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HYDRANTOVÝ STĹPIK

Slúži na označenie podzemných hydrantov podľa zákona č. 314/2004 Z. z. 

MV SR podľa § 5 písm. a) o ochrane pred povodňami a Vyhláške č. 699/2004 

z 10. 12. 2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

s účinnosťou od 1. 5. 2005.

 POPIS

1. Tabuľka na označenie podzemného hydrantu má tvar trojbokého 

hranola, ktorá má červenú farbu a rozmery 200 x 140 mm (výška x šírka). 

V tabuľke je umiestnené písmeno H bielej farby s rozmermi písmena 

160 x 100 mm a šírkou čiar 25mm.

2. Tabuľka na označenie vzdialenosti podzemného hydrantu s rozmermi 

70 x 140mm je obrátená smerom k podzemnému hydrantu. Vzdialenosť 

sa uvádza v metroch s presnosťou na desatinu metra a má byť ≤ 6m.

3. Tabuľka na označenie poradového čísla podzemného hydrantu, 

hydrantu s rozmermi 70 x 140 mm, je obrátená smerom k podzemnému 

hydrantu.

 TECHNICKÉ ÚDAJE

– rúrka oceľová pozdĺžne zváraná Ø 33,7 x 2,6 mm

– oceľový hranol trojboký, materiál S235 3 x 140 mm vyrezaný laserom 

ohnutým v triede presnosti „c“

– oceľový plech 2 x 70 x 140 mm materiál S235, trieda presnosti výrezu 

laserom h2

– zváranie hranola a plechov technológia TIG s netaviacou wolfránovou 

elektródou v ochrannej atmosfére argónu

– lakovanie:

1. chemická predúprava odmastenie komponentov a ich pasivácia

2. nanokeramický antikorózny povlak

3. elektrostatické nanášanie práškovej farby – povlaku

4. tepelné vytvrdenie povlaku 200°C, hrúbka povlaku 60 - 120 μm, 

odolnosť voči UV žiareniu, povlak neobsahuje pigmenty s ťažkými 

kovmi

– písmeno H nalepené z exteriérovej fólie bielej farby:

1. odolnosť - 54°C - +107°C

2. materiál – polycoated layflat

3. hrúbka 90 μm

4. odolný voči UV žiareniu

Typ - popis
Rozmery v x pr

[mm]

Hmotnosť

[kg]

Obj. 

číslo

Hydrantový stĺpik 2000 x 33,7 6,00 84 42 50


