
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství 

Katedra poţární ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásobování poţární vodou v okrese Beroun  

 

 

 

 

 

 

 

Student: Jaroslava Černá 

Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Šárka Kročová Ph.D. 

Studijní obor: Technika poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu                       

Datum zadání diplomové práce: 30. listopadu 2009  

Termín odevzdání bakalářské práce: 30. dubna 2010 
 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţné prohlášení: 

 

„Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně“. 

 

 

 

Ve Zdicích dne 30. dubna 2010                                              …………………….............. 

                Jaroslava Černá 

 



3 

 

ANOTACE  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

ČERNÁ, J. Zásobování požární vodou v okrese Beroun. Diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, 

FBI, 2010, s. 

 

Práce přináší pohled na zdroje vody pro hašení v okrese Beroun, výsledky kontrol 

vybraných obcí zaměřených na zdroje vody pro hašení. První část je zaměřená na legislativní 

poţadavky vycházející ze zákona. Druhá část práce se zaměřuje na popis zdrojŧ vody. Třetí 

část diplomové práce se zabývá popisem vlastní činnosti v dané oblasti tj. poznatky z kontrol 

vybraných obcí a závěry z nich. Čtvrtá část obsahuje návrhy změn. Poslední částí je příloha, 

která obsahuje seznam vyuţitelných zdrojŧ vody v daném okrese. Autorka navrhuje 

sjednocení dokumentace týkající se zdrojŧ vody pro poţární účely, vyuţívání fotoaparátŧ a 

mobilních telefonŧ s GIS aplikacemi.  

 

Klíčová slova: zdroje vody pro hašení, vodovodní řad, nadzemní a podzemní hydranty,   

poţární nádrţ, zákon o poţární ochraně, odběrní místo, poţární výtokový 

stojan, poţární řád obce. 

 

 

CERNA, J. Fire-fighing Water Supply in the Beroun District, Thesis, Ostrava, VSB-TU, FBI, 

2010, 48 s. 

 

The thesis introduces a view on fire-fighting water sources in the Beroun district, the 

inspection results of selected municipalities focused on fire-fighting water sources. The first 

part concentrates on the legislative requirements. The second part is aimed at the water 

sources description. The third part of the thesis goes into the main theme – findings of 

selected municipalities inspections and the outcomes of findings. The fourth part brings in the 

improvements suggestions. The last part – annex – contains the list of available water sources 

in the above mentioned district. The author suggests the consolidation of fire-fighting water 

sources related documentation, use of cameras and cell phones with GIS applications. 

 

Keywords: fire-fighting water sources, water supply system, fire hydrants and dry hydrants,             

                  water tank, fire prevention law, access point, fire discharge pillar, municipality      

                  water mains. 
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SEZNAM  POUŢITÝCH  ZKRATEK 

 

CAS  Cisternová automobilová stříkačka 

ČSN Česká technická norma 

DN  Světlost potrubí 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS ČR                        Hasičský záchranný sbor České republiky 

JPO  Jednotka poţární ochrany 

PBŘS Poţárně bezpečnostní řešení 

PBZ Poţárně bezpečnostní zařízení 

PO Poţární ochrana 

PS Poţární stanice 

VAK  Vodovody a kanalizace 
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1. ÚVOD 

Nejpouţívanější hasební látkou je pro své vlastnosti a svŧj široký výskyt voda. Pouţívá 

se samostatně nebo ve směsi s chemickými látkami, které vylepšují její hasební vlastnosti. 

V minulosti patřily k jediným zdrojŧm vody pro hašení poţárŧ  přírodní zdroje vody, jako 

jsou řeky, potoky, jezera a rybníky. I v dnešní době zŧstávají tyto zdroje  vody,  jako 

nejdostupnější hasivo s velkým hasebním účinkem, nejvyuţívanějším zdrojem. Pro účely 

hašení poţárŧ bývá voda čerpána z přírodních zdrojŧ přenosnými motorovými stříkačkami, 

cisternovými automobilovými stříkačkami,  případně plovoucími čerpadly. Na místo poţáru 

je dopravována vytvořením hadicového vedení, nebo cisternovými automobilovými 

stříkačkami - tzv. kyvadlovou dopravou vody. Předmětem zájmu vyuţitelnosti zdroje jsou 

proto zejména jeho vydatnost, přístupnost, kvalita obsluţných komunikací a prostor pro 

ustavení poţární techniky. Z tohoto dŧvodu jsou na jejich provozuschopnost kladeny určité 

poţadavky, které by měly být respektovány, jak při výběru přírodního zdroje vody jako 

zdroje pro hašení, tak při jeho následném udrţování. Modernějším zdrojem vody pro potřeby 

hašení jsou vodovody pro veřejnou potřebu, ty bývají zřizovány především v městské a 

prŧmyslové zástavbě. Zřizovat a udrţovat zdroje vody pro hašení je povinností obce. Jak jsou 

dodrţovány poţadavky vyplývající ze zákona, mohou kontrolovat příslušníci Hasičského 

záchranného sboru zařazeni na oddělení prevence.  

Kontroly mohou být tematické s uţším zaměřením například na zdroje vody 

vyjmenované v poţárním řádu obce, nebo komplexní kontroly kde jsou kontrolovány veškeré 

povinnosti obce vyplývající ze zákona. Například zřízení jednotky sboru dobrovolných 

hasičŧ, zřízení ohlašovny poţáru, její označení a proškolení vybraných osob nebo uloţení 

dokumentace o poţární ochraně.  

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na vodní zdroje v okrese Beroun, jejich stav, 

údrţbu a revize. Za cíl jsem si vytýčila posoudit současnou situaci v zásobování poţární 

vodou v okrese Beroun z povrchových zdrojŧ vody a ze zdrojŧ vodovodŧ určených pro 

veřejnou potřebu, navrhnout řešení těch částí, které nevyhovují stávajícím legislativním 

poţadavkŧm a potřebám jednotek poţární ochrany Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Dále pak zhodnocení kontrol obcí a návrhy úprav legislativy a efektivního 

praktického vyuţívání poţárních zdrojŧ a hydrantové sítě do budoucna.  
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Diplomová práce je kromě úvodu a závěru rozčleněna do tří hlavních kapitol. První 

kapitola je zaměřena na teoretické vymezení problematiky zásobování poţární vodou 

pouţívanou při hašení jednotkami poţární ochrany. V praktické části v druhé a třetí kapitole 

je pozornost věnována kontrolám vybraných obcí a závěry z nich. V závěru diplomové práce 

jsou návrhy změn legislativy a vyuţívání techniky s aplikacemi GIS.   
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2. ZÁKLADNÍ  POJMY  A  LEGISLATÍVNÍ  RÁMEC 

2.1.   Definice základních pojmů 

Pro snadnější orientaci v problematice je nutné si vysvětlit základní pojmy, se kterými 

se pracuje v dalších kapitolách diplomové práce.  

Hořlavé látky – k tomu, aby mohlo dojít k hoření, coţ je v zásadě oxidačně redukční 

reakce, je nutná přítomnost hořlavé látky a oxidačního prostředku. K těmto látkovým 

komponentŧm je potřeba přidat i dostatečnou zápalnou teplotu [2].  

Normativním poţadavkem - konkrétní technický poţadavek  obsaţený v české  

technické normě, jehoţ dodrţením se  povaţuje poţadavek příslušného ustanovení  vyhlášky 

za  splněný; neexistuje-li pro příslušnou oblast platná česká  technická  norma, povaţuje se za 

normativní poţadavek konkrétní  technická specifikace  obsaţená ve veřejně dostupném 

uznávaném  normativním  dokumentu. 

Odběrní místo – místo vhodné k odběru vody pro hašení mobilní poţární technikou, 

technickými prostředky poţární ochrany, podle umístění se dělí na vnější a vnitřní.  

Odběrné místo – zpevněná plošina u vodního zdroje, upravená pro bezpečné umístění 

poţárního čerpadla nebo mobilní poţární techniky. 

Oheň – je lidmi řízené a na určitý prostor ohraničené hoření.  

Poţár – je nekontrolovatelné a neţádoucí hoření, při kterém hrozí nebezpečí poškození 

zdraví a majetku, jakoţ i hoření, při kterém jiţ k újmě na zdraví a majetku došlo. Toto hoření 

není předem ohraničené na určitý prostor.  

Poţárně bezpečnostním  zařízením - systémy, technická zařízení a výrobky pro  

stavby  podmiňující poţární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. 

Poţární technikou - zásahové poţární automobily, poţární  přívěsy, návěsy,  

kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla. 

Poţární  bezpečností - souhrn organizačních, územně technických, stavebních  a  

technických opatření k zabránění vzniku poţáru nebo  výbuchu s následným poţárem,  k 

ochraně osob, zvířat a  majetku v případě vzniku poţáru a k zamezení jeho  šíření. 

Poţární voda – voda pouţívaná k hašení. 

Poţární vodovod – vodovod slouţící výhradně k účelŧm poţární ochrany. 

Sací hloubka - výška mezi vodní  hladinou a osou čerpadla, má vliv na mnoţství 

čerpané vody z vodního zdroje. Sací výška je omezena hodnotou tlaku nasycených par 

kapaliny a její teplotou, udává se v metrech. 
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Vodovod pro veřejnou potřebu – vodovod určený k hromadnému zásobování 

obyvatelstva a jiných odběratelŧ. 

Vydatnost vodního zdroje – mnoţství vody, které poskytuje trvale vodní zdroj za 

časovou jednotku. 

Vyhovující zdroj poţární vody – zdroj, který odpovídá poţadavkŧm na potřebné 

mnoţství poţární vody podle ČSN 73 0873. 

Zdroj poţární vody – zdroj, který poskytuje poţární vodu.  
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2.2. Legislativní rámec 

2.2.1. Zákon o Požární ochraně 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisŧ stanoví 

povinnosti právnických a fyzických osob, postavení a pŧsobnost orgánŧ státní správy a 

samosprávy na úseku poţární ochrany. Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou 

ochranu ţivota a zdraví občanŧ a majetku před poţáry a pro poskytování pomoci při 

ţivelných pohromách a jiných mimořádných událostech, stanovením povinností ministerstev 

a jiných správních úřadŧ, právnických a fyzických osoba postavení a povinnosti jednotek 

poţární ochrany. „Kaţdý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku poţáru, 

neohrozil ţivot a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání poţárŧ, ţivelných pohrom a 

jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li 

tím váţnému nebezpečí nebo ohroţení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom 

dŧleţitá okolnost. Je povinen poskytnout také potřebnou věcnou pomoc.“   

 

2.2.2. Zákon o obcích 

Zákon č. 314/2002 Sb., stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou 

pŧsobností. Tento zákon v příloze č. 1 stanovuje obce  s  pověřeným  obecním  úřadem, v 

příloze č. 2 jsou stanoveny obce  s  rozšířenou  pŧsobností. Dále stanoví výši finančních 

příspěvkŧ určený na úhradu nákladŧ  spojených  se  zabezpečením přípravy pro výkon státní 

správy. 

 

2.2.3. Zákon o vodovodech a kanalizacích 

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

některých zákonŧ, upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodŧ a 

kanalizací, které slouţí pro veřejnou potřebu, přípojek na ně, ale také pŧsobnost orgánŧ 

územních samosprávných celkŧ a správních úřadŧ na tomto úseku. Zákon upravuje 

provozování vodovodŧ a kanalizací, technické poţadavky na výstavbu, ochranu vodovodních 

řadŧ a sankce kde je mimo jiné stanoveno ţe „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 

jako vlastník vodovodu nebo jako provozovatel vodovodu dopustí správního deliktu tím, ţe 

neumoţní přístup k vodovodu nebo bezplatný odběr vody jednotkám poţární ochrany při 

likvidaci poţáru.“ 
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2.2.4. Krizový zákon 

Zákon č. 240/200 Sb., krizový zákon. Tento zákon stanoví pŧsobnost a pravomoc 

státních orgánŧ a orgánŧ územních samosprávných celkŧ a práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany 

České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení. Mimo jiné stanoví: „Vláda v 

době trvání nouzového stavu je dále oprávněna zajistit přednostní zásobování dětských a 

zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborŧ.“ 

 

2.2.5. Vyhláška o požární prevenci 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 

poţárního dozoru. Vyhláška upravuje stanovení  podmínek  poţární bezpečnosti u 

právnických osob a fyzických osob, zpŧsob vytváření podmínek pro hašení poţárŧ a pro 

záchranné práce, lhŧty  a  zpŧsob  provádění  pravidelných kontrol dodrţování předpisŧ o 

poţární ochraně, zpŧsob  stanovení  podmínek  poţární bezpečnosti a posuzování poţárního 

nebezpečí. 

 

2.2.6. Prováděcí vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích. Upřesňuje 

rozsah a zpŧsob zpracování plánu rozvoje vodovodŧ a kanalizací, evidenci vodovodŧ a 

kanalizací, majetkovou a provozní evidenci, náleţitosti ţádosti o povolení k provozování 

vodovodu nebo kanalizace a příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace, náleţitosti  

smlouvy  o  dodávce  vody a náleţitosti smlouvy o odvádění odpadních vod a obsah plánu 

financování obnovy vodovodŧ nebo kanalizací vč. pravidel pro jeho zpracování, zpŧsob   

výpočtu  náhrady  ztrát  při  neoprávněném  odběru  vody  nebo neoprávněném vypouštění 

odpadních vod, technické poţadavky na stavbu vodovodŧ, poţadavky  na  čištění  odpadních  

vod  včetně poţadavkŧ na projektovou dokumentaci a výstavbu a provoz čistíren odpadních 

vod. 
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2.2.7. ČSN 73 0873 

ČSN 73 0873 Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou. Tato norma 

určuje zásady pro zásobování poţární vodou pro nově projektované stavební objekty, 

otevřená technologická zařízení a volné sklady a pro změny staveb v rozsahu vymezeném 

ČSN 73 0834. 

 

2.2.8. ČSN 75 2411  

ČSN 75 2411 Zdroje poţární vody. Tato norma Stanoví zásady pro  poţární zdroje 

k zásobování poţární vodou pro nově projektované stavební objekty a pro změny staveb v 

rozsahu vymezeném ČSN 73 0834. 
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3. Vodní zdroje 

V České republice je zásoba vody tvořena ze 77% povrchovou vodou a z 23% vodou 

podzemní. Význam vody nespočívá jen v jejím mnoţství a jakosti, ale také v přenosu energie 

a látek v jejím oběhovém cyklu. Voda se v přírodě účastní všech podstatných biologických 

procesŧ, fyzikálních a chemických pochodŧ a tvorby klimatu. 

3.1.  Povrchové zdroje vody 

Povrchové vody jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, dělí se na 

stojaté (lentické) a tekoucí (lotické). Z  hlediska stálosti či naopak nestálosti podmínek jsou 

povrchové stojaté vody eustatické (jezera) a astatické (rybníky, drobné vody, rašeliniště a 

tŧně). Obdobně lze rozlišit i vody povrchové tekoucí na eustatické (prameny, studánky, horní 

a dolní toky řek) a astatické (potoky, střední toky řek v níţinách). Povrchové vody jsou 

charakteristické velkou dynamikou prostředí a změnami v čase. U tekoucí typu vod se toto 

projevuje prohlubováním koryta toku, rozšiřováním příčného prŧřezu, erozí, meandry, 

vyrovnáním dna. U stojatých vod dochází k zarŧstání, sedimentaci, hromadění ţivin. 

Podzemní vody jsou vody v zemských dutinách a zvodnělých zemských vrstvách. Mezi 

podzemní vody patří podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a pŧdní [13].  

Odběry vody povrchové je třeba rozdělit na dvě základní skupiny. Odběrné objekty 

z nádrţí se nejčastěji navrhují jako součást funkčního zařízení a jejich návrh a konstrukce je 

záleţitost spíše hydrotechniky neţ vodárenství. U odběrŧ z vodních tokŧ se uţívají  odběrné 

objekty břehové u větších vodních tokŧ s dostatečně konfigurovaným břehem, u menších 

tokŧ jsou výhodnější odběrné objekty dnové. 

 

Jímací objekty podzemní vody se konstrukčně uzpŧsobují druhu zdroje podzemní vody. 

Obecně lze konstatovat mělce uloţený nebo na povrch vyvěrávající pramen se jímá v 

pramenní jímce, hlouběji situovaný zdroj nebo zdroj o větší vydatnosti se jímá studnami, z 

větších hloubek se voda jímá vrty, plošné mělké zdroje se jímají zářezy, vydatné, popř. hlubší 

plošné zdroje se jímají v jímacích štolách, hlubší vodonosné vrstvy se jímají soustavami 

studní nebo vrtŧ s osazenými čerpadly nebo u hladin cca 8 m pod terénem také násoskovými 

řady. Pevně stanovené hranice pro pouţití jednotlivých jímacích objektŧ neexistují. Vţdy 

rozhodují místní podmínky, technické a ekonomické moţnosti. 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/J001.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/R010.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/D007.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/T011.html
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S jímáním vody pro veřejnou potřebu vţdy souvisí téţ otázka ochranných pásem. 

Velikosti a zpŧsoby hospodaření v prvním pásmu jsou dány zákonnými normami, rozsah 

druhého pásma, popř. i jeho samotná existence se stanovuje na základě odborných vyjádření 

hydrogeologa, popř. odborníka na stanovování ochranných pásem vodních zdrojŧ. 

Doporučuje se konzultovat návrh těchto pásem také s příslušným vodoprávním orgánem [13]. 

 

3.2. Vodovodní síť  

Vodovodní síť zahrnuje vodárenská zařízení, která slouţí k výrobě, akumulaci a 

distribuci pitné vody ke koncovému odběrateli. 

Tato zařízení jsou z technických a bezpečnostních dŧvodŧ nepovolaným osobám 

nepřístupná, jako je zakázaná i jakákoliv manipulace s vodárenským zařízením, mezi které 

patří například hydranty, šoupátka nebo hlavní domovní uzávěry, které jsou umístěny v místě 

odbočení přípojky z hlavního vodovodního řadu. 

Vodovod je ve většině případŧ uloţen v zemi a jeho běţnými povrchovými znaky jsou:  

 litinový poklop kulatého, oválného nebo čtvercového tvaru - jedná se o kryt ovládání 

uzavírací armatury, jako je šoupátko, domovní ventil, hydrant apod.,  

 ocelový sloupek s modrobílými pruhy, který slouţí jako nosník orientační tabulky 

nebo jako trasovací značka vodovodu,  

 orientační tabulka červené nebo modré barvy, která udává v souřadnicích polohu 

uzavírací armatury (hydrantu, šoupátka, domovního uzávěru). 

Z hlediska zásobování a výškového uspořádání je vodovodní síť města rozdělena do 

tlakových pásem. Tlakovým pásmem rozumíme část vzájemně propojené sítě pod stejným 

hydrostatickým tlakem. Jedná se o zónu, která je řízena jedním nebo více objekty na 

vodovodní síti, které určují stabilní tlak ve spotřebišti vzhledem k jeho nadmořské výšce. V 

kaţdém tlakovém pásmu je hydrostatický tlak určován některým ze tří zpŧsobŧ - hladinou 

vody ve vodojemu, výstupním tlakem z tlakové stanice nebo výstupním tlakem z redukčního 

ventilu [8].  

Tlak vody ve vodovodním potrubí je závislý na mnoţství odebírané vody ze sítě v 

určitém časovém okamţiku a na místních tlakových ztrátách ve vodovodní síti a přípojce. 
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Pak hovoříme o hydrodynamickém tlaku, který se na kaţdém místě vodovodu mění v 

prŧběhu dne. 

 maximální přetlak v nejniţších místech vodovodní sítě nesmí převyšovat hodnotu 0,6 

MPa, v odŧvodněných případech se mŧţe zvýšit na 0,7 MPa,  

 hydrodynamický přetlak v rozvodné síti při zástavbě do dvou nadzemních podlaţí 

musí být v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě 

nadzemní podlaţí nejméně 0,25 MPa.  

Moţné příčiny problémŧ s tlakem vody u spotřebitele:  

 tlak vody je jednorázově nedostatečný, nebo ţádný – příčinou je obvykle porucha, 

nebo plánovaná odstávka na vodovodním zařízení.  

 tlak vody je kolísavý – dlouhodobě se opakující pravidelné kolísání tlaku mŧţe být 

zpŧsobeno odběrovou špičkou, poddimenzováním vodovodní přípojky nebo 

domovních rozvodŧ, poruchou nebo závadou na vodovodním zařízení.  

 tlak vody je příliš vysoký – obvyklou příčinou je porucha nebo závada na 

vodovodním zařízení.  

 tlak vody je niţší neţ obvykle – došlo k zavzdušnění domovních rozvodŧ po spuštění 

odstaveného vodovodu po opravě poruchy – je nutné odvzdušnění vnitřních rozvodŧ, 

kontrola prŧchodnosti filtru na vodovodních bateriích, eventuelně provozovatel 

vodovodní sítě musí provést kontrolu a pročištění vodoměrné sestavy [8]. 

Akumulaci vody zajišťují vodojemy nebo akumulační nádrţe. Funkce těchto objektŧ je 

poměrně rozsáhlá a dala by se shrnout do následujících základních bodŧ: 

 vyrovnání rozdílu mezi přítokem a odběrem, tj. k sanování odběrových špiček ve 

spotřebištích nebo při vyrovnávání provozu čerpadel, 

 zajištění objemu vody při poruchách v dodávce vody nebo výpadcích v dodávce 

elektrické energie, 

 zajištění potřebného mnoţství poţární vody, 

 stabilizace tlakových poměrŧ ve spotřebištích. 

 

Z hlediska konstrukcí se vodojemy dělí na zemní, jejichţ dno je pod úrovní terénu a 

vodojemy věţové, jejichţ nádrţ je umístěna nad terénem, zpravidla na nosné konstrukci nad 
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terénem. Věţové vodojemy se navrhují v lokalitách s absencí terénní vyvýšeniny potřebné 

výšky [8]. 

 

Nejběţnějším zpŧsobem dopravy vody je doprava gravitační. Voda odtéká z výše 

poloţených míst, nejčastěji z vodojemŧ, do míst niţších, např. spotřebišť nebo jiných 

vodojemŧ. Při dopravě vody opačným směrem, tj. z níţe poloţeného místa nahoru, je nutné 

zařadit do systému čerpadla umístěná v čerpacích stanicích. Čerpadlo je hydraulický stroj, ve 

kterém se přeměňuje nejčastěji elektrická energie na tlak nebo pohyb čerpané kapaliny. Ve 

vodárenství se nejběţněji pouţívá čerpadel odstředivých, méně jiţ objemových. Pro odběr 

podzemní vody z vrtŧ nebo studní se téměř výlučně navrhují ponorná čerpadla, která mají v 

jednom zapouzdřeném bloku spojenu vlastní hydraulickou část a elektromotor. Sací koš je 

většinou osazen mezi obě hlavní části a navenek je tvořen mříţkou po obvodu pouzdra. 

Ponorná čerpadla mají pro malé rozměry hŧře tvarovanou hydraulickou část, coţ se projevuje 

horší účinností, na druhé straně vynikají robustností a vysokou spolehlivostí. Z těchto dŧvodŧ 

se někdy tato čerpadla navrhují v tzv. tlakovém plášti téţ do běţných čerpacích stanic. 

Taková stanice je potom jednoduchá, má minimum dalšího doprovodného zařízení a je velmi 

spolehlivá. K umístění čerpadel v tlakovém plášti mŧţe být pouţita i běţná armaturní šachta 

a při vhodně navrţené elektroinstalaci je moţné připustit i její občasné zatopení. 

Při navrhování čerpacích stanic nesmí být opomenut výpočet a posouzení vzniku a 

velikost vodního rázu. Pokud výpočet prokáţe, ţe velikost vodního rázu převýší mezní tlak v 

potrubí a s ním spojených zařízení, je třeba navrhnout protirázovou ochranu. Tato se skládá 

buď z tlakové nádoby – vzdušníku se vzduchovým polštářem, určeným k tlumení vodního 

rázu, doplňovaným kompresorem nebo speciálním odlehčovacím ventilem přepouštějícím v 

okamţiku přechodu rázové vlny stanovený objem vody mimo vlastní výtlačnou část do 

sacího potrubí nebo akumulační nádrţe [8]. 

 

Podzemní hydranty se na vodárenské síti navrhují zejména z provozních dŧvodŧ 

vodovodu ( odvzdušnění, odkalení řadu, vypouštění řadu, odběr vzorkŧ vody, proplachy, 

měření tlaku na síti) nebo z dŧvodu zásobování poţární vodou. Hydranty jednočinné musí 

mít předřazeno šoupě, hydranty dvoučinné se osazují bez šoupěte. U hlavních a přiváděcích 

řadŧ se podzemní hydranty osazují pouze z provozních dŧvodŧ. 
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U rozváděcích řadŧ se dvoučinné podzemní hydranty osazují: 

 na řadech do DN 300 včetně podle potřeby, a to bez uzávěru. Přes šoupě budou 

připojeny pouze hydranty ve funkci vzdušníkŧ, kalníkŧ, výpusti nebo 

odběrného místa 

 na řadech nad DN 300 se osazují přes šoupě  

 z obou stran pásmových uzávěrŧ ( jsou ve funkci „ koncových hydrantŧ), a to přes 

uzávěr 

 na koncích řadŧ 

 

Podzemní hydranty se osazují na odbočku vysazenou přímo nad řad. Hydranty připojené přes 

uzávěr podle své funkce a prostorových moţností se pak osazují na odbočku vysazenou do 

boku, svisle dolu nebo nahoru. Hydranty napojené na řady ve sdruţených trasách jsou 

patřeny uzávěrem v kolektoru, u delších přípojek k hydrantŧ i uzávěrem v zemi. U hydrantu 

s poţární funkcí má být zajištěn přetlak min.0,2 Mpa, při odběru nemá přetlak klesnout pod 

0,05 Mpa. 

 

Poţadované provozně-technické parametry 

druh materiálu: tvárná litina, nerezová ocel 

přípustná dimenze: DN 80 – DN 150 

tlaková třída: min.PN 16 

krytí potrubí: min.1,0 m 

 

Nadzemní hydranty se na vodárenské síti navrhují zcela výjimečně, a to z dŧvodu 

zabezpečení zásobování poţární vodou jako vnější odběrná místa, pokud to prostorové 

podmínky dovolí. Okolo hydrantu musí být volný zelený prostor o poloměru min. 2 m, kde se 

neuklízí sníh. Nadzemní hydranty se na rozvaděči řady přednostně na zokruhovanou síť, 

osazují se přes šoupě na odbočku vyvedenou do vhodného prostoru mimo vozovku. 

Hydranty se dimenzují dle ČSN 73 0873. Tato norma téţ stanovuje jejich největší vzdálenost 

podle typu okolí zástavby a mezní plochy poţárního úseku následovně: 
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Druh objektu a mezní ploch 

poţárního úseku (S) 

Vzdálenost 

od objektu 

 

Vzdálenost 

mezi sebou 

 

Rodinné domy, nevýrobní 

objekty(kromě skladŧ, 

kde S 120m2 

 

 

200 m 

 

400 m 

 

Nevýrobní objekty,kde 

S=120-1500m1.Výrobní 

objekty sklady, kde S 500 

m2 

 

 

150 m 

 

 

300 m 

 

Nevýrobní objekty,kde 

S>1500m2.Výrobní objekty 

sklady, kde S= 500-1500 m2 

Otevřená 

technologická zařízení, kde 

S=1500 m2 

 

 

 

 

150 m 

 

 

 

 

300 m 

Výrobní objekty a, sklady a 

otevřená technologická 

zařízení, kde S>1500m2 

 

 

100 m 

 

 

200 m 

Výrobní objekty a sklady s 

vysokým poţárním 

zatíţením, kde S>2500 m2 

 

 

100 m 

 

 

200 m 

Tabulka č.1 – Největší vzdálenost vnějších odběrných míst [11] 

 

 

U hydrantu má být zajištěn přetlak min.0,21 Mpa, při odběru nemá přetlak klesnout pod 0,05 

Mpa. Jiná odběrná místa se navrhují podle poţadavkŧ správce a provozovatele vodovodu. 

 

Poţadované provozně-technické parametry: 

druh materiálu: tvárná litina, nerezová ocel 

přípustná dimenze: DN 80 – DN 100 

tlaková třída: min.PN 16 [8] 
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3.3.  Vodní zdroje v zahraničí 

V Kanadském městě Duncan probíhá testování hydrantŧ pravidelně jedenkrát za rok. 

Zkouší se 1200 kusŧ poţárních nadzemních hydrantŧ, u kterých se sleduje hlavně prŧtok 

vody. Toto zkoušení trvá zhruba jeden a pŧl měsíce v závislosti na počasí, personálním 

obsazení a počtu výjezdŧ hasičŧ. Po odzkoušení je kaţdý hydrant barevně označen. Červeno 

stříbrně jsou označeny hydranty s prŧtokem méně neţ 500 galonŧ za minutu. Ţluto stříbrné 

hydranty mají prŧtok 500-1000 galonŧ za minutu a zeleno stříbrné hydranty s prŧtokem 

větším neţ 1.000 galonŧ za minutu. Celé černé hydranty jsou neprovozuschopné hydranty. 

Obyvatelé jsou o připravovaných zkouškách informovány prostřednictvím webových stránek 

města a na úředních vývěskách. Další informace je moţné získat na speciálních telefonních 

linkách [14].  

Jiţ do roku 1971 se Spojené státy Amerických začaly věnovat shromaţďováním 

informací o zajišťování bezpečnosti v poţární ochraně. Na základě přesně stanovených 

kritérií dostává kaţdé město případně menší oblast klasifikační číslo od 1 do 10 tzv. rating, 

číslo jedna má oblast s nejlepším zajištěním v oblasti poţární ochrany, číslo deset pak 

nejmenší zajištění. Toto hodnocení se poté odráţí v ceně pojistného domŧ a obchodních 

center. Ve městě Atmore došlo v nedávné době k přehodnocení klasifikace z hodnoty 4 na 

hodnotu 5. Díky dalšímu rozvoji města musely být osazeny i nové hydranty, které ovšem 

nebyly instalovány ve správných místech coţ se následně neblaze projevilo na ceně pojištění 

nemovitostí. Hasičský sbor ve spolupráci s pojišťovnami se tímto zpŧsobem snaţí ovlivnit 

zájemce o koupi nemovitostí, aby si je pořizovali v oblastech s niţším ratingem. Tím vzniká 

tlak na statutární zástupce měst a obcí na stálé zvyšování zajištění poţární ochrany [14].    
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4. ZDROJE VODY V OKRESE BEROUN  

V následujících kapitolách jsou rozděleny zdroje poţární vody dle ČSN 75 2411.  

4.1.  Základní rozdělení zdrojů vody 

Pro seznámení se s danou problematikou je zde rozepsáno základní rozdělení zdrojŧ 

poţární vody.  

Dělí se na: 

 zdroje přirozeného pŧvodu  

 víceúčelové zdroje 

 umělé zdroje 

 

4.1.1. Zdroje přirozeného původu 

Mezi zdroje vody přirozeného pŧvodu patří podzemní voda a povrchová voda. 

Dŧleţitým faktorem je zde vydatnost vodního zdroje. Pokud má být zdroj vyuţit pro poţární 

účely, musí splňovat podmínky vyplývající z normy ČSN 75 2411. Jde o moţnost příjezdu 

pro poţární automobil, zřízení čerpacího stanoviště, udrţování odběrného místa poţární vody 

bez neţádoucích nánosŧ, hladina vodního zdroje nesmí klesat pod úroveň 1 m nad dnem 

zdroje. Pokud nejsou splněny tyto podmínky, je třeba provést úpravy, vedoucí ke splnění 

těchto poţadavkŧ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Přírodní vodní zdroj- Červený rybník v Komárově 
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4.1.2. Víceúčelové zdroje 

Víceúčelové zdroje vody musí být provedeny tak, aby mohly slouţit svému prvotnímu 

vyuţití a zároveň i jako zdroj poţární vody [11]. Příkladem víceúčelového zdroje vody 

mohou být například vodovod pro veřejnou potřebu, koupaliště, přehrady viz. obr. č. 2, ale i 

domovní či veřejné studny s odpovídající kapacitou vody či vodovod pro veřejnou potřebu. 

Protoţe s vyuţíváním vody pro poţární účely jsou spojeny z toho vedoucí povinnosti, je 

nutné jejich vyuţití jako zdroj poţární vody předem projednat s vlastníkem nebo 

provozovatel. Vypouštění vodních zdrojŧ je nutné hlásit předem územně příslušnému 

Hasičskému záchrannému sboru.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Vyrovnávací nádrž u Velkolomu Čertovy schody Tmaň 

4.1.3. Umělé zdroje 

Umělé zdroje poţární vody se dále dělí na:  

 poţární vodovody 

 poţární studny 

 poţární vodní nádrţe 

 

Pro poţární účely jsou nejvhodnějším zdrojem poţární vody dobře vybudované a 

udrţované poţární vodovody. Jejich navrhovaní, zkoušení, provozování a označování je 

stanoveno příslušnou normou ČSN. Součástí poţárního vodovodu jsou i podzemní a 

nadzemní hydranty viz. obr. č. 3. Pro jejich označování se pouţívají červené orientační 
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tabulky viz. obr. č. 4. Umisťují se na dobře viditelném místě ve vzdálenosti maximálně 20 m 

v kolmém směru a 10 m v bočním směru.  

Dalšími umělými zdroji jsou studny, ty jsou umístěny tam, kde je vysoká hladina 

podzemní vody. Jejich výhodou je ţe voda v nich zŧstává čistá a nezamrzá. Poţární nádrţe 

slouţí jako zásobník poţární vody tam, kde není jiný zdroj, nebo kde je nutné posílení 

stávajícího zdroje vody na poţadovanou kapacitu.   

 

 

    Obrázek č. 3 – Nadzemní hydrant v Tlustici               Obrázek č. 4 –Označení hydrantů 

[10] 

 

4.2.  Seznam zdrojů vody v okrese Beroun 

Okres Beroun je okresem ve Středočeském kraji, jeho sídlem je město Beroun. Rozloha 

celého okresu činí 661,91 km², počet obyvatel 78 458 osob. V okrese Beroun se nachází 

85 obcí, z toho 6 měst a 4 městyse.  

Celkem 48 obcí vyuţívá jako zdroj poţární vody pouze rybníky, nádrţe či vodní toky, 

v ţádné obci se nevyuţívá pouze hydrantová síť a 37 obcí vyuţívá oba zdroje současně.   

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beroun
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Obrázek č. 5  – Poměrné rozložení vodních zdrojů v obcích okresu Beroun 

 

Okres je rozdělen na dva správní obvody obcí s rozšířenou pŧsobností, které jsou 

shodné s obvody obcí s pověřeným obecním úřadem tj. Beroun a Hořovice. V obou městech 

jsou i poţární stanice. Z tohoto dŧvodu jsou zdroje vody rozděleny do dvou samostatných 

tabulek. V tabulce č. 1 jsou uvedeny obce, které spadají pod město Beroun, v tabulce č. 2 pak 

obce spadající pod město Hořovice. Tyto tabulky tvoří přílohu č. 1 a 2 diplomové práce.  

 

4.3.  Vyuţívání zdrojů vody 

Za poslední jeden rok došlo v berounském okrese k celkovému počtu 193 poţárŧ. Při 

2/3 stačila k lokalizaci a likvidaci daného poţáru pouze vlastní zásoba vody z cisternové 

automobilové stříkačky. Pouze ve třech případech byla vyuţita hydrantová síť. U 1/3 poţárŧ 

byly vyuţity poţární nádrţe případně rybníky. Pokud se poţární nádrţe nachází ve 

vzdálenosti dané normovou hodnotou coţ je 600 m trvá dodávka vody v případě kyvadlové 

dopravy vody na potřebné místo 9 minut. Tato doba je dána dobou jízdy cisterny ke zdroji – 

54 sekund, plnění cisterny PS 12 CAS 32 8200/800 T815 po dobu 7 minut dobou jízdy zpět 

k místu poţáru a dobou vyprazdňování cisterny. Pokud se zdroj vody nachází ve větší 

vzdálenosti celková doba dodávky vody se tímto prodluţuje. Dalším moţným zpŧsobem jak 

dopravit vodu na místo poţáru, je dálková doprava vody hadicemi. Pro rychlý výpočet 

dálkové dopravy vody slouţí následující tabulka č.2.  
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Tabulka č.2 – Výpočet dálkové dopravy vody [10] 

4.4.  Zřizování nových zdrojů 

V současné době se obce snaţí nabídnou nové stavební pozemky určené především pro 

výstavbu rodinných domŧ. Tyto pozemky se většinou nachází v okrajové části obce. Pokud 

se jedná a obec ve které je jiţ vodovodní řad zaveden, dochází pouze k jeho rozšíření v dané 

oblasti včetně osazení hydrantŧ a tím dochází ke splnění poţadavkŧ zákona i příslušných 

norem. Pokud ovšem jde o obec, ve které se vodovodní řad nenachází, nastává většinou 

problém. Místní rybník, obvykle umístěný poblíţ návsi, který je v poţárním řádu obce 

uveden jako jediný zdroj poţární vody se nenachází v poţadované vzdálenosti do 600 m. 

V tomto případě nemŧţe Hasičský záchranný sbor vydat souhlasné stanovisko pro výstavbu 

například rodinného domu či jiné stavby.  Řešením mŧţe být vybudování vodovodního řadu, 

nebo nové poţární nádrţe. Jde ovšem o velké finanční investice, které si kaţdá obec díky 

svému rozpočtu nemŧţe dovolit. Vybudování poţární nádrţe je velice nákladné, mŧţe se  

pohybovat v řádech milionŧ Kč, rozvod vodovodního řadu DN 80 v 1 259 m pak okolo 6,7 

mil Kč. Tato cena je pouze orientační, záleţí na hloubce uloţení, podloţí a dalších 

okolnostech.   

Paradoxně však i tam, kde není zajištěn zdroj vody pro hašení v odpovídající 

vzdálenosti, mŧţe probíhat výstavba rodinných domŧ viz. obr. č. 7. Hasičský záchranný sbor 

vydává stanoviska pouze k rodinným domŧm o zastavěné ploše vetší neţ 150 m
2
, k menším 

rodinným domŧm se hasiči nevyjadřují. V takovém případě záleţí pouze na rozhodnutí 

referentŧ stavebního úřadu, zda pro danou stavbu vydají stavební povolení či nikoliv. 
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Příkladem mŧţe být obec Otmíče viz. obr. č. 7. V této obci není zaveden vodovodní řad, 

pitná voda pro občany je zde zajištěna vlastní dodávkou ze studny, čímţ jsou splněny 

poţadavky § 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby „ Stavby 

podle druhu a potřeby musí být napojeny na zdroj vody nebo vodovod pro veřejnou potřebu“. 

Jelikoţ se v obci nenachází ţádná poţární nádrţ, rybník či koupaliště, nejsou splněny 

poţadavky zákona o PO na zajištění a udrţování zdroje vody pro hašení.    

Ve své praxi jsem se setkala i s poţárně bezpečnostním řešeném, ve kterém byl jako 

zdroj vody uveden bazén majitelŧ rodinného domu. Zpracovatel PBŘ zhodnotil vzdálenost i 

kapacitu bazénu jako odpovídající, dále uvedl, ţe bazén nebude přes zimu vypouštěn a tím se 

domníval, ţe jsou splněny veškeré poţadavky příslušných norem. Zapomněl ovšem na to, ţe 

veškeré zdroje vody určené pro hašení musí být označeny, kontrolovány a musí k nim být 

zřízena přístupová komunikace umoţňující příjezd pro poţární techniku alespoň do 

vzdálenosti 9 m.      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 – Výstavba rodinných domů bez zajištění vodního zdroje 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

5. VÝKON STÁTNÍHO POŢÁRNÍHO DOZORU   

5.1.  Povinnosti obcí v oblasti poţární ochrany 

Povinnosti obcí a obecních úřadŧ v oblasti poţární ochrany jsou uvedeny v § 29 zákona 

o PO. Obec v samostatné pŧsobnosti na úseku poţární ochrany mimo jiné  

 zřizuje  jednotku  sboru  dobrovolných  hasičŧ  obce, která provádí hašení  poţárŧ  a  

záchranné  práce  při  ţivelních  pohromách a jiných mimořádných  událostech  a  plní  

další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členŧm 

jednotky sboru dobrovolných hasičŧ  obce za hašení poţárŧ a záchranné práce při 

ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době 

poskytuje odměnu, 

 zabezpečuje  výstavbu  a  údrţbu  objektŧ poţární ochrany a poţárně bezpečnostních 

zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, 

 zpracovává stanovenou dokumentaci poţární ochrany, 

 zřizuje ohlašovnu poţárŧ a další místa, odkud lze hlásit poţár, 

  zabezpečuje  zdroje  vody  pro  hašení  poţárŧ  a  jejich  trvalou pouţitelnost  a  

stanoví další zdroje vody pro hašení poţárŧ a podmínky pro zajištění jejich trvalé 

pouţitelnosti, 

 obecně závaznou vyhláškou vydává poţární řád obce, 

    

 Na povinnost zřizování zdrojŧ vody navazuje povinnost stanovená v § 7 tohoto 

zákona a to : „Vlastník  nebo  uţivatel  zdrojŧ vody pro hašení poţárŧ je povinen tyto  

udrţovat  v  takovém  stavu,  aby  bylo  umoţněno pouţití poţární techniky a čerpání vody 

pro hašení poţárŧ“ [5]. Pokud tedy není smlouvou sjednáno jinak je obec zodpovědná za 

zabezpečení zdroje vody pro hašení poţárŧ a jeho trvalé pouţitelnosti. 

 Výše uvedená ustanovení těchto předpisŧ je nutné zohlednit jiţ v územně plánovací 

dokumentaci. 

  

 Další poţadavek na poţární vodu vycházel z § 21 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o 

obecných technických poţadavcích na stavbu, kde mezi poţadavky na zajištění poţárního 

zásahu bylo uvedeno: 

„ (5) Ve všech případech, kde se předpokládá hašení vodou, musí být zajištěno její mnoţství 

odpovídající normovým hodnotám. Pokud charakter hořlavých látek či zařízení ve stavbě 
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vylučuje uţití vody jako hasiva, musí být stavba vybavena jinými vhodnými a účinnými 

hasebními látkami.“ 

„(6) Zdroj poţární vody, popřípadě jiná hasicí zařízení musí svou kapacitou, umístěním a 

vybavením umoţňovat účinný poţární zásah v kterémkoliv místě stavby“ [13]. 

  

 Vyhláška č. 137/98 Sb., byla zrušena a nahrazena vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických poţadavcích na stavby.  Zde je pouze v § 6 odst. 1 uvedeno, ţe stavba podle 

druhu a potřeby musí být napojena na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou potřebu a 

rozvod vody pro hašení poţárŧ. Dále je ve druhém odstavci uvedeno ţe vnější odběrná místa 

pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a trvale označená. V § 8 jsou vypsány základní 

poţadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, je zde uvedena i poţární bezpečnost s odkazem 

na vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb. Neřeší se zde 

ovšem odkazy na příslušné normy, tak jako to bylo ve vyhlášce č. 137/98 Sb. 

   

5.2.  Kontroly zdrojů vody 

5.2.1. Nadzemní a podzemní hydranty  

Vnější poţární vodovod spolu s nadzemními i podzemními hydranty stejně jako plnící 

místa, výtokové stojany, vnitřní poţární vodovody s nástěnnými hydranty, hadicové a 

hydrantové systémy či nezavodněné potrubí patří mezi poţárně bezpečnostní zařízení. Z toho 

vyplývá povinnost jejich kontroly provozuschopnosti jedenkrát za rok, tak jak je uvedeno v  

§ 7 odst. 4 vyhlášky o poţární prevenci. Doklad o kontrole provozuschopnosti musí vţdy 

obsahovat: 

 údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání  provozovatele  poţárně 

bezpečnostního zařízení a identifikačním  čísle; u osoby zapsané v  obchodním 

rejstříku nebo jiné  evidenci téţ 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 poţárně  bezpečnostního 

zařízení  provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele  podle  písmene a), 

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

identifikaci,  tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení, 
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 výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady  včetně zpŧsobu a  termínu 

jejich odstranění a vyjádření  o provozuschopnosti zařízení, 

 datum provedení  a termín příští kontroly provozuschopnosti, 

 potvrzení podle § 10 odst. 2, datum, 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 téţ údaj o tomto zápisu; u zaměstnance  obdobné údaje týkající se 

jeho zaměstnavatele [7]. 

 

5.2.2. Požární vodní nádrže 

Stejně jako hydranty, tak i poţární nádrţe, náhradní zdroje a prostředky určené k 

zajištění provozuschopnosti  poţárně  bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních  

látek u zařízení pro  potlačení poţáru nebo výbuchu a  zařízení pro zásobování poţární 

vodou, zdroje  vody určené  k hašení poţárŧ, patří  mezi poţárně  bezpečností zařízení 

s kontrolou provozuschopnosti jedenkrát za rok. Dále jsou příslušnou normou dány provozní 

kontroly pro poţární nádrţe a to kontrola zásoby vody a kontrola provozního stavu. U 

kontroly zásoby vody se sleduje výška úrovně hladiny, jakost vody sledováním biologického 

oţivení nebo chemickou analýzou. Tyto kontroly se provádí minimálně jedenkrát za měsíc, o 

provedené kontrole se provede písemný záznam. Kontrola provozního stavu se provádí na 

přívodu do nádrţe, na odběru vody z nádrţe, na vypouštění nádrţe, na jímkách a na zařízení 

pro větrání krytých nádrţí. Kontroly se provádí minimálně jednou za rok, o provedené 

kontrole se vypracuje záznam.  

 

Veškeré poţární vodní nádrţe stejně jako nadzemní i podzemní hydranty musí být 

označeny, aby byl jednoznačně zřejmý jejich účel. Pro jejich označování platí norma ČSN 75 

5025. U nádrţí je dále nutné uvádět mnoţství vody.   

 

5.3.  Dokumentace obce   

 Na základě § 30 písm. a) zákona o PO vláda stanoví nařízením druhy dokumentace 

PO obcí, jejich obsah a vedení. Jejich další specifikace je uvedena v nařízení vlády č. 

172/2001 Sb. Dokumentaci poţární ochrany obce tvoří: 
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 dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičŧ obce nebo společné 

jednotky poţární ochrany,  

 řád ohlašovny poţárŧ, 

 dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti,  

 poţární řád obce, 

 dokumentace k zabezpečení  

1. poţární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,  

2. úkolŧ poţární ochrany pro období stavu ohroţení státu a válečného stavu,  

 plán výkonu sluţby členŧ jednotek sboru dobrovolných hasičŧ vybraných obcí (§ 20 

odst. 2 ), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště.  

 

5.3.1. Požární řád obce 

Poţadavky na obsah poţárního řádu jsou stanovené v § 15 nařízení vlády č. 172/2001. 

Poţární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení poţární ochrany v obci a 

obsahuje: 

 vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním poţární ochrany v obci,  

 podmínky poţární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku poţáru se zřetelem na místní situaci,  

 zpŧsob nepřetrţitého zabezpečení poţární ochrany v obci,  

 kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičŧ obce, její početní stav a vybavení,  

 přehled o zdrojích vody pro hašení poţárŧ a podmínky jejich trvalé pouţitelnosti,  

 stanovení dalších zdrojŧ vody pro hašení poţárŧ a podmínky pro zajištění jejich trvalé 

pouţitelnosti,  

 seznam ohlašoven poţárŧ a dalších míst odkud lze hlásit poţár, jejich označení, 

přičemţ ohlašovny poţárŧ jsou označeny tabulkou "Ohlašovna poţárŧ" a další místa 

pro hlášení poţárŧ tabulkou "Zde hlaste poţár" nebo symbolem telefonního čísla 150,  

 zpŧsob vyhlášení poţárního poplachu v obci [14].   

Součástí poţárního řádu obce je seznam sil a prostředkŧ jednotek poţární ochrany z 

poţárního poplachového plánu kraje.  

 

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2001/172001/Sb_172001_------_.php#��ST T�ET�/////� 20/(2)
http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2001/172001/Sb_172001_------_.php#��ST T�ET�/////� 20/(2)
http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2001/172001/Sb_172001_------_.php#��ST T�ET�/////� 20/(2)
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5.4. Tematický plán kontrol 

1. Úvod – kontrolovaný subjekt, cíl kontroly, druh kontroly  

 

2. Zahájení kontroly 

seznámení s plánovaným prŧběhem kontroly (časový sled, poţadavky na přítomnost 

pracovníkŧ, předloţení dokumentace, zpřístupnění objektŧ a areálŧ, zmocnění pracovníkŧ)  

 

3. Systém řízení a zajištění PO v kontrolovaném subjektu  

§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisŧ, (dále 

jen „zákona o poţární ochraně“), základní informace o kontrolovaném subjektu, právní 

subjektivita, obec v samostatné pŧsobnosti na úseku poţární ochrany, nařízení vlády 

č.172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární ochraně, ve znění změny nařízení vlády 

č. 498/2002 Sb. (dále jen „NV 172/2001 Sb."), s návazností na ustanovení ostatních 

právních předpisŧ vztahujících se k poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního 

dozoru dle § 31 písm. g) a h) zákona o poţární ochraně. 

 

4. Kontrola dokumentace poţární ochrany obce – NV 172/2001 Sb.  

 dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičŧ obce § 1 a 12 NV 

172/2001 Sb. Zřizovací listina, poţární hlídka, příslušná smlouva (smlouva o sdruţení 

prostředkŧ), stejnopis jmenovacího dekretu, seznam členŧ a funkcí, velitel jednotky 

PO (stanovení povinností),  

 řád ohlašovny poţárŧ - § 13 NV 172/2001 Sb. a § 29 odst. 1 písm. j) zákona o poţární 

ochraně, 

 poţární řád obce § 15 NV 172/2001 Sb., 

 zpŧsob uloţení dokumentace PO § 17 NV 172/2001 Sb. – ověření aktuálnosti, 

 

5. Poţární zajištění – Zdroje poţární vody -  fyzická kontrola  

 zařízení pro zásobování poţární vodou (akceschopnost, kontroly, záznamy) § 2, 7 

vyhlášky o poţární prevenci,  

 ČSN 73 0873 Zásobování poţární vodou zdroje poţární vody – poţární nádrţe 

(provozní řády) § 7 odst. 1 zákona o poţární ochraně,  

 ČSN 75 24 11 Zdroje poţární vody 
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6. Projednání závěrŧ kontroly a zápis 

projednání zjištěných skutečností, závad a nedostatkŧ se statutárním orgánem kontrolovaného 

objektu, stanovení opatření a termínŧ jejich plnění, stanovení lhŧty k podání písemné zprávy 

o plnění uloţených opatření, zhotovení zápisu a podepsání příslušnými osobami.  

 

 

Častějšími kontrolami případně dohlídkami obcí je moţné stále zlepšovat stav zajištění 

poţární ochrany v dané obci. Je zde však nutné nespokojit se pouze s výše citovanou 

dokumentací, ale stav prověřovat i fyzikou kontrolou.  V případě poţáru je pro zasahující 

hasiče dŧleţitější skutečné zajištění dodávky vody na místo poţářiště, neţ dŧsledně 

vypracovaný poţární řád s vypsanými zdroji vody. Pokud pak při příjezdu ke zdroji zjistí, ţe 

zdroj vody nelze vyuţít, například z dŧvodu nevhodného příjezdu pro mobilní poţární 

techniku, nebo proto, ţe v dané nádrţi se voda prostě nenachází. Při kontrole dokumentace 

obce s určenými zdroji vody je velmi dŧleţitá i spolupráce mezi oddělením prevence, které se 

zaměřuje spíše na formální náleţitosti dokumentace, s oddělením represe, které oproti tomu 

daný zdroj vyhodnotí ze svého pohledu ať jiţ jde o přístup či umístění zdroje v obci.     
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6. POROVNÁNÍ VYBRANÝCH OBCÍ, STAV JEJICH 

DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ POŢÁRNÍ OCHRANY 

K porovnání jsem si vybrala 7 obcí z ORP Hořovice, jde o obce s počtem obyvatel do 

350 ve kterých je zdrojem pro hašení poţární nádrţ i hydrantová síť. V prŧběhu roku 2009 

byly provedeny kontroly těchto obcí zaměřené na zdroje poţární vody, jejich kontroly a 

označování, stav dokumentace a jednotky poţární ochrany. Dále budou v následujících 

kapitolách zhodnoceny poţadavky vycházející ze zákona o PO ve třech větších městech a to 

Beroun, Hořovice a Ţebrák, kde jsou opět zdrojem vody jak poţární nádrţe tak vodovodní 

řad. 

U vybraných obcí byly provedeny tematické kontroly zaměřené na zřízení jednotky 

sboru dobrovolných hasičŧ, poţární řád a zdroje vody pro hašení. Kaţdá z vybraných obcí 

byla předem vyrozuměna o konání kontroly písemně, termín kontroly byl předem 

konzultován se starostou dané obce. Tematický plán kontroly byl zaslán elektronickou 

poštou. Při samotné kontrole v kanceláři starosty obce byla zkontrolována předem oznámená 

dokumentace a fyzickou kontrolou byly ověřeny informace o zdrojích vody pro hašení 

uvedené v poţárním řádu obce.  

 

6.1. Obec Stašov 

V obci Stašov jsou jako zdroje vody pro hašení v poţárním řádu obce uvedeny 

podzemní hydranty, poţární nádrţ a Červený potok, který protéká středem obce.  Poţární 

nádrţ o vydatnosti 50 m
3
 se nachází na okraji obce při hlavní komunikaci, jelikoţ je celá 

nádrţ oplocená je moţný příjezd pro mobilní poţární techniku pouze po místní nezpevněné 

komunikaci, coţ mŧţe v případě nepříznivého počasí být problematické. Tím, ţe je 

vzdálenost zpevněné komunikace od poţární nádrţe větší neţ 9 metrŧ, nejsou splněny 

normativní poţadavky vyplývající z ČSN 73 0873 čl. 8.1. U poţární nádrţe chybí její 

označení jako zdroje vody pro hašení a s uvedením mnoţství akumulované vody. V obci je 

zaveden vodovodní řad, pro vyuţití hasičŧ bylo společností Vodovody a kanalizace 

vytipováno a odzkoušeno celkem devět podzemních hydrantŧ v dimenzi DN 80 z revizní 

zprávy vyplývá, ţe veškeré odzkoušené podzemní hydranty jsou z hlediska provozování 

funkční, chybí ovšem jejich označení tabulkou dle normy. Vzdálenost hydrantŧ mezi sebou 
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ovšem není 200 metrŧ, tím nejsou splněny poţadavky normy ČSN 73 0873 článku 5.2 

tabulky č. 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.8  – Příjezd k požární nádrži v obci Stašov 

 

6.2. Obec Osek 

V poţárním řádu obce je uvedena jako zdroj vody pro hašení místní poţární nádrţ a 

hydrantová síť.  Poţární nádrţ o vydatnosti 500 m
3
 se nachází na okraji obce, v loňském roce 

byla v obci vybudována nová komunikace, která bohuţel končí cca 40 m od dané nádrţe. 

Tím nejsou splněny normativní poţadavky ČSN 73 0873 čl. 8.1. na přístup k nádrţi do 

vzdálenosti 9 m pro mobilní poţární techniku. Zcela chybí označení nádrţe s uvedením 

mnoţství akumulované vody. Dalším zdrojem vody pro hašení v dané obci jsou uvedeny 

podzemní hydranty, celkově bylo společností Vodovody a kanalizace vytipováno a 

odzkoušeno pět podzemních hydrantŧ v dimenzi DN 80, které byly z hlediska provozování 

vodovodu shledány za vyhovující. Pro snadnější orientaci zasahujících hasičŧ v případě 

poţáru ovšem zcela chybí označení alespoň těchto vytipovaných a odzkoušených hydrantŧ, 

také jejich  rozmístění neodpovídá poţadavkŧm stanoveným v normě ČSN 73 0873 článku 

5.2 tabulce číslo 1.   
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Obrázek č. 9 – Požární nádrž v obci Osek 

6.3. Obec Bavoryně 

V obci Bavoryně je jako zdroj vody pro potřeby hašení opět uvedena jak poţární nádrţ, 

tak vodovodní řad. Poţární nádrţ má vydatnost 250 m
3
 vody a nachází se v centrální části 

obce. Příjezd pro mobilní poţární techniku je bezproblémový, po zpevněné komunikaci, coţ 

odpovídá poţadavkŧm uvedeným v příslušných normách. Opět i zde chybí označení tohoto 

zdroje jako zdroj vody pro hašení s uvedení mnoţství vody. Dále jsou v poţárním řádu obce 

pro potřeby hašení uvedeny podzemní hydranty, při kontrole ovšem nebyl předloţen jejich 

seznam ani jejich revize. Vlastní kontrolou na místě bylo zjištěno, ţe při pokládce nového 

povrchu komunikace byly tyto hydranty částečně zaasfaltovány a tím bylo znemoţněno jejich 

vyuţití v případě poţáru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.10  – Požární nádrž v obci Bavoryně 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11  – Částečně zaasfaltovaný hydrant v obci Bavoryně 

 

6.4. Obec Otmíče 

V poţárním řádu této obce nejsou uvedeny ţádné zdroje pro hašení. Jak jiţ bylo 

uvedeno v kapitole 4.3. v obci se nenachází rozvod vodovodního řadu ani ţádná poţární 

nádrţ. To je zcela v rozporu s § 29 zákona o PO.  

 

6.5. Obec Praskolesy 

Tak jako v předcházejících případech je i v této obci v poţárním řádu uvedena jako 

zdroj vody pro hašení místní poţární nádrţ a hydrantová síť.  Poţární nádrţ s vydatností 345 

m
3
 vody se nachází na centrální části obce, příjezd pro mobilní poţární techniku je zajištěn 

po zpevněné komunikaci, která je ukončená 5 metrŧ od nádrţe, coţ odpovídá poţadavkŧm 

uvedeným v příslušných normách. Také i zde zcela chybí označení nádrţe s uvedením 

mnoţství akumulované vody. Jak je patrné z obrázku číslo č. 12, je před poţární nádrţí 

dopravní značkou umoţněno parkování pro vozidla, tím by mohlo dojít k porušení článku 

8.2. normy ČSN 73 0873. Dalším zdrojem vody pro hašení v dané obci jsou uvedeny 

podzemní hydranty, celkově bylo společností Vodovody a kanalizace vytipováno a 

odzkoušeno deset podzemních hydrantŧ opět v dimenzi DN 80, které byly z hlediska 

provozování vodovodu shledány za vyhovující. Pro snadnější orientaci zasahujících hasičŧ 

v případě poţáru ovšem i zde zcela chybí označení alespoň těchto vytipovaných a 
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odzkoušených hydrantŧ, také jejich  rozmístění neodpovídá poţadavkŧm stanoveným v 

normě ČSN 73 0873 článku 5.2 tabulce číslo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 – Požární nádrž v obci Praskolesy 

 

6.6. Obec Chaloupky 

V této obci se nachází poţární nádrţ, hydrantová síť a dalším moţným zdrojem vody 

pro hašení je Záskalská přehrada jejíţ vydatnost je 1 200 000 m
3
 vody. Poţární nádrţ se 

nachází v centrální části obce vedle hasičské zbrojnice. Její vydatnost je 500 m
3
 vody, přístup 

je zajištěn po zpevněné komunikaci aţ k poţární nádrţi, tím jsou splněny veškeré normativní 

poţadavky pro příjezd mobilní poţární techniku, ovšem i zde chybí označení nádrţe a 

uvedení kapacity vody.  V obci se také nachází rozvod vodovodního řadu ten je i v poţárním 

řádu uveden jako zdroj vody pro hašení, při kontrole ovšem nebyl předloţen doklad o revizi 

hydrantŧ. Dalším moţným víceúčelovým zdrojem vody pro hašení je Záskalská přehrada, ta 

je vyuţívaná jako i jako koupaliště. Jako jediný zdroj ze všech kontrolovaných býval tento 

označen viz obrázek č. 15. Z hlediska vyuţitelnosti je přehrada díky svému umístění na 

hranici výcvikového vojenského prostoru Brdy a své kapacitě dŧleţitým zdrojem i pro tento 

vojenský prostor. 
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Obrázek č. 13 – Záskalská přehrada u obce Chaloupky 

 

V současné době však probíhá úprava přehrady, o této rekonstrukci nebyl místně 

příslušný Hasičský záchranný sbor ţádným zpŧsobem obeznámen. Při rekonstrukci bylo 

odstraněno označení vodního zdroje a došlo i ke zrušení čerpacího místa pro poţární 

techniku, na tomto místě je v současné době vystavěna betonová hráz do výše jednoho metru 

viz. obr. č. 14. V budoucnu bude jistě zajímavé sledovat, zda firma provádějící úpravy hráze 

vrátí zpět označení čerpacího stanoviště, které je v současné době vyvrácené a poloţené 

v křoví 30 metrŧ od hráze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14 – místo pro čerpání požární techniky  
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Obrázek č. 15 – Odstraněné označení vodního zdroje 

 

6.7. Obec Tlustice 

Obec Tlustice uvádí ve své poţárním řádu jako zdroj vody pro hašení celkem tři 

poţární nádrţe o kapacitě 300, 500, 1700 m
3
 vody. Příjezd k poţárním nádrţím zajišťují 

zpevněné komunikace tak jak je vyţadováno normou. I zde opět chybí označení zdroje vody 

pro hašení a uvedení vydatnosti daných zdrojŧ. Dalším zdrojem vody jsou v pŧvodní 

zástavbě obce podzemní hydranty a v okrajové části obce v nové zástavbě pak nadzemní 

hydranty viz. obr. č. 16. Jejich rozmístění plně odpovídá normovým poţadavkŧm ČSN 73 

0873 článku 5.2 tabulce číslo 1.  
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Obrázek č. 16  – Nadzemní hydrant v nové zástavbě RD    

 

6.8. Město Hořovice 

Město Hořovice se rozkládá na ploše 95 hektarŧ, v současné době zde ţije 6 695 

obyvatel. Ve městě je situována bytová zástavba, prŧmyslová zóna, nemocnice, školy, 

prodejní prostory i historické objekty. Poţární řád obce uvádí následující zdroje vody: 

a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.) 

 Červený potok – čerpací stanoviště – splav Valdek, kapacita zdroje – prŧměrný 

prŧtok 0,44 mł s-1, podmínky pouţitelnosti – prŧměrný roční stav 20 cm 

 Lázeňský rybník – čerpací stanoviště – hráz rybníka, kapacita zdroje – plocha 2,87 ha, 

podmínky pouţitelnosti – prŧtočnost 37 m
2
 

 Velký Draţovský rybník – čerpací stanoviště – hráz rybníka, kapacita zdroje – plocha 

1,4 h, podmínky pouţitelnosti – prŧtočnost 12 m
2
 

b) umělé (hydrantová síť, poţární nádrţe, poţární studny, nádrţe pro zachycení dešťové 

vody, apod.) 

 hydrantová síť – spravuje VaK Beroun 
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c) víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrţe na chladicí vodu, přehrady, 

hospodářské nádrţe, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy,apod.) 

 koupaliště – čerpací stanice – vedle skluzavky, kapacita zdroje – plocha 2,807 m
3
, 

podmínky pouţitelnosti – celoročně. 

Při kontrole přirozených zdrojŧ vody nebyl shledán nedostatek v přístupech k daným 

zdrojŧm, pouze Draţovský rybník se nachází v lesoparku Draţovka kam je vjezd pro 

motorová vozidla zakázán dopravním značením a uzamčenou závorou. O tomto stavu byla 

PS Hořovice informována a pro přístup byl příslušníkŧm HZS PS Hořovice předán klíč. 

Nedostatek byl shledán u označení, ţádný z vyjmenovaných zdrojŧ nebyl označen ani 

pravidelně kontrolován. 

Při kontrole umělých vodních zdrojŧ – hydrantové sítě, byl předloţen seznam 

vytipovaných a zrevidovaných podzemních hydrantŧ. Tento seznam ovšem uvádí 

pouţitelných pouze sedm hydrantŧ coţ je na tak veliké město nedostatečné. Označení 

hydrantŧ není odpovídající ani u těchto sedmi hydrantŧ, někde chybí úplně, někde je 

nečitelné ( obr. č. 18 ). 

 

Obrázek č. 17  – Využití podzemního hydrantu 

 

Obrázek č. 18  – Označení podzemního hydrantu 

 

Jako víceúčelový vodní zdroj uvádí poţární řád obce koupaliště s podmínkou 

pouţitelnosti celoročně. Na konci letní sezóny je koupaliště vypouštěno, proto není moţné 

povaţovat toto koupaliště za zdroj vody pro hašení celoročně. 
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6.9. Město Ţebrák 

Ve městě Ţebrák jsou za zdroje vody uváděny v poţárním řádu rybník naproti INTOSu, 

rybník Radost, Stroupinský potok, studna a podzemní poţární nádrţe v prŧmyslové zóně.    

Při kontrole přirozených zdrojŧ vody nebyl shledán nedostatek v přístupech k daným 

zdrojŧm, tak jako ve všech předchozích případech byl shledán nedostatek u označení, ţádný 

z vyjmenovaných zdrojŧ nebyl označen ani pravidelně kontrolován. 

Vodovodní sít je rozvedena po celém městě i do prŧmyslové zóny. Při kontrole nebyl 

předloţen seznam provozuschopných a zrevidovaných hydrantŧ. Při fyzické kontrole byl 

v prŧmyslové zóně uprostřed příjezdové komunikace nalezen poklop podzemního hydrantu, 

po jeho otevření bylo zjištěno ţe v prŧběhu výstavby této sítě nedošlo k jeho osazení ( obr. č. 

19 ).  Na obrázku č. 20 je zachycen další hydrant, který se také nachází v prŧmyslové zóně.  

Dalším umělým zdrojem vody pro hašení se ve městě nachází poţární studna. Její vydatnost 

je 20 m
3
 a nachází se přímo u místní hasičské zbrojnice Jednotky poţární ochrany. 

 

Obrázek č.19 a 20 – Podzemní hydranty v průmyslové zóně Žebrák  

 

Podzemní poţární nádrţe situované v prŧmyslovém areálu nebyly mnou při kontrolách 

obcí kontrolovány. 
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7. VÝSLEDKY KONTROL 

7.1.  Zhodnocení kontrol 

Kaţdá z kontrolovaných obcí měla zpracovaný poţární řád obce formou obecně 

závazné vyhlášky, ve všech případech ale neobsahoval veškeré náleţitosti. Proto byl všem 

těmto obcím poskytnut vzorový poţární řád zpracovaný Generálním ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru ČR. Starostŧm těchto obcí byla poskytnuta informace o moţnosti 

konzultace nově zpracovaného poţárního řádu před jeho zasláním na krajský úřad . 

V době kontrol předem vytipovaných obcí nebyla ţádná poţární nádrţ označená, tak 

jak vyţaduje legislativa. Nebyly označeny čerpací místa pro mobilní poţární techniku a 

nebyla ani uvedena vydatnost vodního zdroje. Starosta jedné obce vysvětloval danou situaci 

odcizování tohoto označení vandaly. 

 

Příjezd k poţárním nádrţím z hlediska komunikací byl jako nedostatečný shledán 

pouze ve dvou případech, v dalších dvou případech je vodní zdroj za uzamčenou závorou, od 

které mají na příslušné poţární stanici klíč. K ostatním zdrojŧm vody byl příjezd shledán jako 

vyhovující.  

Kontrolou hydrantové sítě bylo zjištěno, ţe ţádná z kontrolovaných obcí neprovádí 

pravidelné kontroly všech hydrantŧ na území své obce. Pokud je v obci rozvod vodovodní 

sítě, obec jako majitel vodovodu osloví provozovatele, v tomto případě Vodovody a 

kanalizace Beroun o provedení revize hydrantŧ. Pracovníci Vodovodŧ a kanalizací poté dle 

svého uváţení vyberou několik hydrantŧ, u kterých provedou revizi, vypracují revizní zprávu 

a tu předají obci. Pokud ale obec uvádí vodovodní řad ve svém poţárním řádu, jsou veškeré 

nadzemní či podzemní hydranty součástí zdroje poţární vody a proto by měly být všechny 

tyto hydranty kontrolovány. Obce by se neměly spokojit s předloţenou revizní zprávou 

s vybranými hydranty ale měly by poţadovat kontrolu všech hydrantŧ, jak to vyţaduje daná 

legislativa. Dalším nedostatek je označování či spíše neoznačování hydrantŧ příslušnou 

tabulkou.   
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Obec Vydatnost poţární 

nádrţe v m
3
 

Počet vytipovaných 

hydrantŧ společností 

VaK 

Počet hydrantŧ 

stanovený podle 

délky řadu dle ČSN 

Stašov 50 9 24 

Osek 250 5 19 

Bavoryně 225 0 8 

Otmíče 0 0 0 

Praskolesy 345 10 29 

Chaloupky 1 200 000 

500 

0 9 

Tlustice 300 

500 

1700 

38 38 

Ţebrák 133 000 7 56 

Hořovice 41 000 

54 220 

9 220 

Tabulka č.3 – Zdroje požární vody 

 

7.2.  Pokuty obcím 

Kontrola obce v samostatné pŧsobnosti se odvíjí od povinností uvedených v § 29 odst. 

1 zákona o poţární ochraně. Kontrola obecního úřadu se odvíjí od povinností uvedených v    

§ 29 odst. 3 zákona o poţární ochraně. Tyto kontroly se řídí pravidly uvedenými v Pracovní 

pomŧcce Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, tzn. mohou být prováděny 

jako komplexní, tematické popř. jako kontrolní dohlídky, ve smyslu § 45 odst. 1 vyhlášky    

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

dozoru (vyhláška o poţární prevenci). 

Formální náleţitosti zápisŧ z výše uvedených kontrol se řídí § 31 odst. 2 zákona 

o poţární ochraně s tím, ţe pokuty obcím při nesplnění uloţených opatření se neukládají obci 

v samostatné pŧsobnosti ani obecnímu úřadu. 
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8. NÁVRH ŘEŠENÍ OPTIMALIZACE VODNÍCH ZDROJŮ 

Jak vyplynulo s předchozí kapitoly v současné době kontrolované obce neplní 

povinnosti vyplývající ze zákona o PO.  

 

U přirozených zdrojŧ vody a poţárních nádrţí je třeba: 

 určit nejméně jednoho pracovníka například člena JSDH, který bude pravidelně 

kontrolovat mnoţství a stav vody v poţární nádrţi případně poţární studni a vše 

zapisovat  

 do výšky 2 metrŧ nad terénem umístit označení poţární nádrţe tabulkou s nápisem 

„POŢÁRNÍ VODA“, uvést údaj o objemu, maximální sací hloubce nebo vydatnosti 

v l/s   

 zbudovat přístupové komunikace ke zdrojŧm poţární vody, které jsou napojeny na 

čerpací stanoviště o rozměrech 12 x 5 metrŧ 

 

U vodovodních řadŧ pak: 

 v pravidelných intervalech provádět revize hydrantŧ 

 označit hydranty příslušnou tabulkou 

 

8.1.  Informovanost 

Jednou z moţných variant, jak seznamovat starosty obcí s jejich povinnostmi 

vyplývajících ze zákona o PO je pořádat setkání starostŧ obcí s příslušníky Hasičského 

záchranného sboru a informovat je o druhu a zpŧsobu vedení potřebné dokumentace. 

V okrese Beroun se pravidelně jednou za rok takovéto schŧzky konají bohuţel dotazy ze 

strany starostŧ vţdy směřují k organizaci zásahové jednotky PO, k refundaci mezd při zásahu 

a k dotacím na nákup nové techniky nebo stavbě zbrojnice. O konzultace s příslušníky HZS 

zařazenými na SPD úseku kontrolní činnosti projevují zájem aţ při kontrole a upřesnění 

nedostatkŧ předloţené dokumentace.  

Jelikoţ je poţární řád vydáván jako obecně závazná vyhláška, musí být předloţen a 

schválen příslušným Krajským úřadem. Pokud by obce před tímto krokem předloţily poţární 

řád obce příslušníkŧm prevence, mohly by být odstraněny veškeré jeho nedostatky či 
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nesrovnalosti. Krajský úřad by poté jiţ schvaloval řád v takovém rozsahu a stavu, ke kterému 

by při kontrole obce ze strany HZS neměly být ţádné výhrady a připomínky. 

 

8.2.  Vodní zdroje    

Zákon o poţární ochraně uvádí jako povinnost obcí zřizovat a udrţovat zdroje vody pro 

hašení, bohuţel jiţ v tomto zákoně není stanovena povinnost obcí informovat příslušné 

Hasičské záchranné sbory v případě, kdy vodní zdroje nejsou vyuţitelné. Tento stav mŧţe 

nastat například v době, kdy se obec v dobré víře rozhodne vodní zdroj vyčistit nebo třeba 

opravit hráz, ale o tomto záměru neinformuje místně příslušnou poţární stanici. 

Zároveň velitelé zásahu při mimořádné události spoléhají na své vlastní znalosti nebo 

místní znalost členŧ jednotky sboru dobrovolných hasičŧ. V případě kdy mají moţnost volit 

z více zdrojŧ vody, vyberou nejčastěji čerpací stanoviště na tekoucích vodách z dŧvodu 

dostatečné kapacity a čistoty, v druhé řadě přírodní nebo umělé poţární nádrţe a aţ na 

posledním místě vyuţívají hydrantovou síť. Nejlépe to komentuje rozsáhlý poţár výrobní 

haly v areálu INTOS Ţebrák ze dne 9. března 2010, kdy zásah trval 12 hodin a celkem se 

spotřebovalo 300 000 litrŧ vody. Velitel zásahu nejdříve vyuţíval vodu, kterou poţární 

jednotky dovezly ve vlastních cisternách a následně nechal zřídit čerpací stanoviště na 200 

metrŧ vzdáleném rybníku i kdyţ nasátí vody bylo komplikované faktem, ţe vodní hladinu 

pokrývala 15-ti. centimetrová vrstva ledu. Přibliţně 150 metrŧ před výrobní halou je 

odzkoušený podzemní hydrant ze strany VaK Beroun, který nebyl po celou dobu zásahu ani 

otevřen. Z vlastní statistiky, kterou jsem zpracovala dle aplikace Statistického sledování 

událostí vychází ţe 62% poţárŧ uhasí jednotky PO v okrese Beroun z vlastní zásoby v CAS. 

Jedná se především o poţáry nádob na odpadky, drobných porostŧ a dopravních prostředkŧ.  

Ve 34% pouţijí hasiči přírodní nebo umělé vodní zdroje, především v případě přírodních 

poţárŧ nebo rozsáhlejších poţárŧ budov. Na vyuţití hydrantových sítí vychází 2% zejména 

při poţárech v městské zástavbě. Výjimkou byl zásah v roce 2009, kdy byla vyuţita 

hydrantová síť na plnění CAS při poţáru pole, v blízkosti obce Bavoryně, kde jsou osazeny 

podzemní hydranty u připravovaných stavebních parcel. Ostatní poţáry zlikvidují s vyuţitím 

jednoduchých hasebních prostředkŧ nebo hasících přístrojŧ. Hlavní argument velitelŧ PO   

při zřizovaní čerpacích stanovišť je, ţe u přírodních a umělých vodních zdrojŧ jasně znají 

vydatnost zdroje, čistotu vody a nasazením jedné popř. více přenosných stříkaček mohou 

regulovat potřebnou dodávku vody na poţářiště. V případě hydrantové sítě není jistá 

pouţitelnost konkrétního hydrantu, tlak závisí na umístění v soustavě a vydatnost na 
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vodojemu v dané obci. Funkce hydrantu mŧţe být ovlivněny i ročním obdobím, kdy se 

v prŧběhu letního období zvyšuje běţná spotřeba vody např. na zalévání či napouštění 

bazénŧ. Jedním z cílŧ které jsem si dala je přesvědčit zásahové hasiče, ţe i hydrantová síť 

mŧţe být spolehlivý vodní zdroj.       

 

8.3.  Vyuţití GIS 

V rámci moţností vyuţití výpočetní techniky je pro účel zaznamenání polohy vodních 

zdrojŧ vhodná technologie GIS (geografické informační systémy), která umoţňuje 

geografickou či prostorovou lokalizaci dat systému a prostorovou topologii objektŧ databáze 

informačního systému. V tomto systému jsou přednosti pro rychlou orientaci a tím i 

informační podporu zasahujícím jednotkám, ale i snadné zjištění vzdálenosti zdroje vody od 

nové zástavby pro potřeby prevence. Pro snadné a rychlé zadávání souřadnic vodních zdrojŧ 

lze v současné době pouţít například nové typy fotoaparátŧ, které jiţ toto umoţňují ( viz obr. 

č. 21 ). U fotoaparátŧ s podporou pro tvz. Geotagging lze k snímku přiřadit informaci o 

souřadnicích, kde byla fotografie pořízena. 

 

Obrázek č. 21 – Ukázka přiřazení GPS souřadnic k fotografii 

Příkladem mŧţe být společnost Casio, která představila prototyp kompaktního 

fotoaparátu EX-10HG, který mimo jiné bude nabízet právě pokročilou GPS navigaci a bude 

tedy schopen přijímat signál ze satelitních druţic a vyuţívat jej k orientaci na nahrané mapě 

terénu. Hybridní fotoaparát Casio EX-10HG by měl být plně kompatibilní s Google Maps, 
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coţ mŧţe napomoci při fotografování v exteriéru. Na LCD displeji fotoaparátu mŧţe uţivatel 

například vidět svoji přesnou polohu na mapě.  

Výše představené fotoaparáty mohou do budoucna slouţit pro potřeby příslušníkŧ 

zařazených jak na oddělení represe tak prevence. V první fázi by mohly poslouţit při 

naplňování aplikaci GIS a to jak u přírodních vodních zdrojŧ tak pro lokalizaci hydrantové 

sítě. Zaznamenání by probíhalo pouze u odzkoušených a provozuschopných hydrantŧ. Také 

následně při kontrolní činnosti při případném zaznamenání závad na vodních zdrojích 

s upřesněním nejen vlastní polohy ale i datum pořízení. Ty pak mohou slouţit jako podpora 

pro další jednání například s majiteli popř. správci daných zdrojŧ nebo stavebním úřadem. 

Výhodou pouţití fotoaparátu a technologií GPS je snadné a rychlé zaznamenání dat s velmi 

malou pravděpodobností chyby, která by mohla nastat při ručním zadávání těchto souřadnic. 

Pro rychlé vyhledání zdroje vody při případném zásahu by mohli být velitelé 

vybaveni mobilními telefony, které také podporují aplikaci GIS. 

  

8.4.  Úprava normy 

U nově navrhovaných řadŧ by podle mého názoru bylo lepší upřednostňovat nadzemní 

hydranty před podzemními. Nemohlo by docházet k jejich vyřazení z provozu například při 

opravách komunikací tak jak se to mŧţe stát v podzemních hydrantŧ nebo zaparkování auta 

přímo na podzemním hydrantu. Není ovšem nutné osazovat nadzemní hydranty kaţdých 200 

metrŧ jak to vyţaduje norma.  

Hydranty, jako vnější odběrná místa vody pro hašení bývají vyuţívány spíše pro doplnění 

zásoby vody do cisternových automobilových stříkaček neţ k přímému hašení. Pro snadnější 

orientaci zasahujících jednotek by bylo praktické barevné označení hydrantŧ, které prošly 

revizí a jsou tedy pro případný zásah pouţitelné. 

V normě ČSN 73 0873 článku 5.3. se uvádí, ţe jako vnější odběrní místa pro zásobování 

poţární vodou se mají navrhovat zejména nadzemní hydranty, jelikoţ nejsou normy závazné, 

ale jen doporučené není moţné poţadovat po investorech splnění tohoto článku, navíc tím ţe  

v projektové dokumentaci respektive v poţárně bezpečnostním řešení jsou naprojektovány 

podzemní hydranty po 200 metrech jsou tím splněny poţadavky citované normy. Hasičský 

záchranný sbor nemŧţe k takovéto dokumentaci vydat stanovisko s podmínkou pouţití 

nadzemních hydrantŧ. Podle mého názoru je jediným řešením při kterém by začaly být 
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upřednostňovány nadzemní hydranty úprava normy ČSN 73 0873. Pokud by v dané normě 

byl stanoven minimální počet nadzemních hydrantŧ v dané vzdálenosti nezbývala by 

projektantŧm a následně investorŧm jiná moţnost.  

8.5.  Vytipované zdroje vody pro letecké hašení 

S nástupem moderní techniky a nové taktiky hašení rozsáhlých poţárŧ doporučuji při 

vytváření seznamŧ zdrojŧ vody pro hašení vytvořit sloupec, kde by byly vytipované přírodní 

a umělé zdroje vody vhodné pro letecké hašení. Nejrozšířenějším zpŧsobem leteckého hašení 

v České republice je vyuţití tzv. bambi vaku  závěsného pod vrtulníkem. Za vhodný vodní 

zdroj pro samostatné nabrání vody bez spolupráce s pozemní jednotkou se povaţuje takový 

zdroj který se nenachází v blízkosti obytné a rekreační zástavby kde by vlivem turbulencí 

mohlo dojít k ohroţení obyvatelstva. Mŧţe se jednat především o  přehrady, rybníky, jezera, 

řeky a umělá vodní díla jako např. koupaliště,  jezy či vodní nádrţe. Taktéţ se v blízkosti 

nesmí nacházet rozvody elektrického napětí, stoţáry vysílačŧ mobilních telefonních 

operátorŧ. Minimální hloubka vodního zdroje musí být alespoň 2 metry. Při plnění vaku 

s nedostatečnou hloubkou by mohlo dojít k nabrání kamení či dalších nečistot, které by při 

shozu mohly zpŧsobit zranění zasahujících hasičŧ případně poškození techniky. V menší 

hloubce hrozí i zachycení a poškození závěsného vaku o překáţku leţící na dně vodního 

zdroje [3]. Ze strany příslušníkŧ HZS z oddělení prevence, při schvalování stavebních úprav 

vodních zdrojŧ vyuţitelných  pro letecké hašení by měl být brán zřetel i na tento účel.  
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9. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo posouzení současné situace v zásobování poţární vodou v 

okrese Beroun z povrchových zdrojŧ vody a ze zdrojŧ vodovodŧ určených pro veřejnou 

potřebu, včetně návrh řešení těch částí, které nevyhovují stávajícím legislativním 

poţadavkŧm a potřebám jednotek poţární ochrany Hasičského záchranného sboru České 

republiky. 

Po zjištění situace v daném okrese se domnívám, ţe zajištění poţární vodou v současné 

době neodpovídá potřebám Hasičského záchranného sboru k účinnému zdolávání poţáru ani 

legislativním poţadavkŧm.  

Díky poznatkŧm z tematických kontrol SPD obcí zaměřených na dokumentaci a 

zajišťování  zdrojŧ vody vyplývá, ţe většina statutárních zástupcŧ obcí nezná veškeré 

povinnosti vyplývající ze zákona o PO, nevedou předepsaným zpŧsobem dokumentaci a 

neudrţují zdroje vody v souladu s ustanovením zákona o PO. Tomuto stavu by napomohlo 

provádění pravidelných setkání se starosty obcí s příslušníky SPD, jejich obeznámení 

s těmito povinnostmi a bliţší spolupráce. Častějšími kontrolami by pak byl ověřován 

skutečný stav zabezpečení poţární ochrany v dané obci.  

Taktéţ provozovatelé vodovodních řadŧ určených pro veřejnou potřebu dostatečně 

neevidují, nekontrolují a neudrţují všechny instalované hydranty. Práci si usnadňují tím, ţe 

pouze vytipovávají funkční hydranty, které pouţívají pro odvzdušňování a odkalování 

soustavy. Ani tyto vytipované hydranty nejsou z větší části označeny, jejich rozmístění 

neodpovídá zástavbě v katastru daného města či obce. Podle sdělení VaK Beroun nejsou tyto 

hydranty označeny z dŧvodu, ţe ţádný z nich není prvotně určený jako hydrant pro poţární 

účely, slouţí spíše k provozním účelŧm, k zásobování pitnou vodou, mají funkci kalníku 

nebo vzdušníku. Negativem současné legislativy je nemoţnost provedení praktického 

odzkoušení hydrantu ze stany HZS, protoţe zákon umoţňuje čerpání vody pouze v případě 

poţáru. 

Dalším dŧleţitým faktorem je i komunikace s operačními středisky, sjednocení 

dokumentace mezi operačním střediskem, poţárními stanicemi a obcemi. Nezávisle na 

poţárních řádech obce si i jednotky poţární ochrany zpracovávají vlastní prověření seznam 

zdrojŧ vody na základě místních znalostí a praktických zkušeností. Další formu dokumentace 

zpracovávají externí společnosti pro vyuţití v GIS aplikacích, které poskytují informační 

podporu operačním střediskŧm HZS. Na základě vlastního zjištění na konkrétním případě 

města Hořovice provozovatel VaK nezná přesný počet hydrantŧ jelikoţ nemá zpracovanou 
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vlastní GIS aplikaci. Naproti tomu krajské operační středisko Kladno ve svém programu GIS 

PRO alarm má hydranty v Hořovicích uvedené. V této aplikaci je uvedeno 134 hydrantŧ 

přestoţe VaK jich uvádí jen 7 viz. příloha č. 5. Na uvedeném příkladě chci demonstrovat 

markantní rozdíl v uvedených dokumentacích a jejich informační hodnotě. V případě 

zpracování jedné ucelené dokumentace, která by byla pravidelně aktualizována, by došlo 

k výraznému sníţení finančních nákladŧ v přípravné fázi, ale i v případě poţáru k moţnému 

zmírnění následných škod.  

Osobně se domnívám, ţe ideální stav, kdy veškeré přírodní a umělé zdroje  budou 

vyčištěné, označené, s odpovídajícím přístupem a u vodovodního řadu bude kaţdých 200 m  

funkční a označený poţární hydrant je v praxi nedosaţitelný. Přesto doufám, ţe tato 

diplomová práce najde uplatnění a naznačí vývoj jakým by se problematika zásobování 

poţární vodou mohla ubírat.  

Věřím, ţe v budoucnu bude v České republice stav zajištění poţární vody srovnatelný 

s vyspělými státy, kde zasahujícím hasičŧm postačí poţární technika s malou zásobou vody, 

protoţe se mohou plně spolehnou na plně funkční většinou nadzemní hydranty. V malých 

obcích kde není vodovodní rozvod mají poţární nádrţe stále nezastupitelnou roli. Velký 

dŧraz kladu na to aby si danou problematiku začaly uvědomovat odpovědné orgány a danou 

problematikou se začaly více zajímat.   

Voda je u většiny poţárŧ tím nejrozšířenějším a nejdostupnějším hasivem který  

příslušníci HZS a členové JSDHO vyuţívají, aby se však na daný zdroj mohli plně 

spolehnou, je třeba vzájemné spolupráce mezi oddělením prevence, represe, investory, 

správci a provozovateli vodních zdrojŧ.      
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