
Vodovod Oldřichov v Hájích, VIII.stavba 
 

 

Požární zpráva 
 

Základní vodovodní soustava v obci byla vybudována v předchozích stavbách. Zde jsou i 

požární hydranty dle ČSN 730873 DN 80 s požadovaným průtokem 4 l/s pro rodinné domy. 

Ve vodojemu Oldřichov (ve stráni nad Obecním úřadem), o obsahu 2x100 m3, kóta 

max.hladiny 446,0 m n.m., je příslušná zásoba vody pro hašení. V Požárním řádu Obce 

Oldřichov v Hájích z r.1996  jsou uvedeny jako zdroje požární vody potok Jeřice, požární 

nádrž u Obecního úřadu a požární nádrž u kravína.  

  

V této VIII. stavbě jsou na dvanácti lokalitách místní řady (mimo řad „D“ DN 100 na lokalitě 

č.5), které umožňují napojení domovních přípojek stávající zástavby rodinnými domky. 

Potřeba řadu „D“ se ukázala při poslední katastrofické povodni. 

 

Popis lokalit 

L1: 

Stávající  zástavba rodinnými domy. Požární hydrant je na stávajícím řadu „A3“, na který se 

projektovaný řad „A3.1“ napojuje- vzdálenost do konce řadu „A3.1“ max 200 m. Ještě blíže, 

ve vzdálenosti cca 100 m, je potok Jeřice. Požární nádrž u OÚ je ve vzdálenosti cca 500 m. 

L2: 

Stávající  zástavba rodinnými domy. Projektovaný řad „B2“ DN 50 neslouží k hašení. Požární 

hydrant je na stávajícím řadu „B“, na který se projektovaný řad „B2“ napojuje- vzdálenost cca 

120 m. Požární nádrž u OÚ je ve vzdálenosti cca 200 m. 

 L3: 

Zahrádkářská kolonie s chatičkami. Požární hydrant je na stávajícím řadu „B“, na který se 

projektovaný řad „B3“ napojuje. Požární nádrž u OÚ je ve vzdálenosti cca 550 m. 

 L4: 

Stávající  zástavba rodinnými domy. Projektovaný řad „B4“ DN 50 neslouží k hašení.  

Osazení požárního hydrantu profil neumožňuje. 

L4a: 

Stávající  zástavba rodinnými domy. Projektovaný řad „C1.2“  DN 50 neslouží k hašení. 

Požární hydrant je na stávajícím řadu „C1“, na který se projektovaný řad „C1.2“ napojuje- 

vzdálenost cca 60 m. Ve vzdálenosti cca 550 m je potok Jeřice. 

L5: 

Stávající  zástavba rodinnými domy. Projektovaný řad „D“ DN 100 slouží k propojení 

hlavních stávajících řadů DN 100 „B“ (na Filipku) a „C“ (směrem k části obce Na Pilách). 

Požární hydrant DN 80 dle ČSN 730873 bude na řadu osazen v krajnici silnice III/2904 

(směr Raspenava) poblíž RD čp.237. Průtok 4 l/s je zaručen (Hydrostatický tlak v tomto místě 

je 50 m v.sl.    (0,5 MPa = 5 atp.).  Tyto parametry budou doloženy ke kolaudaci ( uvedení 

do provozu/užívání ) řadu „D“.  Požární nádrž u OÚ je ve vzdálenosti cca 250 m. 

L6: 

Stávající  zástavba rodinnými domy. Projektovaný řad „C1.1“ DN 50 dl.83 m neslouží 

k hašení. Požární hydrant je na stávajícím řadu „C1“, na který se projektovaný řad „C1.1“ 

napojuje- vzdálenost cca 120 m. Ve vzdálenosti cca 300 m je Jeřice. 

 

 

 

 



 

L7: 

Stávající  zástavba rodinnými domy. Projektovaný řad „C3“ DN 50 a „C3.1“ DN 50 neslouží 

k hašení. Požární hydrant je na stávajícím řadu „C“, na který se projektovaný řad „C3“ 

napojuje- vzdálenost cca 80 m. Ve vzdálenosti cca 150 m od konce řadů je potok Jeřice. 

L8: 

Stávající  zástavba rodinnými domy. Projektovaný řad „C2 prodloužení“ a „C2.1“  DN 80 

neslouží k hašení, protože leží v takové nadmořské výšce, že tlak musí být zvýšen postrkovou 

čerpací stanicí. Požární hydrant je na stávajícím řadu „C“, na který se projektovaný řad „C2“ 

napojuje- vzdálenost 17 m od začátku řadu „C2“ a 240 m od konce prodloužení řadu „C2“. 

Ve vzdálenosti cca 150 m od řadu „C2.1“  je potok Jeřice. 

L9: 

Stávající  zástavba rodinnými domy. Projektovaný řad „C4“ DN 50 neslouží k hašení. Ve 

vzdálenosti cca 100 m je potok Jeřice. 

L10: 

Stávající  zástavba rodinnými domy. Projektovaný řad „A4“ DN 50 neslouží k hašení. Potok 

Jeřice se nachází cca 45 m od začátku řadu. 

L11: 

Stávající  zástavba rodinnými domy. Projektovaný řad „B5“ DN 50 neslouží k hašení. Požární 

hydrant DN 80 na řadu „B“ (pod přejezdem ČD) se nachází ve vzdálenosti cca 150 m. 

L12: 

Zde je pouze vodovodní přípojka pro RD čp 268. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci, dne 2.3.2017                        Ing. Jahoda 


