
NOTRANJE HIDRANTNO OMREŽJE 

  

1. UVOD 

Naprave za oskrbo stavb z vodo za gašenje se uporabljajo zelo redko, pogosto v vsej življenjski dobi sploh nikoli. 
Zaradi zadostne oskrbe stavbe z vodo za gašenje pri danem tlaku so vodovodni sistemi pogosto precej večjih 
dimenzij, kot bi jih zahtevala oskrba s pitno vodo. Zato del vode v vodovodnih sistemih ne kroži in v sistemu zastaja, 
posledica tega pa je poslabšanje kvalitete pitne vode. Prav velike dimenzije cevovodov, zastajanje velike količine 
vode za gašenje in padec kvalitete pitne vode so danes v Evropi razlogi, da naj se naprave za oskrbo stavb s pitno 
vodo ne bi pogosto uporabljale tudi za direktno oskrbo stavb z vodo za gašenje. 

Tako se v Evropi spreminja način projektiranja in vgrajevanja naprav za oskrbo stavb z vodo za gašenje, saj naj bi 
bile te naprave neposredno povezane s sistemi za oskrbo stavb s pitno vodo le izjemoma, in sicer le takrat, ko naj 
bi te naprave uporabljali za začetno gašenje požarov uporabniki stavbe (predvidene manjše količine vode pri 
manjših tlakih) ali ko bi poraba pitne vode v stavbi dokazano presegala predvidene količine vode za gašenje in bi 
bilo zagotovljeno ustrezno kroženje vode. To je možno predvsem v industrijskih stavbah, kjer je predvidena velika 
poraba pitne vode v tehnološke namene, zelo redko pa npr. v stanovanjskih stavbah. 

Na slabšanje kakovosti pitne vode v napravah za oskrbo stavb z vodo za gašenje vpliva poleg zastajanja vode v 
posameznih predelih tudi dejstvo, da so cevovodi kovinski, zato prihaja do kopičenja metalov, pri pocinkanih jeklenih 
cevovodih pa lahko poteka tudi hitra redukcija nitratov v nitrite. Zaradi navedenih dejstev naj bi se v evropskem 
prostoru naprave za oskrbo stavb za gašenje, ki so direktno povezane s cevovodi za oskrbo s pitno vodo, vgrajevale 
le še v prej naštetih primerih. Prednost naj bi imele naprave za oskrbo stavb z vodo za gašenje, ki bi se oskrbovale 
z vodo preko daljinsko krmiljenih postaj za polnjenje in praznjenje, t.i. suho/mokrih dvižnih vodov. Delovanje teh 
vodov spominjana na delovanje suho/mokrih sprinklerskih sistemov. Stavbe je možno oskrbovati z vodo za gašenje 
tudi posredno preko požarnih bazenov in ustreznih črpalk za vzpostavljanje ustreznega tlaka. To rešitev se pogosto 
že uporablja in je primerna predvsem za industrijo, zato takšne naprave imenujemo industrijska notranja hidrantna 
omrežja. 

  

2. MOKRI DVIŽNI VOD 

Mokri dvižni vodi so v stavbo vgrajeni cevovodi za vodo za gašenje, ki so neposredno povezani s cevovodi za 
oskrbo stavb s pitno vodo in so zato pod stalnim tlakom. Na mestih odvzema vode za gašenje (slika 1) so nameščeni 
notranji hidranti (slika 2). 

Ker so bili mokri dvižni vodi v preteklosti praviloma neposredno priključeni na cevovod za oskrbo stavbe s pitno 
vodo, je bilo treba zaradi zavarovanja kvalitete pitne vode zagotoviti stalno obnavljanje vode. Zato je bilo potrebno 
na koncu dvižnih vodov predvideti odvzemna mesta, ki so se pogosto uporabljala (v večini primerov večji umivalnik). 
Če to ni bilo mogoče, so morali na koncu cevovoda vgraditi iztočno odprtino, s pomočjo katere se je enkrat tedensko 
zamenjal 1,5-kratni volumen vode, vsebovane v mokrem dvižnem vodu, in sicer pri ustreznem tlaku. 

Opisane spremembe (direktiva EU) so poostrile parametre za zagotavljanje kakovosti pitne vode, tako da te 
kakovosti ni več mogoče zagotavljati s tedensko zamenjavo vode v mokrem dvižnem vodu. Zato naj bi bili mokri 
dvižni vodi kot naprave za oskrbo stavb z vodo za gašenje, ki so direktno povezani s sistemi za oskrbo stavb s pitno 
vodo, od sedaj naprej vgrajeni izjemoma le še takrat, ko bi bili notranji hidranti, priključeni na te naprave, tipa S 
(namenjeni za začetno gašenje požarov, ki ga izvajajo uporabniki stavb - predvidene manjše količine vode pri 
manjših tlakih) ali ko bi poraba pitne vode v stavbi dokazano presegla predvidene količine vode za gašenje in bi 
bilo zagotovljeno ustrezno kroženje vode. To je možno predvsem v industrijskih stavbah, kjer je predvidena velika 
poraba pitne vode v tehnološke namene, zelo redko pa npr. v stanovanjskih stavbah. 



 
Slika 1: Odvzemno mesto 

 

Slika 2: Notranji hidrant 

Na področjih, kjer obstaja nevarnost zmrzovanja vode v mokrih dvižnih vodih (npr. garažne hiše), je treba obvezno 
predvideti suho/mokre dvižne vode. 

 

 



3. SUHO/MOKRI DVIŽNI VOD 

Suho/mokri dvižni vodi so v stavbo vgrajeni cevovodi za vodo za gašenje, ki so posredno povezani s cevovodi za 
oskrbo stavb s pitno vodo. 

Cevovod suho/mokrega dvižnega voda je v stanju pripravljenosti prazen. Če je treba vodo dobaviti do notranjega 
hidranta, se ta dvižni vod z odprtjem ventila na notranjem hidrantu (slika 3) napolni z vodo iz sistema za oskrbo 
stavbe s pitno vodo, in sicer s pomočjo daljinsko krmiljene postaje. Cevovod se avtomatsko izprazni šele, ko se 
zaprejo vsi ventili na uporabljenih notranjih hidrantih. 

Na mestih odvzema vode za gašenje so nameščeni notranji hidranti tipa G (namenjeni za začetno gašenje, ki ga 
izvajajo uporabniki stavbe in za uporabo gasilcev). 

 

Slika 3: Suho-mokri sistem s stikalom na ventilu hidranta 

4. SUHI DVIŽNI VODI 

Suhi dvižni vodi (slika 4) so vodi, ki so namenjeni izključno za dovajanje vode za gašenje, ki ga izvajajo gasilci, 
nikakor pa ne za začetno gašenje uporabnikov stavb. Suhi dvižni vodi ne smejo biti povezani (niti posredno niti 
neposredno) s sistemi za oskrbo stavb s pitno vodo. 

Ker predvidene količine vode za gašenje, ki naj bi jih dovedli mokri ali suho/mokri dvižni vodi, pogosto zadostujejo 
le za začetno gašenje in omejevanje širjenja požara, ki ga izvajajo gasilci, se v večini stavb, višjih od 10 oziroma 
22 m, predvideva tudi vgradnja suhih dvižnih vodov. Ti vodi omogočajo, da gasilci dobijo vodo v višjih nadstropjih 
v primerih, ko bi se požar ob prihodu gasilcev že zelo razširil, ko bi požar zaradi neustrezne gradnje zajel več 
požarnih sektorjev, ali če bi se v posameznem požarnem sektorju odvijala dejavnost, ki pri projektiranju stavbe in 
načrtovanju varstva pred požarom ni bila previdena in bi bistveno spremenila stanje varstva pred požarom v stavbi. 

Stavbe ločimo po višini do 10 m, od 10 do 22 m in nad 22 m. Stavbe, visoke do 10 m, so od zunaj običajno dosegljive 
s tridelnimi gasilskimi lestvami, po njih lahko gasilci dokaj hitro položijo tudi tlačni cevovod, zato za stavbe do te 
višine niso predvideni suhi dvižni vodi. 

Stavbe, visoke med 10 m in 22 m, so od zunaj dosegljive le gasilskim enotam, ki razpolagajo z vozili za reševanje 
z višin (gasilske avto lestve - ALK, gasilska zgibna dvigala - ZD ali gasilska teleskopska dvigala - TD), po katerih 
se tudi hitro položi tlačni cevovod. 

Stavbe, visoke nad 22 m, so z napravami za gašenje in reševanje ter s tem tudi za zunanjo oskrbo z vodo za 
gašenje od zunaj dosegljive le redkim večjim gasilskim enotam v Sloveniji, zato so za te stavbe obvezni suhi dvižni 
vodi. 

Vgradnja suhih dvižnih vodov omogoča gasilcem lažjo dobavo večjih količin vode za gašenje v višja nadstropja, ker 
ni treba polagati tlačnih vodov po stopniščih ali zunanjih delih stavb. Suhi dvižni vodi tako bistveno pripomorejo k 
hitrejšemu omejevanju širjenja požara in k hitrejši pogasitvi požara. 

 



 

Slika 4: Suhi dvižni vod 



MESTO ZA DOVOD VODE   

Mesto za dovod vode za gasilce (slika 5) predstavlja posebna armatura z enim ali dvema priključkoma B za gasilske 
cevi, povratnim ventilom in cevko za odvodnjavanje voda; vse skupaj je vgrajeno v zaščitno kovinsko omarico. 
Mesto za dovod vode mora biti urejeno v bližini predvidenih površin za gasilsko intervencijo, dobro dostopno, vidno 
in označeno (slika 6), armatura pa naj bo nameščena 800+/- 200 mm nad površino, po kateri prispejo gasilci. 
 
Armature z dvema priključkoma B imajo prednost zato, ker se lahko hkrati napajata z vodo za gašenje iz gasilskega 
vozila. Pri dobavi vode na velike višine namreč obstaja večja možnost, da tlačna cev, ki vodi od gasilskega vozila 
do armature, poči, kar bi lahko ogrozilo napadalne skupine. Armatura ima vgrajen povratni ventil, da iz suhega 
dvižnega voda ne izteče že dovedena količina vode, kar bi podaljšalo čas do ponovne dobave vode, če bi tlačna 
cev, ki vodi od gasilskega vozila do armature, počila. Armatura ima vgrajeno cevko za odvodnjavanje, da se suhi 
dvižni vod po končani uporabi izprazni in s tem prepreči morebitno zamrznitev vode v vodu. Cevka za izpraznitev 
dvižnega voda mora biti izvedena tako, da pri praznjenju vode le-ta ne odteka v omarico. 

 
Slika 5: Mesto za dovod vode 

 

 

Slika 6: Označba mesta za dovod vode 



SUHI DVIŽNI VOD 

Suhi dvižni vod mora biti izdelan iz pocinkane jeklene cevi DN 80. Na zgornjem delu suhega dvižnega voda mora 
biti vgrajena avtomatska naprava za prezračevanje in odzračevanje. 
 
Če je v stavbi vgrajenih več suhih dvižnih vodov, morajo biti med seboj ločeni in imeti ločena mesta za dovod vode. 

 

ODVZEMNO MESTO ZA GASILCE 

Na suhem dvižnem vodu mora biti v vsakem nadstropju priključek za odvzem z ventilom in gasilsko spojko C. 
Zaščitena mora biti s kovinsko omarico. V tujini obstajajo tudi variante z izhodi B, kar dopuščajo tudi nemški 
standardi. Vsak odcep mora imeti najmanj nazivni premer priključnega ventila. 

Ventil armature za priklop gasilske cevi mora biti mogoče odpreti z gasilsko sekiro ali s ključem za nadzemni hidrant. 
Ročni ventil ni več predviden, da se v čim večji meri prepreči zloraba, saj je bilo treba pri starejših izvedbah suhih 
dvižnih vodih z ročnim ventilom pred uporabo preveriti zaprtost vseh odvzemnih mest, da se je preprečilo 
nekontrolirano iztekanje vode. 

Armatura za priklop gasilske cevi mora biti nameščena 1200 (+/-400) mm nad tlemi, zaprti ventil se mora neovirano 
odpreti, gasilska cev pa se priključi brez prepogibanja. 

Če je najvišje odvzemno mesto za gasilce višje kot 40 m nad mestom za dovajanje vode, mora biti suhi dvižni vod 
opremljen z napravo za zvišanje tlaka. 

Odvzemna mesta za gasilce (slika 7) so načeloma razporejena na vseh stopniščih, ki predstavljajo samostojne 
požarne sektorje in se uporabljajo tudi kot možna evakuacijska pot. Odvzemna mesta so na takšni lokaciji zato, da 
se cev priključi v varnem območju, nato pa lahko gasilci v skladu z načeli interveniranja prodirajo v zadimljenih 
območjih s polnimi gasilskimi cevmi. Pri tem sicer prihaja do delnega gibanja dima iz zadimljenih prostorov na 
hodnik in dalje na stopnišče, vendar so po svetu ugotovili, da je varnost napadalnih skupin pomembnejša. 

 

Slika 7: Odvzemno mesto za gasilce 

 

NOTRANJI HIDRANT KOT PRIKLJUČEK ZA ZAČETNO GAŠENJE IN KOT PRIKLJUČEK ZA GASILCE 

Ta tip notranjega hidranta uporabljajo uporabniki stavb za gašenje začetnih požarov in tudi gasilci pri notranjih 
napadih na požar. 

Notranji hidrant je lahko priključen na mokra ali suho/mokri dvižni vod. Na mokri dvižni vod je lahko priključen le 
tedaj, ko je poraba pitne vode v stavbi večja kot je predvidena poraba vode za gašenje, saj sicer del vode zastaja 
v sistemu za oskrbo stavbe s pitno vodo in ogroža kakovost pitne vode. Če je poraba pitne vode v stavbi manjša 
kot je predvidena poraba vode za gašenja, mora biti notranji hidrant priključen na suho/mokri dvižni vod ali notranje 
industrijsko hidrantno omrežje. 

Če uporabniki stavbe ne morejo pogasiti začetnega požara in je zato potrebno posredovanje gasilcev, ti po potrebi 
odklopijo cevni kolut s poltogo cevjo in na vgrajeno spojko priključijo gasilske tlačne cevi C (52 mm) in ročnik, ki so 
jih prinesli s seboj. Pri notranjih napadih so se najbolje izkazali turbo ročniki različnih proizvajalcev, ki omogočajo 
poleg nastavljanja oblike curka, odpiranja in zapiranja pretoka tudi nastavitev okvirne količine pretoka - 100 l/min, 
200 l/min, 300 l/min ali 400 l/min). 



 

5.1 NOTRANJI HIDRANT - G 25 

Ta tip notranjega hidranta (slika 8) je sestavljen iz: 

 omarice z gibljivim cevnim kolutom, 

 30 m dolge poltoge cevi z notranjim premerom 25 mm (1 cola), 

 ročnika D s šobo 6 mm, ki ima možnost zapiranja in spreminjanja oblike curka, 

 ventila G 2A. 

 
Največji dovoljeni dinamični tlak sme biti 7 barov pri pretoku 100 l/min, največji delovni tlak pa 12 barov. 

 

 

Slika 8: Notranji hidrant G 25 

5.2 NOTRANJI HIDRANT - G 33 

Ta tip notranjega hidranta je sestavljen iz: 

 omarice z gibljivim cevnim kolutom, 

 30 m dolge poltoge cevi z notranjim premerom 33 mm (1 ¼ cole), 

 ročnika D s šobo 8 mm, ki ima možnost zapiranja in spreminjanja oblike curka, 

 ventila G 2A. 

 
Največji dovoljeni dinamični tlak sme biti največ 7 barov pri pretoku 150 l/min, največji delovni tlak pa 12 barov. 

 

5.3 NOTRANJI HIDRANT - G 52 

Ta tip notranjega hidranta (slika 9) je primeren predvsem kot priključek na večjih notranjih industrijskih hidrantnih 
omrežjih, ki so s cevovodi s pitno vodo povezani le posredno. Ti hidranti so uporabni predvsem v industriji, kjer so 
delavci posebej izurjeni za ravnanje z njimi in kjer jih uporabljajo industrijske gasilske enote. 

Ta tip notranjega hidranta je sestavljen iz: 

 omarice, 

 15 m dolge gasilske cevi z notranjim premerom 52 mm (2 coli), 

 ročnika s šobo 12 mm, ki ima možnost zapiranja in spreminjanja curka, 

 ventila 2 G. 

Največji dovoljeni dinamični tlak sme biti največ 5 barov pri pretoku 200 l/min, največji delovni tlak pa 10 barov. 



 

 

Slika 9: Notranji hidrant G52 

6. NOTRANJA INDUSTRIJSKA HIDRANTNA MREŽA 

Notranja industrijska hidrantna omrežja so omrežja, ki jih je možno oskrbovati z vodo za gašenje posredno iz 
požarnih bazenov s črpalkami (slika 10) za vzpostavljanje ustreznega tlaka. Ta način oskrbe z vodo za gašenje je 
danes pogosto že v uporabi v industriji, često pa se z enakim sistemom oskrbuje tudi zunanje industrijsko hidrantno 
omrežje. Takšna omrežja ne smejo imeti neposredne povezave s sistemom za oskrbo industrije s pitno vodo. 

Notranja industrijska hidrantna omrežja se uporabljajo predvsem na območjih, kjer vodovodni sistemi ne zmorejo 
zagotoviti potrebne vode za gašenje, zato je ta shranjena v požarnih bazenih. Takšna omrežja obstajajo v nekaterih 
večjih slovenskih podjetjih in so se pri uporabi izkazala za učinkovita, hkrati pa ne vplivajo na kakovost pitne vode, 
tako da ustrezajo sodobnim težnjam oskrbe stavb z vodo za gašenje. 

 

Slika 10: Črpališče industrijskega hidrantnega omrežja 
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