., konstatovat, že povinnost platit vodné a stočné se nevztahuje na jednotky 

požární ochrany při likvidaci mimořádné události. 

 
Požární voda v Prostějově 
 

V požárním řádu města Prostějov je jako zdroj vody pro hašení požárů uveden 

vodovodní řad obce – hydrantová síť. Pro požární účely jsou tedy určeny hydranty 

nadzemní i podzemní. Hydranty jsou napájeny z vodovodního řadu obce. Praxe ukázala, 

že pro požární účely jsou použitelné většinou pouze nadzemní hydranty, a to jen 

některé. Záleží na tom, zda jsou situovány na vhodných místech a možném objemovém 

toku kapaliny dodávané hydrantem. 

V roce 2006 bylo několik podzemních hydrantů nahrazeno nadzemními 

hydranty. V prostějovské vodovodní síti je zabudováno 863 hydrantů, z toho 28 

nadzemních a 835 podzemních (jedná se o počet hydrantů v Prostějově a přilehlých 

částech, jako jsou např. Vrahovice apod.) [9]. 

Dalo by se říct, že prvním impulsem renovace hydrantové sítě v Prostějově byl 

požár v Držovicích v roce 2005, kdy se hasiči potýkali s nedostatkem vody. Došlo  

ke stížnostem z řad obyvatelstva a k poukazování na nefunkčnost a nepoužitelnost 

některých hydrantů. V případech požáru, kde není možný odběr požární vody 

z hydrantů nebo jiných odběrních míst, by mohlo dojít i k vymáhání náhrady škody  

po vlastníkovi vodovodu. Po uvedeném požáru se město rozhodlo investovat  

do renovace hydrantové sítě a došlo tak prvnímu kroku, kdy byly některé podzemní 

hydranty vyměněny za nadzemní. 
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Při posouzení města Prostějov jako celku, lze konstatovat, že počet hydrantů 

splňuje požadavky ČSN 73 0873. Při délce vodovodní sítě 123 km a celkovém počtu 

hydrantů 863 kusů připadá jeden hydrant v průměru na 142,5 metrů. Důležitá je však 

skutečná vzdálenost mezi hydranty, jejich dostupnost a kapacitní možnosti. 

 

 

3.2.2 Materiály distribuční sítě 
 
 

Všeobecně platí pro materiály distribučních sítí několik podmínek. Zvláště 

jedná-li se o rozvody pitné vody. 

 

Všeobecné podmínky [15]: 

• výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně 

českých norem, 

• výrobky musí být certifikovány pro Českou republiku, 

• výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí být v souladu  

se zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví  

č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích, na výrobky přicházející 

do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 
V prostějovské distribuční síti jsou použita potrubí převážně z šedé litiny (dále 

v textu označováno LT), některé rozvody jsou z polyvinylchloridu (dále v textu 

označováno PVC), u novějších řadů je použita tvárná litina. Srovnání vlastností 

v Prostějově používaných materiálů (LT a PVC) je uvedeno v tabulce č. 1 Vlastnosti 

použitých materiálů. 

 

Použití plastových nebo litinových trubních materiálů s cementovou  

nebo plastovou výstelkou je vhodné z hlediska minimálního vnitřního tření, což snižuje 

tlakovou ztrátu na minimum. Tyto materiály neumožňují vytváření vnitřní inkrustace  

a tím následně zúžení profilu. Inkrustace vnitřních stěn potrubí výrazně snižuje objem 
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protékající vody, rychlost proudění a zvyšuje tlakové ztráty. Sklon k tvorbě inkrustů  

je především u potrubí, kterými je dopravovaná podzemní voda. Tato voda mnohdy 

obsahuje prvky jako železo, mangan, oxid uhličitý apod. Pokud je voda pouze zdravotně 

zabezpečená, ale není upravovaná, dochází v potrubí právě k vytváření inkrustů.  

U starších potrubí s vyšším obsahem  železa a manganu ve vodě může být průtočnost 

vody snížena právě negativním vlivem inkrustace až o 70 % z původní kapacity [16]. 

 

 

Tab. č. 1. Vlastnosti použitých materiálů [2], [3]: 

Vlastnosti materiálu LT PVC 

Životnost Dlouhá Dlouhá 

Montáž a opravy Snadná Snadná 

Možnost vytýčení trasy potrubí Ano Potíže při vytyčování 

Možnost diagnostiky skrytých vad Ano Velmi malá 

Cena Vyšší cena materiálu Nižší cena materiálu 

Křehkost  Vyšší stupeň Při nízkých teplotách roste

 

Teoretická životnost potrubí je uváděna na 60 až 80 let pro potrubí z litiny. 

Plastová potrubí mají životnost kratší, uvádí se přibližně 50 let [17]. 

Cena plastového a litinového vodovodního potrubí je nesrovnatelná. Potrubí  

z PVC REHAU pro DN 100 je asi 700 Kč za profil v šestimetrové délce, naproti tomu 

cena litinového potrubí s cementovou výstelkou se pro profil stejné světlosti pohybuje  

okolo 735 Kč za jeden metr [18]. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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4 Zdroje pitné vody pro město Prostějov 

 
Město Prostějov využívá systém skupinového vodovodu. Dodávka vody  

je zajištěna z vlastních zdrojů. Na obr. 10 Mapka pramenišť [19], jsou vyznačena 

jednotlivá prameniště a zdroje vody pro vodojem Stráž (lokalita obce Smržice)  

a pro vodojem Dětkovice. 

V současnosti je město zásobováno vodou převážně z vodojemu Stráž 5400 m3. 

Z vodojemu vedou do města dva zásobovací řady DN 500 a DN 1000. Veškerá voda 

dodávaná do Prostějova je voda podzemní, jak z vodojemu Stráž, tak i z vodojemu 

Dětkovice. 

K datu 11. 2. 2008 má Prostějov 46 278 obyvatel [20]. Při průměrné spotřebě 

vody, která je uváděna 120 l/den na osobu, je teoretická spotřeba vody pro město 

Prostějov asi 5560 m3/den. Do Prostějova je přivaděči z vodojemů dopravováno 

průměrně 6200 m3/den vody. Pokud zohledníme ztráty vody v trubní sítí, které činí  

asi 5 % z dodávaného množství vody, zbývá kapacita asi 310 m3/den, která je jakousi 

rezervou mimo jiné i na požární potřebu vody. 

 

4.1 Vodojem Stráž – Smržice 

 
Vodojem je umístěn na pozemku obce Smržice na kopci Stráž. Původní 

vodojem byl vybudován v roce 1905. Objem tohoto vodojemu byl 2 x 500 m3. Stavba 

vodojemu byla součástí výstavby vodovodu pro město Prostějov. Jednalo se o objekt 

s klenbovými stropy a malou armaturní komorou [9]. 

V roce 1950 byla provedena rekonstrukce. Podnětem k rekonstrukci byly 

rostoucí nároky na spotřebu vody. Rekonstrukce spočívala v rozšíření nádrží  

o 2 x 2200 m3. Původní objekt byl obestavěn, tím došlo také k rozšíření armaturních 

prostor. 

 

Dnes je do vodojemu Stráž pitná voda přiváděna ze tří směrů: 

• přívod z čerpací stanice Dubany, 

• přívod z čerpací stanice Smržice, 

• přívod z úpravny vod Hrdibořice. 
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Akumulační prostor vodojemu je tvořen čtyřmi komorami, jedná se o dvě velké 

komory o objemu 2200 m3 a dvě malé komory o objemu 500 m3. Vodojem tedy zůstal 

v podobě rekonstrukce z roku 1950 a jeho celkový objem je 5400 m3. 

 

4.2 Vodojem Dětkovice 

 
Zemní vodojem je situován na území obce Dětkovice. Objem vodojemu  

je 2 x 2500 m3 [9]. Tento vodojem slouží jako druhá významná akumulace pitné vody  

pro Prostějov. Z vodojemu vede do Prostějova zásobovací řad z tvárné litiny světlosti  

DN 400. 

Do vodojemu Dětkovice je pitná voda přiváděna ze dvou směrů: 

• prameniště Brodek u Prostějova, 

• prameniště Kelčice. 

 
  Obr. 10 Mapka pramenišť 

Legenda: 1 – přívod z čerpací stanice Smržice, 2 –  přívod z čerpací stanice Dubany, 

3- přívod z úpravny vod Hrdibořice, 4 – prameniště Kelčice, 5 – prameniště Brodek 

 u Prostějova 
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5 Zásobování požární vodou 

 

Účinné hašení požáru vždy souviselo s rychlostí a množstvím dodávané vody  

na požářiště. Doprava vody na místo zásahu může být řešena hned několika způsoby.  

Tím nejjednodušším a nejčastějším způsobem je, že si hasiči dovezou vodu v CAS. 

Někdy ale vlastní zásoba vody v CAS může být nedostatečná, přistupuje se pak 

k dalším variantám, kdy se zřizuje dálková nebo kyvadlová doprava vody. Dálkovou 

dopravou vody rozumíme dopravu pomocí hadicového vedení a požárních čerpadel. 

Kyvadlová doprava vody je způsob, kdy se mezi zdrojem vody a místem požáru 

pravidelně pohybují CAS a doplňují vodu do CAS, která je ustavena v blízkosti požáru. 

Další možností je použití vody přímo z hydrantu. S tím úzce souvisí i vlastní rozmístění 

hydrantů určených pro požární účely. Je nutno brát v úvahu přístupnost hydrantů  

pro požární techniku. Velmi důležité je zhodnocení průměru potrubí, na kterém  

je hydrant osazen. Navíc je při budování hydrantové sítě nutné přihlížet k tlakovým 

poměrům vodovodní sítě na místech vytipovaných pro umístění hydrantů. Zásady pro 

umísťování vnějších odběrních míst jsou uvedeny v ČSN 73 0873. Jmenovaná norma 

udává vzdálenosti vnějších odběrných míst od jednotlivých objektů, hodnoty dimenzí 

potrubí a odběru vody pro umísťování vnějších odběrních míst. Vzdálenost a dimenze 

potrubí pro umístění požárních hydrantů závisí na druhu objektu a jeho mezní ploše 

požárního úseku. Přehled údajů pro umístění nadzemních hydrantů je shrnut v tabulce  

č. 2 [13]. 

V Prostějově se jedná především o bytovou zástavbu, podmínky pro umístění 

hydrantů budou tedy shodné s hodnotami parametrů uvedenými v tabulce č. 2  

pod položkou 1. V průmyslové zóně by měly být hydranty umístěny v souladu 

s podmínkami uvedenými pod položkou 4 tabulky č. 2. 

V současné době je v prostějovské vodovodní síti, jak již bylo zmíněno, 

zabudováno 28 nadzemních hydrantů, z toho je 23 nadzemních hydrantů pro oblast 

Prostějova bez příměstských částí, jako jsou např. Držovice, Vrahovice, Čechovice  

a Domamyslice. Tento počet je vzhledem k velikosti dané oblasti a délce distribuční sítě 

123 km nedostatečný. Z celkového počtu 23 nadzemních hydrantů v posuzované oblasti 

je 9 hydrantů umístěných na řadech DN 100 a jeden hydrant na potrubí DN 80. 

Hydranty pro požární účely se na potrubí takových dimenzí osazují pouze 

v odůvodněných případech, při čemž musíme počítat s možností nedosažení 
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požadovaného průtoku. Lepší varianta je osazovat hydranty na potrubí minimálně  

DN 150, takových hydrantů se v síti nachází 5. Dále jsou zde 4 kusy hydrantů  

na potrubí DN 200, 2 kusy na DN 250 a po jednom kuse na DN 350 a DN 400.  

V některých částech města není dosud situován žádný nadzemní hydrant.  

Na tyto oblasti se v další části práce zaměřím a navrhnu vhodná místa pro výměnu 

některých stávajících podzemních hydrantů za nadzemní, případně osazení nadzemních 

hydrantů na jiných místech. 

 

Tab. č. 2. Podmínky pro umístění vnějších odběrných míst – hydrantů [13] 

 

 

 

Vzdálenost 
hydrantů4) 

 
Druh objektu a jeho mezní 

plocha požárního úseku S v m2 
 

Od objektu / 
mezi sebou 

v m 3) 

Potrubí 
DN 

v mm 
 

Odběr Q (l·s-1) 
pro v = 0,8 m·s-1 

(doporučená 
rychlost) 

 

Odběr Q (l·s-1) 
pro v = 1,5 m·s-1 

(s požárním 
čerpadlem)5) 

 

1 

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

200/400 
(300/500) 

80 
 4 7,5 

2 

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

150/300 
(300/500) 100 6 12 

3 

 
Nevýrobní objekty o ploše 
1 000 < S1) ≤ 2 000; 
Výrobní objekty a sklady 
o ploše 500 < S1) ≤ 1 500; 
otevřená technologická zařízení 
do plochy S1) ≤ 1 500 

150/300 
(250/450) 

 
125 9,5 18 

4 

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

100/200 
(200/350) 

 
150 14 25 

5 

 
Objekty s vysokým požárním 
zatížením2) (p > 120 kg·m-2) 
a současně s plochou 
S1) > 2500 

100/200 
(200/350) 

 
200 25 40 



19 

1) Plocha S v m2 představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků  

je dána součtem ploch užitných podlaží). 
2) U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet. 
3) Bez dalšího průkazu (např. analýzou zdolávání požáru) nesmí být u dispozičně rozlehlých 

objektů vnější odběrní místa vzdálena od všech míst, kde existuje možnost hoření požárního 

zatížení, více než 600 m. 
4) Hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru  
5) U hasebního zásahu lze připojením mobilní techniky na hydrant překročit doporučenou 

rychlost proudění vody v potrubí (v = 0,8 m·s-1) až na hodnotu v = 2,5 m·s-1, aby se zabránilo 

„kavitačnímu“ režimu při provozu požárního čerpadla vlivem zvýšených hydraulických ztrát 

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

 

Pro umísťování vnějších odběrních míst je nutné zohlednit také požadavek  

na přístupnost. Příjezdová komunikace k vnějším odběrním místům požární vody musí 

být trvale přístupná pro mobilní požární techniku, přičemž má být umožněn příjezd 

minimálně do vzdálenosti 9 m. Pro obsluhu armatur vnějšího odběrního místa  

se doporučuje vytvořit manipulační plochu o velikosti minimálně 3 m2 [13]. 

 

Důraz na dodržování podmínek pro zásobování požární vodou by se měl klást 

nejen při výstavbě vodovodní a hydrantové sítě. Důležité je také udržování sítě 

v použitelném stavu. Je známa řada požárních zásahů, kdy hasiči chtěli při požáru 

využít pro zásobování vodou hydrantové sítě, ale z různých důvodů to nebylo možné. 

Jedním takovým případem byl i požár, ke kterému došlo 14. října 2007  

v okrese Mladá Boleslav. Jednalo se o požár ve výrobním závodě  firmy  

FAURECIA – SAI Automotive Bohemia s.r.o. Tento požár se rozsahem a výší škod 

zařadil mezi největší požáry v České republice za rok 2007 [21]. Požár, který vznikl 

v prostoru manipulační a expediční plochy, zpozorovali zaměstnanci závodu ve 12:15 

hodin. Požárem byla zasažena plocha cca 20 x 100 m2. Hořely plastové kontejnery 

s hotovou produkcí pro automobilový průmysl. Požár byl oznámen na operační  

a informační středisko HZS Středočeského kraje územního odboru Mladá Boleslav 

(OPIS) ve 12:36 hodin. Velitel zásahu po příjezdu na místo požáru požádal o vyslání 

další techniky a žádal OPIS o vyhlášení II. stupně požárního poplachu. Po průzkumu 

velitel zásahu rozhodl o vytvoření šesti proudů C 52. Zdrojem hasební vody pro proudy 

byla CAS 24. V průběhu zásahu byla CAS 24 napojena pomocí dvou kusů dopravního 

vedení B 75 a hydrantového nástavce na hydrantovou síť v objektu. Toto doplňování 
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požární techniky bylo však málo účinné. V hydrantové síti byl malý tlak a asi po 10 

minutách odběru vody byla dodávka zcela přerušena. Po příjezdu dostatečného 

množství požární techniky v podobě CAS rozhodl velitel zásahu o zřízení kyvadlové 

dopravy vody. 

Požár byl lokalizován v 15:40 hodin. V této době bylo na místě požáru  

15 jednotek PO. Nadále probíhaly likvidační práce. Požár byl zlikvidován v 18:52 

hodin. Zásahu se zúčastnilo 83 hasičů. K uhašení bylo spotřebováno 191 700 l hasební 

vody a 500 l pěnidla. Škoda vzniklá požárem byla odhadována na částku cca  

100 miliónů Kč [21]. 

Tento požár není ojedinělým případem, kdy došlo k selhání funkčnosti hydrantové 

sítě. Je nutné podotknout, že rychlý zásah, který mnohdy souvisí právě 

s bezproblémovým využitím hydrantové sítě, může mít vliv na škody způsobené 

požárem. 

 

 

5.1 Parametry distribuční sítě v Prostějově 
 

Vodovodní síť města Prostějov je rozdělena do několika okrsků. Okrsek  

je ucelená část vodovodní sítě, která má samostatné měření dodané vody. Každý 

z těchto okrsků má vlastní vodoměrnou šachtu. Účelem okrsků, v případě prostějovské 

vodovodní sítě, je rozdělit distribuční síť do menších celků, aby bylo možné snadněji 

monitorovat dění na síti a odstraňovat ztráty. V této kapitole budou popsány parametry 

distribuční sítě s ohledem na rozdělení do jednotlivých okrsků. Tab. č. 3 Rozdělení 

distribuční sítě na okrsky, udává základní parametry sítě v jednotlivých okrscích [22]. 

Výchozí hodnoty hydrodynamických tlaků byly převzaty z výpočtového modelu PV 

103.DAT – Prostějov. Hydrostatický tlak vzniká tíhou kapaliny. Tímto tlakem působí 

kapalina na stěny potrubí. Dalšími parametry vodovodní sítě jsou průměrný průtok  

Qh [l/s] a požadovaný průtok QPOŽ [l/s]. 
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Tab. č. 3 Rozdělení distribuční sítě na okrsky 

 

Číslo 
okrsku Název okrsku 

Hydrodynamický 
tlak 
[m] 

Hydrostatický 
tlak max. 

[m] 

Požadovaný 
tlak min 

[m] 

Qh 
[l/s] 

QPOŽ
[l/s] 

1 Držovice 38,8 – 61,6 70,4 25 12,33 10 
2 Olomoucká 48,7 – 59,1 70 37 8,64 10 

3 Okr. vet. 
zařízení 46,5 – 50,8 59 25 0,5 10 

4 Dr. E. beneše 25,7 – 60, 3 65 22  10 
5 Pod Kosířem 50,0 – 58,4 65,5 37 18,99 10 
6 Hloučela 3 28,6 – 46,5 58 25 2,62 10 
7 Hloučela 1 42,4 – 51,4 64,8 40 13,42 13,3
8 Hloučela 2 43,9 – 46,1 58,1  13,42 13,3
9 Fanderlíkova 47,6 – 52,4 60,4 28 15,28 10 
10 Rejskova 47,4 - 52 65 25 16,61 10 
11 PV střed 49,4 – 53,6 65,8 25 14,1 10 

12 Sídliště 
kostelecká 35,9 – 53,9 63 37 3,05 10 

13 Barákova 46,6 – 55,7 66,5 25 13,95 10 
14 Outratova 51,6 – 56,8 67,9 25 4,89 10 
15 Vrahovská 49,2 – 55,8 70 25 18,79 10 
16 Vrahovice 44,5 – 58,2 75 25 15,09 10 
- - - - - - - 

18 Čechovice 
Domamyslice 25,9 – 36,8 51,5 25  10 

19 Krasice 40,8 – 54,3 60 37 18,98 10 

20 Sídliště PV  
– západ 47,2 – 48,8 56 40 4,15 13,3

21 Sídliště 
Svobody 24,3 – 43,4 59 40 18,8 13,3

22 Sídliště 
Krasická 43,4 – 45,9 53 37 8,05 10 

23 Plumlovská 35,5 – 47,8  62 25 7,81 10 

24 Sídliště 
Šmeralova 42,5 – 44,4 61 37 12,51 10 

- - - - - - - 

26 Bulharská 
Mozartova 38,6 – 43,2 63,9 37 3,44 10 

26 a Sídliště 
Mozartova 37,7 – 42,0 63,4 37 15,22 10 

- - - - - - - 
28 Určická 27,6 – 39,2 61,5 25 10,45 10 
- - - - -  - 

31 Tylova, 
Lidická 25,2 – 45,4 63,9 37 13,29 10 

32 Sídliště 
Tylova 18,6 – 41,1 63,9 37 13,29 10 
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33 Jezdecká, 
Dolní 23,2 - 47,4 68,9 28 19,55 10 

34 Jihoslovanská 26,4 – 43,2 70 25 21,67 10 
35 Sídliště Dolní 43,0 – 45,6 67,8 49 7,7 13 

 

 

Dle požadavků prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství 428/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

nesmí maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě tlakového pásma 

převyšovat hodnotu 0,6 MPa [23]. V odůvodněných případech se může zvýšit  

na 0,7 MPa. Z tab. č. 3 je zřejmé, že v některých okrscích jsou povolené hodnoty 

překročeny. Navrhuji redukci hydrostatických tlaků, které přesahují povolené hodnoty. 
 
 

5.2 Plánované rozšiřování sítě nadzemních hydrantů 
 

V rámci jednotlivých okrsků jsem navrhla vhodná místa pro výměnu 

podzemních hydrantů za nadzemní. Návrh byl proveden na základě parametrů 

jednotlivých částí vodovodního potrubí. Těmito parametry jsou dimenze potrubí  

DN [mm], průtok Q [l/s] pro doporučenou rychlost proudění v = 0,8 [m/s]. Jednotlivá 

místa navržená k instalaci nových nadzemních hydrantů budou uvedena v kapitole 

5.2.3. 

 

 

5.2.1 Stávající nadzemní hydranty 
 

 

Jak bylo již zmíněno (v kap. 2.2), v roce 2006 se uskutečnila výměna některých 

podzemních hydrantů za nadzemní. Mapka na obr. 11 znázorňuje takto nově instalované 

(stávající) nadzemní hydranty. Následně proběhla provozní zkouška nově instalovaných 

nadzemních hydrantů. Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tabulce č. 4. Zkouška byla 

provedena plněním nádrže CAS definovaného objemu. 
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Obr. 11 Mapka stávajících nadzemních hydrantů 

 Legenda:     Nově instalované nadzemní hydranty 

 

Tabulka č. 4. Provozní zkouška nově instalovaných nadzemních hydrantů [24] 

Adresa DN/průtok Majitel 
Doba plnění (min)

Nádrž 3 200 l 
Přístupnost 

*) Skutečný průtok 

(zkouška plnění 

CAS) l/s 

T.G. Masaryka 

- u Muzea 

DN 150/ 

10 l/s 

VAK 

Prostějov
2:28 dobrá 23 

Školní ulice 

- travnatý pás 

DN 100/ 

10 l/s 

VAK 

Prostějov
4:10 dobrá 13 

Plumlovská 

Travnatá 

plocha 

DN 200/ 

10 l/s 

VAK 

Prostějov
1:30 

Ztížená 

Příjezd přes 

chodník 

41 

Luční ul. 

- křižovatka 

DN 100/ 

12 l/s 

VAK 

Prostějov
4:05 dobrá 13 

Interspar 
DN 200 

15 l/s 

VAK 

Prostějov
1:28 dobrá 41 

Újezd HM 

LIDL 

DN 80 

8 l/s 

VAK 

Prostějov
7:20 dobrá 7 

 

*) Skutečný průtok vypočten na základě zkoušky plnění CAS (cisternová 

automobilová stříkačka). 
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Vypočtené hodnoty skutečného průtoku doporučuji ověřit v praxi měřením. 

Zvláště pak na potrubích dimenzí DN 80 a DN 100. U takto malých profilů je možné 

snížení průtočnosti vody vlivem usazenin a inkrustace v potrubí. Z tohoto důvodu  

je nutné provádět kontroly hydraulické účinnosti. 

 

Z doby plnění nádrže CAS uvedené v tabulce č. 1. je zřejmé, že některé nově 

instalované nadzemní hydranty jsou pro doplňování požární techniky, z důvodu 

vysokého času plnění nádrže CAS, nevhodné. Naproti tomu je fakt, že dříve byla 

k doplňování požární techniky vodou využívána studna na Náměstí Spojenců, kde je 

užitková voda, kterou využívají technické služby. Plnění CAS z této studny trvalo cca 8 

minut [24]. Časový interval plnění CAS z jmenované studny je tedy téměř shodný 

s časem naplnění CAS z hydrantu osazeném na potrubí DN 80. Při používání 

zmiňované studny pro doplňování požární techniky někdy docházelo ze strany obyvatel 

ke stížnostem na rušení klidu. V tabulce č. 4 nejsou uvedeny tlakové poměry vodovodní 

sítě v daných místech. Tyto údaje nebyly pro jednotku požární ochrany hasičského 

záchranného sboru územního odboru Prostějov (dále používáno jen JPO HZS ÚO 

Prostějov) směrodatné. Důležitým údajem pro JPO HZS ÚO Prostějov byl čas, za který 

byla nádrž CAS naplněna. 

 

5.2.2 Vytipované oblasti další výměny hydrantů 
 

Město Prostějov jsem pomyslně rozdělila na několik zón (obr. 12). Hranice  

těchto zón tvoří Plumlovská ulice, Určická ulice, Brněnská ulice, Kralická ulice, 

Vrahovická ulice, Olomoucká ulice, Kostelecká ulice a centrum ohraničené okruhem 

města. Nabízela se možnost použít rozdělení distribuční sítě na výše zmiňované okrsky. 

Tyto okrsky však nejsou pro hasiče zřetelné. Jedná se o rozdělení sítě na menší celky 

z hlediska potřeby monitorování některých parametrů v síti. Rozdělení města  

na jednotlivé zóny tvořené hranicemi ulic je pro všechny zřetelné a v takto vytvořených 

výsečích se lze snadno orientovat. 
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Obr. 12 Zóny města Prostějov 

 

Legenda:  Zóna 1 – Plumlovská x Kostelecká,  

Zóna2 – Kostelecká x Olomoucká, 

  Zóna 3 – Olomoucká x Vrahovická,  

Zóna 4 – Vrahovická x Kralická, 

  Zóna 5 – Kralická x Brněnská,  

Zóna 6 – Brněnská x Určická, 

  Zóna 7 – Určická Plumlovská, 

  Zóna 8 – Centrum. 

   

 

Požadavkem JPO HZS ÚO Prostějov je, aby v každé pomyslné zóně města byly 

dislokovány nadzemní hydranty s dostatečnou vydatností pro plnění požární techniky. 

 

V roce 2008 má dojít k nahrazení dalších podzemních hydrantů za nadzemní 

provedení. Je nutné zhodnotit vydatnost potrubí, ale také vlastní umístění hydrantu  

– tedy dobrou přístupnost pro požární techniku. Hydranty se většinou umísťují  

do zelených pásů. Cílem by měl být takový kompromis mezi výše jmenovanými 

požadavky, aby byly hydranty umístěny v souladu s požadavky na funkčnost, 

přístupnost ba navíc estetické umístění. 
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Plánovaná výměna nadzemních hydrantů bude probíhat na místech uvedených 

v tabulce č. 5 Plánovaná výměna hydrantů pro rok 2008. V uvedených případech  

se jedná o výměnu podzemních hydrantů za nadzemní. Na obr. 13 jsou znázorněny 

stávající nadzemní hydranty a hydranty , jejichž výměna má být provedena v roce 2008. 

 

Tab. č. 5 Plánovaná výměna hydrantů pro rok 2008 [24] 

Adresa DN Materiál potrubí poznámka 

Brněnská 40 DN 150 LT  

Letecká DN 200 LT  

Hvězda 9 DN 100 LT  

Kojetínská DN 150 PVC stavebniny 

Fanderlíkova 38 DN 200 LT  

Kaštila 29 DN 100 LT  

Šárka 19 DN 100 LT  

Melantrichova 69 DN 100 LT  

Olomoucká DN 300 LT Cíl 

Blahoslavova DN 300  LT Skanska 

Přemyslovka 25 DN 100 LT  

Dobrovského x Tylova DN 100 LT  

Šmerala 3 DN 150 LT  

U spalovny DN 150 PVC  

Kralická DN 150 LT  

Průmyslová  DN 200 LT CZ Eika 

Martinákova 1 DN 125 LT  
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Obr. 13 Mapka stávajících a plánovaných nadzemních hydrantů 

 Legenda:     Stávající nadzemní hydranty 

      Plánovaná výměna hydrantů v roce 2008 

 

Jak již bylo zmíněno, instalace hydrantů pro požární účely se doporučuje  

na potrubí minimálně DN 150. Z plánovaných 17 nadzemních hydrantů je navrženo 

umístit šest kusů hydrantů na potrubí o DN 100 a jeden kus na DN 125.  

Pořizovací cena nadzemních hydrantů se podle jejich druhu pohybuje  

cca od 25 000 Kč/kus bez DPH výše. S připočtením nákladů na výkopové práce  

je možné konstatovat, že investiční náklady pro pořízení jednoho nadzemního hydrantu 

se budou pohybovat okolo 30 000 až 35 000 Kč. Vzhledem k nemalým investičním 

nákladům na rekonstrukci hydrantové sítě bych doporučovala zvážit nutnost osazování 

hydrantů pro ryze požární účely na potrubí menší než DN 150.  

Nabízejí se dvě možnosti. První možností je osadit hydranty na vytipovaná 

místa, při čemž je nutné počítat s možnou nižší kapacitní využitelností hydrantu.  

Ta může být způsobena především vytvořením vnitřních inkrustací a usazenin v potrubí, 

čímž dojde ke zúžení průměru potrubí. Jako druhá možnost se nabízí případné využití 

sice vzdálenějších hydrantů, ale z hlediska kapacitních možností lépe situovaných. 

Řešení je možné i kompromisem mezi oběma výše uvedenými možnostmi. 
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5.2.3 Návrh dalších míst pro výměnu hydrantů 
 

Metodou odhadu, kde jsem zohlednila především velikost, ale také charakter 

území, jsem navrhla další hydranty, které by měly být v nadzemním provedení. 

Hodnoty průtoků pro dané rychlosti jsem převzala z ČSN 73 0873. Jedná se  

o minimální průtoky pro rychlost proudění 0,8 m/s. Pro potrubí dimenze 250 a výše 

jsem hodnoty průtoků odvodila z tabulky vhodných průtočných množství a rychlostí  

ve vodárenských potrubích [25]. 

 

Tab. č. 6 Stávající, plánované a navržené nadzemní hydranty v PV  

Zóna Ulice DN 
[mm]

Q [l/s] 
v=0,8 m/s

Q [l/s]  
v=1,5 m/s Poznámka 

Nerudava 100 6 12 

J. Zrzavého 100 6 12 

Plumlovská 200 25 40 

Stávající hydrant 

Melantrichova 100 6 12 

Fanderlíkova 38 200 25 40 

Blahoslavova 300 56 106 

Plánovaný hydr. 2008 

Polská x ruská 250 40 74 

Fanderlíkova 250 40 74 

Obránci míru 350 78 144 

C. Boudy 150 14 25 

1 

Za Velodromem 350 78 144 

Navržený hydrant 

E. Valenty 400 100 188 

Olympijská 100 6 12 

Kostelecká 350 78 144 

Stávající hydrant 

Martinákova 125 9,5 18 Plánovaný hydr. 2008 

Rejskova 200 25 40 

Havlíčkova 150 14 25 

Kostelecká 350 78 144 

2 

Sportovní 400 100 188 

Navržený hydrant 

Erbenova 100 6 12 Stávající hydrant 3 

Olomoucká (Cíl) 300 56 106 Plánovaný hydr. 2008 
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Olomoucká x 

Lužická 
300 56 106 

Olomoucká x 

Vrlova 
500 157 294 

 

U Hloučely 150 14 25 

Navržený hydrant 

Winklerova 100 6 12 Stávající hydrant 

Přemyslovka 100 6 12 

Vrchlického 100 6 12 

Průmyslová 200 25 40 

Kralická 150 14 25 

Plánovaný hydr. 2008 

Svatoplukova 200 25 40 

Vrahovická 200 25 40 

4 

Jihoslovanská 150 14 25 

Navržený hydrant 

Kojetínská 150 14 25 

Dvořákova 100 6 12 
Stávající hydrant 

U Spalovny 150 14 25 

Letecká 200 25 40 

Šárka 100 6 12 

Tylova x 

Dobrovského 
200 25 40 

Plánovaný hydr. 2008 

Okružní 200 25 40 

Studentská 200 25 40 

5 

Tylova 150 14 25 

Navržený hydrant 

Rumunská 100 6 12 Stávající hydrant 

Brněnská 150 14 25 Plánovaný hydr. 2008 

Žeranovská 200 25 40 

Okružní 200 25 40 

6 

Určická 400 100 188 

Navržený hydrant 

B. Němcové 200 25 40 

Mánesova 100 6 12 

Jungmannova 100 6 12 

7 

Sídliště Svobody 150 14 25 

Stávající hydrant 
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Sídliště Svobody 150 14 25 

Finská 150 14 25 

Mlýnská 150 14 25 

 

B. Šmerala 150 14 25 

Francouzská 150 14 25 
Plánovaný hydr. 2008 

Drozdovice 200 25 40 

Drozdovice 200 25 40 

 

B. Šmerala 150 14 25 

Navržený hydrant 

Školní 100 6 12 

Náměstí T. G. M. 150 14 25 

Komenská 200 25 40 

Újezd 80 4 7,5 

Vojáčkovo náměstí 250 40 74 

Stávající hydrant 
8 

Palackého 250 40 74 Plánovaný hydr. 2008 

 

 

 

5.3 Shrnutí navrhované výměny hydrantů v jednotlivých oblastech 
města Prostějov 

 
Jednotlivé zóny jsou geografickou částí města vymezenou vybranými ulicemi. 

Rozdělení do jednotlivých zón viz obr. 12. Celková vydatnost hydrantů je dána součtem 

minimálních průtoků jednotlivých hydrantů v dané zóně pro doporučenou rychlost 

proudění 0,8 m/s. Tyto hodnoty jsou v normě ČSN 73 0873 dané jako minimální 

přípustné hodnoty. Na obr. 15 jsou znázorněny stávající plánované a navržené nadzemní 

hydranty. 

 

Zóna 1: část města vymezená ulicemi Plumlovská a Kostelecká 
 

Pro území Prostějova, které je výše označeno jako zóna 1, je celkem 11 

nadzemních hydrantů. 

3 stávající  

3 plánované 

5 nově navržených 
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Výchozí tlak se pohybuje podle parametrů jednotlivých okrsků od 28,6 m v.sl. 

do 53,9 m v.sl. Celková vydatnost hydrantů pro danou zónu je 374 l/s. 

 

Zóna 2: část města vymezená ulicemi Kostelecká a Olomoucká 
 

V zóně 2 je situováno celkem 8 nadzemních hydrantů.  

3 stávající  

1 plánovaný 

4 nově navržené 

Výchozí tlak se pohybuje podle parametrů jednotlivých okrsků od 25,7 m v.sl. 

do 60,3 m v.sl. Celková vydatnost hydrantů pro danou zónu je 410,5 l/s 

 

 
Zóna 3: část města vymezená ulicemi Olomoucká a Vrahovická 

V zóně 3 je situováno celkem 5 nadzemních hydrantů.  

1 stávající  

1 plánovaný 

3 nově navržené 

Výchozí tlak se pohybuje podle parametrů jednotlivých okrsků od 44,6 m v.sl. 

do 59,1 m v.sl. Celková vydatnost hydrantů pro danou zónu je min. 289 l/s. 

 
 
Zóna 4: část města vymezená ulicemi Vrahovická a Kralická 

V zóně 4 je situováno celkem 8 nadzemních hydrantů.  

1 stávající  

4 plánované 

3 nově navržené 

Výchozí tlak se pohybuje podle parametrů jednotlivých okrsků od 26,4 m v.sl. 

do 55,8m v.sl. Celková vydatnost hydrantů pro danou zónu je min. 121 l/s. 

 
 
Zóna 5: část města vymezená ulicemi Kralická a Brněnská 

V zóně 5 je situováno celkem 9 nadzemních hydrantů.  

2 stávající  

4 plánované 

3 nově navržené 
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Výchozí tlak se pohybuje podle parametrů jednotlivých okrsků od 18,6 m v.sl. 

do 47,4 m v.sl. Celková vydatnost hydrantů pro danou zónu je min. 154 l/s. 

 
 
Zóna 6: část města vymezená ulicemi Brněnská a Určická 

V zóně 6 jsou situovány celkem 4 nadzemních hydrantů.  

1 stávající  

1 plánovaný 

3 nově navržené 

Výchozí tlak se pohybuje podle parametrů jednotlivých okrsků od 27,6 m v.sl. 

do 43,2 m v.sl. Celková vydatnost hydrantů pro danou zónu je 170 l/s. 

 
 
Zóna 7: část města vymezená ulicemi Určická a Plumlovská 

V zóně 7 je situováno celkem 11 nadzemních hydrantů.  

7 stávajících 

2 plánované 

3 nově navržené 

Výchozí tlak se pohybuje podle parametrů jednotlivých okrsků od 24,3 m v.sl. 

do 54,3 m v.sl. Celková vydatnost hydrantů pro danou zónu je min. 171 l/s. 

 
 
Zóna 8: část města která je shodná s centrem 

V zóně 8 je situováno celkem 6 nadzemních hydrantů, přičemž 5 hydrantů  

je stávajících a jeden plánovaný. Tuto zónu tvoří jen jeden okrsek. Hydrodynamický 

tlak se tu pohybuje od 49,4 m v.sl. do 53,6 m v.sl. Celková vydatnost hydrantů  

pro danou zónu je 89 l/s 

 

V případě požadavku, ze strany JPO HZS ÚO Prostějov, na požární vtokový stojan by 

bylo možné využít některá místa navržená pro výměnu podzemních hydrantů  

za nadzemní. Minimální odběr z požárního výtokového stojanu musí být dle požadavků 

ČSN 73 0873 35 l/s. Při rychlosti proudění 0,8 m/s je tento minimální průtok splněn 

v řadech DN 250. Přesněji v řadech dimenze DN 250 protéká při rychlosti 0,8 m/s  

40 l/s. Na místech navržených pro výměnu hydrantu, pokud se jedná o potrubí DN 250 

a více, je tedy možné i osazení výtokového stojanu. Schéma výtokového stojanu  

je na znázorněno na obr. 14[13]. 
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Obr. 14 Schéma výtokového stojanu  

Legenda: 1- potrubní síť, 2 – uzávěr, 3 – vypouštěcí ventil,  

4 – tlakové spojky B 75 opatřeny víčky, 5 – šroubení pro sací hadice 

s víčky, 6 přívodní potrubí min. DN 125 mm 

 

 

 

 
 

Obr. 15 Mapka stávajících, plánovaných a navržených nadzemních hydrantů 

Legenda:              Stávající nadzemní hydranty 

      Plánovaná výměna hydrantů v roce 2008 

        Navržené nadzemní hydranty 
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Tab. č. 7a Souhrnný přehled kapacitní využitelnosti stávajících hydrantů 

Zóny Počet hydrantů Průtok [l/s] 
v=0,8 m/s 

Zóna 1 3 37 
Zóna 2 3 184 
Zóna 3 1 6 
Zóna 4 1 6 
Zóna 5 2 20 
Zóna 6 1 6 
Zóna 7 7 93 
Zóna 8 5 89 
Celkem 23 441 

 

Souhrnný přehled kapacitní využitelnosti stávajících 
hydrantů

Zóna 1
8%

Zóna 2
43%

Zóna 8
20%

Zóna 7
21%

Zóna 6
1%

Zóna 5
5%

Zóna 4
1%Zóna 3

1%

 
 

Obr. 16: Souhrnný přehled kapacitní využitelnosti stávajících hydrantů 

 

Z grafu na obr. 16 je zřejmé, že doposud jsou z hlediska rozmístění nadzemních 

hydrantů a jejich kapacitní využitelnosti nejhůře zásobovány požární vodou zóny tři, 

čtyři a šest. Ve východní části města, tedy v zónách tři a čtyři jsou situovány 

průmyslové zóny. V případě požáru by byla pravděpodobně velká spotřeba vody. 

V zóně šest se nachází převážně bytová zástavba a objekty občanské vybavenosti.  

Dle mapky na obr. 12 můžeme také konstatovat, že rozloha zóny šest je podstatně 

menší, než ostatní zóny. 
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Tab. č. 7b Souhrnný přehled kapacitní využitelnosti všech hydrantů 

 

Zóny Počet hydrantů Průtok [l/s] 
v=0,8 m/s 

zóna 1 11 374 
zóna 2 8 410,5 
zóna 3 4 289 
zóna 4 8 121 
zóna 5 9 154 
zóna 6 5 170 
zóna 7 11 185 
zóna 8 6 129 
celkem 60 1778,5 

 
 

Souhrnný přehled kapacitní využitelnosti všech 
hydrantů

Zóna 1
20%

Zóna 2
23%

Zóna 3
16%

Zóna 4
7%

Zóna 5
8% Zóna 6

9%

Zóna 8
7%

Zóna 7
10%

 
 
Obr. 17: Souhrnný přehled kapacitní využitelnosti všech hydrantů 
 

Z grafu na obr.17 je vidět, že rozložení kapacitní využitelnosti hydrantů  

v Prostějově zůstává mírně nerovnoměrné i po zohlednění navržených hydrantů. Na tuto 

nerovnoměrnost mají mimo jiné vliv rozdílné velikosti jednotlivých zón. Jedná  

se o rozdíl v plochách jednotlivých zón, ale také o rozdíl v délce vodovodní sítě 

připadající na danou zónu. Dále je při porovnání obr. 16 a obr. 17 vidět, že situace 

v zóně tři se výrazně zlepšila. Je nutné brát v úvahu původ zlepšení. V dané zóně jsou 

umístěny pouze čtyři nadzemní hydranty, přičemž dva z nich jsou navrženy přímo  

na Olomouckou ulici – hranici zóny. Jejich osazení je navrženo na potrubí DN 300  

a DN 500. Z tohoto důvodu se v dané zóně zvýšila kapacitní využitelnost hydrantů. 

Jako celek zůstává tato oblast z hlediska dostupnosti nadzemních hydrantů stále 

problematická. Navrhování hydrantů je složité především z důvodů nedostačující 
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dimenze distribuční sítě. Je zde většina potrubí DN 100. Pro tuto část města  

by bylo vhodné zvážit v rámci rekonstrukce distribuční sítě posílení vodovodního 

potrubí. 

 

Relativně problematickou by se mohla jevit zóna čtyři. Jedná se z části  

o průmyslovou zónu a z části je zde situována bytová zástavba. Shodná kapacitní 

využitelnost hydrantů jako v zóně 4 je i v zóně 8. Zónu 8 tvoří samotné centrum.  

V této části města se nepředpokládá velká náročnost na spotřebu požární vody. Voda 

z hydrantů v centru by byla odebírána pouze v případě požáru přímo v dané oblasti 

města – v centru. Pro plnění požární techniky vodou při zásazích v jiných částech města 

se s těmito hydranty vzhledem k jejich umístění nepočítá. 

 

Obr. 18 a) znázorňuje srovnání počtu hydrantů stávajícího a navrženého stavu, 

obr 18 b) srovnává kapacitní využitelnosti stávajícího a navrženého stavu hydrantové 

sítě města Prostějov. Celkový počet nadzemních hydrantů ze zvýšil z 23 na 60 kusů. 

Kapacitní využitelnost hydrantů vzrostla několikanásobně. 

 

 

Srovnání stávajícího a navrženého stavu
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Obr. 18 a): Srovnání počtu nadzemních hydrantů stávajícího a navrhovaného stavu  
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Srovnání stávajícího a navrženého stavu
Minimální kapacitní využitelnost
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Obr. 18 b): Srovnání minimální kapacitní využitelnosti hydrantů stávajícího  

a navrhovaného stavu 
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6 Typy nadzemních hydrantů a jejich možnosti 

 
Dnešní trh nabízí nesčetné množství druhů nadzemních hydrantů. Možnost 

výběru je široká, hned podle několika kritérií. Jedná se například o design  

(do historických center měst můžeme použít některý z typů staroměstských hydrantů), 

typ výtokových armatur, materiál ze kterého je hydrant vyroben a podobně. Například 

nadzemní odjezdový hydrant se používá v ulicích, které jsou zatížené provozem,  

u frekventovaných křižovatek v továrních prostorech apod. Tento hydrant má zvolené 

místo lomu a to mezi podzemní a nadzemní částí. Obě části jsou spojeny šrouby  

s vrubem. V případě nehody dojde ke zlomení v místě lomu, přičemž hlavní uzávěr 

hydrantu zůstává uzavřen. 

 

 V  této kapitole bych chtěla poukázat na některé problémy, které se mohou 

vyskytnout při výběru typu hydrantu, respektive při jeho následném využívání. Téměř  

na každém kroku se dnes setkáváme s lhostejností a vandalstvím. Ani nadzemní 

hydranty a jiné druhy požárně bezpečnostních zařízení tak mnohdy neuniknou některým 

nežádoucím zásahům ze strany veřejnosti. Na obr. 19 je znázorněn poškozený nadzemní 

hydrant.  

 

 
Obr. 19 Poškozený nadzemní hydrant 
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Z hydrantu bylo odcizeno víko z výtokové armatury průměru 110 mm. Hasiči  

pro připojení požární techniky tuto armaturu nepoužívají. Po otevření hydrantu by došlo 

k vytékání vody právě tímto otvorem a tím se hydrant stává pro hasiče nepoužitelným. 

Vandalové si možná neuvědomují, že mohou ohrozit zdraví a v horším případě i životy 

svoje, ale i všech ostatních. Možnou prevencí nežádoucích a neoprávněných manipulací 

je instalace nadzemních hydrantů s přesuvným pláštěm. Technika přesuvného pláště 

chrání horní vývody před neoprávněným zásahem. Teprve když je plášť z umělé hmoty 

uvolněn a sjíždí dolů, mohou být oba jednotlivě uzavíratelné vývody otevřeny. Hydrant 

firmy HAWLE s přesuvným pláštěm je zobrazen na obr. 20 [26]. 

 
 

 
Obr. 20 Hydrant s přesuvným pláštěm 
 
 

Další otázkou je výběr typu hydrantu podle druhu výtokových armatur. Na trhu  

se objevují hydranty s možností různých výtokových armatur. Např. 2 C 52 mm,  

2 B 75 mm, dva výtokové otvory B 75 a jeden A 110 mm. Hydranty s výtokovou 

armaturou A neumožňují připojení požární techniky. Mobilní požární technika není 

vybavena hadicí A. Vybavení požární techniky stanoví vyhláška č. 35/2007 Sb.,  

o technických podmínkách požární techniky.  
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7 Kontroly, údržba, provoz a revize hydrantů 

 

Hydranty jsou spolu s dalšími technickými zařízeními a výrobky podmiňujícími 

požární bezpečnost staveb řazeny mezi požárně bezpečnostní zařízení (dále používáno  

jen PBZ). Na požární hydranty se vztahují požadavky zákona číslo 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra  

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.  

Před uvedením do provozu musí být provedena funkční zkouška. Ověřuje se,  

zda provedení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na funkci PBZ. 

 Provozuschopnost instalovaného zařízení se prokazuje dokladem o montáži, 

funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle 

podmínek stanovených vyhláškou 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Před uvedením odběrních míst požární vody do provozu se provádí výchozí 

kontrola [13]. O kontrole se vypracuje písemný záznam, ve kterém jsou uvedeny 

všechny kontrolované údaje.Při této kontrole se ověřuje zejména: 

• zda instalace odběrních míst požární vody a jejich rozmístění odpovídá 

projektu, 

• funkce výtokových armatur a uzávěrů, 

• správné a viditelné označení příslušných armatur odběrních míst požární 

vody a ostatních souvisejících zařízení, 

• provozní parametry odběrních míst požární vody 

o průtokové a tlakové parametry podzemních a nadzemních 

hydrantů (pro v = 0,8 m/s) pro nejméně příznivá místa, 

o vydatnost výtokových stojanů – pro hydraulicky nejméně 

příznivá místa. 

 

Před uvedením hydrantů do provozu musí být doložen certifikát shody  

a prohlášení o shodě dle požadavků ČSN EN 14 384. Do provozu lze uvádět pouze  

ta zařízení, u kterých nebyly při předávací kontrole zjištěny závady. 
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Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ musí dle § 7 vyhlášky 246/2001 Sb.,  

o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů obsahovat následující údaje [28]: 

• údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání 

provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle;  

u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj  

o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, 

příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby, 

• adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně 

bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla 

provozovatele podle předchozího bodu, 

• umístění, druh, označení výrobce, typové označení a je-li to nutné 

k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení, 

• výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu  

a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení, 

• datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti, 

• jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti 

provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle  

nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané  

v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu;  

u zaměstnance obdobné údaje, týkající se jeho zaměstnavatele. 

 

Kontrola provozuschopnosti PBZ se provádí nejméně jedenkrát ročně, pokud 

výrobce nestanoví kratší lhůty, a to v rozsahu a způsobem stanoveným právními 

předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací. Provoz a údržba probíhá 

v souladu s pokyny od výrobce. Kontrola provozuschopnosti se provádí podle zásad 

kontroly před uvedením do provozu. O kontrole se zpracovává písemný záznam,  

ve kterém se uvedou všechny výše jmenované údaje. 

 

Dále by měla být u hydrantů ověřována hydraulická účinnost. Zkouška může být 

provedena pomocí hadice C52, uzavíratelné proudnice a armaturou opatřenou 

tlakoměrem. Pomůcka na měření tlaku je na Obr. 21 [29]. 
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   Obr. 21  Pomůcka na měření tlaku 

 

Nadzemní hydranty jsou přímo konstruovány tak, že hydrant obsahuje 

odvzdušňovací ventil. V tom případě, kdy hydrant obsahuje vodu a jsou zašroubovány 

závěrky spojky dojde k jeho odvodnění (není nebezpečí zamrznutí vody a následného 

poškození hydrantu). V zimním období tedy nehrozí zamrznutí vody v tělese hydrantu  

a následnému prasknutí.  

 

Pravidelné kontroly hydrantů by měl provádět vlastník, většinou se tedy jedná  

o obec. Je však možné tyto povinnosti upravit smlouvou a převést je na provozovatele 

vodovodu. 

 

V praxi mohou nastat také případy, kdy budou některé hydranty vyřazeny 

z provozu, ať už vlivem havárií v systému nebo při odstávkách potrubí. Pro danou 

situaci je důležitá spolupráce a vzájemná informovanost mezi hasiči a vodárnami.  

Na OPIS by měly být aktuální informace o odstávkách a případných opravách 

distribuční sítě. Při potřebě požární vody tak může operační důstojník poskytnout 

veliteli zásahu informace, které hydranty lze využít např. i v sousední zóně. 
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8 Proškolení hasičů pro používání hydrantů 

Důležité je proškolení odborného používání hydrantů [29]. Tím se může předejít 

možnému poškození zařízení při použití. Školení by se mělo vztahovat především  

na členy jednotek sboru dobrovolných hasičů, které se s nutností odběru vody 

z požárních hydrantů nesetkávají příliš často. Dále by se školení mělo týkat 

podnikových hasičů. U organizací, které vlastní hydranty by se měly řádně proškolit 

preventivní požární hlídky. 

Proškolení by mělo obsahovat zejména: 

• seznámení s prostředky pro použití hydrantu při odběru požární vody  

a jejich uložením, 

• použití prostředků pro otevření hydrantu, 

• řádné uzavření hydrantu, aby nedocházelo k protékání vody  

a následnému zamrznutí v těle hydrantu, důsledkem čeho by mohlo dojít 

k prasknutí. 

 

Vhodné by také bylo umístit do každého výjezdového vozidla mapku města 

s vyznačenými nadzemními hydranty. Účelem je poskytnutí informací veliteli zásahu  

o lokalizaci použitelných hydrantů. Tyto mapky by měly být aktualizovány nejméně 

jedenkrát za rok, podle záznamu OPIS. Na OPIS by měly být předávány aktuální 

informace ze strany prostějovských vodáren a kanalizací a to jak o stavu a funkčnosti 

požárních hydrantů, tak i o případných opravách na distribuční síti, které mohou vést 

k dočasné nepoužitelnosti některých zdrojů požární vody. Tato povinnost, tedy 

povinnost informovat JPO o přerušení dodávky vody, vyplývá pro provozovatele 

vodovodní sítě ze zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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9 Řešení hydrantových sítí v zahraničí 

 
V této kapitole bude přiblíženo řešení hydrantových sítí v USA. Konkrétně  

se jedná o popis vodovodních systémů ve městě Orinda (CA). 

Třemi hlavními součástmi vodovodního hospodářství jsou uskladnění, distribuce 

a samotné hydranty. Ačkoliv hydranty a dobrý stav distribučního systému jsou důležité, 

realizace začíná řádným uskladněním. 

9.1 Skladování a zásobárny vody 
 

Zásobárny vody, tzv. tanky, jsou umísťovány na svazích. Vyvýšení je používáno  

jako prostředek pro vyvíjení tlaku ve vodovodech. Hydranty jsou tak částečně nezávislé  

na čerpadlech, která by mohla selhat nebo být vyřazena z provozu v důsledku přerušení 

dodávky el. energie. Obr. 22 ukazuje typický jezerní tank na svahu [30]. Uskladnění 

vody může být řešeno jednou velkou nádrží nebo několika menšími, vzájemně 

propojenými nádržemi. Pro případ přerušení doplňování zásobního tanku, by měla mít 

nádrž postačující kapacitu (měla by pokrýt spotřebu domácností na dva dny).  

Při výpočtu kapacity nádrže se musí brát ohledy i na požární požadavky. 

 

 
Obr. 22  Jezerní tank na svahu 
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9.2 Distribuční systémy 
 

Nejspolehlivější způsob pro zajištění vody pro hašení je navržení rozvodného 

systému - vodovodu. Vodovody jsou navrhovány v tzv. mřížkových systémech. Kladení 

distribuční sítě do mřížkového systému má několik výhod. 

 

Výhody mřížkového systému [31]: 

• při selhání jedné sekce nedojde k přerušení dodávky vody. Poškozená 

část může být izolována  a zbytkem systému  bude voda déle 

distribuována, 

• dodávka vody bude realizována  z více směrů. Při maximálním průtoku 

budou ve vodovodu menší ztráty třením. V jednotlivých sekcích bude 

menší rychlost proudění, 

• hydranty nebudou osazeny na slepém konci potrubí. Při použití více 

hydrantů bude průtok stabilnější. 

 

Na obr. 23 je zobrazen detail mřížkového vodovodního sytému [31]. 

 
Obr. 23  Detail vodovodního systému 

 

Primární přívody pro distribuční systém by měly mít průměr minimálně 400 

mm. K jednotlivým ulicím a požárním hydrantům by voda měla být rozváděna potrubím 

o minimální světlosti 200 mm. Pro osazení hydrantů jsou vhodná potrubí o průměru  

min. 150 mm. Uvedené průměry potrubí se mohou změnit na základě místních 

podmínek a projektových požadavků na distribuční systém. Hlavní části sítě by neměly 

mít menší průměr než 150 mm, pokud nejsou zapojeny střídavě do mřížky tak 180 mm. 
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9.3 Barevné označení hydrantů  
 

Požární hydranty by měly být okamžitě rozeznatelné. NFPA (Národní asociace  

pro požární ochranu - USA) specifikuje, že požární hydranty by měly mít chromově 

žlutou barvu [32]. K dnešnímu datu jsou přijaty barvy, které se začaly používat  

již v letech 1970. Mezi užívané barvy patří bílá, jasně červená, stříbrná a žlutá. 

V legislativě nebylo žádné barevné označení stanoveno, důležitá je shoda. 

Standardní barvy by měly být stejné pro jeden region. Je pravdou, že jsou mnohdy 

funkční rozdíly mezi hydranty městskými a hydranty privátními. Proto NFPA určila,  

že privátní hydranty mají být barevně odlišeny od městských. Dále byla stanovena 

fialová barva jako označení systémů s nepitnou vodou. 

 

 

Pro těla požárních hydrantů jsou tedy doporučeny následné barvy: 

• městský systém – chromově žlutá, 

• privátní systém – červená, 

• nepitná voda – fialová. 

 

Další označení je odlišeno barvou vrcholu hydrantu. Jednotlivé barvy jsou kódy  

pro rozlišení vydatnosti. 

Třída C méně než 500 GPM  červená nepřiměřený průtok 

Třída B 500 – 999 GPM oranžová okrajově adekvátní 

Třída A 1000 – 1499 GPM zelená dobrý pro obytné 

čtvrtě 

Třída AA  1500 a více GPM modrá velmi dobrý tok 

 

Pozn.: 1000 GPM (galonů za minutu)  odpovídá asi 63 l/s. 

 

Barevné označení víček hydrantů udává tlak: 

zelená – extrémně vysoký tlak, 

oranžová – normální tlakové rozmezí, 

červená – nízký, nedostatečný tlak. 
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Hydranty, které jsou permanentně neúčinné, nebo nepoužitelné, by měly mít 

viditelné časti označeny černě. Požární hydranty, které jsou dočasně mimo provoz musí 

být označeny adekvátním způsobem. Příklad barevného značení hydrantu je na obr 24, 

podle červené barvy tělesa hydrantu se jedná o privátní hydrant [32]. 

 

 
Obr. 24  Barevně značený hydrant 

 

Barevné označení hydrantů se může zdát bezvýznamné. Pamatujme, že rychlá 

orientace za pomocí značení hydrantů může mít zásadní dopad na efektivitu hašení 

požárů. 
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Závěr 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo popsat a zároveň zhodnotit současný stav 

distribuční a hydrantové sítě města Prostějov a navrhnout rekonstrukci hydrantové sítě 

v podobě výměny některých podzemních hydrantů za nadzemní.  

Současný stav počtu nadzemních hydrantů je z hlediska požární ochrany 

nedostatečný. Nejhorší situace je v zóně tři – část města vymezená Olomouckou  

a Vrahovickou ulicí. V této zóně je navrhování dalších nadzemních hydrantů ztíženo 

dimenzí distribuční sítě. Jedná se o oblast, kde je vodovodní síť většinou tvořena 

vodovodními řady dimenze DN 100. Jak jsem již zmiňovala, by bylo vhodné  

pro tuto část města zvážit v rámci rekonstrukce distribuční sítě posílení vodovodního 

potrubí.  

 

K zásobování požární vodou lze použít i hydranty podzemní. Požadavky  

ČSN 73 0873 jsou tedy splněny, jelikož jako vnější odběrní místa jsou ve smyslu výše 

jmenované normy i podzemní hydranty. Norma ČSN 73 0873 říká, že jako vnější 

odběrní místa pro zásobování požární vodou se mají navrhovat zejména nadzemní 

hydranty, nejedná se však o povinnost. Hasiči sice můžou dát při nové výstavbě 

doporučení na osazování nadzemních hydrantů, ale toto doporučení není závazné. 

Myslím si, že v normě ČSN 73 0873 by měl být upraven článek 5.3, který doporučuje 

pro požární účely budovat zejména nadzemní hydranty. Měla by být povinnost budovat 

pro požární účely nadzemní hydranty. Měl by být stanoven minimální počet 

nadzemních hydrantů na určitou délku distribuční sítě, případně na plochu území. 

 

Území města Prostějov jsem rozdělila do 8 zón které jsou tvořeny výsečí ulic 

Plumlovská, Kostelecká, Olomoucká, Vrahovická, Kralická, Brněnská, Určická  

a centrem města. V každé zóně jsem navrhla místa pro osazení nadzemních hydrantů. 

Při volbě vhodných míst jsem vycházela z mapových podkladů. Jednalo se mapku 

distribuční sítě města Prostějov. Zohledňovala jsem především velikost a charakter 

území, kde jsem navrhovala hydranty a dimenzi potrubí na kterém by měl být hydrant 

osazen. Dalším kritériem, které jsem brala v úvahu je umístění stávajících hydrantů. 

Stávající stav hydrantové sítě ve městě Prostějov zahrnuje 23 nadzemních hydrantů. 

Jejich celková minimální kapacitní využitelnost pro doporučenou rychlost proudění  
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0,8 m/s je 441 l/s. Navržený stav čítá 60 nadzemních hydrantů na území města 

Prostějov, celková kapacitní využitelnost při stejné rychlosti proudění by se zvýšila  

na 1778,5 l/s. 

 

Hydranty, jako vnější odběrná místa mohou být používány přímo pro hašení,  

nebo pro doplňování mobilní požární techniky vodou. Dle mého názoru není nutné,  

aby byly všechny hydranty v nadzemním provedení. Pro jednotky požární ochrany  

je důležité, aby v každé lokalitě města byly dostupné nadzemní hydranty, které budou  

v případě potřeby zaručeně funkční a na možnost jejich použití se budou moct hasiči 

spolehnout. Jako vhodná se mi jeví i možnost mapky města v digitální podobě,  

kde by byly zaznačeny hydranty určené pro požární potřebu včetně jejich vydatnosti. 

Tato mapa by měla být dostupná na OPIS. Stejnou mapku by měl mít i provozovatel 

vodovodní sítě. Informovanost a spolupráce mezi OPIS a provozovatelem vodovodní 

sítě by tak byla rychlejší a snadnější. Operační důstojník by měl, ze strany vodáren, 

aktuální informace o přerušení nebo omezení dodávky vody, včetně možnosti nejlepší 

náhrady zdroje požární vody v dané lokalitě. Operační důstojník by tak mohl podávat 

veliteli zásahu podrobnější informace o možnostech využití zdrojů požární vody v okolí 

místa zásahu. 

 

Pro rychlou orientaci JPO by bylo praktické zhodnotit možnost barevného 

značení hydrantů. U takto barevně rozlišených hydrantů by byly na první pohled 

rozeznatelné parametry jako je vlastník hydrantu a typ výtokové armatury. Vlastník 

hydrantu by byl odlišen jinou barvou tělesa hydrantu, typy výtokové armatury  

by značila barva víček armatur. Aby bylo barevné značení jednotné, musely by se 

požadavky na toto odlišení zakotvit do normativních předpisů. 
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CAS   cisternová automobilová stříkačka 
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JPO HZS ÚO Prostějov jednotka požární ochrany hasičského záchranného sboru 

územní odbor Prostějov 

LT   tvárná litina 

NFPA   Národní asociace pro požární ochranu 

OPIS   operační a informační středisko 

PBZ   požárně bezpečnostní zařízení 

PV   Prostějov 

PVC   polvinylchlorid 

VAK    vodovody a kanalizace 
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