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nstržm. Bc. Petr Žďárský 
 
Opatření proti „suchu“, s důrazem na nedostatek hasební vody  
 
Anotace  
 
Studie se zabývá nebezpečným přírodním jevem, obecně označovaným jako „sucho“. 
Poukazuje na negativa, s tímto fenoménem spojené, jakými je zejména nedostatek pitné  
a užitkové vody, ale pak zejména problematiku požárních nádrží, nedostatku vody pro 
hasební studie. Studie analyzuje dostupná data o možných opatřeních. Řeč je o efektivnějším 
využití šedé vody, o stavebních úpravách a jímání dešťové vody. Celý dokument je zaměřen 
na území České republiky, přesto že v dnešní době Česko suchem ve většině částí roku 
netrpí. Ale světový trend a související prognózy naznačují, že nedostatek vody může být 
vbrzku problémem celého světa. 
 
Klíčová slova  
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Summary 
 
Measures against „Drought“ and the Czech Republic 
 
The study deals with a natural phenomenon, commonly referred to as "drought". It points to 
negatives, connected with this phenomenon, such as the lack of drinking and service water, 
but especially the problem of fire tanks, lack of water for fire fighting. The study analyzes 
available data on possible measures. It is more concentrated on more efficient use of so 
called „gray water“, building modifications and collecting of the rainwater. The entire 
document focuses on the territory of the Czech Republic, despite the fact that today the 
Czech Republic is not suffering from drought in most parts of the year. But the world trend 
and related forecasts suggest that water shortages can be a problem around the world in the 
near future. 
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Úvod 
 

Předkládaná studie se věnuje problematice, kterou je možné označit zároveň za velmi 
významnou, zároveň za relativně málo komunikovanou. Je spojená s ne příliš pozitivní 
klimatickou změnou, kterou je sucho. Řada studií z poslední doby signalizují rostoucí riziko 
výskytu sucha ve střední Evropě (zejména v letních měsících), které je v posledních letech 
pravděpodobně nejvyšší za posledních 130 let. Na území České Republiky postupně dochází 
k úbytku vody v půdě. 

S obdobím sucha je spjato zvýšené riziko vzniku požárů lesních a polních porostů, při 
kterých jsou kladeny vysoké požadavky na síly a prostředky jednotek požární ochrany, 
především na zásobování vodou pro hasební zásah jednotek požární ochrany. Z tohoto 
důvodu je část první kapitoly věnována také teorii hoření a zásobování vodou pro hašení při 
mimořádných událostech. 

První část teoretické části studie je zaměřena na představení daného tématu. 
Vymezuji zde základní pojmy. Zaměřuji se na sucho, jako na bezpečnostní výzvu. Snažím se 
ho popsat z několika hledisek a dále se více zaměřuji na sucho hydrologické. Vysvětluji, co 
jsou to vodní díla, mapuji vysychání toků. Dále přecházím k teorii hoření, abych poukázal 
především na nutnost včasného zásahu. Účinnost hasebních prací je závislá na čase jejich 
nasazení. Čím déle trvá doprava hasební látky na místo zásahu, tím se zvyšuje 
pravděpodobnost větších škod na životech, zdraví, či majetku.  

V další části se věnuji právním předpisům týkajících se vody především jako hasivu. 
V tomto duchu studie pokračuje. Zabývám se zásobováním vody pro hašení při mimořádných 
událostech. Věnuji se zdrojům požární vody, nadzemní a podzemní hydrantové síti, 
přirozeným a umělým vodním nádržím, nádržím určeným pro vodu k hašení ve stavebních 
objektech a využití šedé vody. Jako příklad hašení šedou vodou uvádím zásobník požární 
vody pro stabilní hasicí zařízení v Hotelu Panorama. Přesto, že mám jako příslušník 
Hasičského záchranného sboru přístup k dokumentaci zdolávání požáru pro danou budovu, 
jako zdroj informací jsem zvolil veřejně přístupná data, abych nemusel vyřizovat povolení pro 
zveřejnění. 

V praktické části jsem se zaměřil především na tématiku požárních nádrží a zdrojů 
požární vody. Rozhodl jsem se sumarizovat data jak z veřejně dostupných zdrojů, tak  
z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
anebo přímo rozhovory s odborníky a dotčenými osobami. Pro získání dat z Ministerstva 
vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru jsem musel vypracovat žádost 
o získání statistických dat. Z těchto statistických dat jsem dále vycházel při zkoumání četnosti 
požárů v sušších měsících a způsob dopravy vody na místa zásahu. 

Rozhovory jsem vedl se čtyřmi odborníky, s panem kpt. Ing. Marek Cochlarem, 
panem Františkem Matějskou, Kpt. Ing. Ondřejem Valčíkem a Lucií jirkovskou. Rozhovor 
s panem Cochlarem byl veden především na téma kvality vody v požárních nádržích ve 
vztahu k požární technice. Pan František Matějka je obyvatelem jedné Šumavské obce, kde 
se požární nádrž nachází v těsné blízkosti jeho domu. Pan Matějka je zároveň členem místní 
jednotky sboru dobrovolných hasičů a tak náš rozhovor nebyl jen o životě v blízkosti 
neudržované požární nádrže, ale také o reálném využití a taktice hašení v obci. Rozhovor 
s panem Kpt. Ing. Ondřejem Valčíkem byl o právech a povinnostech vlastníku, nebo uživatelů 
požárních nádrží. S paní por. Mgr. Lucií Nims, DiS o zkušenostech z operačního  
a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. 
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Tyto rozhovory zásadně změnili můj pohled na celou problematiku a jsou to důležité 
kapitoly mé studie. Na základě těchto rozhovorů a veřejně, či neveřejně dostupných dat jsem 
vypracoval závěr, ve kterém se mimo jiné věnuji 2 hypotézám na dané téma. 

 
Hypotéza č. 1: Téma nedostatku „hasební vody“ zůstává, i v kontextu dalších opatření 

proti „suchu“ v rámci České republiky na okraji zájmu (ať už se to týká vládních dokumentů, 
investic, mediální pozornosti či obecného diskursu). 
 

Hypotéza č. 2: Efektivní řešení problému možného nedostatku „hasební vody“ je 
možné řešit pouze v součinnosti mezi hasiči, obcemi a soukromými firmami. 
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Vymezení základních pojmů a právních předpisů 
 

Problematika zabývající se obdobím sucha, kdy je zvýšeno riziko vzniku požáru je 
uvedena v mnoha právních předpisech a odborných publikacích. K získání základních znalostí 
do uvedené problematiky je nutné vymezit základní pojmy a právní předpisy.  

 
Sucho jako bezpečnostní výzva 

 
„Klimatická změna s sebou přináší 2 extrémní hydrologické jevy – povodně a sucho. 

Zásadním problémem je, že problematiku sucha na rozdíl od povodní v České republice nikdo 
v minulosti neřešil. Jsme tak neskutečně tlačeni časem.“1 

Česká republika patří mezi evropské státy, které mají velmi omezené množství 
zdrojů vody na jednoho obyvatele. Je potřeba se na sucho připravit ve všech směrech a to 
může být velice nákladné.2 

 
Povodně 

 
Mezi jednu z krizových situací, které jsou způsobeny přírodními vlivy, v našich 

podmínkách zaujímají významné místo povodně. Povodně velkého charakteru patří 
k nejčastěji se vyskytujícím přírodním katastrofám a způsobují obrovské škody jak materiální 
tak na lidských životech. Výskyt povodní je značně nepravidelný. Podle historických 
hydrologických záznamů byly povodně velikého charakteru poměrně časté ve druhé polovině 
19. století. Pak jejich výskyt pozvolna ustával. Druhá polovina 20. století byla na výskyt 
velkých regionálních povodní již prakticky chudá. Ke konci století došlo na území České 
republiky k několika ničivým povodním, včetně povodně v červenci 1997, která byla svým 
rozsahem a důsledky největší povodní 20. století.3 

Velikost povodně a její doba trvání se odvíjí především:  
 

 velikosti povodí (větší povodí mívá větší specifický odtok a tím menší povodně); 

 tvaru povodí (menší povodně bývají na řekách s protáhlým povodím); 

 intenzitě a době trvání deště (pro vznik povodní mají větší význam přívalové deště); 

 propustnosti půdy (propustnější půda lépe infiltruje vodu ze srážek a zmenšuje 
povrchový odtok);  

 na rozsahu a druhu porostu v povodí (hustá vegetace zadržuje více vody intercepcí). 
 

Velikost povodně je taktéž ovlivněna velikostí zátopového území, které umožňuje 
rozlití povodňové vlny na území mimo vodní tok a zmenšuje tak vodní stav, nebo přítomností 
přirozených či umělých nádrží, které vyrovnávají průtok zadržením vody. Jednoduché 

                                            
1 Ministerstvo životního prostředí v boji se suchem. Ministerstvo životního prostředí, 9. VI. 2016. 
https://www.mzp.cz/cz/news_160609_TK_sucho 
2 Ministerstvo životního prostředí v boji se suchem. Ministerstvo životního prostředí, 9. VI. 2016. 
https://www.mzp.cz/cz/news_160609_TK_sucho 
3 KUBÁT, Jan. Problematika v předpovědní a hlásné povodňové službě. In: Počasí: Krizové situace způsobené 
přírodními vlivy. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. s. 29-35. ISBN 80-7212-189-8.  
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povodně mají jen jedno maximum a trvají obvykle krátce (několik hodin), složité povodně 
jsou delší (trvají několik dní až týdnů) a mohou mít několik maxim.4 

Na intenzitu a extenzitu rizik spojených s povodněmi má významný vliv stupeň  
a charakter povodně. Mezitím co stupeň povodně je odvozený od objemového průtoku vody 
neboli výše hladiny toku, charakter povodně se odvíjí od geografického charakteru toku  
a krajiny v okolí. Stupeň a charakter povodně mají veliký vliv na rizika vzniklá povodní  
v souvislosti s geografickým složením a konkrétní podobou osídlení záplavových území. 

V horských a podhorských oblastech má povodeň rychlejší průběh. Rychle tekoucí 
voda v údolích podemílá a strhává skoro vše, co jí stojí v jejím toku. Ničivá schopnost 
povodně je větší, zasažená plocha území naopak menší. 

V nížinných oblastech se voda rozlévá do větší plochy, kde zůstává delší dobu a pouze 
pomalu odtéká. Území zasažené povodní je více a delší dobu zaplavené a podmáčené, a však 
ničivá síla povodně je menší.5 

 
Sucho 

 
Sucho je přírodní výzvou, která ovlivňuje společnost, nejen v České republice, stále 

intenzivněji. Sucho je unikátní v tom, že se může vyskytovat ve všech podnebných pásech  
a všech nadmořských výškách.6  

„Sucho – velmi neurčitý, avšak v meteorologii často užívaný pojem, znamenající 
v zásadě nedostatek vody v půdě, rostlinách nebo i v atmosféře. Jednotná kritéria 
pro kvantitativní vymezení sucha neexistují s ohledem na rozmanitá hlediska meteorologická, 
hydrologická, zemědělská, bioklimatologická a celou řadu dalších i s ohledem na škody 
v různých oblastech národního hospodářství. Kvantitativní vymezení stupně abnormality 
daného sucha pomocí různých klimatologických indexů a jeho srovnání s předcházejícími 
případy (např. zda jde o případ sucha opakující se v průměru jednou za n-let apod.) se 
pravděpodobně nikdy objektivně nepodaří zjistit pro složitost vzájemného působení 
meteorologických, hydropedologických, agrotechnických a dalších faktorů. K hodnocení 
a chápání sucha v celozemském měřítku značně přispěla Köppenova klasifikace podnebí 
(1900). Z dalších schémat četných klasifikací od té doby navržených zasluhuje zvláštní zmínku 
Thornthwaiteova klasifikace podnebí (1947), ve které se rozlišují tři hlavní druhy sucha: 
a) stálé sucho nejsušších klimatických pásem; b) sezónní sucho některých klimatických pásem 

                                            
4 CHÁBERA, Stanislav; KÖSSL, Roman. Základy fyzické geografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. 
5 REKTOŘÍK, Jaroslav; ŠELEŠOVSKÝ, Jan; BAKOŠ, Eduard. Metodika synergického oceňování území, které může 
být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze území prostorově vymezit (referáty ze 
semináře konaného dne 23. listopadu 2006 ve Smilovicích). Masarykova univerzita v Brně; Ministerstvo financí 
České republiky, s. 101.  
https://www.researchgate.net/publication/40377327_Metodika_synergickeho_ocenovani_uzemi_ktere_muze
_byt_zasazeno_mimoradnou_udalosti_velkeho_rozsahu_v_pripadech_kdy_lze_uzemi_prostorove_vymezit_ref
eraty_ze_seminare_konaneho_dne_23112006_ve_Smilovicich  
6 TRNKA, Miroslav; SEMERÁDOVÁ, Daniela; EITZINGER, Josef; DUBROVSKÝ, Martin; WILHITE, Donald; SVOBODA, 
Mark; HAYES, Michael; ŽALUD, Zdeněk. Selected Methods of Drought Evaluation in South Moravia and 
Northern Austria. Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. 
http://www.ufa.cas.cz/dub/crop/trnka2003blava.pdf 
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a v oblastech monzunového podnebí; c) nahodilé sucho v důsledku nepravidelných 
a proměnlivých četností a intenzit výskytu srážek.“7 

 
Hydrologické sucho 

 
„Sucho hydrologické – sucho definované pro povrchové toky určitým počtem za sebou 

jdoucích dní, týdnů, měsíců i roků s výskytem relativně velmi nízkých průtoků vzhledem 
k dlouhodobým měsíčním či ročním normálům. Sucho hydrologické se vyskytuje zpravidla 
ke konci déle trvajícího období sucha, ve kterém nepadaly kapalné ani smíšené srážky. 
Obdobných kritérií lze použít i pro stavy hladin podzemních vod a vydatnosti pramenů. Sucho 
hydrologické se často vlivem retardačních účinků vyskytuje i v době, kdy již meteorologické 
sucho dávno odeznělo. Naopak při výskytu meteorologického sucha se ještě vůbec nemusí 
projevovat sucho hydrologické.“ 8 
 

Ilustrace č. 1: „Nasycení půdy vodou“ optikou Ústavu výzkumu globální změny 
Akademie věd České republiky (rok 2013). 
 

 
 

Vodní dílo 
 

Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému 
usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání  
s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným 
účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména: 

 
a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže;  

                                            
7 SOBÍŠEK, Bořivoj. Meteorologický slovník výkladový & terminologický. Praha: Ministerstvo životního prostředí 
České republiky, 1993. ISBN 80-85368-45-5, s. 310. 
8 SOBÍŠEK, Bořivoj. Meteorologický slovník výkladový & terminologický. Praha: Ministerstvo životního prostředí 
České republiky, 1993. ISBN 80-85368-45-5, s. 310. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXkN3_nP3ZAhUMyaQKHQ9OAA0QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.intersucho.cz%2Fcz%2Fo-suchu%2Fjak-sucho-monitorujeme%2F&psig=AOvVaw0ANSPaZ8rk5E4BqpLkzkov&ust=1521715185791496
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b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků; 
c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních 

stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních 
vod před jejich vypouštěním do kanalizací;  

d) stavby na ochranu před povodněmi; 
e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků; 
f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich 

březích; 
g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu; 
h) stavby odkališť; 
i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod; 
j) studny; 
k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; 
l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému.9  

 
Vodohospodářské úpravy jsou zemní práce a změny terénu v přirozených korytech 

vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená koryta 
vodních toků a které jsou nezbytné k zajištění funkcí vodních toků.10  

Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují zejména jednoduchá zařízení mimo 
koryta vodních toků na pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k jejich ochraně před 
škodlivými účinky povrchových nebo podzemních vod, vodohospodářské úpravy, 
bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí, vnitřní vodovody a vnitřní kanalizace, 
vodovodní a kanalizační přípojky, průzkumné hydrogeologické vrty, pokud neslouží k odběru 
podzemní vody, další zařízení vybudovaná v rámci geologických prací a vrty k využívání 
energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru 
podzemních vod.11  

V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní 
úřad.12 

 
Vysychání toků 

 
Vysychání toku lze charakterizovat jako úplné vymizení povrchového průtoku koryta 

toku (mohou zbývat jen izolované tůně bez propojení s povrchovým tokem). Jestliže 
vysychání toku nastane na delším úseku po delší dobu (dny až měsíce), má širokospektrální 
dopad na ekologický stav toku a i na chemické vlastnosti vody. 
 

                                            
9 Viz § 55, odst. 1, písm. a) až l) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění. 
10 Viz § 55, odst. 2, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. 
11 Viz § 55, odst. 3, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. 
12 Viz § 55, odst. 4, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. 
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Ilustrace č. 2: Perspektiva vysychání toků v rámci povodí Vltavy, prognóza pro rok 
2100. Intenzita barev se týká závažnosti tohoto jevu.13 

 

 
 

Dalším důležitým negativním dopadem vyschnutí toku je narušení jeho funkce a to 
jako významného krajinného prvku, protože toky mají funkci biokoridorů. To má za dopad na 
zvýšení fragmentace říční sítě a degradaci jejích funkcí v krajině. 

Průtoky větších toků spadají do podmínek kulturní krajiny a do značné míry jsou 
závislé na vodnosti toků nižších řádů. Říční síť v České republice do značné míry odráží stav 
krajiny jako celku. Při znalosti konkrétní míry rizika vyschnutí menších toků je důležité 
přinejmenším pro management vodního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody.14 

 
Teorie hoření  

 
Hoření je každá chemická reakce, která je doprovázena uvolňováním energie ve 

formě tepla a světla za současného vývinu zplodin hoření. 
Z toho vyplývá, že hoření nemusí být pouze slučovací reakcí (slučování s oxidačním 

prostředkem – oxidace), ale i reakcí rozkladnou = výbuch.15 
Aby mohlo hoření probíhat je nutná přítomnost tří základních prvků hoření: 
 

                                            
13 RIEDER, Mark. Vodohospodářský ústav Tomáše Garrigue Masaryka, powerpointová prezentace pro potřeby 
Policejní akademie České republiky (přednáška v rámci předmětu „Bezpečnostní politika a její formulování), 
2016. 
HORÁKOVÁ, Petra. Mark Rieder: Pesimistický scénář: vyschlé české řeky. iHned.cz, 28. V. 2013.  
https://archiv.ihned.cz/c1-59955220-pesimisticky-scenar-vyschle-ceske-reky 
14 ZAHRÁDKOVÁ, Světlana; Ondřej HÁJEK; Pavel TREML; Petr PAŘIL; Michal STRAKA; Denisa NĚMEJCOVÁ; 
Marek POLÁŠEK a Pavel ONDRÁČEK. Hodnocení rizika vysychání drobných vodních toků v České republice 2018. 
Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 10. XII. 2015. ISSN 1805-6555.  
http://www.vtei.cz/2015/12/hodnoceni-rizika-vysychani-drobnych-vodnich-toku-v-ceske-republice/  
15 VĚŽNÍKOVÁ, Hana. Výbuch a hoření. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava; Fakulta 
bezpečnostního inženýrství. 
https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/U3V/cs/materialy/02K-Horeni-a-vybuch.pdf 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
nstržm. Bc. Petr Žďárský, Opatření proti „suchu“, s důrazem na nedostatek hasební vody (2019_C_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

9 

 hořlavá látka – látky v pevném, kapalném a plynném skupenství, které za určitých 
podmínek a podílí se na rozvoji hoření; 

 oxidační činidlo – nejčastěji vzdušný kyslík, ale patří sem i látky, které kyslík uvolňují, 
(chlor, některé kyseliny); 

 iniciační zdroj – plamen, jiskra, zdroje vzniklé přeměnou jiné energie na tepelnou 
(mechanická, chemická, světelná nebo elektrická energie). 
 
Tyto tři prvky tvoří tzv. trojúhelník hoření. Pokud jeden z prvků chybí nelze dojít 

k požáru. Oxidační činidlo (vzduch) a hořlavé látky nelze téměř nikdy vyloučit.16 
 
Ilustrace č. 3: Trojúhelník hoření.17 
 

 
 
Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo 

zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí  
a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 
bezprostředně ohroženy". Za požár ve smyslu uvedené definice se také považují výbuchy 
směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem.18  
 

                                            
16 Proces hoření. Guard 7. https://www.guard7.cz/lex-po/lexikon-po/proces-horeni 
17 URBÁNEK, Tomáš. Studium možností modifikace izolantů na bázi přírodních vláken pro zlepšení jejich reakce 
na oheň (bakalářská práce). Vysoké učení technické v Brně. Brno, 2017. 
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/69112/38441.pdf 
18 Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
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Ilustrace č. 4: Fáze požáru.19 
 

 
 

Požár v uzavřených prostorách mívá 4 fáze průběhu:  
 

 vznik požáru; 

 rozvoj požáru; 

 plně rozvinutý požár; 

 dohořívání. 
 

Nejúčinnější je provedení protipožárního zásahu v první anebo druhé fázi, před úplným 
rozvinutím požáru. 
 

                                            
19 ŠENOVSKÝ, Michail. Základy požární taktiky. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství; Vysoká škola 
báňská – Technická universita Ostrava. Ostrava 2001. https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/030/ 
content/galerie-souboru/studijni-materialy/zaklady-pozarni-taktiky.pdf 
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Právní předpisy, související s problematikou „sucha“ 
 

Problematikou sucha se zabývají mnohé právní předpisy. Proto je nutné 
‚v této poukázat také na práva a povinnosti vyplývající z některých právních předpisů jako je 
např. vodní zákon, zákon o požární ochraně a jejich prováděcí vyhlášky či normy požární 
bezpečnosti staveb. 

 
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 

 
„Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových  
a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha  
a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto 
zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních 
ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.“20 
 

Zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně 
 

Zákon o požární ochraně je stěžejní právní předpis, jehož principem je vytvoření 
podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro 
poskytování pomoci při živelních pohromách a dalších mimořádných událostech. Tento 
zákon dále stanovuje práva a povinnosti fyzickým, právnickým, podnikajícím fyzickým 
osobám a jiným správním úřadům v oblasti požární ochrany. 

Úvodní ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., pojednává o tom, že každý je povinen si 
počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata  
a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen 
poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení 
sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou 
pomoc.21 

Další důležité ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně je uvedeno v §2 
tohoto právního předspisu. Tento paragraf stanovuje ministerstvům a jiným státním 
orgánům a právnickým osobám, jakož i fyzickým osobám vykonávajícím podnikatelskou 
činnost plnit povinnosti na úseku požární ochrany, které jim tento zákon ukládá. 

Jednou z povinností, kterou ukládá zákon o požární ochraně je vytváření podmínek 
pro hašení požárů a pro záchranné práce. §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně ukládá vlastníkům nebo uživatelům zdrojů vody pro hašení požárů povinnost tyto 
zdroje udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody 
pro hašení. V odstavci 2 je dále uvedeno, že vlastníci nebo uživatelé lesů o celkové výměře 
vyšší než 50 hektarů jsou povinni zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad 
rámec povinností stanovených v § 5, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích pomocí 
hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak 
neučiní Ministerstvo zemědělství České republiky. 

                                            
20 Viz § 1, odst. 1, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění. 
21 Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 
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Nařízení kraje 
 

Rada kraje stanovuje na základě § 27 odst. 2 písm. b2 a b3 zákona č. 133/1985 Sb.,  
o požární ochraně podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a podmínky 
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Obsahem 
Nařízení je především: 
 

 vymezení doby a místa, kdy existuje zvýšené nebezpečí vzniku požáru, 

 stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v období sklizně pícnin, obilovin, 

 slámy a úsušků, jejich posklizňové úpravy a skladování, 

 stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při provádění požárně 
nebezpečných činností spojených s hospodařením v lesích a rozdělávání ohňů 
v přírodním prostředí, 

 stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v období nepříznivých 
klimatických podmínek a specifikace „zakázaných činností“, jako předpoklad pro 
eliminaci vzniku a šíření požáru.22 

 
Kodex norem požární bezpečnosti staveb ČSN 7308xx 

 
Obecné požadavky na výstavbu v České republice jsou uvedeny v zákoně č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí projektové dokumentace je také požárně bezpečnostní řešení, které je zpracováno 
v souladu s § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 
Při navrhování požární bezpečnosti staveb se vychází z kodexu norem požární bezpečnosti 
ČSN 73 08xx. Pro účely této studie je důležité uvést normu ČSN 73 0873 – Zásobování 
požární vodou. Norma určuje zásady pro zásobování požární vodou nově projektované 
objekty, otevřená technologická zařízení a volné sklady. Tato norma uvádí požadavky na 
zabezpečení požární vody v závislosti na rozsahu projektované stavby a je směrodatná také 
pro navrhování skrápěcích zařízení a vodních clon. Taktéž stanovuje zásady pro zpracování 
analýzy zdolávání požáru.23 

Na zásobování požární vodou se tato studie konkrétněji zaměří v kapitole 
„Zásobování vodou pro hašení při mimořádných událostech“.  

 
Bojový řád jednotek požární ochrany 

 
Jednotky požární ochrany mají pro efektivní zásah při zdolávání požáru vypracován 

soubor taktických postupů s názvem Bojový řád jednotek požární ochrany. Metodický list 
číslo 5 se zabývá taktickými postupy pro hašení požáru za nedostatku vody. 

                                            
22 Žňové práce. Zvýšené riziko vzniku požárů. Zlínský kraj: Hasičský záchranný sbor České republiky, 16. VI. 2017. 
http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-aktuality-znove-prace-zvysene-riziko-vzniku-pozaru.aspx 
23 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. Česká technická norma ČSN 73 0873. 
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Tento metodický list mj. upozorňuje na možné komplikace, se kterými je při hašení 
požáru za nedostatku vody nutno počítat. Jedná se o: 
 

a) náročnější organizace řízení zásahu; 
b) prodloužení doby nasazení sil a prostředků; 
c) značná nervozita postižených a ostatních přítomných osob u zásahu; 
d) zvýšené ohrožení zasahujících hasičů; 
e) vyšší ovlivňování šíření požáru změnou meteorologické situace; 
f) zvýšený zájem o hodnocení zásahu sdělovacími prostředky.24 

 
Koncepce ochrany před následky sucha na území České Republiky 

 
Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České Republiky byla schválena 

vládou dne 24. července 2017 usnesením č. 528 
Koncepce tedy představuje dlouhodobý plán, jak postupovat proti problému sucha. 

Konkrétní návrhy opatření v území ale neobsahuje. Jejím cílem je vytvořit strategický rámec 
pro přijetí účinných legislativních, organizačních, technických a ekonomických opatření  
k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, 
životní prostředí a na celkovou kvalitu života v České rpeublice.25 

Úvodní část Koncepce shrnuje pozorované změny klimatických a hydrologických 
podmínek v České republice za posledních třicet let. Současný trend rostoucí teploty bude 
zřejmě dále zesilovat a může způsobit, že stávající zdroje vody nebudou zanedlouho 
dostatečné. Obzvlášť v místech, kde je již nyní častý výskyt sucha. Dále je v koncepci nastíněn 
možný scénář budoucího vývoje klimatu a jeho dopady, kde je mimo jiné poukázáno na 
problém zhoršení kvality vody. Období sucha může mít negativní vliv na jakost vody a tím 
znemožnit její využití, což může vést k nedostatku vody v určité oblasti.  

V následující části jsou pak definovány strategické cíle Koncepce, které tvoří 
východisko pro zamýšlená opatření na ochranu před následky sucha a nedostatku vody. 
Strategickými cíli jsou: 

 

 Zvýšit informovanost o riziku sucha prostřednictvím monitoringu a predikce výskytu 
sucha, zajistit připravenost na události sucha pomocí plánů pro zvládání sucha  
a všeobecné osvěty. 

 Zabezpečit udržení rovnováhy mezi vodními zdroji a potřebou vody napříč sektory  
i v měnících se klimatických a socioekonomických podmínkách. 

 Zmírňovat dopady sucha na akvatické i terestrické ekosystémy prostřednictvím 
obnovy přirozeného vodního režimu krajiny.26 
 

                                            
24 Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. Hasičský záchranný sbor České republiky, 
1. I. 2018. https://www.hzscr.cz/clanek/bojovy-rad-jednotek-pozarni-ochrany-v-dokumentech-491249.aspx 
25 Koncepce ochrany před následky sucha na území České republiky. Ministerstvo zemědělství České republiky, 
15. VIII. 2017, s. 3. http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/ 
koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html 
26 Koncepce ochrany před následky sucha na území České republiky. Ministerstvo zemědělství České republiky, 
15. VIII. 2017, s. 23. http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/ 
koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html 
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Pro naplnění těchto cílů bude potřeba souběžně zavádět celou řadu opatření. Ta jsou 
rozdělena do pěti tematických pilířů – prvním z nich je vytvoření jednotné informační 
platformy o suchu a nedostatku vody, která by monitorovala stav sucha a poskytovala údaje 
o stavu vodních zdrojů; druhým pilířem je posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů, což 
představuje opatření na ochranu množství a kvality vody; třetí pilíř se týká zemědělského 
hospodaření a úpravy půdy; čtvrtým pilířem je zvýšení retence vody v krajině a zvyšování 
odolnosti vodních ekosystémů vůči hydrologickým extrémům; a pátý tematický pilíř se 
zaměřuje na úsporné hospodaření s vodou, její znovuvyužití a minimalizaci znečištění.27 
Podrobněji jsou návrhy opatření rozebrány v rámci jednotlivých tematických pilířů dále 
v Koncepci. U každého pilíře jsou na základě posouzení současných procesů a nástrojů 
doporučeny postupy vedoucí ke zlepšení a dosažení požadovaných cílů. 

Závěr Koncepce se věnuje implementaci opatření, kdy pro jejich realizaci bude 
především potřeba upravit stávající legislativu. Měla by vzniknout nová hlava vodního zákona 
týkající se prevence a operativního zvládání sucha a nedostatku vody. Mimo to bude klíčové 
také nastavení způsobu financování veškerých aktivit spojených s realizací opatření. K tomu 
je důležité rozšířit povědomí o této problematice do široké veřejnosti a různými způsoby 
dále poskytovat relevantní informace. 

Tato Koncepce poukazuje na množství požárů lesních a polních porostů. Popisuje 
stávající stav, kdy je potřeba zajistit vodní zdroje pro hašení požárů v období významného 
nárustu rizika lesních požárů a uvádí nutnost podpory výstavby, údržby nebo obnovy 
objektů, sloužících primárně jako zdroj požární vody. Koncepce dále uvádí, že od roku 2019 
zabezpečí Ministerstvo zemědělství ve svém rozpočtu potřebné finanční prostředky na 
provoz letecké hasičské služby (hašení lesních požárů leteckou technikou). 
 

Zásobování vodou pro hašení při mimořádných událostech  
 

Voda je v oblasti požární ochrany nejčastěji využívaná hasební látka. Jednotky požární 
ochrany mají při řešení mimořádných událostí k dispozici následující zdroje požární vody. 
 

Zdroje požární vody 
 

Zdroje požární vody jsou strukturovány následovně:28 
 

 Vnější odběrní místa. 
1. Nadzemní a podzemní hydranty. 
2. Požární výtokové stojany a plnící místa. 
3. Vodní toky (řeka, potok). 
4. Přirozené a umělé nádrže na vodu (studny, rybníky, přehrady, jezera, bazény, 

požární nádrže, reservoáry, nádrže s vhodnou technologickou vodou). 

 Vnitřní odběrní místa, obsazená hadicovými systémy s tvarově stálou nebo zploštělou 
hadicí.  

 

                                            
27 Koncepce ochrany před následky sucha na území České republiky. Ministerstvo zemědělství České republiky, 
15. VIII. 2017, s. 24. http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/ 
koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html 
28 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. Česká technická norma ČSN 73 0873. 
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Následující kapitoly budou pojednávat o nejčastěji využívaných zdrojích vody pro 
hasební zásah. Prioritně je jako zdroj vody k hašení použita voda z cisternových 
automobilových stříkaček, kterými jsou jednotky požární ochrany vybaveny. Vyvstane-li 
v závislosti na rozsahu mimořádné události potřeba většího množství vody k hašení, pak jsou 
v současné době pro zásobování vodou nejčastěji využívány nadzemní a podzemní 
hydrantové sítě, přirozené a umělé vodní nádrže a nádrže ve stavebních objektech.  

 
Nadzemní a podzemní hydrantová síť 

 
Existuje-li v požárních úsecích stavebních objektů požární riziko, musí být v požárně 

bezpečnostním řešení, které je součástí projektové dokumentace stavby řešena otázka 
zásobování požární vodou. Jelikož je většina stavebních objektů napojena na vodovodní řad, 
přistupuje se u většiny staveb na zásobování požární vodou prostřednictvím nadzemních  
a podzemních hydrantů. Využitelnost hydrantové sítě je stejně jako další zdroje požární vody 
závislá na pravidelné údržbě. V případě odběru většího množství vody může dojít k poklesu 
tlaku na dané potrubní větvi a nutnosti hledání náhradního řešení zásobování požární vodou.  

 
Přirozené a umělé vodní nádrže 

 
Požární nádrže jsou nejčastěji budovány v obcích, u zemědělských závodů, 

v továrnách, ve městech na přístupných místech a co nejblíže objektům, jež chrání. Požární 
nádrže se plní z hydrantu vodovodní sítě nebo z užitkového vodovodu. Jako požární nádrže 
jsou též vesnické rybníky, průmyslové nádrže popřípadě i rybochovné nádrže. Obsah vody 
v požární nádrži je předepsán požární inspekcí, hladina vody nemá klesnout 4 metry pod 
terén. Na kvalitu vody se nekladou žádné požadavky.29 

Problematikou je fakt, že v malých obcích existují požární nádrže, které pocházejí 
z minulých let. V minulých letech kdy se budovali požární nádrže, nemusela být zavedena 
v obci pitná voda ve vodovodní síti. Pokrokem doby v obcích docházelo k výstavbě 
vodovodních řádů, které mohly být uznané jako zdroj požární vody. Tento akt vedl 
k nadbytečnosti zdrojů požární vody v požárních nádržích. Všeobecně, však nelze hovořit, že 
všude, kde byl vybudován vodovod, byla tímto vodovodem zajištěna požární voda pro obec.  

Úkolem požární nádrže je vytvoření dostatečné zásoby vody pro případ požáru.  
Chce-li obec požární nádrž využívat i pro jiné účely je nutné dle legislativy vyrozumět 
příslušný vodoprávní orgán, jemuž legislativně požární nádrž náleží. Jedná se o malé vodní 
nádrže nebo vodní dílo, které je napojené a je součástí některé vodoteče. V tomto případě 
vyjádření Hasičského záchranného sboru je nedílnou součástí.  
 

Hlavními prioritami požární nádrže jsou:30 
 

 Zajištění požární vody. 

 Soulad s Územním plánem. 

 Estetická funkce vodní hladiny. 

 Výhledové záměry obce. 

                                            
29 PAVLICA, Jan. Malé vodní nádrže a rybníky. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1964, 196 s. 
30 Česká společnost vodohospodářská. http://www.csvh.cz/index/index.htm 
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Při návrhu staveb musí být v požárně bezpečnostním řešení stanoveno v závislosti na 

vyhlášce o požární prevenci zásobování požární vodou. Je-li pro zásobování požární vodou 
určité stavby navržena vodní nádrž, pak není možné, aby byla taková stavba bez uvedené 
požární nádrže užívána. Dá se tedy konstatovat, že se jedná o jakési věcné břemeno. 

„Hlavními znaky práva odpovídající věcnému břemeni je jeho opakující se nebo trvalý 
charakter. Není možný jednorázový výkon. Institut věcných břemen zajišťuje oprávněnému 
subjektu hospodářské využití cizí věci.“31 

Věcná břemena lze dělit na služebnosti a reálná břemena. Služebnosti jsou vymezeny 
pasivitou vlastníka zatížené věci. Nově se už také nejedná jen o věci nemovité. Vlastníkova 
věc může být zatížena služebností tak, že ve prospěch jiné osoby je vlastník povinen strpět 
jisté okolnosti nebo něčeho se zdržet. Naopak reálná břemena jsou charakteristické 
v aktivním chování zatíženého vlastníka. Spočívají zpravidla v povinnosti opakujícího se 
plnění ze strany vlastníka pozemku. 
 

Ilustrace č. 6: Příklad lokálního „přehledu“ zdrojů požární vody, Rosice u Brna.32 
 

 
 

                                            
31 ROBOTKOVÁ, Veronika. Věcné břemeno, věcná břemena – nový občanský zákoník 2014. Bezplatná právní 
poradna, 19. II. 2014. https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/novy-obcansky-zakonik-
2014/smlouva-dohoda-plna-moc-nalezitosti-noz-2014/18288-vecne-bremeno-vecna-bremena-novy-obcansky-
zakonik-2014.html 
32 HUMPOLÍČEK, Josef. Mapa zdrojů požární vody Rosice u Brna 4/2007, pracoviště krizového řízeni Městského 
úřadu  Rosice. https://www1.rosice.cz/krizove-rizeni-ochrana-obyvatel/d-1327/p1=1400 
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Nádrže určené pro vodu k hašení ve stavebních objektech 
 

U některých stavebních objektů vyvstane v závislosti na požadavcích kodexu norem 
požární bezpečnosti ČSN 73 08xx nutnost instalace stabilního hasicího zařízení, jakožto 
požárně bezpečnostního zařízení.  

 
Sprinklerové zařízení 

 
Sprinklerové hasicí využívá jako hasivo vodu. Dnes se jedná o nejrozšířenější  

a nejspolehlivější hasicí zařízení. Výhodou tohoto zařízení je, že požár hasí lokálně 
a v případě potřeby je toto zařízení schopno zasáhnout bez obsluhy ihned po celý rok. Jedná 
se o netoxické zařízení, proto i do budoucna jde o perspektivní zařízení. Výhodou je taktéž, 
že k otevření hlavice sprinklerového zařízení dochází pouze v místě, kde se zvýší teplota, 
která tuto hlavici spustí. Z tohoto důvodu škody, které vzniknou působením vody při hašení, 
jsou minimální. Dlouhodobé statistiky prokazují, že 70 až 80 % požárů bylo uhašeno 
otevřením jedné až tří sprinklerových hlavic. 

 
Ilustrace č. 7: Schéma sprinklerového zařízení v objektu.33 Popisky: 1: Hlavní nádrž; 

2: Hlavní čerpadlo; 3: Řídící ventil – suchý; 4: Řídící ventil – mokrý; 5: Sprchové hlavice 
– stojaté provedení; 6: Sprchové hlavice – zavěšené provedení; 7: Tlaková nádrž; 8: Zkušební 
potrubí; 9: Zkušební potrubí; 10: Plnící potrubí; 11: Kompresor; 12: Poplachový zvon; 
13: Požární ústředna; 14: Poplachový zvon; 15: Kontaktní tlakoměr; 1: Elektrorozvaděč. 

 

 
 

V současnosti se tyto hlavice nejčastěji budují ve velkých nákupních střediscích, 
obchodních domech, výrobních halách se zvýšeným nebezpečím požáru, ve skladech 
materiálu, kancelářských budovách, hromadných garážích apod.  

                                            
33 Základní charakteristika vody. Rozvoj lidských zdrojů; e-learningové prvky pro podporu výuky odborných  
a technických předmětů. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 
http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/tzb-fbi/1.html 
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Základ pro sprinklerové zařízení je dostatečný zdroj vody, na který navazuje strojovna 
s požárním čerpadlem. Toto čerpadlo zajišťuje udržování tlaku v potrubních sítích nebo je 
zde vybudována tlaková nádoba, která má stejnou funkci. Na požární čerpadlo jsou napojeny 
ventilové stanice, ze kterých pokračuje potrubní síť ke sprinklerovým hlavicím, rozmístěným 
po celém požárním úseku:34 

 
Využití šedé vody 

 
Alternativou pro zásobování požární vodou stabilního hasicího zařízení můžou být 

také nádrže, které mají více využití. Jednou z možností jak dále využít šedou vodu pro 
hasební zásah je plnění stabilního hasicího zařízení, dále jen SHZ. K zásobování vodou lze za 
určitých podmínek využít i bazén, který bývá ve stavebních objektech umístěný v nejvyšších 
nadzemních podlažích. Zásobování vodou ze spádové nádrže snižuje pořizovací náklady na 
čerpací zařízení, pro zásobování vodou nižších podlaží je využíván statický tlak. Bazén jako 
spádová nádrž je využíván pro zásobování vodou např. v hotelu Panorama v Praze.  

Hotel dosahuje výšky 79 m. Ve 24. nadzemní podlaží se nachází bazén o objemu 
63 m3. Bazén je volně přístupný pro hotelové hosty. V případě vzniku požáru s využitím 
statického tlaku se z bazénu zásobují vodou vodorovné sprinklerové větve v 8. až 15. podlaží. 
Pro vyšší podlaží, 16 až 23, se také využívá vodní zdroj z bazénu, však statický tlak zvyšuje 
posilovacími čerpadly hlavním a záložním, která mají průtok 60 m3 při výtlačné výšce  
30 metrů Z obav před vodovodní škodou vedla provozovatele k požadavku řídit průtok vody 
do jednotlivých podlaží prostřednictvím ventilových stanic VIKING s předstihovým řízením 
a jednoduchým blokováním. K zavodnění potrubí dojde pouze při odblokování talíře řídícího 
ventilu na základě signálu EPS. Po vyčerpání bazénu je možné napájet SHZ prostřednictvím 
složek požární ochrany.35 

Šedá voda se využívá na místech, kdy není zapotřebí využívat pitnou vodu. 
Nejpřirozenější vznik šedé vody je zachycování dešťové vody do vodních nádrží, které mohou 
byt dvojího charakteru. Venkovní nádrže a podzemní nádrže. 

Nadzemní nádrže mají umístěné nad terénem. Nevýhodami nadzemních nádrží je, že 
nádrž, která je umístěná na povrchu se vystavuje přímému slunečnímu záření a tak i vyšším 
teplotám. Vlivem těchto faktorů vzniká růst řas a jiných mikroorganismů. 
 

                                            
34 KAFKA, Bohumil. Sprinklerové hasicí zařízení. TZB Info, 2018. http://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-
staveb/2017-pozarni-bezpecnost-i-sprinklerove-hasici-zarizeni 
35 RYBÁŘ, Pavel. Příklady použití stabilních hasicích zařízení v ochraně majetku a technologií. Praha: 
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2014. ISBN 978-80-
86466-71-2. http://www.hzscr.cz/soubor/priklady-pouziti-shz-pdf.aspx 
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Ilustrace č. 8: Nadzemní požární nádrž.36 
 

 
 
Podzemní nádrže jsou sofistikovanější, ale samozřejmě i nákladnější na pořízení a 

provoz. Nádrže jsou umístěné pod terénem, ve sklepě budovy. Nádrže jsou v prostředí, kde 
je nižší teplota a mikroorganizmy nemají, tak dostatek světla k růstu. 
 

Ilustrace č. 9: Podzemní požární nádrž.37 
 

 
 

                                            
36 Možnosti koupání ve Dvoře Králové a okolí v roce 2019. Královédvorsko, 15. VIII. 2019.  
https://www.kralovedvorsko.cz/turistika/koupaliste/moznosti-koupani-ve-dvore-kralove-a-okoli-v-roce-
2019.html 
37 Betonové požární nádrže (jímky) pro akumulaci požární vody. Betonové jímky, s. r. o. 
http://www.db-jimky.cz/betonove-pozarni-nadrze.html  



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
nstržm. Bc. Petr Žďárský, Opatření proti „suchu“, s důrazem na nedostatek hasební vody (2019_C_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

20 

Možnosti využití šedých a dešťových vod mohou být následující: 
 

 splachování toalet; 

 zavlažování zahrady;  

 praní; 

 úklid; 

 využití tepla z šedých vod;  

 náplně chladicích systémů;  

 požární voda;  

 prestiž budov z hlediska jejího vlivu na životní prostředí; 

 okrasné rybníčky a jezírka.38 
 

Hašení šedou vodou 
 
Jednou z možností jak dále využít šedou vodu pro hasební zásah je plnění stabilního 

hasicího zařízení (SHZ). K zásobování vodou lze totiž za určitých podmínek využít i bazén, 
který bývá v hotelech umístěný v nejvyšších nadzemních podlažích. Zásobování vodou ze 
spádové nádrže snižuje pořizovací náklady na čerpací zařízení, pro zásobování vodou nižších 
podlaží je využíván statický tlak. Bazén jako spádová nádrž je využíván pro zásobování vodou 
v hotelu Panorama v Praze. Hotel dosahuje výšky 79 m. Ve 24. nadzemní podlaží se nachází 
bazén o objemu 63 m3. Bazén je volně přístupný pro hotelové hosty. V případě vzniku požáru 
s využitím statického tlaku se z bazénu zásobují vodou vodorovné sprinklerové větve v 8. až 
15. podlaží.  
 

Ilustrace č. 11: Bazén v hotelu Panorama Praha využíván jako spádová nádrž 
sprinklerovového stabilního hasicího zařízení.39 

 

 

                                            
38 PLOTĚNÝ, Karel a Adam BARTONÍK. Čištění šedých vod a možnost využití energie z nich. ASIO, 8. XI. 2012. 
https://www.asio.cz/cz/153.cisteni-sedych-vod-a-moznost-vyuziti-energie-z-nich 
39 Panorama Hotel Prague. Prague.eu.  
https://www.prague.eu/cs/objekt/ubytovani/158/panorama-hotel-prague  
Amálka: rodinné centrum. https://www.amalka.info/praha/plavani-kojencu-panorama 
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Pro vyšší podlaží, 16 až 23, se také využívá vodní zdroj z bazénu, však statický tlak 
zvyšuje posilovacími čerpadly hlavním a záložním, která mají průtok 60 m3 .h-1 při výtlačné 
výšce 30 m. Z obav před vodovodní škodou vedla provozovatele k požadavku řídit průtok 
vody do jednotlivých podlaží prostřednictvím ventilových stanic VIKING s předstihovým 
řízením a jednoduchým blokováním. K zavodnění potrubí dojde pouze při odblokování talíře 
řídícího ventilu na základě signálu EPS. Po vyčerpání bazénu je možné napájet SHZ 
prostřednictvím složek požární ochrany.40 
 

Ilustrace č. 12: Hotel Panorama Praha.41 
 

 

                                            
40 RYBÁŘ, Pavel. Příklady použití stabilních hasicích zařízení v ochraně majetku a technologií. Praha: 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2014. ISBN 978-80-
86466-71-2. http://www.hzscr.cz/soubor/priklady-pouziti-shz-pdf.aspx 
41 Panorama Hotel Prague. Prague.eu.  
https://www.prague.eu/cs/objekt/ubytovani/158/panorama-hotel-prague  
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Praktická část 
 
Pro splnění cílů této studie byl uskutečněn sběr dat ze systému statistického 

sledování událostí Hasičského záchranného sboru České republiky s ohledem na počty 
požárů v období s nejčetnějším vyhlášením doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
prostřednictvím nařízení jednotlivých krajů. Součástí této kapitoly je také průzkum mezi 
odborníky na poli požární ochrany, se zaměřením na téma využití vnějších zdrojů vody při 
zásobování požární vodou při mimořádných událostech. 

Požáry způsobují každoročně škody za miliony korun a na desítky osob jsou při nich 
zraněny. Za uplynulé 3 roky, tedy rok 2015, 2016 a 2017 vzniklo na území České republiky 
přes 53 000 požárů.  

S obdobím sucha jsou spjaty především požáry lesních a polních porostů. Velká 
většina těchto požárů je způsobena vypalováním a neopatrnou manipulací s otevřeným 
ohněm. Tyto požáry se vyznačují především vysokými nároky na množství sil a prostředků 
k jejich lokalizaci a likvidaci. Ze statistické ročenky, ve které každoročně zveřejňuje 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
statistické informace lze vyčíst mj. také informace o požárech za posledních 10 let. O tom, že 
více než polovina všech vzniklých požárů v tomto období vzniká na volných plochách, 
pojednává následující graf. 

 
Ilustrace č. 10: Statistika 2017.42 
 

 
 

V letech 2015 až 2017 bylo na území České republiky vyhlášeno období se zvýšeným 
rizikem vzniku požáru nejčastěji v měsíci červenec a srpen. 

                                            
42 Statistická ročenka 2017. Statistické ročenky Hasičského záchranného sboru České republiky. Ministerstvo 
vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2018.  
https://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx 
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Pro účely této studie bylo zažádáno Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky o údaje o počtech požárů v těchto měsících 
za poslední tři roky. Prostřednictvím programu statistického sledování událostí, bylo zjištěno, 
že v letech 2015 až 2017 vzniklo na území České republiky 53 000 požárů. Z toho se jedná 
o 3 564 požárů lesních a polních porostů a právě 1 267 požárů lesních a polních porostů 
vzniklo právě v měsících červenec a srpen. 

 
Graf 1: Počet požárů lesních a polních porostů v letech 2015 – 2017. 
 

 
 
Graf 2: Počet požárů lesních a polních porostů v letech 2015 – 2017 vzniklých 

v 7 a 8 měsíci. 
 

 
 
Zpracovaná data poukazují na velký nárůst počtu požárů v roce 2015. Z grafu č. 3 je 

patrno, že v tomto roce vzniklo v důsledku extrémního sucha v letních měsících téměř 6 000 
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požárů. Zároveň bylo zjištěno, že více než polovina požárů lesních a polních porostů, které 
byly na území České republiky v roce 2015 evidovány, vzniklo právě v 7 a 8 měsíci.  

Graf 3: Porovnání počtu požárů lesních a polních porostů. 
 

 
 
Požáry polních a lesních porostů jsou náročné na množství sil a prostředků a také na 

množství vody určené pro hasební zásah. Jednotky požární ochrany primárně využívají pro 
hasební zásah vlastní zdroj vody, kterým jsou cisternové automobilové stříkačky. Jedná-li se 
o požáry většího rozsahu, je velitel zásahu nucen učinit kroky, vedoucí k zajištění vody pro 
hasební práce jednotek požární ochrany. Dle souhrnu metodických předpisů pro činnost 
jednotek požární ochrany může velitel zásahu zajistit dodávku potřebného množství vody 
zejména dopravou vody hadicovým vedením, kyvadlovou dopravou vody pomocí 
automobilových stříkaček popř. kombinací těchto způsobů.  
 

Graf 4: Využití dálkové a kyvadlové dopravy vody pro hasební zásah. 
 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
nstržm. Bc. Petr Žďárský, Opatření proti „suchu“, s důrazem na nedostatek hasební vody (2019_C_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

25 

 
V grafu č. 4 jsou uvedeny počty případů, kdy museli v letních měsících využít velitelé 

zásahu k dodávce vody pro hašení dopravu vody hadicovým vedením a kyvadlovou dopravou 
vody pomocí automobilových stříkaček. Uvedený graf ukazuje význam a nutnost udržování 
vnějších zdrojů vody pro hašení v takovém stavu, aby mohly být využity v případě potřeby 
jednotkami požární ochrany.  

Úvodní kapitoly této studie se věnovaly právním předpisům spojeným s obdobím 
sucha a požadavky na zásobování požární vodou. Součástí této kapitoly je návaznost na 
teoretickou část této studie, spočívající v následujících bodech: 

 
1. Sestavit a dokumentovat schéma požárních nádrží.  
2. Provést diagnostiku a zjistit reálný stav vybraných nádrží. 
3. Vyhodnotit, sumarizovat a komparovat veškeré získané data. 
4. Zjistit reálný stav a prevenci u požárních nádrží. 
5. Provést indikativní monitoring tisku k tématu „nedostatku hasební vody“ v České 

republice. 
 

Ve vztahu ke splnění výše uvedených bodů bylo nutné učinit následující kroky: 
 
1. Sběr dat a kartografie z dokumentů Hasičského záchranného sboru České republiky. 
2. Metodou komparace zjištěných dat, zjistit jaký je reálný stav vody a využití požárních 

nádrží. 
3. Spolupráce s oddělením prevence na úseku požární bezpečnosti, Rozhovory s experty 

na dané téma. 
 

V úvodu této kapitoly byly vyhodnoceny data získané od Ministerstva vnitra 
– generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, ze kterých vyplynulo, 
že v období sucha vzniká značné množství požárů a nutnost použití vnějších zdrojů vody pro 
zásobování požární vodou jednotek požární ochrany při mimořádných událostech. Pomocí 
indikativního monitoringu tisku a rozhovory s odborníky v oblasti požární ochrany byl 
zdokumentován stav požárních nádrží, kontrola dodržování povinností stanovených 
zákonem z hlediska požární prevence a důsledky zanedbávání stavu požárních nádrží.  
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ROZHOVORY 
 

kpt. Ing. Marek Cochlar 
 

Vrchní komisař, technik strojní služby Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky, je autorem článku43 o projektu „Zvýšené 
připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik 
způsobených změnou klimatu“. 
 

Jaký je Váš názor na stav požárních nádrži v České Republice? Mám na mysli 
především četnost a kvalitu vody. 

 
Požární nádrže byly ve velké míře budovány v minulosti. V současné době jsou 

budovány převážně u průmyslových areálů, kde jsou vyžadovány z důvodu zásobování 
požární vodou. Požární nádrže má jejich vlastník povinnost udržovat. Ze zkušeností ovšem 
vím, že tomu tak zcela není a poměrná část požárních nádrží není udržovaná nebo je 
využívána k jinému účelu (např. bazén u rekreačního střediska). Kvalita vody v požárních 
nádržích je závislá zejména na údržbě nádrží, stavu nádrží (stav stavby), na průtoku vody 
nádrží, ale také na vnějších zdrojích znečištění (bláto, listí, ...). Také je potřeba rozlišit 
přírodní a umělé požární nádrže. 
 

Jaká je podle Vás využitelnost požárních nádrží při hasebních zásazích? 
 
V dnešní době se požární nádrže využívají zejména při zásazích velkého rozsahu. Ve 

většině případů je využíváno pouze požárních hydrantů v obcích pro plnění požární techniky. 
Například za posledních 15 let u naší jednotky Sboru dobrovolných hasičů nebyla při zásahu 
požární nádrž využita při zásahu pro doplňování požární techniky (Jednotka požární ochrany, 
JPO III, dlouhodobý průměr 35 zásahů za rok). 

 
Myslíte si, že v případě klimatických změn a příchodem sucha by se začalo více 

využívat požárních nádrží? 
 
V případě klimatických změn a příchodu sucha by nejspíše nebylo více využíváno 

požárních nádrží, spíše méně. Vše záleží na přítoku a odtoku vody z požární nádrže. 
V menších obcích jsou požární nádrže zejména na menších tocích v místech, kde není 
dostupný jiný zdroj požární vody. V případě sucha bude znatelný pokles hladiny vody 
v požárních nádržích a žádný přítok, případně může nádrž zcela vyschnout a tím pádem by 
byla nevyužitelná. Požární nádrž také nemůže být zcela uzavřená, ale musí mít určitý průtok, 
aby byla zachována určitá kvalita vody. 

 

                                            
43 COHLAR, Marek. Hasičský záchranný sbor České republiky bude lépe připraven na změny klimatu. 112, 2018, 
č. 1. https://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xvii-cislo-1-2018.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d 
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Setkal jste se ve své praxi s požární nádrží, která nebyla ve stavu okamžitého 
použití? Ano. Ne všechny požární nádrže jsou udržovány v provozuschopném stavu. Jak 
důležitá je kvalita čerpané vody pro funkci cisternových vozidel Hasičského záchranného 
sboru? 

 
Čerpadla používaná u požární techniky jednotek požární ochrany (nebudeme se bavit 

pouze o Hasičský záchranný sbor České republiky, čerpat budou v případě potřeby i Jednotky 
sborů dobrovolných hasičů) jsou uzpůsobena i pro čerpání znečištěné vody. Vždy se jedná  
o drobné nečistoty, které projdou při sání přes síto sacího koše. Odolnost požárního čerpadla 
je také závislá na materiálu, ze kterého je čerpadlo a jeho součásti vyrobeno (nejčastěji 
používané – bronz a hliník). Samozřejmě je nutné říci, že čím více bude voda znečištěná, tím 
více mohou být omezeny parametry čerpadla a také může docházet k poškozování součástí 
čerpadla.  

 
Je možné, že by silně znečištěná, či zkalená voda vyřadila čerpadlo z provozu?  
 
Znečištěná voda může být zdrojem k poruše čerpadla. 
 
Setkal jste se během své praxe se závadou na čerpadle, způsobenou čerpáním 

znečištěné vody? 
 
Ne.  
 
Ocenil byste lepší stav požárních nádrží?  
 
Majitelé požárních nádrží, ať už to jsou obce nebo soukromí vlastníci, mají povinnost 

tyto požární nádrže udržovat v provozuschopném stavu. Často tomu tak ovšem není.  
V některých obcích je požární nádrž ve středu obce a je brána jako rybník a obec v něm 
chová i ryby. V řadě případů je to i jediný zdroj požární vody v obci. Lepší stav požárních 
nádrží určitě nebude ke škodě. 
 

Napadá Vás jiná opatření jak docílit lepšího stavu požárních nádrží, nebo jak jinak 
zajistit dostatek vody pro hašení i v případě dlouhodobého sucha?  

 
Myslím, že je potřeba udržovat požární hydranty v obcích (podnicích), jelikož ty 

budou zdrojem požární vody v každém případě. Dalšími možnostmi jak zajistit dostatek vody 
pro hašení je výstavba dalších nádrží na jímání povrchové vody, na které jsou, pokud se 
nemýlím vypsané i dotační tituly ze strany Ministerstva zemědělství. 
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František Matějka 
 
Starosta sboru dobrovolných hasičů, obyvatel obce Nemilkov, který bydlí v těsné 

blízkosti požární nádrže. 
 
Kde přesně se požární nádrž v obci nachází? 
 
Je uprostřed obce. Požární nádrž mám hned za domem. Když vylezu na zahradu, tak 

na ní koukám. Její břeh je asi 2 metry od našeho plotu. 
 
Ilustrace č. 13: Pohled na dům pana Matějky. 
 

 
 
 Kdo je vlastníkem této požární nádrže? 
 
 Nádrž se nachází na obecním pozemku. Spadáme pod obec Velhartice, takže ta je 
vlastníkem. 
 
 Můžete popsat aktuální stav nádrže? 
 
 Dno i břeh je vydlážděn žulovými kameny. Konstrukčně je nádrž tak na 80 % svého 
původního stavu, ale je zarostlá. My jako Sbor dobrovolných hasičů sekáme břeh  
a udržujeme ho v čistotě, ale tráva už roste přímo v nádrži a je vidět i na hladině. Nad nádrží 
rostou 4 velké duby, jsou více jak 100 let staré, všechno listí z nich padá přímo do nádrže. 
Napadané listí pak klesne ke dnu a při sání zalepí sací koš.  

Co v nádrži funguje, je přívod a odtok vody. To ale obměňuje vodu pouze na hladině. 
Na usazeniny to nemá vliv. Voda teče z nedalekého rybníka, ale často připlouvá znečištěná 
vodou z praček a podobně. Někteří obyvatelé mají na přívod nejspíš napojenou kanalizaci. 
Přes nádrž pokračuje dále do řeky. 
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Ilustrace č. 14: Aktuální stav požární nádrže.  

 

 
 

Pamatujete si, že by tato nádrž byla někdy k něčemu využita? 
 
Tady se jí říká rybník. Za těch 25 let co tu bydlím, nevím o tom, že by tu nádrž někdo 

někdy použil. My jsme z ní zkoušeli čerpat v rámci výcviku Sboru dobrovolných hasičů, po 
minutě ani kapka vody. 

 
Zkoušeli jste použít plovoucí čerpadlo? 
 
Plovoucí čerpadlo jsme nezkoušeli, nemáme ho ve výbavě, ale asi by to taky nebyla 

žádná hitovka. 
 
Byla nádrž někdy čištěná?  
 
Myslím, že to bylo v roce 2006. Tenkrát jsme jako sbor dobrovolných hasičů podali 

žádost, že chceme nádrž vyčistit. Dostali jsme na to finance, tak jsme si zařídili techniku  
a nádrž vyčistili. 

 
Obtěžuje vás stav nádrže? 
 
Ano, když dlouho neprší, jsou velká vedra tak je docela cítit. Takhle mám akorát 

strach, že do ní spadnou vnoučata, když přijedou na prázdniny. 
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Uvítal byste, aby se v nádrži dalo například koupat? 
 
To víte, že bych byl radši, když by se tam dalo koupat, nebo rybařit. Ale to v současné 

době není možné. Čistička v Nemilkově není a voda, která teče do nádrže, není vhodná ani 
na jedno z toho. 

 
Myslíte si, že při požáru ve vesnici by byla potřebná voda z této nádrže? 
 
Ne, máme jinou variantu jak vodu do vesnice dostat. Dole na řece je most, máme na 

něm na řetězech pověšenou fošnu. Když jí spustíme do řeky, zvedne vodní hladinu  
a můžeme čerpat vodu tam. Zkoušíme to při námětovém cvičení. Natáhli jsme dopravní 
vedení přes 4 stříkačky a 45 minut jsme nepřetržitě čerpali vodu z řeky a fungovalo to. A to 
jsme to táhli k nejvzdálenějšímu domu v obci. 

 
A jak jsou na tom jednotky hasičského záchranného sboru? 
 
Nejbližší jednotka hasičského záchranného sboru je v Sušici. Ta by přijela na místo 

určitě později, než místní Sbor dobrovolných hasičů. 
 
 Jak daleko ta řeka je?  
 
Je asi 350 m daleko od požární nádrže. 
 
 Není to výrazně pomalejší, než čerpat vodu přímo z centra obce? 
 
Pomalejší to asi je, ale máme vyzkoušené, že když na místo přijedou 2 cisterny, máme 

připravené doplňování dříve, než jim dojde voda. V okolí spadá v úvahu 6 jednotek Sborů 
dobrovolných hasičů, Velhartice, Nemilkov, Chotěšov, Hory Matky Boží, Milínov a Pích. 
Z toho Velhartice, Hory Matky Boží a Milínov mají velkoobjemové cisterny. 

 
 No a jak je to v období sucha? Nestalo se vám, že by v řece nebylo dostatek vody na 

čerpání? 
 
Ne, tak to se tu ještě nestalo. V řece je vody dost. Respektive tak velké sucho tu ještě 

nebylo. 
 
 Nedala by se v případě požáru využít obecní hydrantová síť? Máte představu o její 

funkčnosti? 
 
Ano, máme ve vsi hydranty, ale náš vodojem má pouze 100 kubíků vody. Voda se dá 

brát celkem z 11 hydrantů, všechny máme odzkoušené, pouze jeden je na soukromém 
pozemku a je k němu horší přístup. Ale podívejte se. Já si doma měřím tlak vody a mám  
5 atmosfér. Nade mnou je dalších 6 hydrantů. Tam může být tlak taky třeba 3 atmosféry. 
Využili bychom raději řeku, je tam dostatek vody a dosáhli bychom lepšího tlaku. Nehledě na 
to, že pokud bychom čerpali z hydrantů, celý Nemilkov by pak neměl pitnou vodu. Čerpání 
z řeky máme nacvičené a funguje to. 
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 Co kdyby přišlo takové sucho, že by v řece nebylo dostatek vody? 
 
Tak to by byl velký problém. Vzhledem ke stavu požární nádrže bychom byli odkázaní 

pouze na vodu z hydrantů. Voda z vodojemu by byla hned pryč, byl by to opravdu problém! 
 
 Jak byste navrhoval řešit problém stavu požární nádrže? 
 
Jako požární nádrž je k ničemu. Chtěl bych, aby byla buď funkční, anebo nebyla 

vůbec. Na problém těch stromů jsem upozorňoval, ale pokácet je nikdo nechce. Dřív v té 
nádrži plavaly kachny a husy, dnes už v tom nikdo nic nemá. Dnes mám akorát strach, aby do 
toho nespadli vnoučata, když přijedou na víkend. Já bych byl pro, aby se to zavozilo. Voda by 
jen protékala potrubím a na povrchu trávník. Děti by si tam mohli hrát s míčem. Dokud tam 
budou ty stromy tak to pro hasiče nemá význam. 
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kpt. Ing. Ondřej Valčík 
 
Pracuje na oddělení prevence Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, 

kde vykonává kontrolní činnost a stavební prevenci pro Prahu 5, 13, 16 a 17. 
 
Musí být při stavbě požární nádrže dodrženy nějaké předpisy? 
 
Ano, při návrhu vodních děl musí být dodrženy podmínky, stanovené v příslušných 

normách a zákonech.  
 
Musí být nádrž před uvedením do provozu kontrolována někým z Hasičského 

záchranného sboru České republiky, podobně jako před kolaudací staveb? 
 
Dle kodexu norem požární bezpečnosti musí být u každé stavby řešena otázka 

zásobování vodou pro hašení. Požadavky na vnější a vnitřní odběrné místa jsou zakotveny do 
požární bezpečnostního řešení stavby, které je nedílnou součástí projektové dokumentace. 
Stavebník musí následně stavbu realizovat v souladu s ověřenou projektovou dokumentací. 
Z toho vyplývá, že je stavebník povinen při realizaci stavby dodržet také podmínky na 
zásobování požární vodou, což by mělo být při výkonu státního požárního dozoru během 
závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) ověřeno pověřeným příslušníkem Hasičského 
záchranného sboru kraje a referentem daného stavebního úřadu.  

 
Má vlastník požární nádrže povinnost udržovat požární nádrž v provozu schopném 

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

fyzickým, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, hasičskému záchrannému sboru kraje 
a dalším správním úřadům práva a povinnosti na úseku požární ochrany. Udržovat požární 
nádrž v provozuschopném stavu je jednou z povinností, kterou tento zákon ukládá. 

 
Je někde nějak definován provozu schopný stav, nebo co musí nádrž splňovat, aby 

byla použitelná pro čerpání vody? 
 
Pojem provozuschopnost jako takový, u požárních nádrží definován není. 

Provozuschopnost se prokazuje pouze u požárně bezpečnostních zařízení, mezi které zdroje 
vody nespadají. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, však pevně stanovuje vlastníkům 
nebo uživatelům zdrojů vody pro hašení požárů povinnost je udržovat v takovém stavu, aby 
bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
nstržm. Bc. Petr Žďárský, Opatření proti „suchu“, s důrazem na nedostatek hasební vody (2019_C_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

33 

Existují nějaké kontroly stavu požárních nádrží? 
 
Otázka kontrol požárních nádrží přísluší vedení Hasičského záchranného sboru kraje, 

či Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky. Osobně jsem se s žádnou kontrolou požární nádrže ze strany Hasičského 
záchranného sboru kraje nesetkal.  

 
Existují nějaké pokuty, nebo jiný právní postih, pro případ, že vlastník nechá nádrž 

zchátrat? 
 
Za neudržování zdrojů vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno 

použití požární techniky k hašení požáru, hrozí dle zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
pokuta v hodnotě 25 000 Kč. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního 
dozoru může dále uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila 
povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že nevytváří podmínky pro hašení 
požárů a pro záchranné práce pokutu až do 500 000 Kč.  

 
Ocenil byste, aby prevence mohla provádět kontroly požárních nádrží? 
 
Kontroly požárních nádrží, neboli ověření stavu požární nádrže, by mělo být 

provedeno ze strany provozovatele prostřednictvím pověřené způsobilé osoby. Kontroly, 
jakožto výkon státního požárního dozoru by měly být dle mého názoru prováděny 
v častějších intervalech. 

 
Jaký je váš názor na řešení toho problému, jak byste dohnal majitele  

k zodpovědnosti? 
 
Provozovatel, který neudržuje požární nádrže ve stavu, jaký mu zákon ukládá  

a znemožňuje použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, užívá stavbu 
v rozporu s kolaudačním řízením. Neudržování požárních nádrží může naprosto zásadně 
ovlivnit podmínky při zdolávání mimořádných událostí a může také ohrozit zdraví osob, zvířat 
a majetku. Klíčovým aspektem je spolupráce mezi jednotlivými odbory hasičského 
záchranného sboru kraje. Problematika požárních nádrží se týká jednotek požární ochrany 
při zdolávání mimořádných událostí, operačního střediska při poskytování potřebných 
informací veliteli zásahu a v neposlední řadí odboru prevence při kontrole dodržování 
podmínek stanovených zákonem. Pro zlepšení stavu uvedené problematiky je směrodatná 
také spolupráce hasičského záchranného sboru kraje a dalších správních úřadů.  
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por. Mgr. Lucie Nims, DiS 
 
Pracuje jako operační důstojník na Krajském operačním a informačním středisku 

(KOIS) Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. V rozhovoru se vyjadřuje 
k nynějšímu stavu právě na tomto středisku.  

 
Jak dlouho pracujete na operačním středisku? 
 
7 let 
 
Setkala jste se s problémem nedostatku vody při zásahu? 
 
Ano, v prvopočátku složitějších zásahů, než se sjede dostatek jednotek požární 

ochrany.  
 
Napomáháte veliteli zásahu při hledání zdrojů požární vody? 
 
Ano, většinou to probíhá tak, že krajské operační a informační středisko přes radiovou 

stanici navede jednotku k hydrantu dle určitých indicií, jako je číslo popisné, orientační číslo, 
číslo veřejného osvětlení a podobně. Nebo je telefonicky ve spojení s hasičem, který má na 
starosti vyhledání zdroje pro zřízení čerpacího stanoviště a tuto osobu navádí dle mapy 
telefonicky. 

 
Má operační středisko k dispozici nějaký souhrn informací o požárních nádrží 

v území své působnosti? Mám na mysli mapové podklady, vyznačení přístupových cest  
a stav požárních nádrží. 

 
Krajské operační a informační středisko disponuje mapovým podkladem, přehledem 

nadzemních a podzemních hydrantů. Přehled o požárních nádrží, studních je v geografickém 
informačním systému (GIS) zakreslen pouze na území Nebušic. Stav a přístupové cesty nejsou 
známy.  

V Praze je využívána zejména hydrantová síť. V případě nízkého tlaku se přes Pražské 
vodovody a kanalizace vydá požadavek na zvýšení tlaku v potřebné lokalitě. V geografickém 
informačním systému (GIS) jsou také zakresleny povrchové vodní zdroje. V případě nutnosti je 
možné využít tyto. Obrovskou výhodu shledávám ve znalosti rajonu místní jednotky požární 
ochrany či jednotky sboru dobrovolných hasičů, které obvykle mívají přehled o použitelných 
zdrojích vody, mimo již zmíněnou hydrantovou síť. 

 
Ocenila byste takový program, nebo službu? 
 
Samozřejmě každá informace vedoucí k zdokonalení systému je z mé strany vítána. 

Bylo by to ulehčení jak pro Krajské operační a informační středisko, tak i pro samotné hasiče 
na místě zásahu. 
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Závěr  
 

V období sucha vzniká značné množství požárů lesních a polních porostů. I přes 
včasné vydání nařízení jednotlivých krajů, kterými se vydávají podmínky k zabezpečení zdrojů 
vody k hašení požárů a podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru, dosahují dle zpracovaných dat každoroční požáry vzniklé v měsících 
červenec a srpen velkých finanční a materiálních škod. 

Prostřednictvím indikativního monitoringu tisku na téma „nedostatek hasební vody“ 
v České republice“ bylo zjištěno, že se v minulosti vyskytlo velké množství případů, kdy 
nebyly jednotky požární ochrany schopny použít vodu k požárnímu zásahu z důvodu 
neudržování vnějších zdrojů vody. U mnohých vnějších hydrantových sítí a požárních nádrží 
vyšlo najevo, že se nacházejí v havarijním stavu. Kombinace období sucha a neudržování 
zdrojů vody pro hašení pak může vést ke vzniku požárů velkého rozsahu, ohrožení osob, 
zvířat či majetku, ale také k ohrožení zasahujících jednotek požární ochrany. 

Nedodržování povinností stanovených zákonem a nařízením krajů v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru, užívání staveb v rozporu s kolaudačním řízením ve spojitosti 
s nutností udržování zdrojů vody pro zásobování vodou při požáru a neudržování vnějších 
hydrantových sítí v provozuschopném stavu jsou dle rozhovorů s odborníky v oblasti požární 
ochrany nejčastější problémy v oblasti vnějších zdrojů vody. 

Na základě získaných informací byl také zjištěn fakt, že Hasičský záchranný sbor 
nedisponuje přehledem požárních nádrží, které by mohly jednotky požární ochrany využít při 
zdolávání mimořádných událostí. Vytvořením takového přehledu, který by byl v pravidelných 
intervalech aktualizován, a v rámci prevence by bylo kontrolováno dodržování povinnosti 
udržovat tyto vnější zdroje v takovém stavu, aby bylo jejich možné využití pro zásobování 
vodou při požárech, by vedlo ke zvýšení efektivnosti při zásobování vodou pro hašení. 
 

Co se týče první hypotézy, že téma nedostatku „hasební vody“ zůstává, i v kontextu 
dalších opatření proti „suchu“ v rámci České republiky na okraji zájmu, se částečně 
potvrdilo. Dle monitoringu tisku je zřejmé, že v historii toto téma nebylo často zmiňováno. 
S postupně rostoucí četností sušších měsíců však přibývá i článků na toto téma. V porovnání 
s ostatními problémy které sucho přináší, jako jsou například v zemědělství, je nedostatek 
požární vod stále okrajovým tématem.  

Hypotéza číslo dvě, efektivní řešení problému možného nedostatku „hasební vody“ 
je možné řešit pouze v součinnosti mezi hasiči, obcemi a soukromými firmami, se také 
potvrdila. Dle získaných informací je zřejmé, že problematika je zanedbána z více stran, což 
je nejlépe vidět na požárních nádržích. Zákon sice vlastníkovi udává povinnost udržovat 
nádrž v provozu schopném stavu, ale správní úřady ji v praxi nijak nekontrolují. Hasičský 
záchranný sbor zkontroluje požární nádrž, před uvedením do provozu, ale průběžně tak 
nečiní. Mnoho zanedbaných požárních nádrží je v majetku obce, a přesto dále chátrají. 
Zastaralé a neúplné podklady o požárních nádržích pro operační důstojníky jsou známkou 
neochoty Hasičského záchranného sboru České republiky takové zdroje využívat. A dokud 
tomu tak bude, bude problém pravděpodobně přetrvávat. 


