
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 43 
ze dne  17.1.2022 

k návrhu Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanoví 
podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanoví 
podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů, uvedené     
v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - LEG MHMP 

1.  zajistit zveřejnění Nařízení dle bodu I. tohoto usnesení ve Sbírce právních 
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 

Termín: 21.1.2022 

2.  MHMP - BEZ MHMP 

1.  zajistit zveřejnění Nařízení dle bodu I. tohoto usnesení na úřední desce 
Magistrátu hl.m. Prahy a na úředních deskách městských částí 

Termín: 21.1.2022 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-42642  
Provede: MHMP - LEG MHMP, MHMP - BEZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 43 ze dne 17. 1. 2022 

NAŘÍZENÍ, 
kterým se mění nařízení č. 14/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k 

zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů 

 
Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 17. 1. 2022 vydat podle § 44 odst. 2 zákona  

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 2 písm. 

b) bodu 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto 

nařízení: 

 

Nařízení č. 14/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody 

k hašení požárů a určení těchto zdrojů, se mění takto: 

 

Čl. I 

§ 2 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 2 

Zdroje vody k hašení požárů 

 

(1) Zdroje vody k hašení požárů (dále jen „vodní zdroj“) slouží k odběru vody pro hašení 

mobilní technikou, základními zásahovými požárními automobily (automobilovými 

stříkačkami a cisternovými automobilovými stříkačkami) nebo přenosnými zásahovými 

prostředky. 

 

(2) Pro účely tohoto nařízení jsou za vodní zdroje považovány: 

 

a) umělý vodní zdroj - objekt, který byl pro tento účel záměrně budován, např. požární nádrž, 

požární studna, požární vodovod; umělým vodním zdrojem je i rozvod vody pro výrobní 

technologii, nebo místní vodovodní síť, jsou-li opatřeny technickým zařízením pro odběr 

vody 

k hašení požáru (výtokovými stojany, nadzemními a podzemními hydranty), 

 

b) přirozený vodní zdroj - vodní tok nebo vodohospodářské dílo, které nebylo záměrně 

budováno pro potřeby požární ochrany, ale svou vydatností nebo zásobou vody vyhovuje 

potřebám jednotek požární ochrany, 

 

c) čerpací stanoviště - zpevněná plocha, která umožňuje přistavení nebo umístění požární 

techniky určené k odběru vody z vodního zdroje, 

 

d) odběrní místo - místo vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, 

technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků; podle umístění 

vzhledem k objektu se dělí na vnější a vnitřní, 

 

e) požární výtokový stojan – nadzemní výtoková armatura na vodovodním potrubí ukončená 

sací hadicovou spojkou, která umožňuje přímé plnění sacích požárních hadic o průměru 110 

mm nebo 125 mm, 

 

f) plnící místo – místo, kde nadzemní výtoková armatura na vnějším vodovodu umožňuje 

plnění nádrží mobilní požární techniky horním otvorem. 

 



(3) Seznamy vodních zdrojů jsou uvedeny v operativní dokumentaci tohoto nařízení. Potřebné 

údaje pro veřejnost jsou přístupné prostřednictvím Geoportálu hl. m. Prahy, internetového zdroje 

map a informací o území hlavního města Prahy, jehož provozovatelem je Institut plánování  

a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou. 

 

(4) Operativní dokumentaci vede Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy v 

elektronické podobě. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy zajišťuje a je oprávněn 

provádět aktualizace operativní dokumentace. 

 

(5) Aktuální operativní dokumentace musí být trvale uložena na Krajském operačním  

a informačním středisku Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.“ 

 

Čl. II 

 

Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2022 

 

 

 

MUDr. Zdeněk H ř i b, v. r. 

primátor hlavního města Prahy 

 

 

Ing. Petr H l u b u č e k, v. r. 

náměstek primátora hlavního města Prahy 
 



Důvodová zpráva 
 

Radě hlavního města Prahy se podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů, předkládá ke schválení nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2011 Sb. 

hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto 

zdrojů (dále jen ,,návrh nařízení“). 

Nařízení č. 14/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení 

požárů a určení těchto zdrojů, bylo schváleno usnesením Rady hlavního města Prahy č. 967 ze dne  

28. 6. 2011.  

 

Podle § 2 odst. 3 a 4 nařízení č. 14/2011 Sb. hl. m. Prahy: 

„(3) Seznamy vodních zdrojů jsou uvedeny v operativní dokumentaci tohoto nařízení. 

(4) Operativní dokumentace je přístupná výhradně pracovníkům Krajského operačního a informačního 

střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, Operačního střediska Krizového štábu 

hlavního města Prahy, primátorovi hlavního města Prahy, řediteli odboru krizového řízení Magistrátu 

hlavního města Prahy a kontrolním orgánům.“ 

 

Toto omezení přístupnosti k informacím z operativní dokumentace, resp. seznamu vodních zdrojů 

určených k hašení požárů, se v praxi projevuje jako velmi problematické. Projektanti požární 

bezpečnosti staveb mají velmi ztíženou možnost posouzení požární bezpečnosti navrhovaných staveb 

z pohledu dostupnosti vnějších zdrojů určených k hašení pro daný objekt. Dále jednotky požární 

ochrany sborů dobrovolných hasičů (dále jen „JPO SDH“) na území hl. m. Prahy mají velmi složitou 

situaci při zjišťování, který zdroj vody je určen a udržován jako zdroj pro hašení požárů v dané lokalitě. 

Po schválení návrhu nařízení a zpřístupnění informací JPO SDH plánuje Hasičský záchranný sbor hl. 

m. Prahy provést aktualizaci operativní dokumentace právě ve spolupráci s JPO SDH na základě jejich 

místní znalosti v lokalitě jejich zřizovatele.  

 

Z těchto důvodů bylo Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy navrženo nové znění § 2 nařízení 

č. 14/2011 Sb. hl. m. Prahy. Odstavce 3 a 4 se sloučí do jednoho odstavce v níže uvedeném znění. 

Odstavce 5 a 6 se přečíslují na odstavce 4 a 5. 

 

Navrhované znění § 2 odst. 3 nařízení č. 14/2011 Sb. hl. m. Prahy je následující: 

 

„(3) Seznamy vodních zdrojů jsou uvedeny v operativní dokumentaci tohoto nařízení. Potřebné 

údaje pro veřejnost jsou přístupné prostřednictvím Geoportálu hl. m. Prahy, internetového 

zdroje map a informací o území hlavního města Prahy, jehož provozovatelem je Institut 

plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace zřízená hlavním městem 

Prahou.“ 
 

Dopad do rozpočtu hlavního města Prahy a do rozpočtu městských částí není schválením návrhu nařízení 

předpokládán. 

 

K návrhu nařízení proběhlo připomínkové řízení v souladu s Pravidly pro přípravu návrhů obecně 

závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy, schválenými jako příloha č. 1 k usnesení Rady 

hlavního města Prahy č. 153 ze dne 30. 1. 2018. Návrh nařízení byl zaslán Ministerstvu vnitra, všem 

odborům Magistrátu hl. m. Prahy, Městské policii hlavního města Prahy a všem městským částem 

hlavního města Prahy. Současně byl tento návrh nařízení uveřejněn na úřední desce Magistrátu hlavního 

města Prahy. K návrhu nařízení vznesl připomínky odbor legislativní a právní Magistrátu hlavního města 

Prahy. Připomínky byly zpracovatelem zapracovány do předkládaného návrhu nařízení.  

V připomínkovém řízení byly zaslány také připomínky od městské části Praha 20, které nebyly zásadní 

a nebyly zpracovatelem přijaty a zapracovány do předkládaného návrhu nařízení.  

 



Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh nařízení s doporučením, aby účinnost byla stanovena ode dne 1. 

února 2022.  

 

 

Přílohy k důvodové zprávě: 

Příloha č. 1 – Vypořádání připomínek 

Příloha č. 2 – Platné znění nařízení č. 14/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky  

k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů s vyznačením navrhované změny 
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