
ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE 

 

1. UVOD 

Zunanji hidranti so praviloma nadzemni. Do njih mora biti zagotovljen stalen dostop. Povezani so v obročast sistem 
cevovodov, razen pri stanovanjskih stavbah, kjer je dovoljen slepi cevovod, največje dolžine do 200 m. Največja 
pomanjkljivost vejaste mreže je, da priteka voda k potrošniku vedno le z ene strani. Pri poškodbi cevovoda je 
prekinjena dobava vode vsem potrošnikom za mestom poškodbe. 

Razdalja med hidranti je takšna, da je mogoče požar na stavbi gasiti z najmanj enim hidrantom, za požarno zelo 
zahtevne stavbe pa z najmanj dvema hidrantoma. Razdalja med hidrantoma ne sme biti večja od 80 m, v naseljenih 
krajih, kjer so večinoma stanovanjski objekti, pa največ 150 m. 

Pri postavitvi hidrantov na javnih površinah so določene naslednje medsebojne razdalje: 
- v odprtem stanovanjskem področju do 120 m, 
- v zaprtem stanovanjskem področju do 100 m, 
- v ulicah s poslovno dejavnostjo do 80 m. 

Razdalja med hidranti in stavbo ne sme biti manjša od 5 m in ne večja od 80 m ter ne sme biti v porušitvenem 
območju objekta. 

Hidranti se lahko priključijo na cevovod: 
- neposredno, predvsem v izvedbi z dodatno armaturo (slika 1), 
- stransko, z dodatno zaporno armaturo ali brez nje in z vmesnim zapiranjem (slika 2). 

 

 
Slika 1: Direktna priključitev na cevovod 

 

 

 

 



 

Slika 2: Stranska priključitev na cevovod z vmesnim zapiranjem 

 

Hidranti so večinoma nadzemni in vzdrževani tako, da so vedno nezasedeni in dostopni. V izjemnih primerih se 
lahko namestijo podzemni hidranti, če namestitev nadzemnih ni možna. Premer hidranta mora biti najmanj DN 80 
(DN - nazivni premer glede na notranji premer). Ustrezna dimenzija, ki je lahko tudi DN 100 oziroma v posebnih 
primerih DN 150, se izbere glede na potreben pretok. 

Dopustni pretok skozi hidrante je razviden iz tehničnih podatkov proizvajalca, če pa niso na razpolago, se lahko 
upošteva: 

- DN 80: 55 m³/h (15,3 l/s) pri hitrosti 3,3 m/s, 
- DN 100: 110 m³/h (30,6 l/s) pri hitrosti 3,3 m/s. 

Izbrana dimenzija zunanjega hidranta je odvisna od: 
- zahtevane količine vode za gašenje, 
- števila zunanjih hidrantov. 

 

2. NADZEMNI HIDRANTI 

Z vidika gasilcev je nadzemni hidrant (slika 4) ugodnejši kot podzemni. Je viden na daleč, hitro uporaben in dobavlja 
več vode. Za investitorje je pogosto moteč, ker se vanj lahko kdo zaleti in je dražji. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Slika 3: Nadzemni hidranti se krmilijo s standardiziranimi ključi - DIN 3223 

 

Slika 4: Nadzemni hidranti za gasilske namene so standardizirani v DIN 3222, 1. del. 

Nadzemni hidranti se vgrajujejo v cevovode: 

 v bližini večjih stavb, 

 v industrijskem območju, 

 v območju izven prometnih površin, 

 kjer je možno, da podzemne hidrante zasuje snežni plaz s streh ali pobočij, 

 pri obsežnih stavbah, kjer: 
 je potrebno, da so vidni od daleč, 
 je možna takojšnja uporaba, 
 je možna takojšnja uporaba brez nastavkov, 

 za objekte, kjer je treba zagotoviti večji pretok (DN 150). 
 

 
 
 
 



 

Slika 5: Nadzemni hidrant pred garažno hišo 

3. PODZEMNI HIDRANTI 

Na javnih prometnih površinah so večinoma nameščeni podzemni hidranti (slika 6). Za gasilce imajo to slabost, da 
jih ni lahko najti, priprava za uporabo je zamudna, ker je treba najprej namestiti nastavek in odmakniti kapo 
podzemnega hidranta. To je posebej problematično, če so tam parkirana vozila, lahko pa so kape prekrite tudi z 
ledom in snegom. Dobava vode je manjša kot pri nadzemnih hidrantih, ker je določen manjši svetli premer hidrantnih 
nastavkov. 

 

Slika 6: Podzemni hidranti za gasilske namene so standardizirani v DIN 3221, 1. del 



 

Slika 7: Podzemni hidranti so označeni z opozorilno tablico, ki je izdelana po DIN 4066, 1.del - Opozorilna tablica za vodo za 
gašenje 

Podzemni hidranti DN 80 se vgrajujejo v cevovode: 

 kjer je veliko prometa in bi nadzemni hidranti ovirali promet, 

 kjer so razvodni cevovodi na prometnih površinah in je zato možna direktna priključitev na razvodni 
cevovod. 
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