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1
NA¤ÍZENÍ

Královéhradeckého kraje ã. 1/2004
ze dne 25. února 2004,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení zdrojÛ vody k ha‰ení poÏárÛ
Rada Královéhradeckého kraje na základû ustanovení § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, § 27 odst. 1
písm. c) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, § 1 odst. 1 písm. d) bodu 2. a § 6
nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, a v souladu s § 8 odst. 3 písm. b) a c) a § 17
odst. 4 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), schválila dne 25. února
2004 sv˘m usnesením vydání tohoto závazného nafiízení:
âl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Nafiízením kraje se stanovují podmínky k zabezpeãení zdrojÛ vody k ha‰ení poÏárÛ1) na území Královéhradeckého kraje.
(2) Nafiízení kraje stanovuje podmínky a povinnosti
obcí, vlastníkÛ a uÏivatelÛ vody k ha‰ení poÏárÛ (dále jen
„zdroje vody“) pro jejich urãování, zfiizování, provoz
a údrÏbu.
(3) Nafiízení neplatí pro zdroje vody urãené k ha‰ení
poÏárÛ, které jsou instalovány v objektech – vnitfiní odbûrní místa.2)
(4) Za plnûní podmínek tohoto nafiízení odpovídá
vlastník nebo uÏivatel zdroje vody. 3)
âl. 2
Zdroje vody pro ha‰ení poÏáru
(1) Za zdroje vody jsou pro úãely tohoto nafiízení zejména povaÏovány: 2)
– nadzemní a podzemní hydranty,
– poÏární v˘tokové stojany a plnící místa,
– vodní toky (napfi. fieka, potok),4)

– pfiirozené a umûlé vodní nádrÏe (napfi. rybníky, jezera, poÏární nádrÏe, bazény, nádrÏe s vhodnou
technologickou vodou), z nichÏ lze mobilní technikou nebo technick˘mi prostfiedky odebírat vodu
a které jsou schopny zaji‰Èovat poÏární vodu ve
stanoveném mnoÏství po dobu alespoÀ pÛl hodiny.2) Souãástí zdroje vody je odbûrní místo.
U objektÛ, u nichÏ je na základû anal˘zy zdolávání
poÏáru stanovena doba zabezpeãení poÏární vody ve
vodním zdroji del‰í, se postupuje podle zpracované dokumentace zdolávání poÏáru.2)
(2) Zdroje vody jsou uvedeny v dokumentaci, která
je uloÏena na operaãním a informaãním stfiedisku pfiíslu‰ného územního odboru Hasiãského záchranného
sboru Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS kraje“)
a na krajském operaãním a informaãním stfiedisku HZS
kraje.
(3) Základní poÏadavky na zdroje vody jsou:
a) musí b˘t oznaãeny tak, aby byl zfiejm˘ jejich úãel
uÏití,
b) zaji‰tûní trvalého volného pfiíjezdu pro mobilní
poÏární techniku, v obtíÏnû pfiístupn˘ch oblastech se situace posoudí individuálnû po dohodû
s pfiíslu‰n˘m územním odborem HZS kraje,
c) u pfiirozen˘ch vodních zdrojÛ je tfieba peãlivû
zvolit vhodné místo k odbûru poÏární vody, které
musí vyhovovat zejména tûmto poÏadavkÛm:
– dobr˘ pfiíjezd a moÏnost zfiídit ãerpací stanovi‰tû pro mobilní poÏární techniku,
– hladina vodního zdroje neklesá pod 1 m nade
dnem vodního zdroje a pod 6,5 m od povrchu
ãerpacího stanovi‰tû,
– nesmí b˘t ohroÏováno nánosy.
(4) Umûlé vodní zdroje:
a) poÏární vodovod je nejvhodnûj‰ím zdrojem vody, u nadzemních a podzemních hydrantÛ musí

Ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a § 6 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû.
âSN 73 0873 PoÏární bezpeãnost staveb – Zásobování poÏární vodou.
3)
Ustanovení § 7 odst. 1 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
4)
Ustanovení § 43 odst. 1 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon).
1)

2)
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b˘t pravidelnû 1x roãnû kontrolována jejich
funkãnost, podzemní hydranty musí b˘t oznaãeny,
b) poÏární nádrÏ je vhodn˘m zdrojem vody tam,
kde je nutno soustfiedit pro poÏární zásah dostateãné mnoÏství vody, poÏární nádrÏe musí b˘t plnûny dostateãnû ãistou vodou.
(5) Víceúãelové vodní zdroje musí b˘t upraveny
tak, aby mohly bez závad slouÏit poÏárnímu zabezpeãení i svému provoznímu úãelu. Víceúãelové zdroje nemusí zaji‰Èovat celou svoji vodní kapacitu pro potfieby poÏární ochrany. Vodní kapacita, která mÛÏe b˘t dána
k dispozici jako poÏární voda bez naru‰ení vlastního
provozního úãelu, musí b˘t trvale zaji‰tûna jako poÏární zásoba.
âl. 3
Odbûrní místa, ãerpací stanovi‰tû
(1) Místo urãené k odbûru vody pro ha‰ení poÏárÛ
mobilní poÏární technikou nebo technick˘mi prostfiedky poÏární ochrany pfii zásahu se naz˘vá odbûrní místo.
Odbûrní místo
a) na vefiejném vodovodu je nadzemní, podzemní
hydrant nebo poÏární v˘tokov˘ stojan,
b) na vodním toku a u vodní nádrÏe je ãerpací stanovi‰tû.5)
(2) Odbûrní místo mÛÏe b˘t pouÏito i k plnûní úkolÛ
pfii ochranû obyvatelstva.6)
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âl. 4
Stanovení vodního zdroje, jeho udrÏování
a provozní kontroly
(1) Stanovení a poÏadavky odbûrních míst musí odpovídat pfiíslu‰n˘m normov˘m fie‰ením.2),6) Základní
podmínky pro urãování vodních zdrojÛ a jejich údrÏbu
jsou uvedeny v pfiíloze ã. 2 tohoto nafiízení. Pfiíloha ã. 3
tohoto nafiízení fie‰í zásady pro v˘bûr a rozmisÈování
vodních zdrojÛ.
(2) Zdroje vody jsou povaÏovány za poÏárnû bezpeãnostní zafiízení.8) Provoz, kontroly, údrÏba a opravy
tûchto zafiízení se provádûjí dle pfiíslu‰n˘ch právních
pfiedpisÛ a norem, nejménû 1x roãnû. Písemn˘ záznam
o provedené kontrole musí obsahovat pfiehled proveden˘ch úkonÛ a závûrÛ.9)
(3) Dokumentace o v˘sledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody musí b˘t uloÏena takov˘m zpÛsobem, aby byla dostupná orgánÛm státního poÏárního dozoru.10)

âl. 5
Ostatní povinnosti vlastníka nebo uÏivatele
vodních zdrojÛ
(1) Vlastník nebo uÏivatel zdroje vody je dále povinen 1x roãnû, a to nejpozdûji k 30. dubnu, informovat
HZS kraje o jeho technickém stavu.

(3) Odbûrní místo musí b˘t navrÏeno a provedeno
takov˘m zpÛsobem, aby nedo‰lo k nepfiedvídanému
trvalému ani doãasnému ohroÏení provozuschopnosti.7)

(2) Vlastník nebo uÏivatel zdroje vody pro ha‰ení
poÏárÛ je povinen tyto udrÏovat v takovém stavu, aby
bylo umoÏnûno pouÏití poÏární techniky a ãerpání vody
pro ha‰ení poÏárÛ.

(4) âerpací stanovi‰tû je zpevnûná plocha u zdroje
vody urãeného k ha‰ení poÏárÛ, upravená pro bezpeãné
pfiistavení poÏárního ãerpadla a musí splÀovat poÏadavky uvedené v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení.

(3) Pfii zji‰tûní poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto nafiízením je Rada Královéhradeckého kraje oprávnûna pfiijmout na návrh fieditele HZS kraje odpovídající
opatfiení k nápravû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ.

âSN 73 6639 Zdroje poÏární vody, ve znûní pozdûj‰ích zmûn.
Napfi. § 2 písm. e) zákona ã. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, zákon ã. 240/2000 Sb.,o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (krizov˘ zákon).
07)
§ 16 vyhlá‰ky ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu.
08)
§ 2 odst. 4 písm. g) vyhlá‰ky ã. 246/2001Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
09)
§ 7 odst. 4 a odst. 8 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci), âSN 73 0873 PoÏární bezpeãnost staveb – Zásobování poÏární vodou.
10)
Ustanovení § 40 odst. 9 vyhlá‰ky MV ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
05)
06)
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âl. 6
Sankce
Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto nafiízením
a dal‰ími právními pfiedpisy o zdrojích vody fyzick˘mi
osobami lze postihovat jako pfiestupek podle zákona
ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a právnick˘mi a podnikajícími fyzick˘mi osobami
pfii v˘konu jejich podnikatelské ãinnosti jako jin˘ správní delikt podle zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární
ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Ovûfiení aktuálnosti dokumentace poÏární
ochrany kraje, pfiípadné zmûny, úpravy nebo doplnûní
tohoto nafiízení budou provádûny v souladu s právními
pfiedpisy.
(3) Tímto nafiízením nejsou dotãeny povinnosti fyzick˘ch osob, právnick˘ch osob nebo podnikajících fyzick˘ch osob stanovené zvlá‰tními právními pfiedpisy.
(4) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje.

âl. 7
Závûreãná ustanovení
(1) Kontrolu plnûní nafiízení orgánÛ kraje vydan˘ch
na úseku poÏární ochrany provádí HZS kraje.11)

Ing. Pavel Bradík, v. r.
hejtman kraje
Ing. Vladimír Derner, v. r.
1. námûstek hejtmana kraje

11)
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Ustanovení § 26 odst. 2 písm. c) zákona âNR ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Královéhradeckého kraje ã. 1/2004

âerpací stanovi‰tû
âerpací stanovi‰tû je zpevnûná plocha u zdroje vody urãeného k ha‰ení poÏárÛ, upravená pro bezpeãné pfiistavení mobilní a pfienosné poÏární techniky a musí splÀovat tyto poÏadavky:
1. minimální rozmûr zpevnûné plochy pro zaji‰tûní odbûru poÏární vody mobilní nebo pfienosnou poÏární technikou,
2. oznaãení ‰títkem s nápisem „POÎÁRNÍ VODA“ a údajem o obsahu vodního zdroje, ‰títek se umisÈuje ve v˘‰i dvou metrÛ,
3. opatfieno zaráÏkou na konci ãerpacího stanovi‰tû zabraÀující sjetí vozidla do vodního zdroje, nesmí v‰ak bránit
odtoku vody,
4. udrÏováno v pohotovostním stavu i v dobû mrazÛ, za jarního tání i po pfiívalech a povodních a musí b˘t vhodnû odvodnûno,
5. pokud je ãerpacím stanovi‰tûm most a má-li plné zábradlí, je nutné v nûm zfiídit otvor o rozmûru nejménû
30 x 30 cm, kter˘ umoÏní spu‰tûní sací hadice do vodního zdroje v místech s vyhovující hloubkou,
6. ke zdroji vody musí b˘t zfiízena pfiíjezdová komunikace o ‰ífice alespoÀ 3 metry konãící plochou ãerpacího stanovi‰tû, komunikace musí b˘t trvale sjízdná, udrÏovaná a prÛjezdná,
7. tam, kde nelze zfiídit ãerpací stanovi‰tû, musí b˘t zfiízena alespoÀ taková místa ãerpání, která jsou dosaÏitelná
lehk˘m vozidlem s pfienosn˘m poÏárním ãerpadlem.
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Pfiíloha ã. 2

k nafiízení Královéhradeckého kraje ã. 1/2004

Urãení zdroje vody k ha‰ení poÏárÛ a jeho udrÏování
1. Obec je odpovûdná za urãení zdrojÛ vody k ha‰ení poÏárÛ a jejich trvalou pouÏitelnost ve svém území. Urãené
zdroje vody k ha‰ení poÏárÛ je obec povinna uvést do poÏárního fiádu obce.
2. Obec bezodkladnû oznámí na územnû pfiíslu‰né operaãní a informaãní stfiedisko Hasiãského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ve‰keré zmûny na vodním zdroji, které brání v jeho pouÏití pro poÏární úãely (vypou‰tûní, v˘lov, oprava, ãi‰tûní apod.) s návrhem na urãení náhradního vodního zdroje.
3. Na poskytnutí vodního zdroje ke zdolávání poÏárÛ, resp. poskytnutí vûcné pomoci, se vztahují ustanovení
§ 19, 73 a 82 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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Pfiíloha ã. 3
k nafiízení Královéhradeckého kraje ã. 1/2004

Zásady pro v˘bûr a rozmisÈování nádrÏí a hydrantÛ
1. Nejvût‰í vzdálenosti zdrojÛ vody od objektu a minimální obsah zdroje vody:
Pofi. Druh objektu a jeho mezní plocha poÏárního úseku v m2
ãíslo
1.
2.
3.
4.
5.

Nejvût‰í vzdálenost
zdroje od objektu
v metrech

Nejmen‰í obsah
zdroje v m3

600

14

400

22

300

35

200

45

150

72

Rodinné domy a nev˘robní objekty (kromû skladÛ)
do plochy 120
Nev˘robní objekty o plo‰e 120 aÏ 1500, v˘robní objekty
a sklady vãetnû zemûdûlsk˘ch objektÛ do plochy 500
Nev˘robní objekty o plo‰e nad 1500, v˘robní objekty a sklady
vãetnû zemûdûlsk˘ch objektÛ o plo‰e od 500 do 1500
V˘robní objekty a sklady vãetnû zemûdûlsk˘ch objektÛ
o plo‰e nad 1500
V˘robní objekty a sklady vãetnû zemûdûlsk˘ch objektÛ
s vysok˘m poÏárním zatíÏením (p>120 kg/m2) a souãasnû
s plochou vût‰í neÏ 2500

Poznámka: Uvedené vzdálenosti v metrech se mûfií po skuteãné trase vedení zásahu nebo jízdy poÏárního vozidla.

2. Dosavadní zdroje vody je moÏné zru‰it, po dohodû s Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem kraje, je-li jin˘m zpÛsobem zaji‰tûno zásobování poÏární vodou.
3. Vzdálenosti hydrantÛ a prÛmûr potrubí, na nûmÏ jsou hydranty umístûny, musí odpovídat tûmto poÏadavkÛm:
Pofi. Druh objektu a jeho mezní plocha
ãíslo poÏárního úseku v m2
1. Rodinné domy a nev˘robní objekty
(kromû skladÛ) do plochy 120
2. Nev˘robní objekty o plo‰e 120 aÏ 1500,
v˘robní objekty a sklady vãetnû
zemûdûlsk˘ch objektÛ do plochy 500
3. Nev˘robní objekty o plo‰e nad 1500,
v˘robní objekty a sklady vãetnû
zemûdûlsk˘ch objektÛ o plo‰e od 500 do 1500
4. V˘robní objekty a sklady vãetnû zemûdûlsk˘ch
objektÛ o plo‰e nad 1500
5. V˘robní objekty a sklady vãetnû zemûdûlsk˘ch
objektÛ s vysok˘m poÏárním zatíÏením
(p>120 kg/m2) a souãasnû s plochou vût‰í neÏ 2500

Nejvût‰í vzdálenost hydrantu
od objektu a mezi sebou v m2

Odbûr
Q (l.s–1)

Potrubí
DN v mm

200/400

4

80

150/300

6

100

120/240

9,5

125

100/200

14

150

80/160

25

200

4. U nejnepfiíznivûji poloÏeného nadzemního (podzemního) hydrantu musí b˘t zaji‰tûn statick˘ pfietlak 0,2 MPa.

