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ANOTACE  

Šíbl, Petr. Možnosti zvýšení spolehlivosti požárních odběrních míst na vodovodní síti. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012, 47 s.  

Bakalářská práce se zabývá zvýšením spolehlivosti požárních odběrních míst na vodovodní 

síti v obci Drnovice. Na začátku práce je obecně popsán distribuční systém pitných a 

požárních vod. V druhé části je popsáno stávající zabezpečení požární vodou v obci a 

navrhované umístění odběrních míst na vodovodní síti pro potřeby jednotek požární ochrany. 

Dále se zaměřuje na hydraulické ověření a systém pravidelných provozních kontrol hydrantů, 

také je zde řešena spolupráce mezi distributorem vody a jednotkami požární ochrany. 

Závěrem jsou uvedeny výsledky a možnosti spolupráce při využití požárních odběrních míst v 

mapových podkladech a navigacích GPS. Výsledky bakalářské práce mohou být využity jako 

vzor spolupráce pro jednotky požární ochrany a vodárenské společnosti při zabezpečení 

spolehlivosti požárních odběrních míst na vodovodní síti. 

Klíčová slova: distribuční systém pitných vod, jednotky požární ochrany, navigace GPS, 

vnější odběrní místa 

ANNOTATION 

Šíbl, Petr. Possibilities of Increasing the Reliability of Sites of Extraction of Water from the 

Water Supply System. Bachelor thesis. Ostrava: VSB – TU Ostrava, 2012, 47 p.  

The bachelor thesis deals with increase in reliability of fire supply points on the water nets in 

the village Drnovice. At the beginning of the thesis, there is generally described distributional 

system of drinking and fire water. In the second part, there is described current provision of 

fire water in the village and suggestion on placement of the supply points on the water net for 

the use of fire protection units. Then it is focused on hydraulic certification and the system of 

regular operation control of hydrants, the cooperation between the water distributor and fire 

protection units is also discussed. In the end, there are mentioned the results and opportunities 

of cooperation by using fire supply points in map sources and GPS navigations. The results of 

the bachelor thesis can be used as a model of cooperation for fire protection units and water 

supply company by protection of reliability of fire supply points on the water net. 

Key words: distributional system of drinking water, fire protection units, GPS navigation, 

outer supply points 
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Úvod 

Zdolávání požárů bylo vždy považováno z principu za veřejný zájem a téměř vždy 

spojeno se spotřebou vody, která patří k nejlevnějšímu a nejdostupnějšímu hasivu pro boj 

s požárem. Aby měly jednotky požární ochrany dostatečné množství tohoto hasiva, jsou 

zapotřebí vydatné vodní zdroje, jako například požární nádrže, studny, řeky a jezera. S těmito 

zdroji bývá v zastavěných územích či průmyslových areálech často problém a jejich absenci 

musí řešit vodovod pro veřejnou potřebu, který slouží současně i pro požární účely. Z tohoto 

důvodu jsou povinny vodárenské společnosti vytvářet rezervy ve vodojemech a udržovat 

provozuschopnost požárních odběrních míst.   

 Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu a možností zvýšení 

spolehlivosti požárních odběrních míst na vodovodní síti v obci Drnovice. Jelikož se v obci, 

ani v její blízkosti, nenachází žádné rozsáhlé průmyslové objekty, mezi používaná požární 

odběrní místa z vodovodní sítě patří pouze podzemní a nadzemní hydranty. Současně se 

zaměřím i na záložní zdroje požární vody, které lze použít v případě poruchy vodovodního 

řádu. Na základě zjištěných výsledků se pokusím ověřit vydatnost jednotlivých hydrantů pro 

plnění cisternových automobilových stříkaček. K jejich trvalé funkčnosti je důležitá 

pravidelná kontrola a revize. I když funkčnost a dostatečná vydatnost požárních odběrních 

míst na vodovodní síti jsou významným ukazatelem, vše by bylo zbytečné, pokud daný 

hydrant jednotky požární ochrany nebudou schopny nalézt a následně jej použít. Ke 

správnému a rychlému nalezení požadovaných požárních odběrních míst by měly sloužit 

jednotkám požární ochrany přehledně zpracované mapové podklady.  

Dále se budu zabývat dosavadním způsobem komunikace mezi vodárenskou 

společností a jednotkami požární ochrany. Na základě zjištěných informací se pokusím 

navrhnout případné zlepšení nebo zcela nové komunikační postupy. Zaměřím se zejména na 

vazby mezi obcí, krajským operačním a informačním střediskem a vodárenskou společností. 

Tímto tématem se budu zabývat proto, abych zjistil, jak si jednotlivé subjekty poskytují 

navzájem informace a také aby jednotky požární ochrany měly přehled o funkčních 

hydrantech v obci. 
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Rešerše  

V této kapitole je uveden přehled publikací, právních předpisů a norem zabývajících 

se problematikou zásobování požární vodou z vodovodního řádu a distribučních sítí jako 

takových.  

 

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

ISBN 978-80-7385-072-2. 

Kniha charakterizuje účel a význam veřejných vodovodů a zabývá se i právním 

rámcem této problematiky. Popisuje také ukazatele jakosti vody a hodnotí různá rizika 

veřejných vodovodů. Řeší, jak zabezpečit zdroj vody pro hašení požárů jednotlivých 

územních celků, rovněž navrhuje postupy řešení při mimořádných událostech a s tím 

související krizové plánování ve vodním hospodářství [1]. 

 

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

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

Autor ve skriptech uvádí základní prvky veřejných vodovodů a kanalizací. Věnuje se 

tématům, jako jsou zásady navrhování vodovodů a kanalizací, stavby pro jímání vod a čistírny 

odpadních vod. Řeší materiály jednotlivých potrubí, přípojky a vnitřní rozvody jednotlivých 

sítí [2]. 

 

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

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

 Tato publikace se zabývá právní úpravou na úseku vodního hospodářství, řeší 

propojení legislativy s distribucí pitných vod, a to od jejího jímání, až po samotné 

spotřebitele. Popisuje také rizikové faktory spojené s jednotlivými prvky na vodovodních 

řádech a možné ztráty vody spojené s provozováním vodovodní sítě. Zabývá se měřením a 

kontrolami požárních odběrních míst nutných k zabezpečení požární bezpečnosti měst a obcí 

[12]. 

 

KROČOVÁ, Šárka. Havárie a řízení vodního hospodářství. 1. vydání. Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, 2006, 96 s. ISBN 80-248-1246-0. 

 Autorka zde popisuje jednotlivé prvky při výstavbě vodovodní sítě. Charakterizuje 

důvody ztráty vody, její analýzy, možnosti řešení pro snížení rizika ztrát a vliv těchto na 
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požární bezpečnost zastavěných území. V poslední kapitole řeší problematiku spojenou 

s krizovými situacemi na úseku vodního hospodářství, a to včetně možných druhů 

mimořádných událostí [19]. 

 

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

 Tento zákon je stěžejní dokument na úseku požární ochrany. Určuje povinnosti 

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

úřadů a ministerstev během zajišťování požární bezpečnosti. Na tyto povinnosti navazují také 

postihy při nedodržení tohoto zákona. Dále, mimo jiné, dělí jednotky požární ochrany do 

druhů a kategorií [18]. 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

 Úkolem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody. Přispívá k zajištění 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou a upravuje právní vztahy fyzických a právnických osob 

k užívání těchto vod [4].  

 

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

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 Zákon upravuje vztahy vznikající při výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací. Dále 

řeší působnost orgánů územní samosprávy a správních úřadů [8]. 

 

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

normalizační institut, 2003, 32 s. 

 Tato norma zajišťuje spolehlivé zásobování požární vodou nově budovaných objektů. 

Ke spolehlivému zásobování požární vodou přispívají požadavky na vnitřní a vnější odběrní 

místa, čerpací stanice a jejich označování, příjezdy a přístupy k těmto místům [11]. 

 

ČSN EN 805. Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti. Praha: Český 

normalizační institut, 2001, 56 s. 

 Norma zabezpečuje spolehlivé zásobování vodou obyvatelstva, obchodu, průmyslu, 

zemědělství a zásobování pro požární účely. Dokument také stanovuje požadavky na vnější 

rozvodné vodovodní sítě [20]. 
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ČSN 75 2411. Zdroje požární vody. Praha: Český normalizační institut, 2004, 20 s. 

 Norma stanoví zásady pro požární zdroje k zásobování požární vodou pro nově 

budované objekty a navazuje na ČSN 73 0873. Popisuje jednotlivé druhy zdrojů požární 

vody, jejich základní požadavky na výstavbu a jakost vody [21].  

 

 

Během zajišťování informací k této bakalářské práci jsem až na několik publikací od 

paní doc. Kročové nenarazil na další odbornou literaturu, která by se zabývala komplexně 

touto problematikou jak ze strany vodohospodářského subjektu, tak i ze strany požární 

ochrany. Bylo sice napsáno několik závěrečných prací, které se tímto tématem zabývají, avšak 

samotná spolupráce těchto subjektů nebyla dosud popsána. 
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1 Vodovody pro veřejnou potřebu a jejich význam pro požární 

bezpečnost 

Primární úlohou vodovodů pro veřejnou potřebu je zabezpečování pitné vody pro 

obyvatelstvo. Mezi jeho další, neméně důležitou funkci, patří zabezpečení územních celků 

požární vodou. U obcí či měst s hustější zástavbou jsou požární odběrní místa na vodovodní 

síti pro veřejnou potřebu často jediným zdrojem vody pro hašení požárů. Požární nádrže, 

vodní toky nebo rybníky a jiné zdroje vody se vyskytují většinou na okraji města a cesta 

k nim může být pro mobilní požární techniku příliš komplikovaná. Stejný problém se 

vyskytuje i během zimních měsíců, kdy jsou volné vodní plochy zcela zamrzlé. Z tohoto 

důvodu je potřeba, aby právě vodovodní síť byla dostatečně dimenzovaná a funkční v případě 

potřeby odběru vody k hašení požárů [2]. 

1.1 Zdroje vody pro vodárenské systémy  

Česká republika je zcela odkázána na srážkové vody. Je důležité, abychom právě tyto 

vody v co největší možné míře zadrželi ve vodních nádržích a v reliéfu terénu, před tím, než 

odteče z území. Srážky jsou během roku nerovnoměrné, z tohoto důvodu je potřeba regulovat 

odtok vody zejména v bezdešťovém období. Pro tyto účely se staví vodní díla a to zejména 

přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a studny [1].  

Pro vodárenské účely se využívají podzemní (studny, zářezy) a povrchové (přehrady, 

řeky) zdroje vody. Tyto zdroje musí mít požadovanou kapacitu a kvalitu odebírané vody. 

Podzemní vody jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení 

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

podzemními drenážními systémy a vody ve studních. Zdroje podzemních vod jsou přednostně 

vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. K jiným účelům může vodoprávní úřad 

povolit použití pouze tehdy, není-li to na úkor uspokojování uvedených potřeb. Výhodou 

podzemních vod je jejich jakostní stálost, téměř konstantní fyzikálně chemické vlastnosti a 

minimální koncentrace organických látek [1], [4]. 

 Jako přechodný typ mezi podzemním a povrchovým zdrojem vody lze považovat 

prameny, které přirozené vyvěrají z podzemí na povrch území [2]. 

 Povrchové vody jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu. Tento 

charakter neztrácejí, pokud protékají skrytými úseky nebo přirozenými dutinami pod 

zemským povrchem. Z hlediska spotřeby představují hlavní část vodních zdrojů, zajišťují 

zásobování pro energetiku, zemědělství, průmysl a obyvatelstvo. Nevýhodou těchto zdrojů je 

kolísání kvality vody v závislosti na teplotě. Aby se předešlo nákladným úpravám surových 
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vod, jsou budovány ve vodárenských objektech jednotlivé úrovně odběru vody v závislosti 

právě na její jakosti [1], [4]. 

Aby se v nádržích a studních udržovala co nejkvalitnější voda, ochránila se její 

vydatnost a zdravotní nezávadnost, zřizují se ochranná pásma. U zdrojů využitelných pro 

zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m
3
/rok mají vodoprávní 

úřady povinnost tato pásma vyhlašovat. Ochranná pásma se dělí na [4]: 

 ochranné pásmo I. stupně, které slouží k přímé ochraně vodního zdroje. Například 

pro podzemní zdroje je vytyčováno ve vzdálenosti 10 m, pro povrchové zdroje 

určené jen pro pitné účely je pásmo při maximálním vzdutí hladiny 

 ochranné pásmo II. stupně, které se ještě dělí na vnitřní a vnější, kdy vnitřní je 

závislé na depresním kuželu a vnější na vlivu okolí (hydrogeologické a 

geologické poměry)  

Z hlediska zajištění požární bezpečnosti nás zajímá, zda při poruše či znečištění 

vodního zdroje, existuje nějaká alternativa pro zásobování distribučního systému. Jestliže je 

řád odkázán pouze na jeden zdroj vody a právě ten musí být zastaven, po vyčerpání vody 

z akumulací již spotřebiště nemá přívod vody. Grafické znázornění tohoto problému je na 

Obrázku 1. Pro požární potřeby lze tyto zdroje použít k přímému čerpání mobilní požární 

technikou, což je závislé na vzdálenosti místa události a vodního zdroje a s tím 

související potřeba sil a prostředků. Pokud má spotřebiště více zdrojů vody pro zásobování, v 

případě výpadku jednoho z nich, budou ostatní v zásobování spotřebiště pokračovat. Příklad 

je uveden na Obrázku 1 [1]. 

 

 

Obrázek 1 Distribuční systém s jedním a více zdroji vody [10] 

1.2 Distribuční systémy pitných a požárních vod 

Hlavním cílem distribuce pitných vod je přivést vyrobenou vodu z místa produkce, 

v požadované kvalitě a hydrodynamickém tlaku, ke spotřebiteli. K distribuci upravené pitné 

vody slouží přivaděče, vodovodní sítě, vodojemy, přerušovací komory, redukční, posilovací a 

tlakové stanice, vodovodní přípojky včetně měřících zařízení a další vodárenské zařízení [1]. 



7 

 

Distribuční systém má pro požární účely ve srovnání s jednotlivými prvky sítě pouze 

sekundární význam. Díky technickému uspořádání a složení sítě, které má možnost ji dělit na 

jednotlivé úseky, se zvyšuje požární bezpečnost daného území. Na Obrázku 2 je znázorněno 

jak soustavu propojit v rámci lepšího zabezpečení [1].  

 

Obrázek 2 Příklad distribuční sítě [10] 

Vodárenské soustavy můžeme dělit podle: 

 rozsahu zásobeného území: 

o místní – dodává pitnou vodu na území obce či města 

o oblastní – zásobuje pitnou vodou skupinu měst a obcí  

 hydraulického hlediska: 

o gravitační – má zdroj vody položen výše než spotřebiště, do kterého pak voda 

stéká samospádem 

o výtlačné – má zdroj vody položen níže než spotřebiště a pomocí čerpacích 

stanic se voda musí do spotřebiště čerpat 

o kombinované – je kombinací výtlačného a gravitačního sytému 

 účelu: 

o zemědělské 

o průmyslové 

o požární 

1.3 Akumulace pitné a požární vody pro zastavěná území 

Vodojemy jsou uzavřené vodní nádrže izolované proti vnějším vlivům a znečištění. 

Slouží k zásobě pitné vody pro spotřebiště. Tuto funkci plní především tím, že vyrovnávají 

rozdíl mezi pravidelným přítokem vody do vodojemu a nerovnoměrným odběrem vody ze 

spotřebiště. Dále vytvářejí zásobu vody při poruše ve vodním zdroji a objektech před 

vodojemem, zajišťují zásobu vody pro hašení požárů a potřebný hydrostatický a 

hydrodynamický přetlak ve spotřebišti [3], [5]. 
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Celkový objem nádrže vodojemu závisí na jeho typu. Například pro zásobní vodojem 

je objem dán součtem množství vody pro požární zabezpečení, rezervy pro poruchu a zásoby 

pro vyrovnání rozdílů mezi přítokem a odběrem. Hladina vody ve vodojemu během dne 

kolísá mezi minimální a maximální výškou. [5]. 

Rozdělení vodojemů podle [6]: 

 polohy: 

o podzemní 

o nadzemní 

o věžový 

 umístění 

o čelní (před spotřebištěm) 

o ve spotřebišti 

o koncový (za spotřebištěm) 

 účelu 

o zásobní 

o vyrovnávací 

o přerušovací 

o požární 

1.4 Hydraulika vodovodních sítí a její význam pro požární odběry vody 

Hydrodynamický a hydrostatický tlak má velký význam z hlediska zajištění požární 

bezpečnosti zastavěného území, kde není možný odběr vody z jiných zdrojů než pouze 

z vodovodní sítě. Abychom předešli problémům, že požadovaný tlak je nedostatečný, či 

naopak příliš vysoký, rozděluje se distribuční síť na jednotlivá tlaková pásma [1]. 

1.4.1 Tlaková pásma na vodovodní síti 

Z hlediska výškového profilu je vodovodní síť rozdělena na tlaková pásma. Tyto 

jednotlivé oblasti jsou pod stejným hydrostatickým tlakem. Každá zóna je řízena hladinou 

vody ve vodojemu a výstupním tlakem z tlakové stanice nebo redukčním ventilem, který 

vzhledem k nadmořské výšce určuje stabilní tlak ve spotřebišti [7].  

Pokud hovoříme o hydrodynamickém tlaku v tlakovém pásmu, ten je závislý na 

množství odebírané vody ze sítě a na místních ztrátách ve vodovodní síti. Tento tlak se 

v průběhu dne mění. Vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a 

kanalizací ovšem stanovuje maximální rozptyl hydrodynamického tlaku ve spotřebišti. 
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Maximální přetlak nesmí přesahovat hodnotu 0,6 MPa, ale v odůvodněných případech se 

může zvýšit i na 0,7 MPa. Minimální přetlak musí v místě napojení vodovodní přípojky 

dosahovat minimálně 0,15 MPa, při zástavbě do dvou nadzemních podlaží a nejméně 0,25 

MPa v ostatních případech. [7], [8], [9]. 

1.4.2 Základní podmínky a způsob navrhování požárních odběrních míst na 

vodovodní síti 

Dle normy ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, musí 

dosahovat hydrostatický přetlak u hydrantů v nejnepříznivějším místě sítě alespoň 0,2 MPa. 

Dále tato norma stanovuje největší možné vzdálenosti vnějších požárních odběrních míst, a to 

jak od jednotlivých druhů objektů, tak i mezi sebou. Mimo jiné, norma také stanovuje 

nejmenší jmenovitou světlost potrubí pro požární hydranty v závislosti na druhu objektu. 

Podrobné tabulky těchto vzdáleností jsou k dispozici v Příloze A této práce. Ovšem tyto 

hodnoty jsou pro nově projektované objekty a pro změny staveb dle ČSN 73 0834 Požární 

bezpečnost staveb – změny staveb. S ohledem ke stáří potrubí a špatnému technickému stavu 

(vnitřne inkrustací potrubí a ovládacích armatur) je většinou problém s požární vodou pro 

původní zástavby. V takových případech je požadovaná kapacita požárních odběrních míst 

ohrožena. Další problém může nastat při osazování odběrních míst na potrubí menších 

světlostí. Pro optimální dimenzi potrubí slouží Tabulka 1. Z hlediska tlakového uspořádání 

distribučního systému je výhodné, a to nejen pro vodohospodářský subjekt z ekonomických 

důvodů, ale také pro samotnou požární bezpečnost zastavěného území, rozdělení sítě na 

jednotlivá tlaková pásma. Zde existuje možnost zvýšení tlaku v dílčích tlakových pásmech, a 

tím i vhodného výběru odběrního místa. Ideální je takové místo, které při odběru vody ze 

systému nenaruší hydrodynamickou tlakovou čáru a nezmění kvalitu dodávané vody. Jakost 

pitné vody může být ohrožena kvůli tlakovým rázům v potrubí. To způsobí rozvíření 

sedimentů, případně strhávání inkrustací vnitřních stěn sítě [1], [11].   

          Tabulka 1 Doporučená světlost potrubí [1] 

typ odběrního místa 
nejmenší jmenovitá 

světlost [mm] 

podzemní hydrant 100 

nadzemní hydrant 150 

výtokový stojan 250 

plnicí místo 300 
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1.4.3 Ověřování hydraulické účinnosti požárních odběrních míst na vodovodní síti 

Ověřování hydraulické účinnosti odběrních míst je velmi důležité proto, abychom 

věděli, zda vůbec daný hydrant, výtokový stojan či plnicí místo splňují potřebné parametry, 

mezi které patří potřebný tlak a průtok vody.  

Pro samotné ověření základních parametrů vodovodní sítě je nutné si zvolit dané 

odběrní místo, které chceme prověřit a část vodovodní sítě v blízkosti tohoto místa, kde 

budeme sledovat úroveň hydrodynamického tlaku a průtoku. Během simulovaného odběru 

vody k požárním účelům je nutné sledovat aktuální hodnoty tlaku, které nesmí klesnout v 

okolí pod přípustnou mez 0,15 MPa. Další problém může nastat při nedostatečném tlaku, i 

když je průtok vody dostatečný. Toto místo je vhodné k odběru vody pouze s požárním 

čerpadlem. Po každém měření by mělo být jasné, zda dané odběrní místo je vhodné či 

nevhodné pro požární zásobování vodou [12]. 
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2 Základní definice požárních odběrních míst 

Vnější odběrní místa slouží k odebírání vody z vodovodní sítě a doplnění mobilní 

požární techniky. Mezi tyto vodovodní armatury patří podzemní a nadzemní hydrant, 

výtokový stojan a plnicí místo. 

2.1 Podzemní hydrant 

Jedná se o vodovodní armaturu, která je umístěna v úrovni terénu a je chráněna 

příslušným poklopem. Výhodou podzemních hydrantů je jejich četnost. Navrhují se zejména 

z provozních důvodů (kalníky, vzdušníky, měření tlaku, nouzové zásobování pitnou vodou) a 

z vodárenského hlediska jako podružná funkce – zásobování požární vodou. I přes jejich 

vysoký počet, lze použít k požárním účelům jen zlomek z nich. Nejen proto, že nejsou přímo 

k odběru vody určeny, ale hlavně jsou špatně nebo vůbec značeny. Další nevýhody spočívají 

v rychlosti použití, kde je třeba našroubovat hydrantový nástavec a špatné dostupnosti 

(zaparkované vozidlo, v zimních měsících vrstva sněhu). Podzemní hydranty je možno 

umisťovat na vodovodní řád se šoupátkem nebo bez něj. Samotná realizace závisí na 

důležitosti vodovodní sítě a na tom, kde je umístěna (silnice, chodník a jiné). V situaci s vyšší 

důležitostí se preferuje hydrant se šoupátkem. Příklad jednotlivých typů je zobrazen na 

Obrázku 3. 

  

Obrázek 3 Řez podzemním hydrantem se šoupátkem a bez něj [13] 
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2.2 Nadzemní hydrant 

Nadzemní hydranty se na vodovodní síť navrhují zcela výjimečně. Osazeny jsou 

především z důvodu požárního zabezpečení. Hydrant je trvale umístěn nad úrovní terénu, a 

tudíž je nutné ho umísťovat pouze tam, kde netvoří překážku v infrastruktuře obce či města. 

Nyní jsou k dispozici dva základní typy nadzemních hydrantů, a to statický a objezdový. 

Statický je pevně zabudován do systému, a v případě nárazu do něj (například dopravního 

prostředku) se poškodí takovým způsobem, že je nutné vyměnit celé těleso. Objezdový 

hydrant má oproti statickému tu výhodu, že při nárazu se odlomí pouze nadzemní část 

v předem určených místech (šrouby) a část podzemní zůstává nepoškozena. Velkou výhodou 

nadzemních hydrantů je jejich viditelnost a dostupnost v terénu. Přednost nadzemních 

hydrantů spočívá, oproti podzemním, v mnohem rychlejším použití, kdy odpadá hledání 

poklopu a šroubování hydrantového nástavce. Nevýhodou je ovšem vysoká pořizovací cena. 

Příklad nadzemního hydrantu je na Obrázku 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Nadzemní hydrant [14] 

2.3 Požární výtokový stojan 

Požární výtokový stojan je dle normy ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – 

zásobování požární vodou, nadzemní výtoková armatura z vodovodního řádu ukončena 

hadicovou spojkou, která umožňuje přímé napojení sacích požárních hadic o průměru 110 a 

125 mm. Schéma je znázorněno na Obrázku 5. Tato armatura se umisťuje většinou v areálech 

podniků jako součást vnějších odběrních míst na vnitřních vodovodech. Kapacita odběru vody 

z výtokového stojanu je minimálně 35 l/s, a proto je vhodné umístění na vodovodní potrubí o 

jmenovité světlosti přinejmenším 250 mm [1], [11]. 
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Obrázek 5 Schéma požární výtokový stojan [11] 

2.4 Plnicí místo 

Plnicí místo je dle normy ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování 

požární vodou, nadzemní výtoková armatura na vnějším vodovodu, která umožňuje plnění 

nádrží mobilní požární techniky pomocí horního otvoru. Schéma je zobrazeno na Obrázku 6. 

Nevýhodou plnicího místa je, že nové mobilní požární technice chybí horní poklop, přes který 

by bylo možné nádrž doplnit.  Kapacita této armatury je minimálně 60 l/s a buduje se 

v rozsáhlých areálech jako součást vnějších odběrních míst na vnitřních vodovodech. 

Z hlediska vysoké kapacity plnicího místa se doporučuje osazovat na potrubí alespoň 

s minimální světlostí 300 mm [1], [11]. 

 

Obrázek 6 Schéma plnicí místo [11] 
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3 Obec Drnovice 

Jelikož jsem v Drnovicích členem jednotky sboru dobrovolných hasičů a chtěl bych, 

aby tato práce byla přínosem pro praktické využití při požárních zásazích, vybral jsem si 

právě tuto obec pro řešení problematiky požárních odběrních míst na vodovodní síti.  

3.1 Charakteristika obce 

Obec Drnovice leží necelé 4 km západně od Vyškova na předělu jihovýchodních 

svahů Drahanské vrchoviny a úrodné nížiny Vyškovské brány. Je situována v nadmořské 

výšce   270 – 290 m. n. m.. Samotná obec patří k nejstarším a největším v regionu, v současné 

době má téměř 2400 obyvatel. Vesnicí protéká potok Drnůvka a v katastru se nachází 

prameniště pitné vody. Obcí procházejí dvě krajské silnice, a to silnice II/379 od Vyškova 

ve směru na Blansko a silnice III/37926 z Drnovic ve směru na Luleč. Za obcí vede železniční 

trať z Brna na Olomouc či Ostravu [15]. 

 Zástavba Drnovic je velmi rozmanitá. Přes rodinné domy, které tvoří podstatnou část 

území a bytové domy, které jsou situovány při okrajích obce, jsou zde umístěny i mateřská a 

základní škola a areály zemědělské společnosti, centrální středisko a farma Kašparov, kde 

působí celá řada podnikatelských subjektů (tesařství, autodoprava, pokrývačství, 

zámečnictví). Dále se zde nachází rozsáhlý fotbalový komplex, dům s pečovatelskou službou, 

kostel, několik restaurací a hotel, který je vzdálen asi 1 km od vesnice. Letecký snímek obce 

je zobrazen na Obrázku 7.  

 Obec obklopují polnosti místní zemědělské společnosti a několika soukromých 

zemědělců. Pěstují se zde převážně obiloviny, a proto v období žní dochází ke zvýšenému 

nebezpečí vzniku požáru. Obdobný problém je i v blízkosti železniční tratě. Ze západní strany 

vesnice je za lány pole rozsáhlý les. 
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Obrázek 7 Letecký snímek obce Drnovice [23] 

3.2 Popis vodovodní sítě v obci  

Na západním okraji obce se nachází prameniště pitné vody, které je zdrojem vody pro 

celé Drnovice a část Vyškova. Právě v Drnovicích byla zjištěna největší mocnost 

vodonosných písků. Současně s tím je celá pramenná oblast kryta málo propustnou hlinito-

písčitou vrstvou o mocnosti až 15 m, a tím je zmenšeno nebezpečí případného 

bakteriologického znečištění podzemních vod vodou povrchovou. Po provedených čerpacích 

pokusech z uskutečněných vrtů v roce 1935 se rozhodlo město Vyškov společně s okolními 

obcemi vybudovat skupinový vodovod pro Vyškov. Původní projekt počítal se zásobováním 

pro 16 000 obyvatel. V Drnovicích byl vystavěn vodojem o objemu 440 m
3
. Ovšem s rostoucí 

urbanizací přestával dosavadní stav a kapacita vodovodní sítě stačit a postupně se 

modernizoval až do dnešní podoby. 

Celkem jsou v prameništi tři funkční vrty, které zásobují mimo jiné celou vesnici 

Drnovice. Vydatnost prameniště v celoročním průměru je 26 l/s. Voda je z něj čerpána 

pomocí čerpací stanice do vodojemů. Celková kapacita těchto nádrží je 2 x 1 000 m
3 

a 

nadmořská výška hladiny je 310 m. Díky této výšce je pak voda gravitačně rozváděna do celé 

vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Ovšem s rozrůstající se obcí a výstavbou nové ulice Za 

lesní správou již síť potřebný hydrodynamický přetlak nesplňovala, a tak vodárenská 

společnost Vodovody a kanalizace Vyškov (dále VaK Vyškov), vybudovala posilovací 

stanici. Tzv. hydrovar povyšuje tlak v celé ulici na hodnotu 0,4 MPa. V ostatní části obce se 

pohybuje hydrostatický tlak od 0,18 MPa do 0,45 MPa. Nejnižší tlak lze naměřit na kopci ve 

směru na Luleč, případně v místní části Křivda. Naopak nejvyšší tlak je na návsi a podél 
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potoka Drnůvka. Drnovicemi vedou dva hlavní přivaděče. První o jmenovité světlosti 300 

mm přivádí drnovskou vodu do částí Vyškova a na návsi z něj lze odebrat požární vodu. 

Druhý prochází obcí z Opatovské přehrady a zásobuje celé Slavkovsko. Trubní síť Drnovic 

má celkovou délku 15 200 m a stáří této sítě se pohybuje v rozmezí od nedávno 

rekonstruovaných částí přes socialisticky vybudované řády až po větve cca 70 let staré. Celá 

síť je tvořena ocelovými, litinovými a polyethylenovými troubami o jmenovité světlosti 50 až 

250 mm.  

3.3 Používané zdroje vody k požárním účelům  

Samotnou obcí protéká výše zmíněný potok Drnůvka, ale ten nelze z kapacitních 

důvodů využít k zabezpečení zdrojů požární vody. V letních měsících pravidelně zcela 

vysychá a donedávna, než se vybudovala kanalizace, byl často znečištěný. Dle požárního řádu 

obce Drnovice z roku 2009 lze použít tři zdroje požární vody. Je to vodovodní síť pro 

veřejnou potřebu, vodní nádrž Kašparov a systém podzemních nádrží a studen v areálu 

fotbalového stadionu. Jako poslední možnost lze v případě požáru v samotném areálu 

zemědělské společnosti použít vnější odběrní místa vnitřního vodovodu.  

3.3.1 Hydranty umístěné na vodovodu pro veřejnou potřebu 

Hydranty, umístěné na vodovodu pro veřejnou potřebu, mají primární využití pro 

zásobování požární vodou v obci. Díky svoji četnosti, kdy hydrantů je hned několik na jedné 

ulici, by se dalo uvažovat, že tento způsob je dostačující. Jak uvádím v kapitole 2.1, ne 

všechny tyto hydranty lze použít k požárním účelům a spolehlivost ostatních nelze 100% 

zaručit. Při stavbě nové požární zbrojnice v roce 2007 byl vybudován jediný nadzemní 

hydrant v obci, který je umístěn před samotnou zbrojnicí. Ovšem i tento hydrant, který je 

určen pro požární potřeby, po odběru vody v zimních měsících zamrzá a už ho nelze dál 

využít. Podobný problém nastává také u podzemních hydrantů, kdy poklopy jdou otevřít 

velmi špatně nebo vůbec. Zpočátku se tento problém moc neřešil a v momentě, kdy byl 

potřebný odběr vody z podzemního hydrantu, se zjistilo, že běžná výbava mobilní požární 

techniky (hydrantový klíč, krumpáče, páčidla) nestačí k otevření poklopu. Tento problém 

vyřešila místní jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH) zakoupením přenosných 

propan-butanových hořáků, kterými vybavila všechna svá výjezdová vozidla. Celá sada je 

zobrazena na Obrázku 8. Ale i přes to se stane, že některé šoupě nejde otevřít a vodu tak nelze 

odebrat.  

Spolupráce JSDH s vodárenskou společností je nedostatečná. Po domluvě sice 

společnost dala k dispozici místní jednotce podklady ke zmapování vodovodní sítě 
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s vyznačenými hydranty, ale už nevysvětlila, které slouží pouze k provozním účelům a které 

jsou požární. Ověřování hydraulické účinnosti odběrních míst ve spolupráci těchto subjektů 

vůbec neprobíhá. JSDH tak neví, které hydranty jsou vhodné k použití a které nikoli. 

 

Obrázek 8 Propan-butanový hořák 

 Jednotky požární ochrany (dále JPO) se při požárním zásahu mohou setkat 

s nedostatečným hydrodynamickým tlakem. S tímto problémem se v případě Drnovic nedá 

nic dělat. Systém veřejného vodovodu je gravitační, tudíž jakékoliv požadavky na změny 

tlaku nelze uskutečnit. Vodovod je kombinovaný a tlakové pásmo pouze jedno, proto je 

vhodné vytipovat několik odběrních míst pro jednotlivé části obce a tyto primárně používat 

k požárním účelům. 

3.3.2 Vodní nádrž Kašparov 

Využitelnou vodní nádrží pro požární účely je nádrž v areálu zemědělské společnosti 

na farmě Kašparov. Tento rybník je vzdálen 1 km od nejbližšího okraje obce a má funkci 

akumulační, slouží pro sportovní rybaření a jako zdroj požární vody. Nádrž je situována 

v pravobřežní terénní depresi toku Drnůvka. Zdroj vody se skládá z atmosférických srážek a 

dotací drenážních podzemních vod. Celková plocha vodní hladiny je cca 11 150 m
2
, objem 

akumulované vody při hladině stálého zadržení je přibližně 15 000 m
3
 a průměrná hloubka 
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nádrže je 1,35 m, přičemž dno je spádováno podélným odvodňovacím příkopem, směrem 

k výpusti objektu. 

Systém napouštění je gravitační. Větší přítoky z atmosférických srážek se převedou 

pomocí bezpečnostního přelivu a vodovodní trouby o jmenovité světlosti 500 mm do toku 

Drnůvka, kde jsou odváděny stávajícím korytem. Vypouštění se děje postupným 

vyhrazováním jednotlivých dluží přes hradící stěnu.  

Obvod nádrže je zajištěn proti neoprávněnému vstupu osob oplocením s ocelovými 

trny a uzamykatelnou bránou. Uzamčení je zajištěno pomocí řetězu s visacím zámkem. 

V případě potřeby odběru vody k požárním účelům JPO, které nemají klíče od tohoto zámku, 

je domluveno s pracovníkem zemědělské společnosti, že bude pomocí pákových nůžek 

přestřižen.  

Z důvodu vzdálenosti od obce a nutnosti nasazení přenosného čerpadla je vhodné vodu 

z něj použít pro požární zásah v samotném bývalém areálu zemědělské společnosti. Během 

mrazů může led dosahovat i několika desítek centimetrů a je složité se k vodě dostat.  

3.3.3 Podzemní nádrže 

Podzemní nádrže se nachází v areálu fotbalového stadionu v centru obce. Jedná se o 

systém uzavřeného okruhu podzemních nádrží a studen, které dříve sloužily k hospodaření 

s dešťovou vodou na celém pozemku. Voda je využívána k zavlažování jednotlivých hracích 

ploch, v areálu se nachází hlavní fotbalové hřiště s tribunami o celkové kapacitě 9 500 diváků 

a dále tréninkové hřiště. Obě hrací plochy mají vybudován systém odvodňovacích drenáží, 

které v případě většího množství srážkové vody odvedou nadbytečnou vodu právě do těchto 

nádrží. Dále je do nich svedena dešťová voda ze střech tribun. Během období velkého sucha, 

kdy hrozí nedostatek vody, je lze naplnit pomocí vodovodního řádu veřejného vodovodu. 

Toto ovšem nebylo ještě nikdy využito, jelikož na daném území je hladina spodní vody 

dostatečně vysoko a neustále udržuje hladinu v jednotlivých nádržích. Celkový objem rezervy 

vody při maximálním naplnění uvádí Tabulka 2. Tyto nádrže jsou využívány jako náhradní 

zdroje vody pro požární účely, protože je nutné nasazení přenosného čerpadla.  

Tabulka 2 Objemy jednotlivých nádrží 

Název zdrže 
objem vody 

[m
3
] 

Podzemní nádrž č. 1 40 

Podzemní nádrž č. 2 70 

Studna č. 1 48 

Studna č. 2 24 
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3.3.4 Vnější odběrní místa vnitřního vodovodu 

V obci jsou dva areály, kde jsou zřízena vnější odběrní místa na vodovodní síti 

vnitřního vodovodu. Je to zemědělská společnost a základní škola. 

Zemědělská společnost 

Centrální středisko Zemědělské společnosti se nachází na začátku obce po levé straně 

krajské silnice č. II/379 vedoucí z Vyškova do Blanska. Jelikož areál společnosti je rozsáhlý a 

pro svůj provoz potřebuje dostatek kvalitní pitné vody, je zde vybudován vnitřní vodovod. 

Hlavní řád tohoto rozvodu vody je z trub o jmenovité světlosti (dále DN) 100 mm, ze kterého 

vedou jednotlivé přípojky do budov a stájí. Samotný hlavní řád je osazen dvěma odběrními 

místy. Prvním z nich je podzemní hydrant umístěn u čerpací stanice pohonných hmot. Tento 

hydrant je v provozuschopném stavu, ale není označen, tudíž ho například při vrstvě sněhu 

nelze najít. Druhé odběrní místo se nachází u psího výběhu přibližně ve středu areálu a je 

umístěno v šachtě 1,5 m pod úrovní terénu. Výhodou je, jeho celoroční osazení hydrantovým 

nástavcem a klíčem. V zimních měsících zaměstnanci tuto šachtu zateplí pomocí sena a 

slámy, aby zajistili použitelnost tohoto hydrantu i v zimě. Během hlavní sezony je využíván 

k plnění postřikových vozů a díky těmto odběrům je pravidelně zkoušen a udržován. 

Základní škola 

Základní škola Drnovice se nachází v centru obce na vyvýšeném místě vpravo od 

silnice č. 379, která spojuje města Vyškov a Blansko. Objekt je složen z jednotlivých 

pavilonů, které slouží k vyučování a stravování. Celý komplex tvoří navíc i šatny, tělocvična, 

dílny, venkovní víceúčelové hřiště a menší zahrádka. Do areálu lze mobilní požární technikou 

vjet ze dvou stran – k hlavnímu vchodu a k jídelně. Vyskytují se zde 3 podzemní hydranty, 

které nejsou rovnoměrně rozmístěny, ale pro potřeby hasičů jsou dislokovány na 

strategických místech, a to vždy v blízkosti pozemní komunikace. První je vybudovaný u 

hlavního vchodu, druhý u kotelny a poslední u stravovacího pavilonu. Z hlediska požárního 

zabezpečení celého areálu je nutné udržet v provozuschopnosti minimálně hydrant u hlavního 

vchodu.  

3.4 Značení odběrních míst na vodovodní síti pro požární účely 

Ve veřejné vodovodní síti se užívá značení dle normy ČSN 75 5025 Orientační 

tabulky – rozvodné vodovodní sítě. Tabulky, podle této normy se mají osazovat při výměně 

starých tabulek a při výstavbě nových veřejných vodovodů. Orientační tabulky pro označení 

hydrantů mají barvu červenou, pro ostatní armatury na vodovodní síti, jako je třeba šoupátko, 

mají barvu modrou. V zastavěném území se umísťují na zdi budov, sloupy, části plotu a 
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v nezastavěném území na sloupky s bílými a modrými pruhy. Pro značení hydrantů na 

vodovodní síti se používá tabulka s pěti okénky o rozměrech 105 mm x 150 mm. Příklad 

zjednodušené orientační tabulky, kterou používá vodárenská společnost VaK Vyškov je 

uveden na Obrázku 9 [22].  

 

   Obrázek 9 Orientační tabulka hydrantu 

Popis jednotlivých okének je velice jednoduchý. Jestliže se jedná o hydrant, tak 

v levém horním okénku je velké písmeno H. Šoupátko má velké písmeno S, ale tabulka je 

modré barvy. V pravém horním okénku je uvedena jmenovitá světlost potrubí v decimetrech, 

na kterém je armatura umístěna. Například značení 08 znamená, že se jedná o potrubí DN 80 

mm. V prostředním levém a pravém okénku je značena vždy boční vzdálenost ve směru 

v metrech, dolní okénko slouží k označení kolmé vzdálenosti v metrech. Jednotlivé 

vzdálenosti jsou zaokrouhlovány na desetiny metru a právě k tomuto rozdělení slouží malý 

trojúhelník pod každým políčkem, který nahrazuje desetinou čárku [22]. 

Statistika značení hydrantů v terénu 

Po konzultaci se společností VaK Vyškov jsem provedl průzkum značení pomocí 

orientačních tabulek hydrantů v celé obci Drnovice. Výsledky průzkumu značení jsou 

uvedeny na Obrázku 10. V obci je celkem 61 podzemních a jeden nadzemní hydrant. 
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Obrázek 10 Grafické znázornění kvality značení hydrantů v terénu 

Do kategorie výborné spadají tabulky, které mají viditelné a přesné označení v souladu 

s normou ČSN 75 5025. Skupina staré, jsou tabulky, na kterých se podepsaly vnější vlivy. 

Jsou sice správně označeny, ale mnohdy je část čísel vybledlá, čímž se zhoršovala čitelnost a 

hledání samotného hydrantu. Skupinu nepřesné tvoří tabulky, pomocí kterých je obtížné 

hydrant najít. Většinou ukazují špatný směr či vzdálenost a pod vrstvou sněhu hledat poklop 

na prostoru např. 20 m
2
 je u požárního zásahu ztráta drahocenného času, kterou si nelze 

dovolit. Zbylá kategorie – žádné, zahrnuje veškeré hydranty, u kterých jsem nenalezl 

jakékoliv označení, že by se mělo v blízkosti nacházet odběrní místo. Toto může být 

způsobeno převážně z důvodu rekonstrukcí fasád objektů, výměnou plotů, či krádežemi 

Obnovu řeší VaK Vyškov pouze u tabulek důležitých pro provozní účely, jednotky PO si 

musí poradit zdokonalením svých mapových podkladů, aby byly schopny daný hydrant najít. 

3.5 Strategické umístění odběrních míst na vodovodní síti 

V zájmu hasičského záchranného sboru (dále HZS) a místní jednotky PO 

k zabezpečení dostatečného množství požární vody, je nutné si důkladně rozmyslet, kde všude 

v návaznosti a mimo požadavky normy 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování 

požární vodou, jsou potřeba odběrní místa na vodovodní síti pro veřejnou potřebu. Z hlediska 

charakteru obce a stávajícího vodovodního řádu by bylo vhodné vytipovat několik hydrantů, 

které by byly určeny k odběru vody při požárním zásahu.  

Po dohodě s velitelem místní JSDH jsme společně určili lokality, kde hasiči vyžadují 

odběrní místo na veřejné vodovodní síti. Preferujeme místně důležité objekty, jako jsou 

obecní úřad, dům s pečovatelskou službou, kostel, kulturní dům, základní a mateřská škola a 

40% 

10% 10% 

40% 

výborné staré nepřesné žádné 
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dále, aby každá část obce měla v blízkosti odběrní místo. Jak jsem již psal v kapitole 3.1, 

celou obec obklopují polnosti, kde se pěstují převážně obiloviny. K zajištění dostatečné a 

hlavně nepřetržité dodávky vody k požáru pole nebo lesa je vhodné umístění hydrantů na 

okrajích obce, kde začínají polní cesty.  

Vhodné je umísťování předurčených hydrantů pro požární účely do trávníků, případně 

na chodníky, z důvodu eliminace parkování či provozu dopravních prostředků. Ovšem jak 

ukazuje Obrázek 11, v Drnovicích jsou v 54 procentech hydranty umístěny právě 

na pozemních komunikacích. 

 

Obrázek 11 Umístění hydrantů v terénu 

Pro společnost VaK Vyškov je vhodný hydrant pro požární účely ten, který má mimo 

svoje vlastní ovládací šoupě předřazeno ještě jedno. Toto šoupě zaručuje v případě poruchy, 

kdy hydrant nelze uzavřít, zavření přívodu vody do samotné armatury. Tím se zamezí 

nežádoucímu úniku vody. 

Návrh hasičů jsem konzultoval se společností VaK Vyškov a výsledkem je mapa obce, 

uvedená na Obrázku 12. Na vyznačených místech provedu hydraulickou zkouškou a ověřím, 

zda vůbec hydranty kapacitně vyhovují pro zásobování požární vodou dle normy 73 0873 

Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Samotnou hydraulickou zkoušku a 

výsledky z ní uvádím v kapitole 5 této práce.  

54% 

20% 

22% 

4% 

pozemní komunikace trávník chodník parkoviště 
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Obrázek 12 Návrh vytipovaných odběrních míst [23] 
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4 Jednotky požární ochrany 

Jednotkou PO se rozumí organizovaný systém tvořený hasiči, požární technikou a 

věcnými prostředky. Základním úkolem jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel, 

zvířat a majetek před požáry a poskytovat pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují 

obyvatele, jejich majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a 

likvidačních prací [16]. 

4.1 Druhy a kategorie jednotek požární ochrany 

Podle zákona o PO [18] se dělí jednotky PO na čtyři základní druhy a vyhláška o 

Organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [17] je dále rozděluje v rámci poplachového 

plánu do šesti kategorií a stanovuje čas jejich výjezdu a dojezdu. Početní stavy jednotek na 

územním odboru Vyškov a přehled jednotlivých druhů a kategorií je uveden v Tabulce 3. 

 Tabulka 3 Přehled jednotek PO [17] 

Druh jednotky 

PO 

HZS 

kraje 
SDH obce SDH obce 

HZS 

podniku 

SDH 

obce 

SDH 

podniku 

Kategorie 

jednotky PO 
JPO I 

JPO 

II/1 

JPO 

II/2 

JPO 

III/1 

JPO 

III/2 
JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu 

[min] 
2 5 10 2 10 10 

Územní 

působnost 

[min] 

20 10 10 není není není 

Počet jednotek 3 0 0 17 2 0 50 2 

 

Na územním odboru Vyškov jsou celkem tři jednotky kategorie JPO I a to v každé 

obci s rozšířenou působností – Vyškov, Slavkov u Brna a Bučovice. Jednotky kategorie JPO 

II nejsou dle plošného pokrytí potřebné. Dále se zde nevyskytuje žádný podnik, který by 

musel zřídit jednotku HZS podniku, pouze dva mají zřízenu jednotku SDH podniku 

(společnosti Tusculum a.s. v Rousínově a Rostex Vyškov s.r.o.). Počet zbylých JPO 

neodpovídá skutečnému počtu obcí na územním odboru Vyškov, protože část z nich uzavřela 

smlouvu o společné jednotce dle zákona o PO [18]. Jako poslední, která není zařazená do 

plošného pokrytí, je vojenská hasičská jednotka umístěna na Velitelství výcviku – Vojenská 

akademie Vyškov.  

4.2 Využití zásobování požární vodou jednotkami PO v Drnovicích  

V této kapitole nastíním využití jednotek PO při zásahu v prvním stupni požárního 

poplachu. Vyšší stupně požárního poplachu nebyly dosud v obci vyhlášeny, tudíž se jinými 

nebudu zabývat. Dle výpisu z požárního poplachového plánu v případě požáru jsou do 
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Drnovic povolány jednotky hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále HZS 

JMK) stanice Vyškov a JSDH Drnovice, Luleč a Vyškov.  

4.2.1 Požární stanice Vyškov  

Stanice Vyškov patří do kategorie JPO I a typ stanice je C1, tudíž minimální početní 

stav je 8 příslušníků na jedné směně [17]. Umístění příslušníků na jednotlivou požární 

techniku určenou k zásahu je následující: 

 CAS 15/2400/200 – M2Z (1+3)  

 CAS 32/8200/800 – S3R (1+1)  

 RZA – L2Z (1+1) 

Je zřejmé, že příslušníci po příjezdu na místo zásahu jsou určeni k samotným 

hasebním pracím. Početně již nemají možnost hledat zdroje požární vody, zřídit čerpací 

stanoviště a zajistit tak doplňování mobilní požární techniky. Tato práce spadá na místní 

jednotku SDH. V silách HZS je pouze zmapování území obce a zakreslení jednotlivých 

zdrojů vod. V tomto případě by měl velitelům pomoci příkaz k výjezdu, případně orientační 

výjezdové karty. Jak jsem zjistil, výjezdové karty se na stanici ve Vyškově nepoužívají a 

příkaz k výjezdu, který je přiložen, jako Příloha B této práce, je zastaralý a značně 

nepřehledný. Nepřehlednost spočívá v tom, že obec je rozdělena na několik místních částí a 

číslovaní objektů není postupné, ale podle toho jak probíhá výstavba nových domů. V příkazu 

k výjezdu jsou jednotlivé hydranty značeny pouze textem pomocí místních částí a čísla 

popisného jednotlivých objektů, u kterých se nachází. Aktualizace příkazu zřejmě neprobíhá. 

Jsou zde hydranty, které již delší dobu neexistují, několik jich je uvedeno vícekrát, případně 

nesouhlasí místní část obce s číslem popisným.   

I když je zřizování čerpacího stanoviště prioritně určeno pro místní jednotku SDH, tak 

hasičský záchranný sbor se nemůže spoléhat, že všechny jednotky SDH obcí k tomuto tématu 

přistoupí zodpovědně a budou mít zmapované své zdroje vody k požárním účelům. Proto je 

nutné příkaz k výjezdu minimálně aktualizovat, případně převést do grafické podoby. Tak by 

se jednotce HZS vytiskla při vyhlášení poplachu mapa s místem události a nejbližším okolím 

s vyznačenými funkčními odběrními místy. Pokud by se tisk mapy na příkazu k výjezdu nedal 

z provozních důvodů vytvořit, bylo by dostatečné statické umístění vytištěných map 

s vyznačenými zdroji požární vody v každé cisternové automobilové stříkačce (dále CAS). 

Postupem času by se vytvořila celá složka s obcemi, kde má HZS územní působnost v rámci 

prvního stupně požárního poplachu.  
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4.2.2 Jednotka SDH Drnovice 

Místní jednotka SDH Drnovice je zařazena do kategorie JPO III/2, to znamená, že 

v minimálním početním stavu musí vytvořit dvě družstva o zmenšeném početním stavu 1 + 3. 

Do výbavy jednotky patří tato mobilní požární technika: 

 CAS 25/2500/400 – S2Z   

 CAS 25/3500 – M2R   

 DA 10 – L1Z  

 Jednotka by měla znát dokonale místopis a možnosti zdrojů vod pro použití k 

požárnímu zásahu. Zdroje vody jako nádrž Kašparov a systém podzemních nádrží a studní 

v areálu stadionu zná místní jednotka dokonale i s možností příjezdu k nim. Znalost hydrantů 

je horší. Před pěti lety v rámci odborné přípravy, provedli členové průzkum těchto odběrních 

míst a sestavili seznam podle obecních částí a čísla popisného, kde se daný hydrant nachází. 

Samotný seznam jsem uvedl jako Přílohu C této práce. Ovšem jak ukázala praxe, hledání 

objektu přes číslo popisné není ideální, několik domů toto číslo nemá na fasádě či plotu vůbec 

uvedeno a číslování domů v ulicích není chronologické. S tímto problémem se místní 

jednotka vypořádala postupným nákupem GPS navigací. Nyní k objektu dorazí bez problémů, 

ale v seznamu jsou uvedeny veškeré hydranty nalezené v roce 2007. Dokument nebyl dosud 

aktualizován, tedy není brán ohled na modernizaci a rozšiřování veřejné vodovodní sítě. Jsou 

zde uvedeny hydranty, které byly zrušeny, jsou nefunkční, a naopak chybí nově vybudované. 

Když si dám do souvislosti tyto problémy s poznatky z kapitoly 3.4, kde značení odběrních 

míst je pouze ve 40 % výborné, potom samotné nalezení potřebného hydrantu je otázkou 

náhody.  

Možností jak docílit odstranění všech výše zmiňovaných problémů je hned několik. 

V první fázi je užší výběr odběrních míst. Členové jednotky si zapamatují snadněji přibližné 

umístění patnácti funkčních hydrantů místo celkových šedesáti. Dále je důležité převést 

značení z textu do mapových podkladů a doplnit fotografiemi přesného umístění hydrantů.  V 

v poslední fázi je vhodné převést souřadnice odběrních míst do navigací globálního 

polohového sytému (dále GPS) místní jednotky. 
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4.2.3 Ostatní jednotky SDH 

Mezi další jednotky PO při vyhlášení prvního stupně požárního poplachu v Drnovicích 

jsou zařazeny jednotky SDH Luleč a Vyškov. 

Jednotka SDH Luleč je zařazena do kategorie JPO III/1. V minimálním početním 

stavu musí vytvořit družstvo o zmenšeném početním stavu 1 + 3. Technika určená k výjezdu 

jednoty je CAS 25/3500/200 – M2R. Jednotka SDH Vyškov je zařazena do kategorie JPO 

III/2. V minimálním stavu musí vytvořit dvě družstva o zmenšeném početním stavu 1 + 3, 

technika určená k výjezdu této jednoty je CAS 20/4600/300 – S3Z a CAS 16/3500/100 – 

M2Z. Všechna družstva těchto jednotek jsou prioritně určena k samotným hasebním pracím 

na místě zásahu a jejich CAS k doplňování vody na místě zásahu a po vyčerpání vlastní 

nádrže k zajištění kyvadlové dopravy vody z čerpacího stanoviště, které vytvoří družstvo 

místní jednotky z dopravního automobilu.  

 

 

Zhodnocení zabezpečení požární vodou v obci 

 V konečném součtu do Drnovic v případě vyhlášení prvního stupně požárního 

poplachu přijede 7 cisternových automobilových stříkaček, které přivezou 28 200 litrů vody 

určené k hašení požáru. Což je dostatečná zásoba na požáry rodinných či bytových domů, kdy 

můžeme například třemi proudy C o výkonu proudnice 200 l/min hasit nepřetržitě 47 minut. 

Nebezpečné jsou požáry v odlehlých částech obce, na polích či v lesích, kde je čas 

zpozorování ovlivněn denní dobou a s tím spojeným výskytem osob, které mohou případný 

požár nahlásit na tísňovou linku. V takových případech je zpravidla nutné zřídit čerpací 

stanoviště pro doplňování vody, protože požár dosahuje vysoké intenzity. V Drnovicích byl 

poslední rozsáhlý požár v roce 2004, kdy shořela hospodářská budova v bývalém areálu 

zemědělské společnosti, a bylo zřízeno čerpací stanoviště z vodní nádrže Kašparov. 
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5 Ověření hydraulické účinnosti požárních odběrních míst 

Hydraulické ověřování požárních odběrních míst na vodovodní síti je velice důležité 

pro jednotky PO. Protože v současnosti žádné ověřování hydraulické účinnosti neprobíhá, je 

nutné toto zavést a pravidelně opakovat. Na veřejném vodovodu je potřeba, aby toto 

ověřování prováděla vodohospodářská společnost, nejlépe ve spolupráci s obcí. V případě 

vnějších odběrních míst na vnitřním vodovodu spadá ověřování na samotného majitele. 

Veškeré výsledky by potom oba subjekty zasílaly na místně příslušný HZS a obecní či 

městský úřad k dalšímu zpracování jednotkami PO s následným využitím při požáru.  

5.1 Vnější odběrní místa na vodovodu pro veřejnou potřebu 

Společnost VaK Vyškov provádí dle zpracovaného plánu pouze provozní údržby, 

které realizuje dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Předmětem údržby je odkalení a 

odvzdušnění vodovodní sítě.  

Po konzultaci s vedoucím provozu vodovodů Vyškov a Drnovice jsme se dohodli, že 

společně provedeme právě hydraulické ověření vytipovaných odběrních míst. Samotné 

měření probíhalo ve spolupráci s pracovníky společnosti VaK Vyškov pomocí soustavy 

vodoměru Floastar M 50 s přírubovými spoji zakončenými požární hadicovou spojkou B 75 a 

vřetenovým uzávěrem s požární hadicovou spojkou C 52. Touto soustavou jsme ověřili 

průtok. Dále byl potřeba barometr k měření hydrodynamického tlaku, stopky k měření času 

odběru vody, hydrantový nástavec a klíč.  

Po příjezdu k vytipovanému odběrnímu místu se na podzemní hydrant našrouboval 

hydrantový nástavec a provedlo se odkalení. Tak byly odstraněny případné nečistoty v potrubí 

a eliminovány nepřesnosti v měření, které mohly ovlivnit například průtok vody ve 

vodoměru. Po odkalení se osadily jednotlivé měřicí přístroje na hydrantový nástavec. Obrázky 

měřicích přístrojů a napojení na hydrantový nástavec jsem uvedl jako přílohu D této práce.  

Poté pracovníci otevřeli šoupátka na plno a sledoval se hydrodynamický tlak před 

měřením. Jakmile se tento ustálil na konstantní hodnotě, pracovník otevřel vřetenový uzávěr a 

já jsem měřil čas, pomocí kterého jsem následně vypočítal vydatnost jednotlivých odběrních 

míst. Součástí měření byl i odečet hydrodynamického tlaku, který jsem odečetl po jeho 

opětovném ustálení. Veškeré naměřené hodnoty jsem zaznamenal do předem připravené 

tabulky a posléze vyhodnotil. Tabulka 4 zobrazuje zjištěné hodnoty. 

Hydranty jsou označeny částmi obce a čísla popisného domů, případně názvy objektů, 

u kterých jsou vybudovány. 
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Tabulka 4 Naměřené hodnoty odběrních míst na veřejném vodovodu 

Název 

hydrantu 

DN 

potrubí 

[mm] 

Umístění 

Hydrodynamický 

tlak před 

měřením [MPa] 

Ustálený 

hydrodynamický 

tlak při odběru 

vody [MPa] 

Průtok 

[l/s] 
Vyhovuje 

Žleb 411 80 
pozemní 

komunikace 
0,29 0,02 2,5 NE 

Žleb 

hospoda 
250 

pozemní 

komunikace 
* * * NE 

Náves 

DPS 
250 

pozemní 

komunikace 
* * * NE 

Náves 

před KD 
300 trávník 0,45 0,31 13,5 ANO 

Vrch 

hasičská 

zbrojnice 

100 trávník 0,46 0,21 9,8 ANO 

Přídanky 

638 
100 

pozemní 

komunikace 
0,43 0,35 10,1 ANO 

Přídanky 

256 
80 

pozemní 

komunikace 
0,19 0,02 4 NE 

Vrch 422 80 
pozemní 

komunikace 
0,31 0,08 4,5 NE 

Dombas 

493 
100 

pozemní 

komunikace 
0,37 0,15 7,1 ANO 

Hydrant 

Trávníky 

u potoka 

100 
pozemní 

komunikace 
0,5 0,2 9,3 ANO 

Zákostelí 

345 
100 

pozemní 

komunikace 
0,26 0,11 4 NE 

Křivda 

434 
100 

pozemní 

komunikace 
* * * NE 

U lesní 

správy 
100 

pozemní 

komunikace 
0,33 0,2 10 ANO 

 

Vyhodnocení měření 

 Zhodnocení měření zahájím nejdříve u hydrantů, u kterých je místo naměřených 

hodnot hvězdička. Jedná se celkem o tři podzemní hydranty. Hydrant Žleb hospoda nebyl 

měřen z důvodu vnitřní inkrustace na předřazeném šoupátku. Právě kvůli této inkrustaci 

nemohlo být otočeno se šoupátkem a puštěna voda do měřících přístrojů. Tato porucha byla 

nahlášena společnosti VaK Vyškov k odstranění. Další hydrant označený hvězdičkou je 

Náves DPS, tento byl zasypán a opět nahlášen k odstranění nedostatku. Oba výše zmiňované 

hydranty jsou osazeny na potrubí DN 250 mm a závady mohou být způsobeny 

nepravidelnými kontrolami těchto armatur, kdy společnost VaK Vyškov kontroluje zpravidla 

koncové a sekční armatury, které potřebuje ke svému provozu. Zprovoznění obou hydrantů je 
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důležité a má strategický význam pro jednotky PO, protože jsou osazeny na potrubí DN 250 

mm a je tedy s vysokou pravděpodobností zaručen dostatečný průtok a tlak. Poslední 

hvězdička je u hydrantu Křivda 434. Tento hydrant nebyl měřen, protože byla ověřena 

hydraulická účinnost u hydrantu, který je umístěn v nižší nadmořské výšce a ten již 

nesplňoval požadavky na odběrní místo. Samotný hydrant Křivda 434 je umístěn na nejvýše 

položeném místě v obci.  

 Další skupinu podzemních hydrantů tvoří ty, které nesplnily požadavky na odběrní 

místo. To mohlo být způsobeno nedostatečným hydrodynamickým tlakem a průtokem. Norma 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou stanovuje minimální 

hydrostatický přetlak 0,2 MPa a minimální průtok v závislosti na DN potrubí, které jsem 

uvedl v Příloze A této práce. Minimální hydrodynamický přetlak v potrubí určuje vyhláška č. 

428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, který musí být v rozmezí od 

0,15 do 0,6 MPa.  

 V poslední kategorii jsou uvedeny hydranty, které splnily veškeré výše zmiňované 

požadavky. Tyto doporučuji používat přednostně k zásobování požární vodou.  

5.2 Vnější odběrní místa na vnitřním vodovodu 

Mezi tyto odběrní místa patří podzemní hydranty v areálu Zemědělské společnosti a 

základní školy v Drnovicích. Zemědělská společnost má podzemní hydrant umístěn v šachtě a 

je trvale osazen hydrantovým nástavcem a klíčem, takže funguje jako hydrant nadzemní.  

Jelikož nedisponuji měřicími přístroji, které vlastní společnost VaK Vyškov k ověření 

hydraulické účinnosti odběrních míst, byl jsem nucen průběh měření změnit. Místo barometru 

jsem náhradu nenalezl a tlak tak měřen nebyl. Průtokoměr nahradila CAS místní jednotky 

SDH a stopky.  

Postup měření spočíval v našroubování hydrantového nástavce na podzemní hydrant a 

následném odkalení, toto bylo stejné jako u veřejného vodovodu. Změna nastala, když jsem 

spojil pomocí požární hadice B75 hydrantový nástavec a prázdnou CAS. Po spuštění plnění 

nádrže jsem začal měřit čas. Po naplnění celé nádrže CAS, která má obsah 2 500 litrů, jsem 

stopky zastavil a čas odečetl. Následně jsem z naměřených hodnot vypočítal jmenovitý průtok 

daného hydrantu. Vše jsem zaznamenal do Tabulky 5.  
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Tabulka 5 Naměřené hodnoty vnějších odběrních míst na vnitřním vodovodu 

Název hydrantu DN potrubí [mm] Umístění 
Průtok 

[l/s] 
Vyhovuje 

Zemědělská společnost 1 100 šachta * NE 

Zemědělská společnost 2 100 pozemní komunikace 12,1 ANO 

Základní škola 80 pozemní komunikace 7.5 ANO 

  

Vyhodnocení měření 

U hydrantu s hvězdičkou byla při zkoušce zjištěna závažná porucha, jeden ze zubů, 

který drží hydrantový nástavec, byl již delší dobu odlomen. Závada byla ihned nahlášena 

zaměstnanci zodpovědnému za požární bezpečnost v areálu. Dále, jak je z tabulky zřejmé, 

ostatní podzemní hydranty kapacitně vyhovují k zabezpečení požární dodávky vody při 

zásahu. V areálu Zemědělské společnosti probíhají každoročně pravidelné zkoušky 

provozuschopnosti a revize veškerých odběrních míst na vnitřním vodovodu, tyto na základní 

škole chybí. O provedené zkoušce či revizi provede odborná firma zápis.   
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6 Systém pravidelných provozních kontrol 

Nutnost pravidelných provozních kontrol je dána právním rámcem pro provozovatele 

vodovodní sítě. Ovšem obec, která musí dle zákona [18] zabezpečit v samostatné působnosti 

na úseku PO zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost, by měla 

spolupracovat s provozovatelem při zajištění provozních kontrol na vodovodní síti. 

6.1 Právní rámec 

Podle vyhlášky o požární prevenci [27] jsou zařízení pro zásobování požární vodou 

jedním z druhů požárně bezpečnostního zařízení (dále PBZ). Tímto se vztahuje povinnost 

provádění mimo jiné i provozních kontrol na PBZ pravidelně 1x ročně, pokud výrobce 

nestanoví lhůty kratší. Za udržování provozuschopnosti odpovídá právnická nebo podnikající 

fyzická osoba, která provozuje distribuční síť, na níž jsou osazena požární odběrní místa. 

Rozsah a způsob samotné zkoušky stanovuje norma [11]. O provedené zkoušce se musí 

vypracovat příslušný záznam, kde se uvedou všechny kontrolované údaje, například – 

označení, průtokové a tlakové parametry a vydatnost. V praxi jen zlomek z celkového počtu 

provozovatelů veřejných vodovodních sítí provádí výše zmiňované kontroly a výsledky zasílá 

na místně příslušný obecní úřad a stanici HZS. Jednotky PO tak neví, která odběrní místa 

z vodovodní sítě lze použít. 

6.2  Spolupráce obce a provozovatele vodovodní sítě 

V ideálním případě je vhodná spolupráce při zajišťování provozuschopnosti zdrojů 

požární vody z vodovodní sítě mezi samotnou obcí a provozovatelem vodovodní sítě. Obec 

může pověřit svoji jednotku SDH jako organizační složku na úseku PO k plnění těchto úkolů. 

V prvotní fázi je důležité zvolit vhodné měřicí přístroje. Vodárenské společnosti využívají 

různé přístroje k měření tlaku a průtoku. Český trh v dnešní době nabízí měřicí přístroje, které 

jsou schopny naměřené hodnoty převést přehledně do grafu v počítači a uživatel je pak 

schopen zhodnotit kvalitu podzemního či nadzemního hydrantu na vodovodní síti a vystavit 

protokol o provedené zkoušce. Jedním z těchto měřících přístrojů je Hydranttestzähler od 

společnosti Sensus. Samotný přístroj a jeho spojení s počítačem je zobrazeno na Obrázku 13, 

cena se pohybuje okolo 30 000 Kč. Pokud by se tímto přístrojem vodárenská společnost 

vybavila, měření by mohlo probíhat v pravidelných ročních intervalech takto: 
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 velitel jednotky SDH obce si určí hydranty, které by sloužily k požárním 

účelům a tudíž je nutné je ověřit 

 vodárenská společnost vyčlení pracovníka, který společně se členy jednotky 

SDH provede měření 

 následně prostřednictvím elektronické pošty by pracovník poslal protokoly o 

provedených zkouškách 

 pracovník vodárenské společnosti a velitel jednotky SDH obce si tyto 

protokoly archivují 

 

 

Obrázek 13 Zapojení měřicího přístroje s PC [28] 
 

Na základě naměřených hodnot si jednotka SDH obce bude pravidelně v ročních 

intervalech aktualizovat seznam použitelných odběrních míst na vodovodní síti a bude 

neustále vědět, které hydranty jsou použitelné k odběru požární vody. 

 Ještě existuje možnost, že vodárenská společnost přenechá pravidelné provozní 

kontroly na své vodovodní síti soukromé firmě a s tou pak obec naváže spolupráci. Nebo tuto 

měřící soupravu zakoupí sama obec a členové jednotky SDH si budou pravidelně kontrolovat 

sami vnější odběrní místa na vodovodní síti.  

 Nicméně je nutná domluva mezi oběma subjekty, aby byly pravidelné provozní 

kontroly prováděny. 
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7 Spolupráce jednotek požární ochrany a distributora vody 

K úspěšnému zásahu hasičské jednotky při mimořádné události je nutná součinnost 

mezi jednotlivými subjekty. Samotná spolupráce je důležitá již ve fázi prevence a předcházení 

tak situacím, kdy odběrní místo bude třeba použít k požárnímu zásahu a právě ten důležitý 

hydrant nebude funkční, nebo jej jednotky nebudou moci najít. V ideálním případě by bylo 

vhodné, aby vodárenské společnosti daly k dispozici technické podklady o vodovodní síti pro 

veřejnou potřebu jednotkám PO. Tyto by si z nich vytipovaly strategické umístění 

jednotlivých odběrních míst a ve spolupráci s vodárenskou společností by provedli 

hydraulické zkoušky těchto požárních odběrních míst. Zákon č. 274/2001 Sb. [8] ukládá 

provozovateli povinnost neprodleně ohlásit krajskému operačnímu a informačnímu středisku 

HZS kraje, případně místně příslušné jednotce HZS kraje přerušení dodávky vody na 

jakékoliv části vodovodní sítě. Tuto informaci musí dispečink vodárenské společnosti oznámit 

okamžitě po zjištění havárie a v případě plánované opravy či rekonstrukce s dostatečným 

předstihem. Oznámení může probíhat telefonicky nebo pomocí elektronické pošty. Touto 

informací je zajištěno, že jednotky PO při vyhledávání hydrantu neztrácejí čas při hledání 

v ulici, která je odstavena z provozu [8], [19]. 

7.1 Dispečink vodárenské společnosti 

Dispečink slouží především ke kontrole aktuálních průtoků ve vodovodní síti a stavu 

hladin ve vodojemech. K tomuto monitoringu má obsluha přístup přes počítač, který je 

napojen na kontrolní body v síti. Dispečink je trvale obsluhován zaměstnanci společnosti VaK 

Vyškov, kteří se střídají po osmihodinových směnách vždy v 6 hodin ráno a ve 14 hodin 

odpoledne. V době noční sněny má vždy jeden z dispečerů pohotovost a do prostředí 

dispečinku se může připojit pomocí GPRS modemu, spojení funguje jako vzdálená plocha a 

dispečer má ihned přesné informace o distribučních systémech pitných vod. Na monitoru jsou 

zobrazeny aktuální stavy kontrolovaných veličin v celém území působnosti, program je 

nastaven s aktualizacemi po 15-ti minutách. Převážně v nočních hodinách, kdy neprobíhá 

téměř žádný odběr vody, lze nalézt menší poruchu v distribuční síti pitných vod. Dále 

dispečer má v programu nastaven rozsah, ve kterém se pohybuje hladina vody ve vodojemu 

nebo průtok v distribuční síti. Rozsahy s aktuálními průtoky v Drnovicích jsou zobrazeny na 

Obrázku 14. Po překročení jednotlivých mezí zahájí systém varování a obsluha má možnost 

na tento problém zareagovat. K signalizaci může dojít z důvodu náhlé a velké poruchy na síti 

nebo požárního odběru vody. Požární odběr vody se z vodárenského hlediska dá rozdělit do 

tří kategorií: 
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 Nárazový odběr vody v místě dislokace dané jednotky PO, která se vrátila od 

zásahu a už si jen doplnila vodu do svých CAS. Toto většinou netrvá déle než 

10 minut a během další aktualizace v programu na dispečinku je již průtok 

v normálním běžném stavu.  

 Neustálý odběr vody na místě zásahu. Tento stav je velice problémový, protože 

dispečer nedokáže rozlišit, jestli jde o požární odběr nebo poruchu. Dosud bylo 

toto řešeno tak, že pokud nadlimitní průtok trval i po 15-ti minutové 

aktualizaci, dispečer volal zaměstnancům na poruchové pohotovosti a ti jeli na 

místo případné havárie zjistit co se děje. V případě požáru mohli ihned jet zpět 

na základnu a zbytečně tak vyjížděli. Nyní tomuto zbytečnému výjezdu může 

obsluha dispečinku předcházet tím, že si telefonicky ověří na krajské operační 

a informační středisko hasičů (dále jen KOPIS), zda v dané lokalitě probíhá 

požární zásah a jestli je odebírána voda z vodovodní sítě. Operační důstojník 

by měl být schopen zpravidla ihned odpovědět, protože veškeré důležité změny 

na místě události musí velitel zásahu průběžně hlásit na KOPIS [24]. Pokud by 

operační důstojník nepotvrdil požární zásah, tak až v tuto chvíli je ideální 

poslat pracovníky na zjištění havárie.  

 Situace, kdy je zřízeno čerpací stanoviště na vodovodní sítí. Jednotlivé CAS si 

k tomuto stanovišti jezdí doplnit vodu a opět odjíždí na místo události. 

Dispečer uvidí na displeji tyto odběry jako výrazné kolísání průtoku v síti. 

Zřejmě se o poruchu jednat nebude, ale pro jistotu má opět možnost si zavolat 

na KOPIS.  

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

některých zákonů [8] ukládá vodárenské společnosti oznamovat operačnímu středisku 

přerušení dodávky vody do celé nebo části vodovodní sítě. O této skutečnosti dispečink 

informuje v KOPIS JMK prostřednictvím elektronické pošty. KOPIS dále sděluje místně 

příslušným jednotkám HZS, že nemohou využívat požární odběrní místa na vodovodní síti 

v daném úseku, zpráva má veliký význam především pro velitele, kteří tak při cestě k zásahu 

mají přehled o nefunkčních odběrních místech.  

Dále musí dispečink vodárenské společnosti informovat obecní úřady obcí, ve kterých 

proběhne odstávka na vodovodní síti. Toho by pak mohl využít velitel místní jednotky SDH 

obce a nechat si tak přeposílat elektronickou poštu z místního obecního úřadu, tímto 

způsobem se zajistí, že o odstávce bude informována kromě obce i místní jednotka SDH.  
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Obrázek 14 Hladina vody ve vodojemu a průtok distribuční sítí pitných vod 

7.2 Krajské operační a informační středisko 

Orgán pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) je 

podle zákona o IZS operační a informační středisko HZS kraje [24]. Nepřetržitý chod 

zajišťují 4 směny, které se střídají ve 12-ti hodinových intervalech. Minimální početní stav na 

jedné směně KOPIS JMK je 8 příslušníků. Tři operátoři tísňových linek 150 a 112, jeden 

informační technik a čtyři operační důstojníci nebo technici.  

Jihomoravský kraj je rozdělen na 6 územních odborů – územní odbor Brno, který se 

dělí na Brno – město a Brno – venkov, dále Vyškov, Hodonín, Břeclav a Blansko. Rozložení 

příslušníků v rámci operačního řízení jedné směny je následující: dva prioritně obsluhují 

územní odbor Brno a po jednom Vyškov, Blansko a Hodonín, Břeclav.  

Dispečink vodárenské společnosti posílá prostřednictvím elektronické pošty na KOPIS 

informace o přerušení dodávky vody do veřejné vodovodní sítě. V ideálním případě by bylo 

vhodné, aby KOPIS přeposlal tuto informaci velitelům místně příslušných požárních stanic, 

dosud toto probíhá pouze pomocí vozidlové radiostanice, případně mobilního telefonu až při 

jízdě k místu mimořádné události. 

K přehledu o umístění odběrních míst na vodovodní síti a obecně všech zdrojů vod 

k požárním účelům využívá KOPIS mapové podklady geografického informačního systému 

(dále GIS). Konkrétně příslušník zajišťující GIS v Jihomoravském kraji má zmapováno území 

Brna – města, kde jsou rozlišeny i podzemní a nadzemní hydranty, dále území Židlochovicka, 

Ivančicka, Rosicka a Hodonínska, což představuje 15 % z celého území kraje. Jak je vidět 

většina zdrojů vod v kraji není vůbec zanesena do mapových podkladů, a to může vést 

k výrazným problémům při zásobování požární vodou na místě zásahu.  
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Je užitečné mít zmapovány zdroje požárních vod v GIS, ale zároveň je důležité tyto 

podklady aktualizovat, aby neztratily svůj smysl. Pokud tyto aktualizace nebudou probíhat, 

časem se může stát, že přestanou mít význam pro hasiče u požárního zásahu, protože budou 

zastaralé. Volné vodní zdroje, požární nádrže a studny neprochází tak často jako odběrní 

místa na vodovodní síti změnami. Novelizace by měla být zaměřena právě na odběrní místa 

z vodovodní sítě.  

KOPIS předává informace o dostupných zdrojích požárních vod prostřednictvím 

radiostanice, případně mobilního telefonu. Oznámení může obsahovat funkčnost, přesné 

umístění a vydatnost daného zdroje vody. Opět je zde problém, že v GIS je zmapováno pouze 

15% území kraje. Ve zbylém území si musí velitelé jednotek PO poradit pomocí vlastních 

znalostí nebo znalostmi místní dobrovolné jednotky PO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

8 Mapové podklady zdroje vod pro jednotky PO 

Základním prvkem k účinnému nalezení zdrojů požární vody je důkladné zmapování 

všech použitelných odběrních míst na vodovodní síti, volných zdrojů či podzemních nádrží 

(studní). Způsobů jak tohoto docílit je několik, ovšem nejpřesnější a nejvýhodnější je použití 

GIS.  

8.1 Zjednodušený princip GIS 

GIS je technologie a nástroj, který používá a zpracovává údaje polohově vázané 

k povrchu Země. Je schopný pracovat s digitálními mapami i s popisnými databázemi, 

propojit grafické a popisné databázové údaje, vyhodnocovat požadavky, které kombinují 

klasické databázové dotazy s geografickými údaji a výsledky pak přehledně zobrazit ve formě 

mapových výstupů. Obrázek 15 znázorňuje základní princip GIS [25]. 

 

Obrázek 15 Zjednodušený princip GIS [25] 

8.2 Postup vytvoření mapy 

Po provedeném průzkumu v obci Drnovice mě napadlo zavést zdroje požárních vod do 

mapových podkladů. Snažil jsem se nalézt tyto vodní zdroje podle původního seznamu, který 

využívá místní dobrovolná jednotka PO (Příloha C této práce), ale značení bylo nepřehledné a 

hledání nebylo dostatečně rychlé. Často jsem nevěděl ani orientačně kde mám hledat, protože 

číslování v obci není postupné a samotné číslo popisné na objektu chybělo. V případě 

chybějící i orientační tabulky bylo nalezení potřebného hydrantu pouze náhodné. Vytvořená 
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mapa eliminuje chybějící čísla popisná, jsou v ní uvedena všechna tato čísla v obci, lze tak 

najít bližší umístění hydrantu přes číslo popisné vedlejšího objektu. Ovšem samotné a přesné 

nalezení podzemních hydrantů závisí na dokonalém značení pomocí orientačních tabulek. 

S nadzemním hydrantem, otevřenou požární nádrží a podzemní nádrží a studnou již takový 

problém nenastává, protože se v obci často nevyskytují. 

Vytvoření samotné mapy spočívalo v několika na sebe navazujících krocích. Nejdřív 

hasiči vznesli požadavek na umístění vytipovaných odběrních míst na vodovodní síti. Tento 

návrh jsem již popsal v kapitole 3.5. Společnost VaK Vyškov s tímto návrhem souhlasila a 

bylo provedeno hydraulické ověření těchto vytipovaných odběrních míst. Dále jsem do mapy 

zanesl i další hydranty, u kterých je vysoká pravděpodobnost dostatečné vydatnosti (umístění 

na potrubí DN 250 mm) a koncové hydranty pomocí kterých je možné alespoň částečně 

kompenzovat odběr vody na místě zásahu, než se zřídí čerpací stanoviště. Bylo také nutné 

také ostatní zdroje požární vody v obci Drnovice zakreslit do mapy.  

 Po návrhu, co všechno je třeba do mapy zakreslit, jsem provedl měření GPS souřadnic 

jednotlivých zdrojů požární vody. Souřadnice jsem měřil pomocí GPS navigace Garmin nüvi 

1490 (Obrázek 16). U hydrantů, podzemní nádrže a studny jsem se postavil přímo na poklop a 

následně jsem si zapsal aktuální souřadnice. Jelikož otevřená požární nádrž Kašparov je celá 

oplocena a vjezd přímo k nádrži je možný pouze pomocí jediné brány, zaměřil jsem 

souřadnice právě u ní.  

Naměřené hodnoty jsem ověřil pomocí programu Google Earth, zda souhlasí 

s umístěním jednotlivých zdrojů požárních vod i ve skutečnosti. Bohužel jsem zjistil, že 

měření pomocí GPS navigace Garmin nüvi 1490 není dostatečně přesné. Chyby spočívaly 

například v rozdílech, kdy hydrant je ve skutečnosti osazen v trávníku a mapa zobrazovala 

uprostřed pozemní komunikace (přibližně 5 metrů rozdíl). Díky tomuto zjištění jsem musel 

měření opakovat, ale v opačném pořadí. Toto už naštěstí souhlasilo a nyní jsem měl k 

dispozici přesné GPS souřadnice jednotlivých zdrojů požárních vod v obci Drnovice. 

 Jako poslední krok při vytváření mapy jsem kontaktoval příslušníka HZS JMK, který 

zodpovídá za vytváření těchto map pro potřeby HZS JMK. Obec Drnovice byla zmapována 

v systému GIS pouze pomocí čísla popisného, ale žádné zdroje vody v této mapě nebyly 

dosud uvedeny. Po mém předání všech GPS souřadnic příslušník vytvořil novou vrstvu právě 

se všemi zdroji požárních vod v obci Drnovice, posléze jsme společně tuto mapu vytiskli a 

následně zalaminovali.  
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 Vytvořenou mapou jsem vybavil všechna výjezdová vozidla místní jednotky SDH a 

aktualizoval jsem stávající mapu, která je umístěna na stanici HZS JMK Vyškov a určena pro 

první výjezdový vůz. Mapa obce Drnovice je přiložena jako Příloha F této práce. 

 Pokud dojde ke změně zdroje vody pro požární účely, například při periodických 

kontrolách požárních odběrních míst na vodovodní síti, musí se tato změna zanést i do 

mapových podkladů. Pravidelné aktualizace vytvořené mapy musí být proto alespoň jedenkrát 

ročně. 
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9 Zdroje požární vody v systému GPS 

I když jsou mapové podklady výborné, v dnešní době rozmachu výpočetní techniky 

jsou poněkud zastaralé. Je výhodné proto začít s využíváním této techniky i k samotným 

požárním zásahům. Konkrétně mám na mysli využití navigace GPS.   

9.1 Zjednodušený princip GPS 

GPS vznikal v sedmdesátých letech minulého století původně pro vojenské účely 

armády Spojených státu amerických. Cílem byla možnost zjistit aktuální polohu na 

libovolném místě na zemském povrchu pomocí přijímače. V devadesátých letech došlo 

k uvolnění systému pro veřejnost s tím, že signál byl uměle zkreslován a odchylka tak byla 

kolem 20 až 30 metrů. Signál nebyl dostupný na všech místech Země, toto opatření sloužilo 

zvláště kvůli teroristickému zneužití. V roce 2000 byla zrušena tato omezení a civilnímu 

sektoru se dostalo stejných možností jako vojenskému [26].  

Každá družice vysílá informace o své poloze, přesný čas z atomových hodin a dále 

přibližné polohy ostatních družic. Přijímač, který musí mít přímou viditelnost na oblohu, pak 

pro výpočet polohy využívá časového rozdílu mezi okamžikem vyslání a okamžikem přijmutí 

dat. Pokud takto získá a zpracuje data ze tří družic, dokáže určit zeměpisnou šířku a délku. 

Díky ostatním satelitům se výpočet více zpřesňuje [26]. 

Celý systém GPS je možné rozdělit na tři části [26]:  

 kosmickou,  

 řídící (kontrolní)  

 uživatelskou.  

Kosmickou část tvoří 24 nestacionárních satelitů umístěných 20 tisíc kilometrů nad 

zemským povrchem. Každá z těchto družic obsahuje přijímač, vysílač, cesiové atomové 

hodiny a mnoho dalších zařízení, které již pro vlastní určování polohy nejsou potřebné (např. 

detekce výbuchů jaderných zbraní). Přijímač slouží k předávání dat z řídícího střediska na 

Zemi do vnitřního počítače družice. Na základě těchto dat pak koriguje např. svou dráhu. 

Vysílač je určen jednak k zasílání dat zpět do řídících center, ale hlavně k vysílání dat 

uživatelům.  

Řídicí systém má za úkol monitorovat běh družic a v případě problémů tyto řešit. 

Řídicí systémy jsou v devíti pozemních stanicích umístěných podél rovníku.  

Poslední částí je uživatelská, tedy ta, kterou si může každý koupit a používat. Jde 

jednak o klasické přijímače a jednak přijímače zabudované do dalších zařízení (tablety, 

mobilní telefony a další). 
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9.2 Postup vytvoření zdrojů požárních vod do navigace GPS 

K tomu, abych mohl vložit jednotlivé zdroje požárních vod do systému GPS, 

potřeboval jsem přesné zmapování zeměpisné polohy každého tohoto zdroje. Jelikož jsem měl 

již změřeny GPS souřadnice při vytváření mapy (kapitola 7.2), využil jsem toho a měření 

jsem neopakoval. Nyní jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl jak tyto souřadnice zanést 

do navigace GPS. S tímto problémem mi pomohl člen jednotky SDH obce Drnovice a mimo 

jiné i student fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské Technické 

univerzity v Ostravě.  

Spolu jsme prokonzultovali, které informace bych chtěl, aby navigace zobrazovala. 

Samozřejmostí bylo, aby jednotku PO co nejkratší cestou dostala k požadovanému zdroji 

požární vody. Mezi další požadavky patřilo v případě hydrantů jejich umístění (trávník, 

chodník, pozemní komunikace), vydatnost v litrech za minutu, na jakém potrubí jsou osazeny 

(jmenovitá světlost) a zda je předřazeno šoupátko. Při značení zdrojů požární vody v navigaci 

jsem využil značek, které se využívají v grafické příloze dokumentace zdolávání požáru. 

Veškeré tyto informace jsem vložil do přehledné tabulky a k dalšímu zpracování. 

Důležité bylo základní rozdělení zdrojů požární vody (podzemní a nadzemní hydranty, 

požární nádrže a studny). Nyní bylo potřeba pro každý zdroj vody vytvořit txt soubor a v něm 

postupně skript pro tvorbu GPX kódu. Do tohoto skriptu se postupně vkládaly veškeré 

potřebné informace a obrázky. V závěru se ještě txt soubor uložil jako soubor GPX 

s pojmenováním podle jednotlivých druhů zdroje vody. Posléze se pomocí programu 

Poiloader od společnosti Garmin překonvertovaly vytvořené GPX soubory a přiložené BMP 

obrázky na soubory GPI, který již podporují navigace společnosti Garmin. Dále po připojení 

navigace k počítači se vytvořila v kořenovém adresáři navigace složka POI a vytvořené 

soubory GPI se už jen nakopírovaly do tohoto adresáře. Závěrem se ověřila spolehlivost a 

funkčnost navigace Garmin nüvi 1490 (Obrázek 16) v terénu. 
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        Obrázek 16 Navigace Garmin nüvi 1490 

Tyto digitální mapy slouží prozatím jednotce SDH obce Drnovice při zásazích na 

území své obce k rychlejší a přesnější lokalizaci zdrojů požárních vod v blízkosti místa 

mimořádné události. V případě, že navigace GPS selže, členové jednotky mají v záloze 

použití vytvořené mapy (kapitola 8). Ukázka použití navigace GPS u jednotky SDH Drnovice 

je zobrazena jako Příloha E této práce. 

Pokud dojde ke změně zdroje vody pro požární účely, musí se tato změna samozřejmě 

aktualizovat i v navigaci GPS. Například vždy po periodických kontrolách požárních 

odběrních míst na vodovodní síti se výsledky z měření ověří s těmi minulými a v případě 

rozdílů se provede ihned aktualizace.  
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10 Zhodnocení 

Společnost VaK Vyškov zajišťuje v jakékoliv části obce Drnovice pro občany 

dostatečný hydrodynamický tlak dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. [8]. Tento stav je zabezpečen 

pouze do doby odběru vody JPO, kdy se může stát, že tento tlak již nebude dostatečný. 

Hydrodynamická tlaková čára je dána výškou hladiny vody ve vodojemu a odběrem vody 

občany, tudíž jakékoliv zvyšování tlaku v obci není možné a celý distribuční systém je 

gravitační. Z důvodu narušení hydrodynamické tlakové čáry JPO, je vhodné vytipovat několik 

hydrantů v obci, které v případě požárního odběru nebudou mít vliv na potřebu vody pro 

občany. Aby výše zmiňované podmínky splňovaly vytipované hydranty, je důležité 

hydraulické ověření účinnosti všech těchto hydrantů.  

V rámci hydraulického ověřování požárních odběrních míst jsem, před měřením 

vydatnosti hydrantu, odečítal z barometru hydrodynamický tlak ve vodovodní síti. Dále jsem 

se zaměřil na samotnou vydatnost vytipovaných hydrantů a ustálený hydrodynamický tlak 

v síti při odběru vody. Celkově ze 13-ti hydrantů jich 6 splnilo požadavky na průtok a tlak dle 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a Vyhlášky č. 428/2001 

Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích. Další dva hydranty nebyly měřeny 

z důvodu špatného technického stavu, ale po opravě mají předpoklad splnění požadavků na 

požární odběrní místo, protože jsou oba umístěny na potrubí DN 250 mm. Zbylé hydranty 

nejsou vyhovující.  

Na vnějších odběrních místech vnitřních vodovodů Zemědělské společnosti a základní 

školy jsem neměl k dispozici měřicí přístroje společnosti VaK Vyškov, a proto jsem ověřil 

pouze vydatnost jednotlivých hydrantů. V celkovém souhrnu ze tří vytipovaných splnily dva 

požadovanou kapacitu a jeden má předpoklad, že po opravě na vodovodní armatuře, díky 

svému umístění, bude vyhovující.  

Spolehlivá funkčnost požárních odběrních míst na vodovodní síti pro JPO je 

podmíněna nejen hydraulickým ověřováním, ale i pravidelnými intervaly těchto kontrol. 

Z tohoto důvodu je nutnost zavést systém pravidelných provozních kontrol, kde je nutná 

spolupráce obce a vodárenské společnosti. Obec musí dle zákona o PO [18] vydat požární řád 

obce, ve kterém uvede mimo jiné zdroje vody k hašení požárů. Pokud jsou mezi těmito zdroji 

požární vody i hydranty, které jsou osazeny na vodovodu pro veřejnou potřebu, musí se 

zabezpečit jejich trvalá vydatnost a funkčnost. Tohoto stavu lze docílit spoluprácí 

s provozovatelem vodovodní sítě, kdy místní jednotka SDH bude provádět minimálně 1x 

ročně pravidelné provozní kontroly společně s pracovníky vodárenské společnosti. 
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Neméně důležitá je i spolupráce dispečinku vodárenské společnosti a KOPIS, která 

podpoří vzájemnou práci obou výše uvedených subjektů již ve fázi přípravy na mimořádnou 

událost. Dispečeři společnosti Vak Vyškov musí oznamovat, prostřednictvím elektronické 

pošty, KOPIS a na příslušný obecní či městský úřad přerušení dodávky vody do části 

vodovodní sítě dle zákona o vodovodech a kanalizacích [8]. KOPIS tyto informace dále 

předává místně příslušným požárním stanicím pomocí radiostanice, případně mobilního 

telefonu, ale až při jízdě k zásahu. Efektivnější způsob řešení této situace, by bylo přeposlání 

elektronické pošty od vodárenské společnosti místně příslušným stanicím. Obecní úřad 

Drnovice tuto elektronickou poštu již začal přeposílat veliteli místní jednotky SDH. V 

souhrnu JPO na místě mimořádné události pak mají přehled, které hydranty jsou momentálně 

nefunkční. 

Dále jsem se v bakalářské práci zabýval jednotkou HZS JMK ze stanice Vyškov, která 

je typem C1 s minimálním početním stavem 8 příslušníků na jedné směně. Díky tomuto 

početnímu stavu, nejsou schopni v případě požáru zřídit čerpací stanoviště pro doplňování 

vody a tento úkol přenechávají vždy místní jednotce SDH. Je podstatné, aby právě tyto 

jednotky měly přehled o funkčnosti a umístění jednotlivých zdrojů vody a zejména hydrantů 

na veřejném vodovodu v obci. Může nastat situace, že jednotka SDH nebude mít dostatečný 

přehled o zdrojích požárních vod, a proto je důležité, aby jednotky HZS měly povědomí o 

těchto zdrojích. Velitelé z požární stanice Vyškov doplnili Příkaz k výjezdu právě o 

zmiňované zdroje vody pro požární účely, bohužel již 10 let tento příkaz nebyl aktualizován a 

v dnešní době je značně zastaralý. Po mém průzkumu a hydraulickém ověřování vnějších 

odběrních míst na veřejném vodovodu v obci Drnovice jsem provedl revizi a úpravu Příkazu 

k výjezdu. Nyní se celý příkaz tiskne na jednu stranu A4 místo původních dvou díky 

vynechání zrušených či nepotřebných hydrantů. Kvůli rozvoji informačních technologií u 

HZS je nutno ještě vyřešit formátování písma. Původní a nový Příkaz k výjezdu do obce 

Drnovice je uveden v Příloze B této práce. Přínosem do budoucna by bylo, aby se současně 

s Příkazem k výjezdu tiskla i mapa obce či její části, kde došlo k mimořádné události, 

s vyznačenými zdroji požární vody. 

Nejdůležitějším prvkem k účinnému nalezení zdrojů požární vody v obci jsou mapové 

podklady. Jelikož jednotka SDH obce Drnovice dosud používala pouze seznam hydrantů 

(Příloha C této práce) a při mém terénním průzkumu jsem tento seznam shledal 

nedostatečným, bylo nutné vytvořit mapu. Tu jsem vytvořil ve spolupráci s příslušníkem HZS 

JMK. Využil jsem GIS, ve kterém již měl příslušník mapu obce zaznamenanou, a společně 

jsme do této mapy vložili vrstvu zdrojů vod pro požární účely v obci Drnovice. Vytvořenou 
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mapou jsem vybavil všechna výjezdová vozidla místní jednotky SDH a aktualizoval jsem 

mapu stávající (dosud byla bez zdrojů požární vody), která je umístěna na stanici HZS JMK 

Vyškov určena pro první výjezdový vůz. Mapa obce Drnovice je přiložena jako Příloha F této 

práce. 

 Jednotka SDH obce Drnovice vlastní navigaci GPS, kterou používá při výjezdech 

k mimořádným událostem. Za dva roky používání se velmi osvědčila, a tak mě napadlo vložit 

do ní vrstvu se zdroji požární vody v obci. S tímto problémem mi pomohl člen jednotky SDH 

obce Drnovice a také student fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské 

Technické univerzity v Ostravě. Společně se nám podařilo zahrnout zdroje požárních vod do 

navigace GPS od společnosti Garmin, ukázka použití navigace je v Příloze F této práce.  

Dnes při hledání zdrojů požárních vod v obci používá jednotka SDH výhradně 

navigaci GPS, jako rezerva slouží přehledné zalaminované mapy v mobilní požární technice. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení stávajícího výběru požárních odběrních míst 

na vodovodech pro veřejnou potřebu a navrhnout nové způsoby spolupráce mezi vodárenskou 

společností a JPO za účelem spolehlivosti požárních odběrních míst na vodovodní a tím i 

zvýšení požární bezpečnosti objektů. 

V úvodu mé práce jsem se zabýval obecně distribučními systémy vodovodů pro 

veřejnou potřebu a možnými požárními odběrními místy, které lze umístit na vodovodní síť. 

Po teoretickém rozboru jsem charakterizoval obec Drnovice, na kterou zaměřuji celou 

svoji práci. Zabýval jsem se vnějšími požárními odběrními místy umístěnými na veřejném 

vodovodní sítí v obci a vnitřních vodovodech Zemědělské společnosti a základní školy. 

Během silných mrazů se nelze spolehnout na funkčnost hydrantů, proto jsou v práci uvedeny i 

záložní zdroje požární vody v obci. Po provedeném průzkumu všech hydrantů v obci jsem 

zjistil nedostatečné značení pomocí orientačních tabulek a umístění v terénu.  

K požárnímu odběru vody JPO nepotřebují všechny hydranty umístěné na 

vodovodním řádu, ale pouze ty strategicky správně umístěné a dostatečně vydatné. Po 

konzultaci se společností VaK Vyškov, velitelem jednotky SDH obce Drnovice a velitelem 

družstva HZS JMK požární stanice ve Vyškově jsme společně vytipovali hydranty, na kterých 

jsem následně s pracovníky společnosti VaK Vyškov provedl ověření hydraulické účinnosti a 

zároveň objevil nedostatky několika hydrantů.  

K funkčnosti požárních odběrních míst na vodovodní síti je důležitá pravidelná 

provozní kontrola, v bakalářské práci jsem uvedl několik možností, jak ji lze docílit. Ke 

správnému a rychlému nalezení zdrojů požárních vod v obci Drnovice jsem vytvořil tištěnou a 

zalaminovanou mapu. Při cestě k mimořádným událostem slouží jednotce SDH obce 

Drnovice navigace GPS, v rámci práce jsem vytvořil funkční vrstvu zdrojů požárních vod 

právě do této navigace.  

 Samotná spolupráce mezi vodárenskou společností, obcí a KOPIS je velice významná. 

Navzájem se informují o důležitých skutečnostech a předejdou tak zbytečným škodám na 

straně vodárenské společnosti a nedostatku vody na straně JPO.  

Výsledky obsažené v bakalářské práci jsou přínosem pro jednotku SDH obce 

Drnovice, která již začala používat vytvořenou mapu a navigaci GPS při hledání požární vody 

na území obce a stanice HZS JMK Vyškov se tak může spolehnout na znalost místní 

dobrovolné jednotky. Dále pro KOPIS, které bude mít přehled o odstávkách vody na veřejné 

vodovodní síti a tuto informaci poskytne místně příslušné požární stanici. Dispečink 
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vodárenské společnosti VaK Vyškov při zjištění vyššího odběru v síti má nejdříve možnost si 

telefonicky ověřit, zda v dané lokalitě neprobíhá požární zásah a až na základě zjištěných 

informací vyšle na místo havarijní pohotovostní službu.  

 Do budoucna by bylo vhodné při modernizaci vodovodní sítě spolupracovat s JPO a 

instalovat vyšší počet nadzemních hydrantů. Dále by bylo vhodné vytvořit pružnou databázi, 

kde by byly veškeré výsledky z hydraulického ověřování požárních odběrních míst 

zapisovány a JPO by tak o těchto místech měly přehled. V neposlední řadě je důležité začít 

používat na mobilní požární technice přenosné počítače či tablety s navigací, která obsahuje 

informace o zdrojích požární vody a tyto pravidelně, nejméně 1x za rok, aktualizovat.  
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CAS cisternová automobilová stříkačka 

DA dopravní automobil 

DN jmenovitá světlost potrubí v mm 

GIS geografický informační systém 

GPS globální polohový sytém 

HZS hasičský záchranný sbor 

IZS integrovaný záchranný systém 

JMK Jihomoravský kraj 

JPO  jednotka požární ochrany 

JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KOPIS krajské operační a informační středisko 

PBZ požárně bezpečnostní zařízení 

PO požární ochrana 

RZA rychlý zásahový automobil 

SDH sbor dobrovolných hasičů 

VaK Vodovody a kanalizace 
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Příloha A Výtah z ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

Tabulka 1 Největší vzdálenosti vnějších odběrních míst [11] 

Číslo 

položky 

Druh objektu a jeho mezní plocha 

požárního úseku S v m
2
 

Hydrant
4
 

Výtokový 

stojan 
Plnící místo 

Od objektu / mezi sebou, v metrech
3
 

1 

Rodinné domy do zastavěné plochy S 

≤ 200 a nevýrobní objekty (kromě 

skladů) do plochy S
1
 ≤ 120 

200 / 400 

(300 / 500) 
600 / 1 200 3 000 / 6 000 

2 

Nevýrobní objekty o ploše 120 ˂ S
1
 ≤ 

1 000; výrobní objekty a sklady do 

plochy S
1
 ≤ 500; čerpací stanice 

kapalných a zkapalněných plynných 

pohonných hmot 

150 / 300 

(300 / 500) 
600 / 1 200 2 500 / 5 000 

3 

Nevýrobní objekty o ploše 1 000 ˂ S
1
 

≤ 2 000; Výrobní objekty a sklady o 

ploše 500 ˂ S
1
 ≤ 1 500; otevřená 

technologická zařízení do plochy S
1
 

≤ 1 500; 

150 / 300 

(250 / 450) 
500 / 4 000 2 000 / 4 000 

4 

Nevýrobní objekty o ploše S
1
 ˃         

2 000; Výrobní objekty, sklady a 

otevřená technologická zařízení o 

ploše S
1
 ˃ 1 500 

100 / 200 

(300 / 350) 
400 / 800 1 500 / 3 000 

5 

Objekty s vysokým požárním 

zatížením
2
 (p ˃ 120 kg.m

-2
) a 

současně s plochou S
1
 ≥ 2500 

100 / 200 

(200 / 350) 
300 / 600 1 000 / 2 000 

1
 Plocha S v m

2
 představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních úseků je dána součtem 

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

3
 Bez dalšího průkazu (např. analýzou zdolávání požáru) nesmí být u dispozičně rozlehlých 

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

zatížení, více než 600 m. 
4
 Hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru   

 

 

 



2 

 

Tabulka 2 Hodnoty nejmenší dimenze potrubí a odběru vody [11] 

Číslo 

položky 

Druh objektu a jeho mezní 

plocha požárního úseku 

S v m
2
 

 

Potrubí 

DN 

v mm 

 

Odběr Q (l.s
-1

) 

pro 

v = 0,8 m.s
-1

 

(doporučená 

rychlost) 

Odběr Q (l.s
-1

) 

pro 

v = 1,5 m.s
-1

 

(s požárním 

čerpadlem)
 3

 

1 

Rodinné domy do zastavěné 

plochy S ≤ 200 a nevýrobní 

objekty (kromě skladů) do 

plochy S
1 

≤ 120 

80 4 7,5 

2 

Nevýrobní objekty o ploše 

120 < S
1
 ≤ 1 000; výrobní 

objekty a sklady do plochy 

S
1
 ≤ 500; čerpací stanice 

kapalných a zkapalněných 

plynných pohonných hmot 

100 6 12 

3 

Výrobní objekty a sklady o 

ploše 500 < S
1
 ≤ 1 500; 

otevřená technologická 

zařízení o ploše S
1
 ≤ 1 500 

125 9,5 18 

4 

Nevýrobní objekty o ploše 

S
1
 > 2 000; výrobní 

objekty, sklady a otevřená 

technologická zařízení 

o ploše S
1
 > 1 500 

150 14 25 

5 

Objekty s vysokým 

požárním zatížením
2
 

(p> 120 kg.m
-2

) a současně 

s plochou S
1
 > 2 500 

200 25 40 

1
 Plocha S v m

2
 představuje plochu požárního úseku (u více požárních úseků je dána součtem 

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

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

rychlost proudění vody v potrubí (v = 0,8 m.s
-1

) až na hodnotu v = 2,5 m.s
-1

, aby se zabránilo 

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

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

. 
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Příloha B        Aktualizace Příkazu k výjezdu 

1. Původní Příkaz k výjezdu 
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2. Nový Příkaz k výjezdu 
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Příloha C      Původní značení hydrantů v obci Drnovice 

Žleb – Frédy: 

H 1  č. 433/411  Huláková / Gábr  H/  

H 2  č. 359   Kolář (naproti)  H/   

H 4  č. 352   Orálek    H/   

H 5  č. 320/335  u čerpačky v zahradě  H/   

H 14     Burian B.  křižovatka  H/š   

H 19  č. 596   Vémola   H/    

H 24  č. 377   Frýdek    H/š 

H 94     Nákupní středisko  H/š 

H 93  č. 108   Fiala – park   H/ 

Ulička: 

H 37  č. 110   Obchod Alán – u vrat  H/š 

H 35  č. 85   Januš u okna   H/š 

H 34  č. 81/82  Bastl pálenice   H/š 

H 33  č. 66   Fiala – švec   H/ 

     Vaškeba – Mlýn   

Vrch: 

H 87 b  č. 24   Kropáč    H/š 

H 83 a  č. 399   Staník    H/š 

H 82  č. 60   Liška, Navrátil  H/ 

H 80  č. 35   Račanský   H/š 

H 68  č. 441   Zastávka Vrch   H/š 

H 68 a  č. 373   Bébar    H/š 

H 67  č. 256   Zachoval   H/š 

H 77  č. 126   Farkaš    H/ 

H 115  č.   Sýkora    H/ 

Přídanky: 

H 75 D  č. 637   Burian B.   H/ 
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H 75 e  č. 638   Novák P.   H/š 

H 75 f  č. 697   Gottvald J.   H/š 

H 75 c  č. 687   Dvořák   H/š 

H 75 h  č. 669   Adamec, Plhal   H/š 

H 75 i  č. 656   Zabloudil 

H 75  č. 421   Novák    H/š 

Trávníky: 

H 88 b  č.   Křetínský, Hrdinka  H/ 

H 105 a č. 118   Bébarová K.   H/ 

H 105 b č. 385   Konšel 

H 115  č. 393   Sýkora, Plhal J.  H/š 

H 114  č. 442/459  Rogožan, Tauš  H/ 

Ulička – Dombas: 

H 99  č. 636   Kumrová   H/ 

H 107  č.    zahrada za potokem  H/š 

H 109  č.   Špaček    H/ 

H 111  č.    Kaňa    H/ 

H 112  č.   Dvorský, Monat  H/š 

H 112 b č. 492       H/š 

Náves: 

     Kulturní dům   H/š 

H 192 b    Mateřská škola  H/š 

     Hřiště zadní    

H 436     Strav. pavilon – škola H/š 

H 42  č. 276   Brtníček   H/ 

H 43     Dolní křižovatka  H/ 

H 46     Daněk    H/š 

H 48     Horní křižovatka  H/š 
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Zákostelí: 

H 44 a  č. 357   Kaláb – levé okno  H/š 

H 44 b  č. 3   Vítek    H/š 

H 44 c  č. 332   Králíčková   H/š 

H 55  č. 429   Hudec    

H 59     Lesní správa 

Zemědělské družstvo: 

     PHM    H/ 

     Stáj    H/ 
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Příloha D   Ověřování hydraulické účinnosti požárních odběrních míst 

1. Vnější odběrní místa na veřejném vodovodu 

 

 

Obrázek 1 Barometr 

 

 

 

Obrázek 2 Vodoměr Floastar M 50 
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2. Vnější odběrní místa na vnitřním vodovodu 

 

Obrázek 3 Měření pomocí CAS 
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Příloha E        Ukázka použití navigace GPS 

Po zapnutí navigace GPS máme k dispozici ZOBRAZIT MAPU a KAM VÉST. 

Pokud zvolíme zobrazit mapu, můžeme si prohlédnout umístění všech zdrojů požární vody 

v obci Drnovice. Ovšem pro nejrychlejší nastavení k požadovanému zdroji vody zvolíme 

KAM VÉST (Obrázek 1). 

 

Obrázek 1 Úvodní nabídka 

V další nabídce sjedeme pomocí šipky dolů a volíme ikonu DOPLŇKY (Obrázek 2). 

 

Obrázek 2 Druhá nabídka 
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Nyní máme k dispozici UŽIVATELSKÉ BODY zájmu a ty zvolíme (Obrázek 3) 

 

Obrázek 3 Ikona uživatelské body zájmu 

V této chvíli se nám zobrazily jednotlivé zdroje požární vody dosud uložené 

v navigaci GPS. Z výběru si můžeme odfiltrovat nadzemní hydranty, otevřené požární nádrže, 

podzemní hydranty, podzemní požární nádrže, a požární studny. Pokud nám nezáleží na zdroji 

požární vody, zvolíme ikonu kategorie – vše (Obrázek 4). 

 

Obrázek 4 Kategorie zdrojů požární vody 
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Následně se nám seřadily všechny zdroje požární vody od nejbližšího 

k nejvzdálenějšímu. Pokud se rozhodneme, že chceme použít například hydrant Vrch hasičská 

zbrojnice, klikneme na tuto ikonu (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 Veškeré zdroje požární vody 

Nyní se nám zobrazí veškeré informace o tomto hydrantu. Výstražná informace 

vzdálenosti 60 metrů znamená, že nás navigace upozorní při přiblížení na 60 metrů 

k hydrantu. Umístění hydrantu je v trávníku, vydatnost 580 litrů za minutu, umístění na 

potrubí DN 100 mm a hydrantu je předřazeno šoupátko. Kliknutí na ikonu JET nás navigace 

začne navádět k požadovanému hydrantu (Obrázek 6) 

 

 

Obrázek 6 Informace o hydrantu 
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Na závěr nás navigace vede k požadovanému hydrantu. Pokud mineme další zdroj 

vody, který jsme si nezvolili, jsme na toto upozorněni pípnutím. Po přijetí do cíle nás 

navigace na tuto skutečnost upozorní opět krátkým pípnutím. Ukázka části cesty je zobrazena 

na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 Průběh cesty ke zdroji vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


