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Anotace

O bakalá ské práci :

Práce analyzuje skute ný stav vn jších zdroj  požární vody, které jsou v sou asnosti oficiáln

deklarovány jako zdroje vody pro hašení v rámci jednotlivých sídelních celk  okresu Jablonec

nad Nisou. Zdroje požární vody jsou  posuzovány z hlediska praktické použitelnosti

jednotkami požární ochrany v závislosti  na technických, parametrických a  klimatických

podmínkách. Na základ  zjišt ných výsledk  je provedeno porovnání skute ného stavu

zabezpe ení jednotlivých sídelních útvar  zdroji požární vody s platnými zákonnými a

normativními požadavky.  Porovnaný stav je vyhodnocen a v p ípad  zjišt ných nedostatk  je

navrženo ešení k náprav . Výsledkem práce je soubor dat, které mohou být neocenitelným

zdrojem informací nejen pro pot eby jednotek požární ochrany a pot eby konkrétních

sídelních celk , ale i pro ve ejnost z ad projektant  požární bezpe nosti  p i navrhování

nových staveb. V neposlední ad  mohou být záv ry  využity p i rekonstrukcích, p ípadn  p i

navrhování nových vodovodních ad  z hlediska  plošného pokrytí vn jšími zdroji požární

vody.

About the bachelor’s thesis:

The paper analyses the actual state of external resources of fire extinguishing water, at present

officially declared as water resources designed to extinguish fire in the individual residential

areas in Jablonec nad Nisou district. The fire extinguishing water resources are assessed in

terms of their practical availability to fire prevention units depending on technical, parametric

and climatic conditions. The findings are used to compare the actual state of the availability of

fire extinguishing water resources in the individual residential areas and the valid statutory

and normative requirements. The comparison is then evaluated and remedial solutions

proposed for any found defects. The result of the thesis is a data file, which can serve as an

invaluable source of information to be used by both fire prevention units in specific

residential areas, and the public, i.e. fire protection designers, when designing new buildings.

Finally yet importantly, the conclusions may be used while reconstructing or designing new

water mains in terms of area availability of external resources of fire extinguishing water.
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1.  Úvod

edm tem této bakalá ské práce je komplexní  pojednání  o stavu vn jších zdroj

požární  vody v okrese Jablonec nad Nisou se zam ením na jejich reálnou použitelnost pro

pot eby jednotek  požární ochrany. V sou asné dob  je na území okresu Jablonec nad Nisou

edn  evidováno cca 300 vodních zdroj , které jsou p edevším v dokumentaci požární

ochrany obcí vedeny jako zdroje požární vody. Jedná se hlavn  o zdroje požární vody

irozeného p vodu ( eky, potoky a rybníky), zdroje um lého p vodu (i víceú elové) a

pomocná technická za ízení vodovod  pro ve ejnou pot ebu, kterými jsou hydranty. Na

základ  zkušeností a poznatk  z praxe lze konstatovat, že v pr hu nedávné historie nebyla

mto vn jším zdroj m požární vody v nována dostate ná pozornost a pé e, což se zákonit

odrazilo v jejich asto nevyhovujícím  technickém stavu hrani ícím n kdy až s praktickou

nepoužitelností. Dlouhé období p ed listopadem 1989, kdy byl pohled na soukromé vlastnictví

pon kud zkreslený a anonymita spole ného vlastnictví vedla k zanedbávání „spole ného

majetku“ vedlo k tomu, že ada zdroj  požární vody vybudovaná našimi p edky, byla

ponechána bez ádné údržby, což se negativn  zúro ilo  práv  na jejich technickém stavu.

íkladem tohoto mohou být desítky nefunk ních, dnes již vesm s  historických nadzemních

hydrant  z období 20. –  30. let minulého století, které se nacházejí na n kterých k ižovatkách

starého Jablonce nad Nisou jako památníky na hospoda ení své doby. Stejný osud postihl i

mnoho um lých nádrží, rybní  a náhon  starých brusíren, které byly tak typické pro krajinu

Jizerských hor. I tyto malé zdroje mohly být neocenitelnou zásobárnou požární vody,

edevším v h e dostupných horských partiích okresu Jablonec nad Nisou, kde asto schází

ve ejné vodovody.

Práv  špatný p ístup d ív jšího vlastníka – „hospodá e“ p isp l k jejich dnešnímu

stavu. Pravdou je, že se stav za  posledních 15 let za al výrazn  zlepšovat, p edevším v oblasti

vodovod  pro ve ejnou pot ebu, kdy tyto jsou ve velké mí e asto velkoryse rekonstruovány

a i pé e o pomocná technická za ízení pro požární ú ely se výrazn  zlepšila. Na základ

praktických zkušeností v oblasti požární prevence i represe se však sou asný stav  jeví stále

jako ne zcela pln  uspokojivý. Plošné pokrytí okresu Jablonec nad Nisou zdroji  požární vody

je v n kterých oblastech nevyvážené ve vztahu k hustot  osídlení a existující infrastruktu e.

Tato skute nost se m že ve svém  d sledku negativn  projevit ve špatných místních

podmínkách  k provedení rychlého a ú inného protipožárního zásahu. Cílem této bakalá ské

práce je v první ad  vytvo ení dokumentu, který by sjednotil pohled na sou asn  vedené

zdroje požární vody v okrese Jablonec nad Nisou z pohledu jejich skute  možného použití
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i reálných podmínkách pro jednotky požární ochrany. P edevším data  uvedená v p ílohách

bakalá ské práce by m la sloužit pro pot ebu informa ní podpory jednotek PO v terénu

prost ednictvím opera ních st edisek Hasi ského záchranného sboru Libereckého kraje.

Dokument by m l druho ad  sloužit i jako informa ní materiál pro pot eby navrhování

nových staveb z hlediska zásobování požární vodou i jako podp rný materiál pro navrhování

nových nebo rekonstruování starých vodovod  pro ve ejnou pot ebu.  Sou asn  by m l

dokument zmapovat oblasti a místa s nedostate nou hustotou vn jších zdroj  požární vody

v návaznosti na rozhodná kritéria stanovená právními a normativními p edpisy a následn  i

navrhnout  ešení nápravy v etn  jednoduché ekonomické rozvahy vyjad ující její finan ní

náro nost. V neposlední ad  by m la bakalá ská práce poskytnout informace obcím o

skute ném stavu zabezpe ení jejich území vn jšími zdroji požární vody nap íklad pro pot eby

územního plánování.

2.  Literární rešerše

ed zpracováváním této bakalá ské práce byl za ú elem orientace v uvedené oblasti

proveden pr zkum odborné literatury, která se problematikou zdroj  požární vody zabývá.

Voda, jako hasební látka, je v odborné literatu e ešena po stránce svých fyzikáln

chemických vlastností   nap íklad Kalouskem [1], Orlíkovou [2] a Broumovskou [3].  Vodou

z pohledu nejen hasebního, ale i vodohospodá ského se zabývá publikace Kro ové [4], která

se zam uje p evážn  na havárie vodovodních ad  ve vztahu k výpadk m zásobování

požární vodou. Z právního hlediska eší zdroje požární vody ve vazb  na vodovodní ady

zákon  o   vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu [10]. Obecné vazby mezi zdroji

požární vody a vodním hospodá stvím p ibližuje eská technická norma [8]. Konkrétní

technické požadavky na parametry vn jších odb rních míst požární vody  jsou podrobn

zpracovány v dalších  projektových eských technických normách [5,6,7,9].
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3. Termíny a definice

požární voda 1) : voda používaná k hašení požáru

zdroj požární vody 1) : zdroj, který poskytuje požární vodu

odb rní místo požární vody2) : místo vhodné odb ru vody pro hašení mobilní požární
technikou, technickými prost edky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobk ;
podle umíst ní vzhledem k objektu se d lí na vn jší a vnit ní

vn jší odb rní místo2) : zdroj požární vody umíst ný zpravidla mimo objekt ur ený p edevším
pro zásobování mobilní požární techniky p i zásahu

vnit ní odb rní místo2) : zdroj požární vody umíst ný zpravidla v objektech sloužící
k provedení prvotních hasebních prací p ed p íjezdem jednotek požární ochrany

zdroj požární vody p irozeného p vodu1) : vodní zdroj, který nebyl zám rn  vybudován
pouze pro požární ú ely ( eky, potoky, rybníky, vodní strouhy, jezera apod.)

um lý zdroj požární vody1) : vodní zdroj, který byl vybudován zám rn  pro požární ú ely
(požární vodovod, požární studny, požární nádrže, odb rné jímky, nádrže na zachycení
požárních vod apod.)

víceú elový zdroj požární vody1) : vodní zdroj, který krom  k jiným ú el m slouží také
požárním ú el m (vodní p ehrady, vodní nádrže  pro pr myslové a hospodá ské využití,
nádrže na išt ní odpadních vod, vodovod pro ve ejnou pot ebu a zásobní vodojemy,
koupališt  a plavecké bazény, pr plavy, studny s v tší vydatností a dostupnou hladinou apod.)

požární vodovod 3): vodovod sloužící výhradn  k požárním ú el m

vodovod pro ve ejnou pot ebu3); ve ejný vodovod4) : vodovod ur ený k hromadnému
zásobování obyvatelstva a jiných odb ratel

objem požární nádrže1): množství vody od hladiny, která trvale zajiš uje zásoby vody
v požární nádrži, do hloubky 6,50 m pod úrovní erpacího stanovišt

vydatnost vodního zdroje1): množství vody, které poskytuje trvale vodní zdroj za asovou
jednotku

užite ná vydatnost podzemního zdroje1) : minimální erpané množství stanovené pokusem
podle p íslušného normativního p edpisu

__________________________
1) SN 75 2411 – Zdroje požární vody,  2004
2) SN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou, 2003
3) Zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu (zákon o
         vodovodech a kanalizacích), ve zn ní pozd jších p edpis
4) SN 75 0150 – Vodní hospodá ství – Názvosloví vodárenství, 2003
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užite ná vydatnost vodního zdroje 1): trvale dostupný minimální pr tok ve vodním toku

erpací stanovišt 1) : zpevn ná plošina u vodního zdroje, upravená pro bezpe né umíst ní
požárního erpadla nebo mobilní požární techniky

vyhovující zdroj požární vody1) : zdroj, který odpovídá požadavk m na pot ebné množství
požární vody podle SN 73 0873 – Požární bezpe nost staveb – Zásobování požární vodou

plnící místo2) : místo, kde nadzemní výtoková armatura na vn jším vodovodu umož uje
pln ní nádrží mobilní požární techniky horním otvorem

požární výtokový stojan 2) : nadzemní výtoková armatura na vodovodním potrubí ukon ená
sací hadicovou spojkou, která umož uje p ímé napojení sacích požárních hadic o pr ru
110 mm nebo 125 mm

hydrant (podzemní, nadzemní)3) : pomocné technické za ízení sloužící k odkalení a
odvzdušn ní  vodovodní sít  nebo za ízení na vodovodní síti sloužící k požárním ú el m

vodovodní p ípojka3): samostatná stavba tvo ená úsekem potrubí od odbo ení z vodovodního
adu k vodom ru, a není-li  vodom r, pak k vnit nímu uzáv ru p ipojeného pozemku nebo

stavby. Odbo ení s uzáv rem je sou ástí vodovodu. Vodovodní p ípojka není vodní stavbou.

vodovodní ad3): úsek vodovodního potrubí v etn  stavební ásti objekt  ur ený k pln ní
ur ité funkce v systému dopravy vody

ivád cí ad 3): vodovodní ad pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu (nap íklad
do úpravny vody, erpací stanice, vodojemu); zvláštním typem p ivád cího adu je zásobní
ad pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné sít )

rozvodná vodovodní sí  3) : soustava vodovodních ad  ur ená pro dodávání  vody k míst m
jejího odb ru; sou ástí rozvodné vodovodní sít  jsou hlavní ad a rozvád cí ad

požární úsek 5) : prostor stavebního objektu, ohrani ený od ostatních ástí tohoto objektu,
pop . od sousedních objekt , požárn  d lícími konstrukcemi, pop . požárn  bezpe nostním
za ízením; je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpe nosti stavebních
objekt

požárn  d lící konstrukce 5): stavební konstrukce, bránící ší ení požáru mimo požární úsek,
schopná po stanovenou dobu odolávat ú ink m vzniklého požáru; je to zejména požární
st na, požární strop, st ešní konstrukce a požární uzáv r otvoru v t chto konstrukcích

požárn  bezpe nostní za ízení5) : technické opat ení ke snížení teoretické intenzity
ípadného požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho ásti (nap . požární

signalizace, požární odv trání, samo inné stabilní hasicí za ízení, stálý dohled požárních
jednotek)

__________________________
5) SN 73 0802 – Požární bezpe nost staveb – Nevýrobní objekty, 2000
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požární riziko 1) : míra rozsahu p ípadného požáru v posuzovaném objektu nebo jeho ásti; je
ur ena výpo tovým požárním zatížením, nebo ekvivalentní dobou trvání požáru, nebo
pravd podobnou dobou trvání požáru a pravd podobnými teplotami plyn

výpo tové požární zatížení5):  zna í  se  pv (kg.m-2) a vyjad uje požární riziko ur ené
charakterem objektu, jeho funkcí, technickými a technologickými za ízeními, konstruk ním,
dispozi ním a p ípadn  i urbanistickým ešením a vliv požárn  bezpe nostních za ízení

ekvivalentní doba trvání požáru6) : pomyslná doba trvání požáru, b hem které by požár
v posuzovaném požárním úseku probíhal podle normové k ivky a vyvolal by v reprezentativní
konstrukci stejné (ekvivalentní) ú inky jako pln  rozvinutý požár

pravd podobná doba trvání požáru6) : doba pln  rozvinutého požáru, b hem které dojde
k odho ení v tšiny požárního zatížení p i zohledn ní vlivu požárn  bezpe nostních za ízení

požární zatížení 5) : pomyslná hmotnost d eva na jednotce p dorysné plochy požárního úseku,
jehož normová výh evnost je stejná jako normová výh evnost všech ho lavých látek
vyskytujících se na téže ploše; sestává se ze stálého a nahodilého požárního zatížení

4.  Voda jako hasební látka

Voda, jako nejrozší en jší kapalina na Zemi je lov kem používána již po tisíciletí

jako nejdostupn jší hasební látka. S ohledem na své specifické fyzikální vlastnosti  se jeví

jako velmi vhodné hasivo pro  široké spektrum r zných druh  požár .  P ipome me alespo

které specifické vlastnosti vody, na které je t eba brát z etel p i jejím využití v požární

ochran . Voda má v prvé ad  pom rn  vysokou specifickou m rnou tepelnou kapacitu  ( c =

4,18 kJ.kg-1.K-1), což v praxi znamená, že je schopná odebrat ho lavé látce, respektive požáru,

velké množství tepla z pásma ho ení, ho lavou látku ochlazovat pod teplotu vzplanutí a tím

erušovat proces ho ení.  Z tohoto chladícího efektu  vychází hlavní hasební ú inek vody,

kterým je ú inek ochlazovací.

i teplot  100°C m ní voda své kapalné skupenství  na skupenství plynné a vytvá í páru. P i

tomto fázovém p echodu vzniká výrazný objemový efekt, kterým je skute nost, že z 1 kg

vody vznikne až 1700 litr  vodní páry. Této vlastnosti lze v požární ochran  využít i p i

hašení požár . Pára je vhán na do uzav eného prostoru a z požá išt  tak vyt uje vzdušný

kyslík, který je jednou ze základních podmínek ho ení. Hovo íme pak o tom, že voda

v plynném skupenství má hasební ú inek dusivý. Hašení touto metodou je však nutné

provád t s obez etností, protože hrozí i riziko p ípadného fyzikálního výbuchu p i možném

nár stu tlaku a dále nebezpe í opa ení zasahujících  hasi .

 _______________________
6) SN 73 0804 – Požární bezpe nost staveb – Výrobní objekty,  2002
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Další zajímavou fyzikální  vlastností  vody  je její  m rná  hmotnost.   M rná hmotnost

vody se m ní s její teplotou. Maximální m rné hmotnosti dosahuje voda p i   teplot  4°C. Nad

i pod touto teplotou je vždy m rná hmotnost menší, emuž íkáme tzv. „anomálie vody“. Tato

vlastnost má sv j velký význam nejen pro život ve vodním sv , ale i pro požární ochranu.

Voda s teplotou  4°C klesá v zim  ke dnu a plovoucí led na její hladin  vytvá í  ochrannou

vrstvu proti dalšímu promrzání a umož uje tak odb r požární vody i v zimním období.

Molekuly vody – H2O vznikají slu ováním atom  kyslíku a vodíku, které jsou

vzájemn  rozdíln  elektronegativní. V d sledku toho má molekula vody na stran  kyslíku

záporný náboj (p ebytek elektron ) a na stran  vodíku náboj kladný (nedostatek elektron ).

Molekuly mají tzv. polární charakter a vytvá í jakýsi dipól. O vod  pak hovo íme jako o

polární kapalin , která m že být rozpoušt dlem anorganických  a mnohdy i organických

slou enin (líh, alkoholy, aldehydy, ketony, aceton, ocet aj.). Této vlastnosti lze využít p i

hašení práv  jiných polárních kapalin, které jsou ho lavými kapalinami. Vodou je však

musíme na edit pod koncentraci cca 5 %, která je hrani ní pro podmínku ho ení. Hovo íme

pak o tom, že voda má  hasební ú inek z ovací. V této souvislost je t eba p ipomenout, že

díky uvedeným fyzikálním vlastnostem vykazuje voda pom rn  vysoké povrchové nap tí,

které se v praxi snižuje používáním tzv. smá edel, jež se do vody p imíchávají a zlepšují tak

její hasební ú inek v p ípad  anorganických ho lavých látek.

Voda  také vykazuje dobrou elektrickou vodivost, která je p ímo závislá na množství

zných látek v ní rozpušt ných. ím více látek je ve vod  rozpušt no, tím je tato vodiv jší.

Tato skute nost je zásadní v p ípad  volby vody jako hasební látky u  hašení požár  pod

elektrickým nap tím. Naopak demineralizovaná voda je prakticky nevodivá, avšak tato se

v požární praxi zpravidla nepoužívá.

V souvislosti s hašením vodou je t eba zmínit další pojem, kterým je její termický

rozklad. Termický rozklad vody na kyslík a vodík podle rovnice : 2 H2O + teplo  2H2 + O2

neprobíhá p i teplotách b žného požáru. P i b žném požáru za teplot do 1200 °C vzniká

zanedbatelné množství vodíku a kyslíku. Avšak p i vyšších teplotách požáru se s tímto

termickým rozkladem setkat m žeme. Tento je doprovázen vysokým vývinem vodíku,

prvkem s širokým rozsahem hranic výbušnosti, který  m že za  b žných podmínek vytvo it

nebezpe nou  výbušnou  sm s  (oblast  výbušnosti  vodíku je 4 – 75 % obj.).  Št pení

molekul  vody  na  kyslík a  vodík podpo í nap íklad rozžhavené železo, hliník, titan  nebo

uhlík. Uvedené kovy se  slu ují s kyslíkem a posouvají rovnováhu reakcí zleva doprava, tedy

do oblasti vzniku výbušného vodíku. U uhlíku je to nebezpe jší o tu skute nost, že krom

vodíku vzniká p i reakci jedovatý a výbušný oxid uhelnatý. Dalšími požáry, kde dochází
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k termickému rozkladu vody z d vodu vysoké teploty p i požáru, jsou požáry prvk

alkalických kov  jako jsou nap íklad sodík, draslík a lithium. Z tohoto d vodu je hašení

požár  výše uvedených prvk  velmi nebezpe né a tudíž nep ípustné.

Na záv r této stati je pot eba p ipomenout i další rizika, která jsou spojena s hašením

kterých požár  vodou. V p ípad  použití vody jako hasební látky na požáry s výskytem

kterých oxid  (nap . B2O, SO3 nebo P2O5) mohou vznikat nebezpe né kyseliny p ípadn

že docházet k bou livým exotermním reakcím (CaO). V p ípad  výskytu peroxid  kov

(Na2O2, BaO2) je nebezpe í tvorby peroxidu vodíku H2O2, který je silným oxida ním

inidlem. P i kontaktu vody s karbidy (CaC2, Al4C3), m že vznikat siln  výbušný etin

(acetylen). P i požáru, kde se mohou vyskytovat fosfidy (nap . Ca3P2), lze o ekávat vznik

nebezpe ného fosfinu p ípadn  vznik fosforovodíku, který se na vzduchu samovzn cuje.

V p ípad  hašení míst, kde se vyskytuje   dusi nan   amonný (ledek),  m že   voda   zp sobit

silný    výbuch   s   rozst íknutím a zesílením ho ení.  Další skupinou látek, které mohou být

v p ípad  hašení požáru vodou nebezpe né, jsou silné organické kyseliny (HNO3, H2SO4, HF

aj.), jejichž p ítomnost u hašení vodou zvyšuje riziko poleptání. V poslední ad  ho lavých

látek, u nichž hrozí p i hašení vodou nebezpe í pro zasahující jednotky PO, jsou ho lavé

kapaliny s vysokou teplotou varu (nad 100 °C). Jedná se nap . o ropu, mazut, asfalt nebo

minerální oleje, kde m že dojít p i hašení p edevším velkých skladovacích nádrží k tzv.

procesu vzkyp ní a vyst íknutí, které jsou velmi nebezpe né pro bezprost ední okolí t chto

nádrží.

5.     Požární voda v  právních p edpisech

5.1   Oblast právních p edpis
Jedním ze základních legislativních p edpis , kde se lze s pojmem požární voda, resp.

s pojmem zdroj vody pro hašení požár  setkat, je zákon . 133/1985 Sb., o požární ochran  ve

zn ní pozd jších p edpis  („dále jen zákon o PO“). V ust. § 7 odst. 1 zákona o PO se ukládá

vlastník m nebo uživatel m t chto zdroj  povinnost udržovat zdroje vody pro hašení požár

v takovém stavu, aby bylo umožn no použití požární techniky a erpání vody pro hašení

požár . Tato povinnost je stanovena jak právnickým a fyzickým podnikajícím osobám

(podnikajícím subjekt m), tak osobám fyzickým (ob an m). Za nepln ní této povinnosti je

zákonem stanovena sankce v podob  možnosti ud lení pokuty ve správním ízení podle ust. §

76 odst. 2 písm. r) zákona o PO až do výše  500 000 K  u podnikajících subjekt  a

v p estupkovém ízení podle ust. § 78 odst. 1 písm. z) zákona o PO pokuta až do výše 25 000
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 u ob an . Z této skute nosti je z ejmé, jaká právní váha je zdroj m vody pro hašení

ikládána. V zákon  o PO není taxativn  rozlišeno, na které druhy zdroj  vody pro hašení

požár  se uvedená povinnost vztahuje, z ehož lze  vyvodit,  že  se  povinnost  vztahuje  jak

na  zdroje  p írodní   a  um lé,  tak  na zdroje vnit ní i vn jší.

Dalším zákonným p edpisem, který se výrazn  dotýká p edevším problematiky

vn jších um lých zdroj  vody pro hašení požár  je zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacích pro ve ejnou pot ebu ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen zákon) a jeho

provád cí vyhláška . 428/2001 Sb. (dále jen vyhláška). P estože zákon pojednává o rozvoji,

výstavb  a provozu vodovod  a kanalizací  sloužících pro ve ejnou pot ebu, z staneme

v rozboru n kterých jeho ustanovení v této práci pouze v rovin  vodovod , které mají

souvislost s upokojováním pot eb vody pro hašení. Sou ástí vodovod  jsou totiž asto

pomocná technická za ízení sloužící jejich odkalování a odvzduš ování, která se asto

využívají i pro  pot eby  požární  ochrany  (podzemní a nadzemní hydranty k odb ru vody pro

hašení). P estože se vodovody pro ve ejnou pot ebu  z izují ve ve ejném zájmu, dochází v této

oblasti k áste nému st etu mezi pot ebami vody ur ené ke spot eb  odb rateli a vody ur ené

k hašení. V tomto je t eba hledat kompromisní ešení, protože odb r požární vody z ve ejného

vodovodu m že asto zap init  následné místní zhoršení kvality vody pro odb ratele

(zvýšení pr to né rychlosti vody ve vodovodu vlivem odb ru vody v množství podstatn

vyšším než je standardní odb r pro b žnou pot ebu odb ratel  m že vyvolat uvoln ní

vnit ních inkrustálních ástí potrubí - usazenin, a tyto pak vodu  zne istí.). Obecn  lze ve ejný

zájem t chto za ízení  vyvodit na základ  limitu pr rné denní produkce, která musí být

vyšší jak 10 m3, z po tu osob trvale využívajících vodovod, který musí být  vyšší jak 50 a z

výhradního ú elu vodovodu k trvalému rozvodu pitné vody.  Jestliže je to v zájmu ochrany

ve ejného zdraví, ochrany zví at nebo ochrany životního prost edí a jsou-li na vodovod

ipojeni alespo  dva odb ratelé, m že z vlastního podn tu nebo  na  návrh  rozhodnout o

ve ejném zájmu i vodoprávní ú ad. V úvodních ustanoveních zákona jsou vymezeny n které

pojmy, jež mají p ímou i nep ímou vazbu na zdroje vody pro hašení, a které budou dále

iblíženy. Vlastníkem vodovodní p ípojky pop ípad  jejich ástí je vlastník pozemku nebo

stavby p ipojené na vodovod. Tento vlastník je povinen zajistit, aby provedením a užíváním

ípojky nemohlo dojít ke zne išt ní vody ve vodovodu. Vlastník vodovodu je povinen

zajistit jeho plynulé a bezpe né užívání. První d ležitou skute ností, dotýkající se

bezprost edn  požární  ochrany,  je  povinnost  pro vlastníka i provozovatele vodovodu

umožnit k n mu  p ístup  a umožnit bezplatný odb r vody jednotkám požární ochrany p i

likvidaci požáru (§ 8 odst. 10 zákona). Další  povinností provozovatele podle ust. § 9 zákona
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je ta, že musí bezprost edn  oznámit územn  p íslušnému opera nímu st edisku hasi ského

záchranného sboru p erušení nebo omezení dodávky vody. Toto p erušení nebo omezení

nastává zpravidla p i provád ní plánovaných oprav a p i udržovacích pracích. Oznámení o

erušení nebo omezení dodávek vody je provozovatel vodovodu povinen oznámit alespo  15

dn  p edem, sou asn  s oznámením doby trvání provád ní plánovaných oprav, udržovacích

nebo revizních prací. V dob  plánovaných odstávek vodovod  pak pro zajišt ní

akceschopnosti jednotek požární ochrany p icházejí na adu ve v tší mí e p írodní zdroje nebo

jiné um lé zdroje požární vody. Bez p edchozího upozorn ní lze p erušení nebo omezení

dodávky vody provést pouze v p ípad  živelní pohromy nebo p i havárii na vodovodu

ípadn  na vodovodní p ípojce. Z výše uvedených d vod  je pro rychlou informovanost

žádoucí fungující spojení mezi opera ními st edisky HZS a vodohospodá skými dispe inky.

Vodovody jsou v praxi asto jedinými zdroji požární vody k hašení požár  a je-li to

technicky možné, musí být tyto navrženy a provedeny tak, aby bylo zabezpe eno dostate né

množství vody pro ve ejnou pot ebu ve vymezeném území (viz. § 11 zákona). Pro m ení

množství vody odebrané pro požární ú ely z hydrant  a ve ejných výtokových stojan  nejsou

z valné v tšiny k dispozici vodom ry, a proto si jeho množství stanoví vlastník  vodovodu  na

podklad  výpo tu  vycházejícího z ú elu použití odebrané vody a místních podmínek. Toho

se využívá pouze pro pot eby evidence spot ebované vody v souvislosti s výkazem ztrátovosti

vodovodní sít , protože vlastní povinnost platit vodné pro jednotky požární ochrany, které

odebírají vodu z vodovodu pro ve ejnou pot ebu p i požárním zásahu neexistuje (viz. § 20

odst. 7 zákona).

V souvislosti k p ikládané a zákonem vymezené d ležitosti vodovod  pro ve ejnou

pot ebu je pamatováno i na jejich  právn  zajišt nou fyzickou ochranu. Tato je zabezpe ena

ur ením tzv. ochranných pásem (viz. § 23 zákona). Ochranná pásma se vymezují práv

k bezprost ední ochran  vodovodních ad  p ed poškozením. Ochranným pásmem se rozumí

prostor v bezprost ední blízkosti  vodovodních ad , ur ený k zajišt ní jeho

provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn jšího líce

st ny potrubí na každou    stranu   v  závislosti  na  pr ru  potrubí.  P i  pr ru  potrubí

do  500 mm  se  jedná o  vzdálenost  1,50 m  a  p i  pr ru nad 500 mm o vzdálenost 2,50

m. V p ípadech, že se jedná o potrubí  o pr ru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo

v hloubce v tší jak 2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vn jšího líce u  obou

výše  uvedených  p ípad    zvyšují  o 1,00 m. Pro provád ní prací v ochranném pásmu

vodovodního adu jsou zákonem stanovena ur itá pravidla, která lze shrnout do konstatování,

že zemní práce, stavby a jiné konstrukce, vysazování porost , zakládání skládek nebo terénní
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úpravy lze provád t pouze s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, pop ípad

provozovatele (§ 23 zákona). Rozhodování v této v ci v p ípad  nesouhlasu vlastníka nebo

provozovatele vodovodu správním ú adem, kterým je vodoprávní ú ad, není ust. § 23 odst. 5

zákona dot eno.

Nedílnou sou ástí každého vodovodu je jeho výkresová dokumentace. Tato je vlastn

zjednodušenou dokumentací skute ného provedení  vodovodu, pop ípad  jeho jednotlivých

ástí. Výkresová dokumentace obsahuje základní informace  o  vodovodu,   kterými   jsou

mimo   jiné i údaje o místu a ú elu vodovodu, o vlastnických vztazích ke stavb  a pozemk m,

technický popis stavby, situa ní výkres, up esn ní technických parametr  (rozm ry, sv tlosti

potrubí, tlakové pom ry, materiály, délky sklony výškové kóty, odbo ky apod.), druhy

materiál  a druhy nát  nebo výstelek vnit ních st n apod. Poloha vodovod  se zakresluje

v situa ních plánech ve stanovených m ítkách. Vodovodní potrubí  vodovodu se navrhují

podle normových hodnot ( SN 75 540 – Navrhování vodovodních potrubí). Rozvodná

vodovodní sí  a potrubí zásobních ad  se navrhuje na maximální hodinovou pot ebu vody.

Maximální p etlak v nejnižších místech vodovodní sít   každého tlakového pásma nesmí

evyšovat hodnotu 0,6 MPa, respektive  0,7 MPa v od vodn ných p ípadech. V zástavb

s výskytem objekt  do dvou nadzemních podlaží musí být hydrodynamický tlak v rozvodné

síti v míst  napojení vodovodní p ípojky nejmén  0,15 MPa. V zástavb  s objekty nad dv

nadzemní podlaží pak nejmén  0,25 MPa. Vodovodní potrubí musí být chrán no proti vn jší i

vnit ní korozi s ohledem na vlastnosti potrubního materiálu a musí vykazovat vodot snost.

5.2    Oblast normativních p edpis
Základní normou, která ur uje zásady pro zásobování požární vodou pro stavební

objekty, otev ená technologická za ízení  a volné sklady  je norma SN 73 0873 – Požární

bezpe nost staveb – Zásobování požární vodou. Odkazy uvedené v této norm  se dále

etransformovávají do dalších normativních p edpis  týkajících se p edevším vodárenské

problematiky.  Uvedená norma stanovuje, že pokud existuje v požárních úsecích stavebních

objekt , v otev ených technologických za ízeních a na volných skládkách požární riziko, musí

být u t chto zajišt no požadované zásobování požární vodou. Norma byla zpracovatelem

vytvo ena na základ  statistických údaj  z velkého množství informací o požárech, na základ

kterých byly empiricky stanoveny taxativní požadavky na odb rní místa požární vody  v ní

uvedené. Tyto hodnoty však stejn  jako celá norma jsou platné, avšak ne zcela závazné.

V n kterých, projektantem prokázaných p ípadech (zpravidla analýzou zdolávání požáru), se
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lze od t chto hodnot adekvátn  odklonit. Jedním ze základních požadavk  tohoto

normativního p edpisu, od kterého se odvíjí celá filozofie normy je ten, že pro zásobování

požární vodou se musí zabezpe it zdroje požární vody, které jsou schopny trvale zajiš ovat

požární vodu v p edepsaném množství zpravidla po dobu alespo  30 minut. Výjimkou jsou

ípady, kdy se p edpokládá na základ  analýzy zdolávání požáru doba hašení více jak 30

minut. Pak  se kapacitní parametry ur ují jako sou in doby hašení požáru v sekundách a

minimálního požadovaného odb ru. P i stanovování požadavk  na vn jší odb rní místa

požární vody se tyto vyhodnotí pro jednotlivé požární úseky s p ihlédnutím k p ípad m

s nejvyššími nároky na zásobování vodou. Jako vn jší odb rní místa pro zásobování požární

vodou se mají navrhovat zejména nadzemní hydranty.

Obr. 1  P íklad nadzemního hydrantu (typ Hawle - H 4, litinový, objezdový)

i rozmis ování vn jších odb rních míst se postupuje podle zásad, které jsou uvedeny

v následující tabulce . 1. Vzdálenosti se m í po nejpravd podobn jší trase vedení zásahu

nebo jízdy požární techniky, kdy nesmí být opomenuty všechny skute nosti, které mohou mít

na skute nou vzdálenost n jaký vliv. Jedná se nap íklad o  sjízdnost silnic v zimním období a

technické parametry komunikací v závislosti na  celkové hmotnosti vozidel požárních

jednotek ve vztahu k maximálním únosnostem pozemních komunikací a jejich dopl kových

staveb (mosty, mostky).
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Tabulka . 1 – Nejv tší vzdálenosti vn jších odb rních míst požární vody

Druh objektu a jeho mezní
plocha požárního úseku
S v m2

Hydrant 4) Výtokový stojan Plnící místo

Vodní tok
nebo nádrž
od objektu,
v metrech

Od objektu/mezi sebou, v metrech 3)

Rodinné domy do
zastav né plochy S  200
a nevýrobní objekty
(krom  sklad ) do plochy
S1) 120

200/400
(300/500)

600/1200 3000/6000 600

Nevýrobní objekty o ploše
120 < S1) 1000; výrobní
objekty a sklady do plochy
S1)  500; erpací stanice
kapalných a zkapaln ných
plynných pohonných hmot

150/300
(300/500)

600/1200 2500/5000 600

Nevýrobní objekty o ploše
1000< S1)  2000; Výrobní
objekty a sklady o ploše
500 < S1)  1500; otev ená
technologická za ízení do
plochy  S1)  1500

150/300
(250/450)

500/1000 2000/4000 500

Nevýrobní objekty o ploše
S1)>2000; výrobní objekty,
sklady a otev ená
technologická za ízení o
ploše  S1) > 1500

100/200
(200/350)

400/800 1500/3000 400

Objekty s vysokým
požárním zatížením 2) (p  >
120 kg.m-2) a sou asn
s plochou S1) > 2500

100/200
(200/350)

300/600 1000/2000 300

1) Plocha S v m2 edstavuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úsek  je dána
sou tem ploch užitných podlaží)

2) U ádk  1- 4 se nemusí k požárnímu zatížení p ihlížet
3) Bez dalšího pr kazu (nap . analýzou zdolávání požáru) nesmí být u dispozi  rozlehlých objekt

vn jší odb rní místa vzdálena od všech míst, kde existuje možnost ho ení požárního zatížení, více jak
600m

4) Hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru

Nadzemní, pop ípad  podzemní  hydranty se osazují na vodovodním potrubí, jehož

nejmenší jmenovitou sv tlost DN, doporu ený odb r pro výpo et potrubní sít  a nejmenší

odb r z hydrantu po p ipojení mobilní techniky stanoví tabulka . 2. P i návrhu se vychází  ze

základního  požadavku, že u nejnep ízniv ji položeného hydrantu má být zajišt n statický

etlak 0,2MPa, který je zárukou pro dodržení minimálních zásobovacích parametr  p i

pln ní požární techniky.
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Tabulka . 2 – Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odb ru vody a objemu nádrže

Druh objektu a jeho mezní
plocha požárního úseku
S v m2

Potrubí
DN v mm

Odb r Q (l.s-1)
pro v = 0,8 m.s-1

(doporu ená
rychlost)

Odb r Q (l.s-1)
pro v = 1,5 m.s-

1 (s požárním
erpadlem)3)

Objem
nádrže
požární

vody v m3

Rodinné domy do
zastav né plochy S  200
a nevýrobní objekty
(krom  sklad ) do plochy
S1) 120

80 4 7,5 14

Nevýrobní objekty o ploše
120 < S1) 1000; výrobní
objekty a sklady do plochy
S1)  500; erpací stanice
kapalných a zkapaln ných
plynných pohonných hmot

100 6 12 22

Nevýrobní objekty o ploše
1000< S1)  2000; Výrobní
objekty a sklady o ploše
500 < S1)  1500; otev ená
technologická za ízení do
plochy  S1)  1500

125 9,5 18 35

Nevýrobní objekty o ploše
S1)>2000; výrobní objekty,
sklady a otev ená
technologická za ízení o
ploše  S1) > 1500

150 14 25 45

Objekty s vysokým
požárním zatížením 2) (p  >
120 kg.m-2) a sou asn
s plochou S1) > 2500

200
25 40 72

1) Plocha S v m2 edstavuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úsek
2) U ádk  1- 4 se nemusí k požárnímu zatížení p ihlížet
3) U hasebního zásahu lze p ipojením mobilní techniky na hydrant p ekro it

            doporu enou rychlost proud ní vody v potrubí (v = 0,8 m.s-1)  až na hodnotu
            v = 2,5 m.s-1, aby se zabránilo „kavita nímu“ režimu p i provozu požárního erpadla
            vlivem zvýšených hydraulických  ztrát byla pro ú ely této normy navržena
            nižší hodnota rychlosti, a to  v = 1,5 m.s-

Pro stanovení skute ného možného odb ru požární vody v konkrétním odb rním

míst , p edevším na vodovodním potrubí nelze vycházet pouze z minimálního požadovaného

statického p etlaku a z technických požadavk  stanovených tabulkou . 2. Je t eba respektovat

skute nost, že p edevším hydrodynamické charakteristiky odb rních míst, které jsou

rozhodující pro skute né a objektivní posouzení zásobování požární vodou, mohou být od

hodnot hydrostatických výrazn  odlišné. Tato skute nost je zp sobena p edevším technickým

stavem vnit ku potrubí, kdy p edevším vnit ní t ecí ztráty zp sobené drsností vnit ku potrubí
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jsou pro hydrodynamické parametry rozhodující. Výchozí potenciální energie  zdroje požární

vody se v koncovém odb rním míst  výrazn  snižuje také vlivem klesajícího pr ru

vodovodního potrubí a zvyšující se rychlostí proud ní vody v závislosti na  rovnici kontinuity.

Energie vody v míst  jejího odb ru výrazn  klesá s kvadrátem rychlosti proud ní vody  a

v závislosti  na  pr ru p ívodního potrubí. Proto je nutné, p edevším v souvislosti se stá ím

vodovodní sít , ov ovat pravideln  minimáln  jednou ro   skute né hydrodynamické

parametry  ur ených odb rních míst požární vody. Dalším negativním jevem, který m že

ovlivnit použitelnost, respektive životnost  vn jších odb rních míst požární vody na ve ejném

vodovodním adu, je projev tlakového rázu, který m že vzniknout na potrubí p i uzavírání

hydrant . Rozhodujícími skute nostmi pro vznik a velikost tlakového rázu jsou p edevším

konkrétní tlakové pásmo odb rního místa a rychlost  uzavírání koncové armatury po ukon ení

odb ru vody. Nemalý vliv na možnost poruchy potrubí v p ípad  vzniku tlakového rázu má i

stá í a druh materiálu, ze kterého je  vodovodní ad proveden. V neposlední ad   má na stav

vn jších odb rních míst požární vody vliv jejich vlastní skute né provedení, kdy nap íklad

špatn  provedená drenážní odvod ovací ást  nadzemního hydrantu m že mít za následek

v zimním období  jeho prasknutí. Projektové normativní požadavky na odb rní místa požární

vody z oblasti  vodárenství nebudou v této bakalá ské práci podrobn  rozebírány. Jejich

obsáhlé a specifické požadavky  jdou nad rámec objemových možností této práce, a proto

bude o t chto zmínka pouze okrajov  v p ípad  pot eby. Nicmén  lze alespo  informativn

vyjmenovat n které konkrétní normativní p edpisy z této oblasti. Jedná se o SN 01 3462 –

Výkresy vodovod , SN 73 0039 – Navrhování objekt  v poddolovaném území, SN 73

6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, SN 73 6650 – Vodojemy, SN 75

5401 – Navrhování vodovodních potrubí, SN 75 2411 – Zdroje požární vody a další.

6.      Zdroje požární vody

6.1    Seznam zdroj  požární vody vedený v sou asnosti
Jak již bylo p edesláno v úvodu této práce, je v sou asné dob  na území okresu

Jablonec  nad Nisou evidováno p ibližn  300 vodních zdroj , které jsou uvád ny jako zdroje

vody pro hašení. Jedná se p edevším o zdroje požární vody uvád né v seznamech obecních a

stských ú ad , které jsou ve smyslu ust. § 29 odst. 1 písm. i) zákona o PO vedeny jako

sou ást  dokumentace požární ochrany obce. Historie vzniku t chto seznam  sahá asto až do

80. let  minulého století, kdy byl v roce 1985 schválen zákon o PO, který s ur itými zm nami

platí prakticky do sou asnosti, a který mimo jiného zavedl pro obce  i povinnost zabývat se
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problematikou zdroj  vody pro hašení požár  ve svých územních p sobnostech (povinnost

jejich výstavby, údržby, evidence aj.). Obce do t chto seznam  za azovaly p edevším

historické zdroje  vody existující adu let, které  již k tomuto ú elu pr žn  sloužily. V pojetí

tehdejších úvah se jednalo p edevším o zdroje požární vody p irozeného p vodu a v menší

mí e o zdroje um lého p vodu.  Pomineme-li  oblast výstavby   nových  vodovod ,  na

kterých   se   b žn      osazovaly i hydranty  jako pomocná technická za ízení, lze konstatovat,

že k budování nových zdroj  požární vody um lého p vodu po roce 1985 docházelo jen

ídka. Sou asný technický stav  t chto zdroj  je úm rný zp sobu jejich využívávání

v minulých letech. Obecn  lze konstatovat, že ím byl zdroj používán ast ji, tím je jeho stav

z hlediska použitelnosti lepší. Tato skute nost je dána tím, že p edevším jednotky požární

ochrany s místní p sobností se nau ily využívat pouze n která vytipovaná odb rní místa

požární vody, která jim z hlediska provozních (a asto ne ani požárních) podmínek nejlépe

vyhovovala. Tím zákonit  docházelo k opomíjení ostatních zdroj  požární vody a tyto asem

chátraly. Tento stav byl áste  zp soben n kdy i p ístupem obce k dané problematice.

Rozpo ty obcí byly a stále ješt  jsou vždy velmi citlivou záležitostí, kdy  se finan ní

prost edky na údržbu technických staveb požární ochrany hledají v širokém spektru ostatních

obecních požadavk  t žko. Nemalou míru viny na tomto stavu má i skute nost, že zdroje

vody pro hašení požár  v rámci obce si obec zabezpe uje v tzv. samostatné p sobnosti.

Obr. 2  P íklad udržované požární nádrže (Koberovy – Michovka)
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Po dlouhá léta nebyla, ani ze strany státního požárního dozoru p i požárních

kontrolách na obcích, ú inná právní páka k tomuto obce p inutit. Sankce za porušení

povinností v této oblasti se obcím obecn  neukládaly. V poslední ad  má na stávající stav

zdroj  požární vody v okrese Jablonec nad Nisou vliv  i skute nost, že si obce  asto jako

zdroje vody pro hašení ur ovaly velké po ty t chto míst bez hlubšího rozmyslu z hlediska

skute ných pot eb pro pokrytí svého území. Všechny výše uvedené skute nosti p isp ly

k sou asnému, ne zcela vyhovujícímu stavu, který by m l být na základ  výsledk  této práce

napraven.

Obr. 3  P íklad požární nádrže bez ádné údržby (Nová Ves – Ostrý roh)

V pr hu m síc  zá í – listopad 2007 byla provedena fyzická kontrola všech zdroj

požární vody, které jsou vedeny v seznamech jednotlivých obecních a m stských ú ad .

Všechny tyto zdroje byly na míst  monitorovány, zpravidla za ú asti velitel  nebo strojník

místních  jednotek sbor  dobrovolných hasi  konkrétních obcí, a skute  p ezkoumány

z hlediska jejich použitelnosti v praxi. P i fyzické kontrole byly prov ovány následující

skute nosti : celkový technický stav zdroje, p ístupnost zdroje pro konkrétní požární techniku

z hlediska p íjezdových komunikací s p ihlédnutím k místním, p edevším klimatickým

podmínkám v pr hu celého roku, objem zdroje p ípadn  jeho užite ná vydatnost a

podmínky sacích hloubek. Vodní zdroje byly dle možností z v tší ásti fotograficky

zadokumentovány. Výsledky t chto terénních šet ení jsou uvedeny souhrnn   v tabulkách,

které jsou vedeny jako íloha . 1- 4 této bakalá ské práce. Údaje jsou se azeny podle
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územní p sobnosti vyšších územn  správních celk  - obcí s rozší enou p sobností (dále jen

ORP),  které  jsou  na  území  okresu  Jablonec  nad  Nisou  celkem ty i.  V p ílohách  .  1-4   lze

zjistit základní technické parametry konkrétních odb rních míst požární vody, se kterými

bude v této práci dále pracováno. P vodní zám r zapracovat zjišt ná data do mapové podoby

byl v pr hu shromaž ování dat p ehodnocen a tyto byly nakonec  z d vodu jejich velkého

množství a z d vodu požadované p ehlednosti zpracovány do podoby tabulkové. I pomocí

této tabulkové formy lze jednotlivá odb rní místa lehce dohledat, protože p edm tem

terénního prov ování byla i topografie jednotlivých míst v návaznosti na ísla popisná,

ípadn ísla eviden ní, nejbližších vyskytujících se objekt . Pro kteroukoli jednotku požární

ochrany s místní neznalostí terénu m že být  potom provedeno up esn ní místa možného

odb ru z pozice opera ního st ediska HZS, kde se mimo jiné p edpokládá uložení p ílohy .

1-4 této práce. P íloha tak m že být vhodným dokumentem  pro poskytování informa ní

podpory jednotkám požární ochrany z opera ního st ediska v pr hu hasebního zásahu.

6.2 Pot eba požární vody územních celk
V této ásti bude provedena vlastní analýza všech územních celk  (obcí) okresu

Jablonec nad Nisou z hlediska porovnání normativních požadavk  na zdroje požární vody

uvedených  v  tabulkách  .  1  a  2   (kapitola  5.2)  a  skute ností,  které  byly   v   terénu   fyzicky

zjišt ny  (viz. data z p íloh . 1 - 4). Požadavky budou ur ovány na základ  druhu objekt  a

mezních ploch jejich požárních úsek . Údaje o objektech jsou erpány z dostupných materiál

z archiv  stavebních ú ad , archiv  podnikajících subjekt  a p edevším z archivu  stavebního

úseku odd lení prevence HZS Libereckého kraje územního odboru Jablonec nad Nisou. P i

vyhodnocování jednotlivých sídelních celk  je p ihlédnuto k charakteru jednotlivých ástí

obcí z hlediska jejich rozlohy a zastav nosti. Okres  Jablonec  nad  Nisou  je  z  v tšiny

typickým   územím   s   horským  a  podhorským  charakterem  s  výskytem  v tšího  po tu

edevším rekrea ních objekt  stojících asto osamocen  mimo zastav ná území. K této

skute nosti je pak p ihlédnuto p edevším ve vztahu k porovnávající tabulce . 1. Území je

charakteristické také vysokými sn hovými srážkami, které asto omezují sjízdnost místních

horských komunikací, a proto uvád né 100 % pokrytí v zimním období m že být mírn

zavád jící. P i vyhodnocování územních celk  je dále p ihlédnuto ke skute nosti, že n které

objekty (p edevším objekty druhu 3 v areálech výrobních spole ností), mají zajišt nu pot ebu

požární  vody  ze  svých  vlastních  zdroj ,  které  nejsou   v  seznamech  v  p ílohách   .  1-  4

uvedeny.
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Specifikace  druh  objekt  dle využití a velikostí požárních úsek

Druh
objektu

1 Rodinné domy do zastav né plochy S  200 a nevýrobní objekty (krom  sklad ) do
plochy S1) 120

2 Nevýrobní objekty o ploše 120 < S1) 1000; výrobní objekty a sklady do plochy S1)

 500; erpací stanice kapalných a zkapaln ných plynných pohonných hmot
3 Nevýrobní objekty o ploše 1000< S1)  2000; Výrobní objekty a sklady o ploše 500

< S1)  1500; otev ená technologická za ízení do plochy  S1)  1500
4 Nevýrobní objekty o ploše S1)>2000; výrobní objekty, sklady a otev ená

technologická za ízení o ploše  S1) > 1500
5 Objekty s vysokým požárním zatížením (p > 120 kg.m-2) a sou asn  s plochou S1)

> 2500
5)Plocha S v m2 p edstavuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úsek  je dána sou tem ploch

užitných podlaží)

Obec s rozší enou p sobností (ORP)  Jablonec nad Nisou
Bed ichov

Katastrální území
obce

Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Bed ichov 1,2 Ano Ano 7,50 / 0 / 1000 50

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydrant na potrubí DN 150 vyhovuje normovým požadavk m

Návrh na opat ení (doporu ení): bez opat ení

Dalešice
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Dalešice 1,2 Ano Ano 6,30 / 0 / 107 100

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty na potrubí DN 90 a 110 vyhovují normovým

požadavk m

Návrh na opat ení (doporu ení): bez opat ení
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Jablonec nad Nisou
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Jablonec n.N. 1,2,3 Ne Ne 8,00 / 150 / 1000 40
JabloneckéPaseky 1,2,3 Ano Ano 0 / 150 / 0 0
Kokonín 1,2,3 Ne Ne 7,20 / 20 / 0 50
Lukášov 1,2 Ano Ano 6,80 / 0 / 0 80
Mšeno n.N. 1,2,3 Ano Ano 8,00/ 0 / 1000 80
Prose  n.N. 1,2,3 Ano Ano 0 / 1000 / 0 0
Rýnovice 1,2,3 Ano Ne 6,80 / 200 / 0 40
Vrkoslavice 1,2,3 Ano Ano 7,20 / 0 / 100 80

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 70 %

Letní období : 80 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydrantová sí  je co do dimenze potrubí, tlakových a

pr tokových parametr  vyhovující pro objekty druhu 1 a 2, avšak  hustota hydrant  na plochu

v závislosti na požadovaných vzdálenostech je v n kterých ástech m sta nedosta ující (i p i

uvažovaných ostatních zdrojích požární vody).

Návrh na opat ení (doporu ení):

S p ihlédnutím k území jednotlivých sídelních celk  a jejich infrastruktu e je navrženo

rozší ení zdroj  vody pro hašení následovn  :

Pr myslová zóna Rýnovice – Belgická : vysadit hydrant(y) na potrubí  DN min. 125 mm

s garantovaným odb rem vody  9,5 l.s-1

Lokalita Dolina a okolí : vysadit hydrant na potrubí  DN min. 100 mm  s garantovaným

odb rem vody  6,0 l.s-1 , p ípadn  z ídit požární nádrž o objemu min. 22 m3

Lokalita  ulic Pivovarská, Revolu ní a Pražská : vysadit hydrant na potrubí  DN min. 100

mm  s garantovaným odb rem vody  6,0 l.s-1

Lokalita kolem st edu m sta (Mírové nám stí, Horní nám stí) :  vysadit hydrant na potrubí

DN min. 100 mm  s garantovaným odb rem vody  6,0 l.s-1

Lokalita okolí ulic V Luzích a Mánesova : vysadit hydrant na potrubí  DN min. 100 mm

s garantovaným odb rem vody  6,0 l.s-1

Lokalita Dolní Kokonín : ur it (z ídit) konkrétní, vhodné odb rní místo požární vody na ce

Mohelce

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


Lokalita Horní Kokonín : vysadit hydrant na  potrubí DN min. 125 mm  s garantovaným

odb rem vody  9,5 l.s-1

Poznámka : n které spole nosti na území m sta (nap . Preciosa a.s., ABB a.s., TRW a.s. aj.)

mají  vlastní zdroje požární vody v rámci svých pr myslových areál , které nejsou uvedeny

v p íloze . 1 této bakalá ské práce. Tyto zdroje pokrývají  pot ebu požární vody pro jejich

vlastní objekty druhu 1,2 i 3.

Janov
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Janov n.N. 1,2,3 Ano Ano 0 / 10 / 100 0
Hrani ná 1,2,3 Ano Ano 0 / 0 / 20 0
Lou ná 1,2 Ano Ano 0 / 0 / 100 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty uvád né jako zdroje požární vody (viz. seznam

v p íloze . 1 této bakalá ské práce) nejsou pravideln  kontrolovány

Návrh na opat ení (doporu ení): zprovoznit a pravideln  kontrolovat všechny t i hydranty

uvedené v p íloze . 1 jako v sou asnosti nekontrolované.

Josef v D l
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Josef v D l 1,2 Ano Ano 16,00 / 300 / 500 30
Antonínov 1,2,3 Ano Ano 14,56 / 300 / 9 0
Dolní Maxov 1,2,3 Ano Ano 12,58 / 300 / 150 0
Karlov 1,2 Ano Ano 0 / 0 / 500 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 % (za p edpokladu sjízdnosti obecních komunikací)

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty v ástech Antonínov a Dolní Maxov nespl ují

požadavek na DN potrubí, na kterém jsou vysazeny, o jednu ádovou dimenzi.
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Návrh na opat ení (doporu ení):  s ohledem na plošné rozmíst ní ostatních zdroj  požární

vody a jejich vydatnost ponechat sou asný stav bez  opat ení.

Lu any
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Lu any n.N. 1,2,3 Ano Ano 10,96 / 8 / 80 30
Jind ichov 1,2 Ano Ne 0 / 0 / 400 0
Horní Maxov 1,2 Ne Ne 0 / 0 / 0 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 30 %

Letní období : 60

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty v ásti Lu any nad Nisou nespl ují požadavek na

DN potrubí, na kterém jsou vysazeny, o jednu ádovou dimenzi.

Návrh na opat ení (doporu ení):  obnovit požární nádrž v Jind ichov  u p. 104 (min. 30 m3)

a vybudovat novou požární nádrž (min. 22 m3) v centrální ásti Horního Maxova, p ípadn

obnovit p vodní nefunk ní zdroje požární vody uvedené v p íloze . 1

Maršovice
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Maršovice 1,2 Ano Ano 6,40 / 0 / 0 100

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty svými parametry spl ují normové požadavky

Návrh na opat ení (doporu ení):  bez opat ení

Nová Ves
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Nová Ves n.N. 1,2,3 Ano Ano 12,58 / 0 / 150 0
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Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 60 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydrant u p. 146 nespl uje požadavek na DN potrubí, na

kterém je vysazen, o jednu ádovou dimenzi.

Návrh na opat ení (doporu ení):  s ohledem na plošné rozmíst ní ostatních zdroj  požární

vody a jejich vydatnost ponechat sou asný stav bez  opat ení.

Pule ný
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Pule ný 1,2 Ne Ne 5,10 / 5 / 30 50

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 30 %

Letní období : 60 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydrant u p. 52 spl uje požadavek na DN potrubí, na kterém

je vysazen, avšak tento má pouze 90 %  požadované hodnoty pr toku.

Návrh na opat ení (doporu ení): v centrální ásti obce obnovit p vodní nefunk ní zdroje

požární vody uvedené v p íloze . 1

Rádlo
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Rádlo 1,2,3 Ano Ano 4,50 / 0 / 500 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 25 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty nespl ují požadavek na DN potrubí, na kterém jsou

vysazeny, o jednu ádovou dimenzi.

Návrh na opat ení (doporu ení):  s ohledem na plošné rozmíst ní ostatních zdroj  požární

vody,  jejich vydatnost  a existující infrastrukturu ponechat sou asný stav bez  opat ení.
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Rychnov u Jablonce n.N.
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Rychnov 1,2,3 Ano Ne 7,10 / 18 / 200 60
Pelíkovice 1 Ne Ne 0 / 0 / 10 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 70 %

Letní období : 70 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty na DN 160 nespl ují požadavek vydatnosti pouze

pro objekty druhu 3.  Pro objekty druhu 1 a 2 jsou vyhovující.

Návrh na opat ení (doporu ení): zabezpe it dostate ný zdroj požární vody formou požární

nádrže (min. 14 m3) v ásti Pelíkovice.
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 Obr. 4  Pokrytí územních celk  ORP Jablonec n.N. požární vodou
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Obr. 5  Rozhodující zdroje požární vody  územních celk  ORP Jablonec n.N.
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Obec s rozší enou p sobností (ORP) Tanvald
Albrechtice

Katastrální území
obce

Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Albrechtice 1,2 Ano Ano 14,56 / 0 / 400 100

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty na potrubí DN 110 jsou vyhovující

Návrh na opat ení (doporu ení): bez opat ení

Desná
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Desná I 1,2,3 Ano Ano 0 / 20 / 0 0
Desná II 1,2,3 Ano Ne 14,20 / 60 / 200 30
Desná III 1,2 Ano Ano 14,38 / 10 / 1000 20

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 80 %

Letní období : 90 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty na DN 160 a DN 225 jsou vyhovující

Návrh na opat ení (doporu ení): zabezpe it dostate ný zdroj požární vody formou požární

nádrže (min. 22 m3) v ásti Pustiny – nad Parlamentem.

Ji etín pod Bukovou
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Ji etín p.B. 1,2,3 Ano Ne 10,00 / 400 / 0 70

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 70 %

Letní období : 100 %
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Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty na potrubí DN 110 nespl ují požadavek dimenze

potrubí, na kterém jsou vysazeny, pro objekty druhu 3.  Pro objekty druhu 1 a 2 jsou

vyhovující.

Návrh na opat ení (doporu ení): s ohledem na plošné rozmíst ní ostatních zdroj  požární

vody,  jejich vydatnost  a existující infrastrukturu ponechat sou asný stav bez  opat ení.

Ko enov
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Jizerka 1,2 Ne Ne 0 / 0 / 0 0
Polubný 1,2,3 Ne Ne 0 / 5 / 30 0

íchovice 1,2,3 Ano Ano 0 / 0 / 100 0
Rejdice 1,2 Ano Ne 0 / 0 / 20 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 20 %

Letní období : 50 %

Hydrantová sí  : hydranty se na území obce nevyskytují

Návrh na opat ení (doporu ení): v ásti obce Jizerka zabezpe it zdroj požární vody formou

požární nádrže (min. 22 m3) p ípadn  z ídit vhodné odb rní místo vody na místní vodote i

Jizerce; v ásti obce Polubný (okolí pily)  zabezpe it zdroj požární vody formou požární

nádrže (min. 22 m3); v ásti obce P íchovice (Tesa ov) zprovoznit požární nádrž u p. 629 a

zabezpe it celoro  p ístupný zdroj požární vody formou požární nádrže (min. 22 m3)

v centrální ásti P íchovic. V ásti Rejdice s ohledem na výskyt infrastruktury a plošné

rozmíst ní a vydatnost zdroj  požární vody lze  ponechat sou asný stav bez  opat ení.

Plavy
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Plavy 1,2,3 Ano Ano 4,20 / 1000 / 40 30
Haratice 1,2 Ano Ano 10,96 / 1000 /12 100

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %
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Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty v ásti Haratice na potrubí DN 150 spl ují

požadavky normy na dimenzi i pr tok. Z t chto hydrant  lze pokrýt i ást katastrálního území

Plavy. Podzemní hydrant u p. 136 (MŠ) nespl uje požadavek DN ani pro objekty druhu 1

(pouze DN 63).

Návrh na opat ení (doporu ení): s ohledem na rozlohu obce jako celku, vyskytující se

infrastrukturu a rozmíst ní ostatních zdroj  požární vody lze ponechat sou asný stav bez

opat ení.

Smržovka
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Smržovka 1,2,3 Ano Ano 14,20 / 20 / 300 80

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty na potrubí DN 100, 110 a 160 spl ují normové

požadavky

Návrh na opat ení (doporu ení): s ohledem na rozlohu obce jako celku, vyskytující se

infrastrukturu a rozmíst ní ostatních zdroj  požární vody lze ponechat sou asný stav bez

opat ení.

Tanvald
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Tanvald 1,2,3 Ano Ano 14,38 / 0 / 1000 90
Šumburk n.D. 1,2,3 Ano Ne 16,00 / 0 / 20 70

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 80 %

Letní období : 90 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty na  potrubí DN 100, 110, 160 a  výtokový stojan na

potrubí DN 250  pokrývají pot ebu vody v tšiny zastav né ásti obce.
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Návrh na opat ení (doporu ení): v horní ásti katastrálního území Šumburk n.D. (sm r

íchovice nad h bitovem) zabezpe it zdroj požární vody formou požární nádrže (min. 22 m3)

Velké Hamry
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Velké Hamry 1,2,3 Ano Ano 13,48 / 0 / 1000 30
Bohdalovice 1,2,3 Ne Ne 0 / 0 / 0 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 70 %

Letní období : 90 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty na potrubí DN 80 a 90  pokrývají pot ebu požární

vody pouze pro objekty druhu 1.

Návrh na opat ení (doporu ení): v horní ásti katastrálního území Bohdalovice  zabezpe it

zdroj požární vody formou požární nádrže (min. 22 m3)

Zlatá Olešnice
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Zlatá Olešnice
Návarovská

1,2,3 Ne Ne 0 / 20 / 500 0

Zlatá Olešnice
Semilská

1,2 Ano Ano 0 / 20 / 500 0

Lhotka 1,2 Ano Ne 0 / 0 / 20 0
Stanový 1,2 Ano Ano 0 / 0 / 50 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 80 %

Letní období : 90 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty (viz. p íloha . 1 této bakalá ské práce) nejsou

pravideln  kontrolovány

Návrh na opat ení (doporu ení): zprovoznit a pravideln  kontrolovat vyskytující se

hydranty s p ihlédnutím k požadavk m tab. . 1 a . 2. Dále zabezpe it zdroj požární vody

formou požární nádrže (min. 35 m3) v ásti obce zvané „Na vrchách“.
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Obr. 6  Pokrytí územních celk  ORP Tanvald požární vodou

        Obr. 7  Rozhodující zdroje požární vody  územních celk  ORP Tanvald

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


Obec s rozší enou p sobností (ORP) Železný Brod
Držkov

Katastrální území
obce

Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Držkov 1,2,3 Ano Ano 4,60 / 0 / 200 50

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 50 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydrant vysazený na potrubí DN 80 pokrývá pot eby požární

vody pouze pro objekty druhu 1 ve st ední ásti obce.

Návrh na opat ení (doporu ení): zabezpe it celoro ní p ístup k existující víceú elové nádrži

o objemu 200 m3 .

Jílové u Držkova
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Jílové 1,2 Ano Ano 9,50 / 0 / 500 100

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydrant vysazený na DN 150 je vyhovující.

Návrh na opat ení (doporu ení): bez opat ení

Koberovy
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Koberovy 1,2 Ano Ano 0 / 0 / 50 0
Besedice 1,2 Ne Ne 0 / 0 / 20 0
Vrát 1,2 Ano Ne 0 / 0 / 4 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 30 %

Letní období : 40 %
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Hydrantová sí  : hydrantová sí  pro odb r požární vody se nevyskytuje

Návrh na opat ení (doporu ení):  zabezpe it zdroj požární vody formou požární nádrže (min.

22 m3) v ásti obce  Vrát.

Líšný
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Líšný 1,2,3 Ano Ano 0 / 4000 / 0 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : hydrantová sí  pro odb r požární vody  se nevyskytuje

Návrh na opat ení (doporu ení):  bez opat ení

Loužnice
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Loužnice 1,2 Ano Ano 0 / 15 / 200 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 80 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : hydrantová sí  pro odb r požární vody se nevyskytuje

Návrh na opat ení (doporu ení):  bez opat ení

ín
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Alšovice 1,2,3 Ne Ne 8,00 / 0 / 0 0
Brat íkov 1,2 Ano Ano 7,50 / 30 / 0 70
Jistebsko 1,2,3 Ano Ano 7,50/ 0 / 1000 50
Hu 1,2 Ano Ano 8,00 / 0 / 300 80
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Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 50 %

Letní období : 75 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty vysazené na potrubí DN 110 a 160 pokrývají

pot eby požární vody  pouze pro objekty druhu 1 a 2.

Návrh na opat ení (doporu ení):  zabezpe it zdroj požární vody formou požární nádrže (min.

22 m3) v ásti obce Alšovice

Rad ice
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Rad ice 1,2 Ano Ano 17,74 / 0 / 15 100

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : hydrantová sí  pro odb r požární vody  se nevyskytuje

Návrh na opat ení (doporu ení):  bez opat ení

Skuhrov
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Skuhrov 1,2 Ano Ano 7,40 / 0 / 500 100

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty vysazené na potrubí DN 90 a 110 pokrývají pln

pot ebu požární vody obce

Návrh na opat ení (doporu ení):  bez opat ení

Vlastibo
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Vlastibo 1,2 Ano Ano 12,58 / 0 / 100 100
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Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydrant vysazený na potrubí DN 150 pokrývá pln  pot ebu

požární vody obce

Návrh na opat ení (doporu ení):  bez opat ení

Zásada
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Zásada 1,2,3 Ne Ne 0 / 0 / 0 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 0 %

Letní období : 0 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty (viz. p íloha . 3 této bakalá ské práce) nejsou

pravideln  kontrolovány

Návrh na opat ení (doporu ení):  zabezpe it zdroj požární vody formou požární nádrže (min.

35 m3), p ípadn  vy lenit k požárním ú el m hydrant(y) na existujícím vodovodním adu

v obci.

Železný Brod
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Železný Brod 1,2,3 Ano Ano 25,00 / 4000 / 0 70
Bzí 1,2 Ne Ne 0 / 0 / 0 0
Chlístov 1,2 Ne Ne 0 / 0 / 9 0
Horská Kamenice 1,2,3 Ano Ano 0 / 0 / 40 0
Hrubá Horka 1,2 Ano Ne 0 / 0 / 15 0
Jirkov 1,2 Ano Ano 0 / 0 / 90 0
St evelná 1,2 Ano Ne 0 / 0 / 9 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 50 %

Letní období : 60 %
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Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty v ástech Bzí, Hrubá Horka, Prosí ka a Horská

Kamenice (viz. p íloha . 3 této bakalá ské práce) nevyhovují z hlediska hydrodynamických

tlakových parametr .

Návrh na opat ení (doporu ení):  zabezpe it zdroj požární vody formou požární nádrže (min.

22 m3) v ástech obce Pelechov, Prosí ka, Bzí, Chlístov, Hrubá Horka a St evelná .
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            Obr. 8  Pokrytí územních celk  ORP Železný Brod požární vodou

Obr. 9  Rozhodující zdroje požární vody  územních celk  ORP Železný Brod
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Obec s rozší enou p sobností (ORP) Turnov
Frýdštejn

Katastrální území
obce

Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Frýdštejn 1,2 Ano Ano 0 / 0 / 70 0
Bezd ín 1,2 Ano Ano 0 / 0 / 50 0
Ond íkovice 1,2 Ano Ano 0 / 0 / 70 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 100 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : vyskytující se hydranty vyjma hydrantu v ásti Vod rady (DN 110 –

0,23/5,50) nevyhovují z hlediska hydrodynamických tlakových parametr .

Návrh na opat ení (doporu ení): bez opat ení

Jenišovice
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Jenišovice 1,2 Ano Ano 0 / 0 / 400 0
Odolenovice 1 Ne Ne 0 / 0 / 0 0

Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 70 %

Letní období : 70 %

Hydrantová sí  : hydrantová sí  pro odb r požární vody se nevyskytuje.

Návrh na opat ení (doporu ení):  zabezpe it zdroj požární vody formou požární nádrže (min.

22 m3) v ásti  obce Odolenovice

Malá Skála
Katastrální území

obce
Výskyt
objekt
druhu

Spln ní požadavk Skute ná existující kapacita
hydrant / vodní tok/ nádrž

(l.s-1) / (l.s-1) / m3

Plošný podíl
hydrant

spl ujících
Q/DN  (%)

Tabulka
.1

Tabulka
.2

Vranové I 1,2 Ano Ano 0 / 4000 / 0 0
Vranové II 1,2 Ano Ano 0 / 4000 / 0 0
Muka ov 1,2 Ano Ano 0 / 0 / 200 0
Sn hov 1,2,3 Ano Ano 0 / 0 / 70 0

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


Vyhodnocení pokrytí území obce zdroji požární vody :

Zimní období : 90 %

Letní období : 100 %

Hydrantová sí  : hydrantová sí  pro odb r požární vody  se nevyskytuje.

Návrh na opat ení (doporu ení):  bez opat ení
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Obr. 10  Pokrytí územních celk ásti ORP Turnov

          Obr. 11  Rozhodující zdroje požární vody  územních celk ásti ORP Turnov
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6.3 Ekonomická rozvaha vybudování nových odb rních míst
V této kapitole bude provedena jednoduchá ekonomická rozvaha finan ní náro nosti

na vybudování nových odb rních míst požární vody, která by mohla plošn  doplnit oblasti

s jejich nedostate nou hustotou.  Rozvaha je provedena na celkem t i typy skute ností, a to na

vybudování nové požární nádrže, na vybudování zdrže s odb rním objektem na vodním toku

a na vybudování nového vodovodního adu, p ípadn  vysazení hydrantu na vodovodním adu

již existujícím. Náklady jsou kalkulovány v cenových relacích stavebních prací roku 2008 a

nejsou v nich zohledn ny p ípadné majetkoprávní náklady typu koup  pozemk , z ízení

cných  b emen apod.

Požární nádrž

Uvažovány  jsou otev ené požární nádrže se zpevn ným dnem a zpevn nými svahy se

sací jímkou pr ru 1,0m a max. sací výškou 3,0m. St ny a svahy jsou provedeny

z vodostavebního železobetonu v tlouš ce 300 mm,  která se však m že mírn  lišit

v závislosti na charakteristice geologického podloží. Nádrže jsou t sn ny plastovou fólií.

Kalkulace rozhodujících položek :

zemní práce – rozpojování   300 – 500 K /m3 (t ída horniny 1-5)

emíst ní  zeminy  (dopravní  km = 30 K )

podkladní vrstva št rk,  hutn ní, geotextilie, fólie, podkladní beton

á = 1.500 K /1 m2

železobeton (á = 3.000 K /1 m3 )

sací jímka (hs = 3,0m) – 5.000 K

montáž - stavební práce p edstavují orienta  dvojnásobnou položku rozpo tu za

materiál

Výsledné orienta ní náklady na vybudování nádrže o objemu 14 m3  jsou pak celkem

ibližn  220 – 280 tis.  K ,  nádrže   o   objemu 22 m3    350 – 440 tis.  K    a   nádrže  o

objemu 35 m3

550 – 700 tis. K .

Odb rní místo na vodním toku

Zdrž na vodním toku s trvale dostupným minimálním pr tokem je uvažována se sací

jímkou ve dn  koryta toku s hloubkou min. 1,0 m. Investi ní náklady se mohou v jednotlivých

ípadech výrazn  lišit v závislosti na výšce b eh  toku a na skute nosti, zda jsou tyto
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zpevn né i nikoli. Kalkulace bude provedena pro p ípad nutnosti zpevn ní b eh  a dna toku

zdivem z lomového kamene. Hradidlo na toku m že být pevné jako vodní stupe , p ípadn

pohyblivé  v závislosti na pr tokových a odtokových hydrologických pom rech v dané

lokalit .

1 m3 zdiva z lomového kamene – 2.000 K

Hradidlo stavidlové – 20.000 K

Vodovodní ad

Cena za 1m´ se odvíjí od t ídy rozpojované zeminy, do které je potrubí ukládáno a od

použitého materiálu. Orienta ní kalkula ní cena se u všech druh  potrubního materiálu (PVC,

PE, ocel, litina) pohybuje v rozmezí 1.500 – 2.200  K /m´ p i uvažovaném položení do

výkopu v  hornin  t ídy 1-4.

Vysazení hydrantu

Cena za vysazení hydrantu se m že v jednotlivých konkrétních lokalitách výrazn  lišit

v závislosti na níže uvedených skute nostech :

provedení hydrantu (nadzemní, podzemní)

materiál hydrantu (ocelový, litinový, nerezový)

konkrétní výrobce

dimenze potrubí, na kterém je hydrant vysazován

povrch terénu (asfalt, beton, zemina)

Jako p íklad jsou uvedeny dva typy hydrant  DN 80 (nadzemní odjezdový a podzemní), které

jsou vysazeny na ocelovém potrubí DN 150 v asfaltovém povrchu v etn  osazení dalších

nezbytných armaturních p íslušenství jako jsou odbo ka, šoupátko, TP kus, patkové koleno,

zemní souprava aj.

Hydrant nadzemní  - typ Hawle (51 tis. K ), typ JMA (43 tis. K )

Hydrant podzemní - typ Hawle (42 tis. K ), typ JMA (35 tis. K )
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7.    Záv r
Cílem této bakalá ské práce bylo vyhodnocení evidovaných zdroj  požární vody

v okrese Jablonec nad Nisou z hlediska jejich praktické využitelnosti z pohledu zasahujících

jednotek požární ochrany. Na základ  p edevším terénních zjišt ní, ale i z podkladových

materiál  získaných od správc  vodovodních ad , byl vytvo en datový dokument, který

stru  a jasn  charakterizuje jak jsou spln ny normové požadavky jednotlivých územních

celk  z hlediska pokrytí zdroji požární vody. P edevším hodnotové údaje uvedené v p íloze .

1 mohou být užite ným materiálem pro informa ní podporu ze strany OPIS zasahujícím

jednotkám v konkrétní lokalit . Odb rní místa požární vody jsou pokud možno co nejp esn ji

topograficky lokalizována tak, aby OPIS dokázalo b hem krátké chvíle ur it vhodné místo

požární vody k odb ru i v závislosti na klimatických podmínkách.  Tak, jak bylo uvažováno

v zám ru bakalá ské práce, mohou poznatky ú elov  posloužit i projektant m pro pot eby

projektování, p ípadn  obcím pro pot eby územního plánování.  P vodn  uvažované p evážn

grafické  (mapové)   pojetí    analyzovaných    údaj    bylo    v  pr hu    zpracovávání    dat

ehodnoceno do vícemén  tabulkové podoby, která se jeví z hlediska p ehlednosti

výhodn jší. Výsledky z bakalá ské práce lze v budoucnu dále rozvést  do hlubších

podrobností,  a to s cílem  možné optimalizace stávajících, p ípadn  nov  navrhovaných

odb rních míst požární vody.
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Seznam p íloh

íloha . 1 – Seznam zdroj  vody pro hašení požár  v obvodu ORP  Jablonec nad Nisou

íloha . 2 – Seznam zdroj  vody pro hašení požár  v obvodu ORP Tanvald

íloha . 3 – Seznam zdroj  vody pro hašení požár  v obvodu ORP Železný Brod
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