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Abstrakt 

Pr edme tem te to diplomove  pra ce je rea lne  tere nní  prove r ení  štavu zajiš te ní  

pru jezdnošti pr í jezdovy ch komunikací  pro poz a rní  techniku a vozidla 

integrovane ho za chranne ho šyšte mu ve vybrany ch lokalita ch me šta Kladna.  

Tere nní m pru zkumem bude da le prove r eno zr í zení  a oznac ení  na štupní ch ploch 

pro poz a rní  techniku ve vybrany ch lokalita ch a take  zda jšou tyto na štupní  plochy 

udrz ova ny pro poz a rní  techniku volne . 

Zjiš te na  data budou zpracova na za pouz ití  metody diferenc ní  analy zy. Budou 

porovna na š poz adovany m cí lovy m štavem, ktery m je zajiš te ní  bezproble move ho 

pru jezdu poz a rní  techniky pr í jezdovy mi komunikacemi a zajiš te ní  volny ch 

na štupní ch ploch pro poz a rní  techniku. 

Cí lem diplomove  pra ce bude definova ní  faktoru , ktere  komplikují  rychly  

a u c inny  poz a rní  za šah ve vy š kovy ch budova ch v kladenšky ch ší dliš tí ch a budou 

navrz ena r eš ení  zjiš te ny ch nedoštatku .  

 

Klíčová slova 

Pr í jezdove  komunikace; na štupní  plochy; jednotka poz a rní  ochrany; poz a rní  

technika; automobilovy  z ebr í k; poz a rní  bezpec nošt štaveb; šta tní  poz a rní  dozor; 

dopravní  znac ení . 

  



  

 

Abstract 

The šubject of thiš thešiš iš a real field check of the condition of enšuring the 

acceššibility of accešš roadš for fire equipment and vehicleš of the integrated 

rešcue šyštem in šelected locationš of the Kladno town. 

The field šurvey will alšo examine the eštablišhment and dešignation of 

boarding areaš for fire-fighting equipment in šelected locationš. It will alšo check 

whether theše boarding areaš are kept free for fire-fighting equipment. 

The collected data will be proceššed ušing the differential analyšiš method. They 

will be compared with the required target štate, which iš to enšure šmooth tranšit 

of fire equipment vehicleš through accešš roadš and to provide free boarding areaš 

for fire-fighting equipment. 

The aim of thiš thešiš will be to identify the factorš that complicate rapid and 

efficient fire intervention in high-riše buildingš in Kladno area.  Aš a rešult, 

šolutionš of identified šhortcomingš will be dešigned and propošed. 

Keywords 

Accešš roadš; boarding areaš; fire-fighting unit; fire-fighting equipment; 

automobile ladder; fire šafety of buildingš; štate fire šupervišion; traffic šignš. 
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1 ÚVOD 

Motto: 

 „Každý má právo na život, 

lidský život je hoden ochrany …“ 

Liština za kladní ch pra v a švobod 

 

Ohen  da val lidem jiz  od da vnove ku moz nošt šnadne ji pr ez í t. Ohen  jim 

poškytoval teplo, ochranu pr ed divokou zve r í , pokrmy bylo moz no tepelne  

zpracova vat, pr išpe l k rozvoji r emešel, vy robe  na štroju . (1)  

Od okamz iku, kdy še lide  nauc ili š ohne m z í t, štal še tento z ivel pomocní kem, 

ale šouc ašne  hrozbou pro jejich z ivoty a majetek. Se vznikem me št a velky ch 

ší delní ch celku  vyvštal proble m š ochranou pr ed poz a ry. Hlavní m nebezpec í m byl 

šnadny  pr enoš ohne  z budovy na budovu. (2) (3)  

Zajiš te ní  poz a rní  bezpec nošti štaveb pro bydlení  a pro ubytova ní  znamena  

v dneš ní  dobe  šamoštatnou a podštatnou c a št poz a rní  ochrany. V ra mci 

štatišticke ho šledova ní  v C eške  republice zaují mají  poc ty poz a ru  v doma cnoštech 

dlouhodobe  pr ední  mí što. (4) 

Úvedene  te ma diplomove  pra ce jšem ši vybrala v šouvišlošti š my m pu šobení m 

u Hašic ške ho za chranne ho šboru Str edoc eške ho kraje, še ší dlem v Kladne , kde 

še zaby va m vy konem šta tní ho poz a rní ho dozoru, konkre tne  kontrolou dodrz ova ní  

povinnoští  štanoveny ch pr edpišy o poz a rní  ochrane . Dalš í m du vodem je fakt, 

z e špolu še švojí  rodinou bydlí m v panelove m dome  v ší dliš ti v me šte  Kladne .  

Tak jako v jiny ch me štech, i v Kladne  probí hají  poštupne  revitalizace panelovy ch 

domu  a cely ch ší dliš ť, komunikací , docha zí  k navyš ova ní  parkovací ch mí št 

pro vozidla. Je inveštova no do navyš ova ní  kvality z ivota v me šte  Kladne , prova dí  

še revitalizace zelene , vyšazova ní  novy ch štromu , zr izova ní  klidovy ch zo n a hr iš ť. 

Diplomova  pra ce še zaby va  prove r ení m, zda je ve me šte  Kladne  doštatec ne  

zajiš ťova na take  poz a rní  bezpec nošt obc anu , rešpektive zajiš te ní  poz a rní  

bezpec nošti bytovy ch domu  ve me šte . Konkre tne , zda je v ra mci modernizace 

a rozvoje me šta pamatova no na zajiš te ní  pru jezdnošti pr í jezdovy ch komunikací  
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pro poz a rní  techniku a zda zu šta vají  zachova ny funkc ní  na štupní  plochy 

pro poz a rní  techniku. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Hasičský záchranný sbor 

Hašic šky  za chranny  šbor C eške  republiky (da le jen „HZS C R“) je jednotny  

bezpec noštní  šbor, jehoz  za kladní m u kolem je chra nit z ivoty a zdraví  obyvatel, 

z ivotní  proštr edí , zví r ata a majetek pr ed poz a ry a jiny mi mimor a dny mi uda loštmi 

a krizovy mi šituacemi. (5)  

2.1.1 Poslání a úkoly HZS ČR 

HZS C R plní  u koly v rozšahu a za podmí nek, ktere  jšou štanoveny zvla š tní mi 

pra vní mi pr edpišy.  Jedna  še zejme na o: 

 za kon c . 133/1985 Sb., o poz a rní  ochrane , ve zne ní  pozde jš í ch pr edpišu  (da le 

jen „za kon o poz a rní  ochrane “); 

 za kon c . 238/2000 Sb., o Hašic ške m za chranne m šboru C eške  republiky 

a o zme ne  ne ktery ch za konu , ve zne ní  pozde jš í ch pr edpišu ; 

 za kon c . 239/2000 Sb., o integrovane m za chranne m šyšte mu a o zme ne  

ne ktery ch za konu , ve zne ní  pozde jš í ch pr edpišu ; 

 za kon c . 240/2000 Sb., o krizove m r í zení  a o zme ne  ne ktery ch za konu  (krizovy  

za kon), ve zne ní  pozde jš í ch pr edpišu . (6) (7) 

2.1.2  Státní požární dozor 

Vy znamnou šouc a ští  c innošti HZS C R je oblašt poz a rní  prevence. Hlavní m 

u kolem poz a rní  prevence je tvorba opatr ení  pro pr edcha zení  vzniku poz a ru  

a pro zajiš te ní  podmí nek pro za chranne  pra ce a pro haš ení  poz a ru .  Cí lem 

preventivní ch opatr ení  je eliminace rizika vzniku poz a ru  a jejich š í r ení  a zabra ne ní  

ztra ta m na z ivotech, zdraví  a majetku. (6) 

Plne ní  u kolu  a opatr ení  v oblašti poz a rní  prevence je zajiš ťova no vy konem 

šta tní ho poz a rní ho dozoru. Rozšah c innošti je štanoven za konem o poz a rní  

ochrane . (6) 

Sta tní  poz a rní  dozor je vykona va n: 

a) kontrolou dodrz ova ní  povinnoští  štanoveny ch pr edpišy o poz a rní  ochrane ; 
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b) pošuzova ní m regulac ní ch pla nu , dokumentace pro vyda ní  u zemní ho šouhlašu, 

projektove  dokumentace štavby (pošuzova ní  je prova de no v rozšahu zejme na 

poz a rne  bezpec noštní ho r eš ení ); 

c) ove r ova ní m, zda jšou dodrz eny podmí nky poz a rní  bezpec nošti štaveb, ktere  

vyplynuly z pošouzeny ch podkladu ; 

d) pošuzova ní m a typovy m šchvalova ní m zar í zení  da lkove ho pr enošu urc ene ho 

pro u c ely HZS C R; 

e) šchvalova ní m pošouzení  poz a rní ho nebezpec í ; 

f) zjiš ťova ní m pr í c in vzniku poz a ru ; 

g) kontrolou pr ipravenošti a akcešchopnošti jednotek poz a rní  ochrany; 

h) ukla da ní m opatr ení  k odštrane ní  zjiš te ny ch nedoštatku  a kontrolou plne ní  

te chto opatr ení . (8) 

2.2 Integrovaný záchranný systém 

HZS C R je jedna ze za kladní ch šloz ek integrovane ho za chranne ho šyšte mu (da le 

jen „IZS“). V nove m organizac ní m ušpor a da ní  pu šobí  od 1. ledna 2001. Za kladní m 

pošla ní m šyšte mu je chra nit z ivoty a zdraví  obyvatel a majetek pr ed poz a ry 

a poškytovat u c innou pomoc pr i mimor a dny ch uda loštech (da le jen „MÚ“). (6) 

IZS je urc en ke koordinaci za chranny ch a likvidac ní ch prací  v pr í pade , z e MÚ 

vyz aduje našazení  šil a proštr edku , napr . hašic u , policie, zdravotnicke  za chranne  

šluz by a dalš í ch šloz ek, nebo v pr í padech, kdy je nezbytne  koordinovat za chranne  

a likvidac ní  pra ce z u rovne  Miništerštva vnitra, hejtmana nebo štarošty obce 

š rozš í r enou pu šobnoští . IZS napln uje u štavní  pra vo obc ana na pomoc pr i ohroz ení  

zdraví  nebo z ivota. (6) (9) 

IZS není  inštituce, u r ad, šbor, šdruz ení  ani pra vnicka  ošoba. Jedna  še o šyšte m 

pra ce, ktery  byl vybudova n na špolupra ci a modelovy ch poštupech šouc innošti 

(typovy mi c innoštmi) a tvor í  šouc a št šyšte mu pro zajiš te ní  vnitr ní  bezpec nošti 

šta tu. (9) (10) 
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2.2.1   Mimořádná událost 

MÚ je definova na jako š kodlive  pu šobení  šil a jevu  vyvolany ch c innoští  c love ka, 

pr í rodní mi vlivy, a take  hava rie, ktere  ohroz ují  z ivot, zdraví , majetek nebo z ivotní  

proštr edí  a vyz adují  provedení  za chranny ch a likvidac ní ch prací . (9) (11)  

2.2.2 Záchranné práce 

Za chranne  pra ce jšou c innošti k odvra cení  nebo omezení  bezproštr ední ho 

pu šobení  rizik vznikly ch MÚ, zejme na ve vztahu k ohroz ení  z ivota, zdraví , majetku 

nebo z ivotní ho proštr edí  a vedoucí  k pr eruš ení  jejich pr í c in. (9) (11) 

2.3 Jednotky požární ochrany 

Jednotka poz a rní  ochrany (da le jen „JPO“) je organizovany  u tvar š vnitr ní  

hierarchií  a de lbou pra ce, ktery  je tvor en hašic i, poz a rní  technikou (automobily) 

a ve cny mi proštr edky poz a rní  ochrany. JPO jšou zr izova ny šta tem, obcí  nebo 

podnikají cí mi c i pra vnicky mi ošobami za podmí nek štanoveny ch za konem 

pro prova de ní  na šledují cí ch za kladní ch u kolu : 

 poz a rní  za šah podle pr í šluš ne  dokumentace poz a rní  ochrany nebo 

pr i šouštr ede ní  na našazova ní  šil a proštr edku ; 

 za chranne  pra ce pr i z ivelní ch pohroma ch a jiny ch MÚ. (12) (13) 

Poz a rní  za šah je c innošt, ktera  šme r uje nejprve k lokalizaci a na šledne  

k likvidaci poz a ru, kdy je ukonc eno nez a doucí  hor ení . (12) 

C innošt, kdy JPO plní  šve  u koly, še šouhrnne  nazy va  za šah. Za šah zac í na  

okamz ikem, kdy je JPO vyhla š en poplach a konc í  na vratem do mí šta její  dišlokace 

z mí šta za šahu. (12) 

2.4 Technické prostředky požární ochrany 

2.4.1 Základní pojmy 

Technicke  proštr edky poz a rní  ochrany jšou tvor eny poz a rní  technikou 

a ve cny mi proštr edky poz a rní  techniky urc ene  k zamezení , omezení  š í r ení  a haš ení  

poz a ru, ochranu ošob a materia lní ch hodnot pr ed poz a rem. Zahrnuty jšou zde 

i proštr edky pouz í vane  JPO pr i za chrane  ošob, technicky ch za šazí ch a likvidaci 

ekologicky ch hava rií . (14) 
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Ve cne  proštr edky poz a rní  ochrany jšou proštr edky pouz í vane  k ochrane , 

za chrane  a evakuaci ošob, k haš ení  poz a ru  a proštr edky pouz í vane  pr i c innošti JPO 

pr i za chranny ch a likvidac ní ch prací ch a ochrane  obyvatelštva pr i plne ní  u kolu  

civilní  ochrany, popr í pade  pr i c innošti poz a rní  hlí dky. (14)  

Poz a rní  technikou jšou za šahove  poz a rní  automobily, poz a rní  pr í ve šy, na ve šy, 

kontejnery, plavidla, vzna š edla a letadla. (14)  

2.4.2 Vybavení HZS krajů požární technikou a věcnými prostředky  

Za kladní  vybavení  štanic HZS je štanoveno pra vní m pr edpišem. Pro vš echny 

typy štanic HZS kraju  je navrz eno minima lní  vybavení  poz a rní  technikou 

a proštr edky poz a rní  ochrany. Vybavení  vyply va  z poz adavku  ploš ne ho pokrytí  

a z u kolu , ktere  jednotka HZS kraje plní  z hlediška u zemní  pu šobnošti nebo 

nebezpec í  vyply vají cí ch z hašební ho obvodu štanice HZS kraje. (12) (15) 

 Moz ne  pr í štupy k vybavení  jednotek HZS kraje: 

 cišternove  automobilove  štr í kac ky, jedna  še o hlavní  za šahovy  automobil, 

urc eny  pro pr epravu hašic u , ve cny ch proštr edku  poz a rní  ochrany š pevne  

zabudovany m c erpadlem a na drz emi na hašiva (voda, pe nidlo); 

 poz a rní  automobilove  z ebr í ky, jako štandard je zavedena doštupna  za chranna  

vy š ka do 30 m, jšou urc eny pro hašební  pra ce, za chranne  pra ce, technicke  

za šahy ve vy š ka ch; 

 automobilove  ploš iny jšou automobily urc ene  pro hašební  pra ce, za chranne  

pra ce, technicke  za šahy ve vy š ka ch. 

Z takticky ch du vodu  jšou pro za chranu ošob a pro za šah vne jš í  za šahovou ceštou 

preferova ny automobilove  z ebr í ky pr ed vybavení m poz a rní mi automobilovy mi 

vyšokozdviz ny mi ploš inami. (12) (14) (16) 

2.5  Pozemní komunikace 

 Pozemní  komunikace je definova na jako dopravní  cešta urc ena  k uz ití  šilnic ní mi 

a jiny mi vozidly a chodci, vc etne  pevny ch zar í zení  nutny ch pro zajiš te ní  tohoto uz ití  

a jeho bezpec nošti. (17) 
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2.5.1 Kategorie pozemních komunikací  

a) da lnice je pozemní  komunikace urc ena  pro rychlou da lkovou a mezišta tní  

dopravu šilnic ní mi motorovy mi vozidly; 

b) šilnice je ver ejne  pr í štupna  pozemní  komunikace urc ena  k uz ití  šilnic ní mi 

a jiny mi vozidly a chodci; 

c) mí štní  komunikace je ver ejne  pr í štupna  pozemní  komunikace, ktera  šlouz í  

pr eva z ne  mí štní  doprave  na u zemí  obce; 

d) u c elova  komunikace šlouz í  ke špojení  jednotlivy ch nemovitoští  pro potr eby 

vlaštní ku  te chto nemovitoští  nebo k obhošpodar ova ní  zeme de lšky ch a lešní ch 

pozemku . (17)  

2.5.2 Úprava provozu na pozemních komunikacích 

a) obecna  u prava provozu na pozemní ch komunikací ch je štanovena za konem 

c . 361/2000 Sb., o provozu na pozemní ch komunikací ch a o zme na ch ne ktery ch 

za konu ; 

b) mí štní  u prava provozu na pozemní ch komunikací ch je u prava provedena  

dopravní mi znac kami, šve telny mi, pr í padne  i doprovodny mi akušticky mi 

šigna ly nebo dopravní mi zar í zení mi; 

c) pr echodna  u prava provozu na pozemní ch komunikací ch je provedena  

pr enošny mi dopravní mi znac kami švišly mi, pr echodny mi dopravní mi 

znac kami vodorovny mi, šve telny mi šigna ly a dopravní mi zar í zení mi. (18)  

2.5.3   Základní pojmy 

 pojem „šta t“ je definova n jako uvedení  vozidla do klidu nad dobu dovolenou 

pro zaštavení , pr i šta ní  muší  zu štat volny  alešpon  jeden jí zdní  pruh š iroky  

nejme ne  3 m pro kaz dy  šme r jí zdy; 

 pojem „zaštavit“ je definova n jako uvedení  vozidla do klidu na dobu nezbytne  

nutnou k neprodlene mu naštoupení  nebo vyštoupení  pr epravovany ch ošob 

anebo k neprodlene mu naloz ení  nebo šloz ení  na kladu, pr i zaštavení  muší  

zu štat volny  alešpon  jeden jí zdní  pruh š iroky  nejme ne  3 m pro oba šme ry jí zdy. 

(18)  
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2.5.4 Dopravní značky  

Dopravní  znac ky še de lí  na švišle  a vodorovne .  
 
a) švišle  dopravní  znac ky jšou šta le , prome nne  a pr enošne . Prome nna  švišla  

dopravní  znac ka je dopravní  znac ka, její z  c inna  plocha še mu z e me nit; 

b) vodorovne  dopravní  znac ky jšou šta le  a pr echodne , mohou by t doplne ny 

dopravní mi knoflí ky. (18) 

Svišle  dopravní  znac ky jšou:  
  

a) vy štraz ne  znac ky, ktere  upozorn ují  na mí šta, kde u c aštní ku provozu 

na pozemní ch komunikací ch hrozí  nebezpec í  a kde muší  dba t zvy š ene  

opatrnošti; 

b) znac ky upravují cí  pr ednošt, ktere  štanoví  pr ednošt v jí zde  v provozu 

na pozemní ch komunikací ch;  

c) za kazove  znac ky, ktere  ukla dají  u c aštní ku provozu na pozemní ch 

komunikací ch za kazy nebo omezení ;  

d) pr í kazove  znac ky, ktere  ukla dají  u c aštní ku provozu na pozemní ch 

komunikací ch pr í kazy;  

e) informativní  znac ky, ktere  poškytují  u c aštní ku provozu na pozemní ch 

komunikací ch nutne  informace, šlouz í  k jeho orientaci nebo mu ukla dají  

povinnošti štanovene  tí mto za konem nebo zvla š tní m pra vní m pr edpišem;  

f) dodatkove  tabulky, ktere  zpr ešn ují , dopln ují  nebo omezují  vy znam dopravní  

znac ky, pod kterou jšou umí šte ny.  

Vodorovne  dopravní  znac ky še uz í vají  šamoštatne  nebo ve špojení  še švišly mi 

dopravní mi znac kami, popr í pade  š dopravní mi zar í zení mi, jejichz  vy znam 

zdu razn ují  nebo zpr ešn ují . Svišle  šta le  dopravní  znac ky jšou nadr azeny 

vodorovny m dopravní m znac ka m. (18)  

2.6 Požární bezpečnost staveb 

Poz a rní  bezpec nošt štavby je definova na jako šchopnošt štavby maxima lne  

omezit riziko vzniku a š í r ení  poz a ru a zabra nit ztra ta m na z ivotech a zdraví  ošob, 



  

19 

 

vhodny m urbaništicky m zac lene ní m štavby, její m dišpozic ní m, konštrukc ní m 

a materia lovy m r eš ení m a moz ny m uz ití m aktivní ho poz a rní ho zajiš te ní  štavby. (1) 

V C eške  republice jšou za kladní  poz adavky na štavby a štavební  vy robky 

štanoveny za konem c . 183/2006 Sb., o u zemní m pla nova ní  a štavební m r a du 

(štavební  za kon), ve zne ní  pozde jš í ch pr edpišu  (da le jen „štavební  za kon“) a jeho 

navazují cí ch pr edpišech. Za kon c . 186/2006 Sb., tzv. zme novy  za kon, ukla da  

Miništerštvu vnitra C R povinnošt vydat prova de cí  pra vní  pr edpiš, ktery  upravuje 

technicke  podmí nky poz a rní  ochrany pro navrhova ní , vy štavbu nebo uz í va ní  štaveb 

za u c elem:  

 omezení  rozvoje a š í r ení  ohne  a kour e ve štavbe ; 

 omezení  š í r ení  poz a ru na šoušední  štavby; 

 zajiš te ní  evakuace ošob a zví r at v pr í pade  ohroz ení  štavby poz a rem nebo 

pr i poz a ru; 

 umoz ne ní  u c inne ho a bezpec ne ho za šahu JPO vybudova ní m vnitr ní ch a vne jš í ch 

za šahovy ch cešt, na vrhem pr í štupovy ch komunikací  a na štupní ch ploch aj. (1) 

2.6.1 Některé základní pojmy v oblasti požární bezpečnosti staveb  

První nadzemní podlaží 

První  nadzemní  podlaz í  je v ra mci poz a rní  bezpec nošti štaveb definova no 

odliš ne  od štavební ho pojetí . Za první  nadzemní  podlaz í  še povaz uje kaz de  nejní z e 

lez í cí  podlaz í , jehoz  povrch podlahy není  ní z e nez  1,5 m pod nejvyš š í  u rovní  

pr ilehle ho tere nu. Ú roven  tere nu še pošuzuje az  do vzda lenošti 3 m od objektu. 

O poloze první ho nadzemní ho podlaz í  mohou rozhodovat i dalš í  faktory, napr . 

šituova ní  pr í jezdove  komunikace pro poz a rní  vozidla pr i švaz ite m pozemku. (1) 

Výška objektu h 

Vy š ka objektu h [m] (poz a rní  vy š ka objektu) je vy š ka nadzemní  (podzemní ) 

c a šti objektu, me r ena  od podlahy 1. nadzemní ho podlaz í  k podlaze pošlední ho 

uz itne ho nadzemní ho (podzemní ho) podlaz í . (1) (19) 
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Obrázek 1: Požární výška objektu h 

  Zdroj: (20) 

2.6.2 Historie právních a technických předpisů v  České republice 

Prova de ní  protipoz a rní  ochrany v minulošti vycha zelo z nebezpec í  šnadne ho 

š í r ení  ohne  mezi budovami v ší delní ch jednotka ch. Za kladní m protipoz a rní m 

opatr ení m bylo vytva r ení  poz a rní ch zdí  mezi štavbami. Jejich u c elem bylo zamezit 

pr enošu ohne  ze šoušední ho domu. (21) 

Pr irozenou ochranou pr ed rozvojem poz a ru uvnitr  domu bylo pouz í va ní  

tradic ní ch štavební ch materia lu  (kameny, cihly). Prioritou pro zajiš te ní  poz a rní  

bezpec nošti bylo vyr eš ení  ota zek špojeny ch š pr enošem ohne  ze šoušední ch 

štaveb. (21) 

Po druhe  šve tove  va lce vštoupil v platnošt za kon c . 35/1953 Sb., o šta tní m 

poz a rní m dozoru a poz a rní  ochrane . Da le byla vyda na r ada dalš í ch prova de cí ch 

pr edpišu , napr . vyhla š ka c . 164/1953 Ú . l., o hor lavy ch kapalina ch, poz a rní  pr edpišy 

zaby vají cí  še vy robou, manipulací , škladova ní m a dopravou hor lavy ch kapalin, 

pr edpišy še ty kají  technicke ho provedení  komí nu  a topeniš ť, u štr ední ho vyta pe ní , 

plynovy ch špotr ebic u  a loka lní ho vyta pe ní  bytu . (3) 
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Nutnošt zajiš te ní  poz a rní  bezpec nošti štaveb ši v roce 1954 vynutila vyda ní  

šamoštatne  technicke  normy C SN 730 760 Poz a rní  pr edpišy pro vy štavbu 

pru myšlovy ch za vodu  a ší dliš ť. (3) 

Norma upravovala projektova ní  a vy štavbu nebo rekonštrukci ší dliš ť, tr í de ní  

štavební ch hmot a konštrukcí  podle hor lavošti. R eš ila poz adavky na zar í zení , 

provoz, u drz bu bytovy ch štaveb z hlediška poz a rní  ochrany (komí ny, elektricke  

inštalace, obytne  budovy vyš š í  nez  25 m mušely by t vybaveny po vne jš í  štrane  

nehor lavy mi poz a rní mi z ebr í ky). Norma poloz ila za klady pro poz a rní  bezpec nošt 

štaveb. (22) (3) 

V roce 1959 byla norma novelizova na. Revizí  byly upraveny ne ktere  hodnoty 

a norma byla rozš í r ena o pr edpišy pro navrhova ní  kotelen, u štr ední ho vyta pe ní , 

škladu  paliv a zar í zení  pro ukla da ní  popela v pru myšlovy ch objektech a ší dliš tí ch. 

(1) 

V ra mci pr í pravy nove  poz a rní  normy pro štavební  objekty bylo odštoupeno 

od pla novane ho za me ru poštupne  normu C SN 73 0760 pr izpu šobit štavu ve dy 

a techniky. Za me r še ale uka zal jako neuškutec nitelny , protoz e oblašt poz a rní  

bezpec nošti je natolik rozša hla , z e ji nelze zapracovat do jedine  normy.  Tato 

šituace byla vyr eš ena zavedení m „kodexu poz a rní ch norem“, šouborem norem 

pro štavební  objekty. (3) 

S platnoští  od 1. 1. 2000 jšou veš kere  C SN platne , nejšou vš ak za vazne . Za šady 

poz a rní  bezpec nošti štaveb jšou koncepc ne  r eš eny kodexem poz a rní ch norem, 

jehoz  poc a tek platnošti še datuje rokem 1977. (1) 

První  za kladní  normou kodexu byla C SN 73 0802 Poz a rní  bezpec nošt štaveb -

Nevy robní  objekty, ktera  poloz ila za klady jednotne  koncepce poz a rní  bezpec nošti 

štaveb. (3) 

2.6.3 Současný právní řád v České republice 

Za kladní  obecne  poz adavky poz a rní  bezpec nošti štaveb jšou upraveny 

uštanovení mi štavební ho za kona a za kona o poz a rní  ochrane . (1) (23) 

Stavební  za kon upravuje zejme na povolova ní  štaveb a jejich zme n, tere nní ch 

u prav a zar í zení , uz í vaní  a odštran ova ní  štaveb, dohled a pravomoci štavební ch 
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u r adu , poštavení  a opra vne ní  autorizovany ch inšpektoru , povinnošti 

a odpove dnošt ošob pr i pr í prave  a prova de ní  štaveb. (24) 

Legišlativne  je oblašt poz a rní  bezpec nošti upravena za konem o poz a rní  ochrane , 

k ne muz  Miništerštvo vnitra C R vydalo prova de cí  vyhla š ku c . 246/2001 Sb., 

o štanovení  podmí nek poz a rní  bezpec nošti a vy konu šta tní ho poz a rní ho dozoru 

(vyhla š ka o poz a rní  prevenci), ve zne ní  vyhla š ky c . 221/2014 Sb. (da le jen „vyhla š ka 

o poz a rní  prevenci“). Zde je potr eba upozornit na § 41 poz a rne  bezpec noštní  

r eš ení , podle ktere ho še šplne ní  poz adavku  poz a rní  bezpec nošti štaveb 

a technologií  prokazuje v projektove  dokumentaci ke štavební mu povolení  

a v dokumentaci pro prova de ní  štavby poz a rne  bezpec noštní m r eš ení m. (1) (23) 

V pr í pade , z e pr edloz ene  podklady nebo dokumentace vykazují  z hlediška 

poz a rní  bezpec nošti štaveb nedoštatky, orga n šta tní ho poz a rní ho dozoru podle 

za vaz nošti nedoštatku  uvede do šouhlašne ho štanoviška podmí nky nebo vyda  

nešouhlašne  štanoviško š uvedení m du vodu , pro ktere  bylo nešouhlašne  štanoviško 

vyda no. (1) (25) 

Miništerštvo vnitra C R vydalo vyhla š ku c . 23/2008 Sb., o technicky ch 

podmí nka ch poz a rní  ochrany štaveb, ve zne ní  vyhla š ky c . 268/2011 Sb. (da le jen 

„vyhla š ka o technicky ch podmí nka ch ochrany štaveb“). Vyhla š kou še štanovují  

technicke  podmí nky poz a rní  ochrany pro navrhova ní , prova de ní  a uz í va ní  štaveb. 

Vyhla š ka uva dí :  

Stavba muší  by t umí šte na a navrz ena tak, aby podle druhu špln ovala technicke  

podmí nky poz a rní  ochrany na: 

 odštupove  vzda lenošti a poz a rne  nebezpec ny  proštor; 

 zdroje poz a rní  vody a jine ho hašiva; 

 vybavení  štavby vyhrazeny m poz a rne  bezpec noštní m zar í zení m; 

 pr í štupove  komunikace a na štupní  plochy pro poz a rní  techniku; 

 zabezpec ení  štavby c i u zemí  JPO. (1) (26)  
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2.6.4 Územně technická a stavebně technická opatření v  oblasti požární 

bezpečnosti staveb 

V C eške  republice muší  by t kaz da  štavba provedena v šouladu š u zemne  

pla novací  dokumentací  a š technicky mi poz adavky na vy štavbu. Zda jšou technicke  

podmí nky poz a rní  bezpec nošti štavby a technologií  dodrz eny še prokazuje poz a rne  

bezpec noštní m r eš ení m nebo obdobou dokumentací , ktera  je šouc a ští  projektove  

dokumentace ove r ene  štavební m u r adem.  Stavba mu z e by t uz í va na na za klade  

vydane ho kolaudac ní ho šouhlašu. (1)   

2.6.5 Zařízení pro protipožární zásah  

K efektivní mu provedení  poz a rní ho za šahu a zajiš te ní  bezpec nošti zašahují cí ch 

šloz ek IZS je nutno zajištit pr edevš í m:  

 pr í štupove  komunikace a na štupní  plochy; 

 vnitr ní  a vne jš í  za šahove  cešty; 

 technicka  zar í zení  (napr . poz a rní  vodovody). (1) (27) 

Vymezení  dle vyhla š ky o technicky ch podmí nka ch ochrany štaveb:  

 pr í štupove  komunikace v mí štech š vne jš í m odbe rní m mí štem zdroju  poz a rní  

vody muší  umoz n ovat její  odbe r poz a rní  technikou. K trvale mu zajiš te ní  volne ho 

pr í jezdu mobilní  poz a rní  techniky še na štupní  plochy i vne jš í  odbe rní  mí šta 

poz a rní  vody oznac ují  podle zvla š tní ho pra vní ho pr edpišu (konkre tne  podle 

vyhla š ky c . 30/2001 Sb., kterou še prova de jí  pravidla provozu na pozemní ch 

komunikací ch, ve zne ní  pozde jš í ch pr edpišu  – dopravní  znac ka B 29 

š dodatkovou tabulkou „Na štupní  plocha pro poz a rní  techniku“); 

 vjezdy na pozemky obeštave ne , ohrazene  nebo jiny m zpu šobem znepr í štupne ne  

a urc ene  pro pr í jezd poz a rní  techniky muší  by t navrz eny o minima lní  š í r ce 3,5 m 

a vy š ce 4,1 m; 

 kaz da  nepru jezdna  jednopruhova  pr í štupova  komunikace delš í  nez  50 m muší  

by t na nepru jezdne m konci navrz ena še šmyc kovy m objezdem nebo plochou 

umoz n ují cí  ota c ení  vozidla; 

 umí šte ní , š í r ka a dalš í  technicke  parametry vc etne  provedení  na štupní  plochy 

muší  odpoví dat technicky m parametru m vy š kove  poz a rní  techniky; 



  

24 

 

 štavba a na štupní  plocha pro poz a rní  techniku še navrhuje 4 m od hranice 

ochranne ho pa šma zpu šobem, ktery  umoz n uje pr í jezd a provedení  za šahu mimo 

ochranne  pa šmo. (26) 

Vymezení  dle C SN 73 0802 Poz a rní  bezpec nošt štaveb – Nevy robní  objekty: 

 k objektu m, krome  objektu , v nichz  jšou pouze poz a rní  u šeky bez poz a rní ho 

rizika a objektu  jmenovite  uvedeny ch v pr í šluš ny ch norma ch pro poz a rní  

bezpec nošt jednotlivy ch objektu , muší  ve št pr í štupova  komunikace umoz n ují cí  

pr í jezd poz a rní ch vozidel: 

- az  k na štupní  ploš e, 

- alešpon  do vzda lenošti 20 m od vchodu  navazují cí ch na za šahove  cešty, 

- alešpon  do vzda lenošti 20 m od vš ech vchodu  do objektu, ktery mi 

še pr edpokla da  vedení  protipoz a rní ho za šahu; 

 za pr í štupovou komunikaci še povaz uje nejme ne  jednopruhova  šilnic ní  

komunikace še š í r kou vozovky nejme ne  3 m; 

 je-li pr í štupova  komunikace navrz ena jako jednopruhova  (jeden jí zdní  pruh), 

muší  by t projektovy m r eš ení m zajiš te n za kaz odštavení  a parkova ní  vozidel; je-li 

navrz eno ví ce pruhu , muší  by t tento za kaz zajiš te n alešpon  na jednom jí zdní m 

pruhu; 

 pro za šah poz a rní ch jednotek muší  by t, u normou vymezeny ch objektu , 

na štupní  plochy, šlouz í cí  pro vedení  protipoz a rní ho za šahu vne jš í  štranou 

(pru c elí m) objektu (jejich poc et, umí šte ní  a vybavení  še urc í  projektovy m 

r eš ení m v dohode  š u zemní m pr í šluš ny m hašic šky m za chranny m šborem); 

 na štupní  plocha muší : 

- navazovat na pr í štupove  komunikace; 

- mí t š í r ku nejme ne  4 m; 

- by t odvodne na a zpevne na alešpon  k jednora zove mu pouz ití  vozidlem, jehoz  

tí ha na nejví ce zatí z enou na pravu je nejme ne  100 kN; plocha ma  mí t šklon 

v jednom šme ru (zpravidla pode lne m) nejvy š e 8 %, ve druhe m nejvy š e 4 %; 
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- by t šituova na pode l nebo kolmo k nejdelš í  štrane  pru c elí  tak, aby byl 

v kaz de m podlaz í  umoz ne n za šah z vy šuvne ho automobilove ho z ebr í ku nebo 

z poz a rní  ploš iny k pr ile hají cí mu pru c elí  poz a rní ch u šeku ; u objektu  

š c lenity m pu doryšem muší  by t kaz de  mí što v pu doryšu podlaz í  vzda leno 

nejvy š e 40 m, od nejbliz š í ho otvoru v pru c elí  (velikošt otvoru umoz n ují cí ho 

vedení  protipoz a rní ho za šahu je nejme ne  0,8 x 1,5 m), došaz itelne ho 

z poz a rní ho z ebr í ku nebo poz a rní  ploš iny; 

 na štupní  plochu lze zatravnit nebo jiny m zpu šobem upravit její  povrch, pokud 

bude zajiš te na její  funkce a trvaly m zpu šobem vyznac eno mí što a š í r ka plochy 

(napr . ukazatel); doporuc uje še tuto plochu šouc ašne  vyuz í t k jiny m vhodny m 

u c elu m, ktere  nebudou bra nit pr í jezdu poz a rní ch vozidel a protipoz a rní mu 

za šahu (napr . chodní k pro pe š í , obšluz na  komunikace, manipulac ní  plochy), 

Nešmí  še vš ak navrhnout její  vyuz ití  pro parkova ní  nebo odštavení  vozidel, aby 

še nebra nilo pr í jezdu a za šahu poz a rní ch jednotek; 

 na štupní  plocha še nemuší  zr í dit: 

- u objektu  vybaveny ch vnitr ní mi za šahovy mi ceštami; 

- u objektu  o vy š ce h do 12 m, i kdyz  nejšou vybaveny vnitr ní mi za šahovy mi 

ceštami; 

- u objektu , jejichz  vš echny poz a rní  u šeky jšou bez poz a rní ho rizika; 

- u objektu  jmenovite  uvedeny ch v norma ch platny ch pro poz a rní  bezpec nošt 

jednotlivy ch objektu ; 

 u objektu  o vy š ce h>12 m, ktere  mají  ve vš ech poz a rní ch u šecí ch š poz a rní m 

rizikem inštalovane  šprinklerove  štabilní  hašicí  zar í zení . (28) (29) 
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Obrázek 2: Požadavky na příjezdové komunikace 

Zdroj: (27) 

2.6.6 Zařízení pro protipožární zásah v zahraničí  

Ve Spojeny ch šta tech americky ch jšou poz adavky na zr izova ní  pr í jezdovy ch 

komunikací  odliš ne  oproti C eške  republice. Pr í jezdove  komunikace še zr izují  

ke vš em štavba m. O tom, zda nemuší  by t komunikace zr izova na, rozhodují  u r ady. 

(30) 

Vzda lenošt pr í štupove  komunikace od paty objektu je štanovena 15 m 

u obytny ch domu  a 46 m u oštatní ch štaveb. Komunikace še navrhují  š minima lní  

š í r kou 6,1 m a minima lní  pru jezdnou vy š kou 4,1 m. Polome ry pro ota c ení  

a u nošnošt štanoveny nejšou, ale muší  by t vybudova ny tak, aby odpoví daly 

parametru m poz a rní  techniky.  Pr í jezdove  komunikace, ktere  jšou delš í  nez  46 m, 

muší  by t vybaveny na konci plochou pro ota c ení  poz a rní  techniky. (30) 

Pr í jezdove  komunikace pro poz a rní  vozidla muší  zu štat vz dy pru jezdne , jejich 

š í r ka nešmí  mí t omezena odštaveny mi vozidly a muší  by t oznac eny. (30) 

Ve Velke  Brita nii je pro obytne  domy štanoveno, z e pr í jezdove  komunikace 

mohou konc it maxima lne  45 m od objektu. Minima lní  pru jezdna  š í r ka je 3,1 m, 

minima lní  polome r ota c ení  je 16,8 m. Pro vy š kovou techniku je štanovena 

minima lní  š í r ka pru jezdnošti 26 m a polome r ota c ení  29 m. Ú nošnošt komunikací  
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je 12,5 t a pro vy š kovou techniku je 17 t. Ještliz e je pr í jezdova  komunikace delš í  nez  

20 m a není  pru jezdna , muší  by t vybudova n proštor pro ota c ení  poz a rní  techniky. 

(31) (32) 

Pro oštatní  štavby, ktere  nejšou obytny mi domy, jšou vedle pr í jezdovy ch 

komunikací  navrz eny i na štupní  plochy. Podmí nkou pro zr izova ní  na štupní ch ploch 

je velikošt štavby. Rozme ry na štupní  plochy še štanovují  podle plochy podlahy 

a vy š ky objektu. Zr í zení  na štupní  plochy muší  vyhovovat poz adavku m vy š kove  

poz a rní  techniky. Pro automobilove  z ebr í ky je š í r ka na štupní  plochy 5 m a od paty 

štavby mu z e by t vzda lena maxima lne  4,9 m. Parametry na štupní ch ploch 

pro poz a rní  ploš iny je š í r ka 5,5 m a vzda lenošt od paty štavby 2 m. Souc ašne  muší  

by t dodrz en poz adavek na volny  proštor 2,2 m na druhe  štrane  na štupní ch ploch, 

ktery  šlouz í  pro manipulaci š poz a rní  ploš inou. (33)  

2.7 Město Kladno 

Kladno je nejve tš í m štr edoc ešky m me štem, ve ktere m z ije cca 66 tiší c obyvatel.  

Ma  vyšoky  podí l panelovy ch domu  koncentrovany ch na ší dliš tí ch. Z celkove ho 

poc tu kladenšky ch bytu  pr ipada  te me r  55 % na byty v panelovy ch domech. 

V abšolutní m pohledu pr edštavuje Kladno nejve tš í  koncentraci panelove  vy štavby 

ve Str edoc eške m kraji. V ší dliš tí ch z ije ve ví ce nez  15 tiší cí ch panelovy ch bytech 

pr eš 35 tiší c obyvatel Kladna. (34) (35)  

Od poloviny 19. štoletí  še me što Kladno mušelo vyrovnat š bytovou krizí , ktera  

byla du šledkem na ru štu poc tu obyvatel. Ke dni 31. 12. 1968 bylo v Kladne  uz í va no jiz  

146 obytny ch budov vyš š í ch nez  4 podlaz í . (36) 

Bytova  krize pominula az  v 90. letech 20. štoletí  š u tlumem te z ke ho pru myšlu. 

Byly dokonc eny rozeštave ne  panelove  domy a v dalš í  za štavbe  tohoto typu še jiz  

nepokrac ovalo. (37) (34) 

2.7.1 Sídliště Rozdělov 

Po 2. šve tove  va lce doš lo v Kladne  k rozvoji te z ke ho pru myšlu a vybudova ní  

ší dliš te  Rozde lov bylo první m r eš ení m bytove  nouze v ra mci tzv. vzorny ch ší dliš ť. 

(38)  
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Koncepce ší dliš te  proš la prome nou v roce 1955, kdy bylo navrz eno jeho dalš í  

zahuš te ní  a v roce 1960 zac ala realizace zahuš ťují cí  za štavby ševerní  c a šti ší dliš te  

a od poloviny 60. let doš lo k zahuš te ní  i jiz ní  c a šti ší dliš te . (37) 

V polovine  70. let 20. štoletí  byla zaha jena mohutna  vy štavba panelovy ch ší dliš ť, 

pr ipomí nají cí  tova rny na bydlení . (39)  

2.7.2 Sídliště Kročehlavy 

V 50. letech 20. štoletí  a zejme na pak v 60. a 70. letech še hlavní  c a št vy štavby 

ší dliš ť v Kladne  realizovala na u zemí  Kroc ehlav. Jedna  še o nejve tš í  panelove  

ší dliš te  v Kladne . (35) 

Na ší dliš ti Kroc ehlavy je šouštr ede no pr ibliz ne  11 tiší c bytu  (40 % vš ech bytu  

v Kladne ), z toho te me r  10 tiší c bytu  ma  panelovou konštrukci, coz  pr edštavuje 

65 % vš ech panelovy ch bytu  v Kladne . Kroc ehlavy tak š 27 tiší ci obyvateli a 10 tiší ci 

panelovy mi byty pr edštavuje nejve tš í  koncentraci panelovy ch domu  jak v ra mci 

Kladna, tak v ra mci Str edoc eške ho kraje. (35)  

2.7.3 Sídliště Sítná 

Po realizaci obytny ch komplexu  v Rozde love  a v Kroc ehlavech pr iš la na r adu 

lokalita Sí tna , ktera  me la c tvrti Kroc ehlavy a Rozde lov špojit. Lokalita Sí tna  me la 

by t pr edevš í m adminištrativní  a špolec enške  centrum. Na me ští  š ver ejny mi 

budovami rozde luje ší dliš te  na dve  c a šti. (40) 

2.8 Stanice Kladno 

Vznik profešiona lní  poz a rní  ochrany v kladenške m okreše še datuje od roku 

1952. V uvedene m roce byly zakla da ny poz a rní  šbory z povola ní , ktere  me ly 

charakter odborne  a v te  dobe  i politicky pr ipraveny ch jednotek. Hlavní m u kolem 

bylo šniz ova ní  š kod zpu šobeny ch poz a ry. (36) (41) 

Vy znamny m období m byl rok 1958, kdy byl vyda n za kon c . 18 o poz a rní  ochrane . 

Poz a rní  u tvar še štal zar í zení m Okrešní ho na rodní ho vy boru v Kladne . Organizace 

šta tní ho poz a rní ho dozoru byla zruš ena a nahrazena okrešní  inšpekcí  poz a rní  

ochrany, ktera  byla šouc a ští  šta tní  špra vy.  O rok pozde ji byla vyda na prova de cí  

vyhla š ka k za konu o poz a rní  ochrane . (36) (41) 
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 Dalš í  pra vní  u prava v oblašti poz a rní  ochrany še š u c innoští  od 1. 7. 1986 

promí tla mimo jine  do zme n na zvu , byl zaveden na zev „Sbor poz a rní  ochrany“. (36) 

(41) 

Dnem 1. ledna 1991 zr í dil pr ednošta Okrešní ho u r adu v Kladne  ekonomicky 

a pra vne  šamoštatnou pr í špe vkovou organizaci pod na zvem „Spra va a u tvar Sboru 

poz a rní  ochrany v Kladne “. (36) (41) 

Se zme nou krajške ho ušpor a da ní  od 1. 1. 2001 byla vytvor ena jednotna  

organizac ní  šloz ka šta tu š na zvem „Hašic šky  za chranny  šbor Str edoc eške ho kraje“. 

(36) (41) 

Ve dvaca ty ch letech 20. štoletí  še ve vybavení  hašic u  objevují  automobilove  

z ebr í ky. V roce 1955 byl do vybavení  kladenške ho poz a rní ho u tvaru zar azen 

mechanicky  dvoukolovy  z ebr í k vyšouvací  do vy š ky 18 m. V roce 1967 byl do za šahu 

kladenške ho poz a rní ho u tvaru zar azen automobilovy  z ebr í k AZ 25 S 4000-1 

na podvozku Sachšering. (41) (42) 

V br eznu 1970 byl v kladenške  štanici uveden do provozu první  automobilovy  

z ebr í k AZ 30 na podvozku IFA W 50 š vy š kou 30 m. Vy š ka 30 m pr edštavuje 

evropšky  štandard. Došud pouz í vane  automobilove  ploš iny, byly technicky 

zaštarale  a zejme na pro dneš ní  pr eplne na  a nepru jezdna  ší dliš te  jšou nevyhovují cí . 

(36) (41) 

V roce 1996 obdrz el kladenšky  šbor novy  automobilovy  z ebr í k AZ 30 CAMIVA 

na podvozku Renault. V pru be hu me ší ce ledna a poloviny u nora, probí hal vy cvik 

hašic u  š touto novou technikou, probe hly kondic ní  jí zdy po kladenšky ch ší dliš tí ch 

a od 17. u nora byl z ebr í k zar azen do za šahu v kladenške  štanici. (36) (41)  

V roce 2015 byl do za šahove  techniky kladenške  štanice zar azen automobilovy  

z ebr í k AZ 37 MB Atego na podvozku Mercedeš Benz Atego. 

V roce 2017 byl na štanici Kladno uveden do provozu automobilovy  z ebr í k AZ 40 

S1Z IVECO na podvozku MAGIRÚS, urc eny  pro za šahy ve vy š ce az  40,7 m. Úštavení  

vozidla i naštavení  c tyr dí lne ho z ebr í ku je r í zeno poc í tac em podle za te z e koš e, ktery  

pojme az  400 kg. (43)  

Ve štejne m roce byla do uz í va ní  pr eda na take  cišternova  automobilova  štr í kac ka 

CAS 20/4000/240-S2T na podvozku Tatra T 815 – univerša lní  za šahove  vozidlo 
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pro š eštic lennou poša dku vhodne  pro za šahy u poz a ru , dopravní ch nehod apod. 

Tí m byly doplne ny šta vají cí  dve  cišternove  automobilove  štr í kac ky CAS 

24/3200/400-S2Z na podvozku Tatra T 815 a jednu CAS 30/9000/540-SJR 

na podvozku Tatra T 815. (43) (44) 

 

Obrázek 3: Automobilový žebřík AZ 40 S1Z IVECO MAGIRUS 

Zdroj: (45) 

2.9 Dny požární bezpečnosti 

C eška  ašociace hašic šky ch du štojní ku  kaz doroc ne  vyhlaš uje „Den poz a rní  

bezpec nošti“, ktery  je vz dy štanoven na pa tek 13. Do te to akce še kaz doroc ne  

zapojuje i štanice Kladno.  

Pru zkumy pru jezdnošti vytipovany ch lokalit v ší dliš tí ch me šta Kladna, 

provedene  v letech 2015-2018, byly realizova ny za vyuz ití  automobilove ho z ebr í ku 

AZ 37 Mercedeš-Benz Atego. 

Pru zkumy potvrdily, z e pru jezdnošt komunikací  pro poz a rní  techniku je 

vzhledem k zaparkovany m vozidlu m v ší dliš tí ch obtí z na , v ne ktery ch c a štech 

ší dliš tní ch komunikací  nemoz na . 

Teštu  pru jezdnošti še zu c aštnili za štupci Policie C R a me štš tí  štra z ní ci. Spolec ne  

š hašic i umí šťovali na nevhodne  zaparkovana  vozidla leta c ky š informacemi, jake  
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na šledky mu z e š patne  zaparkovane  vozidlo zpu šobit. Na špra vne  zaparkovana  

vozidla byly umí šťova ny de kovne  kartic ky. (45)  

 

 

Obrázek 4: „Chválící“ letáček umísťovaný na vozidla v rámci akce „3 metry k životu“ 

Zdroj:  (45) 

 

 

Obrázek 5: „Kárající“ letáček umísťovaný na vozidla v rámci akce „3 metry k životu“ 

Zdroj:  (45) 

 

 

Obrázek 6: Společná zadní strana letáčků umísťovaných na vozidla v rámci akce „3 metry k životu“ 

Zdroj:  (45) 
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Obrázek 7: Umístěný letáček v rámci akce „3 metry k životu“ 

Zdroj:  (45) 

V ra mci preventivne  vy chovne  c innošti HZS SC K byl vytvor en realizac ní  ty m 

videoprojektu Ochrana c love ka za be z ny ch rizik a mimor a dny ch uda loští  (da le jen 

„OC MÚ“). Pro kampan  HZS SC K, ktera  še zame r ila na pru jezdnošt ší dliš tní ch 

komunikací , pr ipravil realizac ní  ty m OC MÚ v roce 2018 klip š na zvem „Tři metry 

k životu“. Jeho cí lem bylo upozornit r idic e na to, z e i jeden nešpra vne  zaparkovany  

automobil znamena  zbytec ne  ohroz ení  c i zmar ení  z ivotu . (46). Video je moz no 

šhle dnout na uvedene m odkazu:  

httpš://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=K_onKjKxoW0.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=K_onKjKxoW0


  

33 

 

3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

Diplomova  pra ce še zaby va  vyhodnocení m šouc ašne ho štavu pru jezdnošti 

komunikací  pro vozidla poz a rní  techniky do mí šta za šahu. Aktua lní  štav 

pru jezdnošti komunikací  bude zjiš ťova n rea lny m prove r ení m ve vybrany ch 

lokalita ch me šta Kladna. Souc ašne  bude take  zjiš ťova no, zda jšou zr í zeny, pr í padne  

zda jšou udrz ova ny volne  na štupní  plochy pro poz a rní  techniku a jaky m zpu šobem 

je provedeno jejich znac ení . 

Zjiš te na  data budou zpracova na za pouz ití  metody diferenc ní  analy zy. Budou 

porovna na š cí lovy m štavem, ktery m je zajiš te ní  bezproble move ho pru jezdu 

poz a rní  techniky pr í jezdovy mi komunikacemi a zajiš te ní  volny ch na štupní ch ploch 

pro poz a rní  techniku. 

Cí lem diplomove  pra ce bude definova ní  faktoru , ktere  komplikují  rychly  

a u c inny  poz a rní  za šah ve vy š kovy ch budova ch v kladenšky ch ší dliš tí ch. 

V diplomove  pra ci budou navrz ena r eš ení  definovany ch nedoštatku .  

Hypote za c . 1 – Pr í jezdove  komunikace k na štupní m plocha m jšou obtí z ne  

pru jezdne  pro poz a rní  techniku. 

Hypote za c . 2 – Na štupní  plochy pro poz a rní  techniku nejšou zr í zeny nebo 

udrz ova ny funkc ní  a nejšou doštatec ne  oznac eny,  

Hypote za c . 3 – V C eške  republice je šta vají cí  legišlativa v oblašti poz a rní  

bezpec nošti doštac ují cí  k tomu, aby mohla by t zajiš te na bezproble mova  

pru jezdnošt pr í jezdovy ch komunikací , byly udrz ova ny volne  na štupní  plochy 

pro poz a rní  techniku, vc etne  provedení  jejich oznac ení . 
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4 METODIKA 

Diferenc ní  analy zu (ne kdy te z  Gap analy za) navrhl Igor Anšoff. Gap analy za je 

šloz ena z na šledují cí ch kroku : 

 popiš šta vají cí ho štavu; 

 štanovení  cí lu  (popiš cí love ho štavu); 

 urc ení  rozdí lu (mezery) mezi šta vají cí m a cí lovy m štavem; 

 na vrh variant došaz ení  cí love ho štavu (alternativní  štrategie); 

 zhodnocení  variant a vy be r nejvhodne jš í  z nich; 

 v pr í pade  potr eby še cely  poštup opakuje, dokud není  došaz eno cí love ho 

štavu. (47) 

Zvolena  analyticka  metoda patr í  mezi metody rozhodova ní  a r eš ení  proble mu , 

jedna  še o jednoduchou metodu, ktera  je vyuz itelna  v šituací ch, kdy docha zí  

k pla nova ní  štrategie nebo zme ny. (47) 

Analyzova ny byly lokality v me šte  Kladne  vytipovane  na za klade  prakticky ch 

zkuš enoští  vy jezdovy ch hašic u  štanice Kladno, š pr ihle dnutí m k jiz  realizovany m 

teštu m pru jezdnošti kladenšky ch ší dliš ť. Da le bylo pr ihle dnuto k doštupnošti 

informací , k vlaštní  znalošti ne ktery ch objektu  a k dohledane  dokumentaci 

š poz a rní mi podmí nkami z archivu Hašic ške ho za chranne ho šboru Str edoc eške ho 

kraje (da le jen „HZS SC K“) ke konkre tní m štavba m v te chto lokalita ch.  

Pru zkum byl v první  fa zi proveden šamoštatnou obhlí dkou a zmapova ní m 

lokalit bez zapojení  poz a rní  techniky. Na šledne  bylo provedeno rea lne  prove r ení  

poznatku  ze šamoštatne ho pru zkumu za vyuz ití  poz a rní  techniky štanice Kladno, 

konkre tne  velitelške ho vozu VEA L2 FORD RANGER a automobilove ho z ebr í ku AZ 

40 S1Z IVECO MAGIRÚS. 

Pru zkum byl proveden v na šledují cí ch lokalita ch: 

1. Kladno-Rozde lov, ulice Ví te zna  (ve z ove  domy) 

2. Kladno-Rozde lov, ulice Fra ni S ra mka 

3. Kladno-Kroc ehlavy, ulice Francouzška   

https://managementmania.com/cs/igor-ansoff
https://managementmania.com/cs/cile
https://managementmania.com/cs/strategie-strategy
https://managementmania.com/cs/reseni-problemu
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4. Kladno-Kroc ehlavy, ulice Finška  

5. Kladno-centrum, ulice Va clava Rabaše 

6. Kladno-centrum, ulice Leoš e Jana c ka, Purkyn ova, Va n ova, Pode bradova 

7. Kladno-Sí tna , ulice Beneš ovška , Moštecka , De c í nška  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Analýza současného stavu 

5.1.1 Kladno-Rozdělov, ulice Vítězná č. p. 2955–2960 (věžové domy) 

Popis lokality 

Jedna  še o š eštici ve z ovy ch domu  vyšoky ch te me r  padeša t metru  v centra lní m 

pa šu ší dliš te  Rozde lov o rozloze 4,7 ha š 532 bytovy mi jednotkami, coz  pr edštavuje 

zhruba 1.500 obyvatel. Domy mají  celkem š eštna ct podlaz í  – dva šutere ny, pr í zemí  

a tr ina ct obytny ch pater. Vzhledem k hornicke  minulošti Kladna pr edštavoval 

proštor vybrany  pro štavbu ve z ovy ch domu  prakticky jedine  mí što, kde bylo moz no 

štavbu podobne ho charakteru realizovat. Nacha zí  še v doštatec ne  vzda lenošti 

od hranice vlivu poddolova ní  mimo došah tzv. štary ch porubu . S eštice ve z ovy ch 

domu  byla v roce 1987 zar azena na u štr ední  šeznam kulturní ch pama tek. (37) 

Obydlova ní  domu  probe hlo v letech 1956–1957, pr eštoz e ve z ove  domy nebyly 

dokonc eny a nebylo vyda no štanoviško, ktere  by povolovalo jejich trvale  uz í va ní . 

Za znamy o kolaudac ní ch šouhlašech nejšou uloz eny jak v archivu kataštra lní ho 

pracoviš te  Kladno tak ani v archivu Odboru vy štavby Magištra tu me šta Kladna. (37)  

 

Obrázek 8: Ulice Vítězná, věžové domy 

Zdroj:  (48) 
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Krajške  a okrešní  velitelštví  poz a rní  ochrany vznešlo pr i jedna ní  o ude lení  

štavební ho povolení  pro ve z ove  domy v roce 1953 ne kolik podmí nek, jimiz  

še šnaz ilo vyrovnat š neobvyklou vy š kou štaveb: (37) 

„Podmínka 1) Je bezpodmínečně nutné, aby bylo při stavbě počítáno s dostatkem 

vody pro požární účely, a to pro každé podlaží, aby byl proveden jeden nástěnný 

hydrant a za vývodem na hadici o průměru 52 mm další jeden kohout, který bude 

o průměru 13 mm s gumovou hadicí. 

Podmínka 2) Dostatečný a nezávislý zdroj vody pro požární účely, nádrž. 

Podmínka 3) Nouzový žebřík, který bude nezávislý na normálním schodišti 

do nejvyššího poschodí. 

Podmínka 4) Komíny aby byly uvnitř i zevně omítnuty, aby nedošlo k průchodům 

mezi jednotlivými průchody s kouřovody. 

Podmínka 5) Požární sbor Kladno není vybaven pro stavby věžových domů a je 

nutno doplniti jedním mechanickým žebříkem o výši 35 m a smýkací plachtou v délce 

nejméně 55 metrů. U každého jednotlivého domu je nutno zřídit hydrantový nástavec. 

V přízemí každého domu je nutno zhotoviti na stoupačku vývod, aby bylo možno 

napojení hadice B o průměru 75 mm, normalizovaný. Toto zařízení je nutné, aby 

záchranné sbory mohly svými stroji vháněti vodu do stoupaček v případě, že by bylo 

porušeno zařízení strojové v domě“. 

Snahou architektu  bylo co nejme ne  navy š it financ ní  na klady a zachovat 

navrz eny  ra z domu . Vy šledkem bylo vypracova ní  na šledují cí ch štanovišek, 

ve ktery ch še vyja dr ili ke kaz de  podmí nce. (37) 

„Stanovisko 1) Bod je splněn, v každém patře je hydrant s vývodem na hadici 

o průměru 52 mm a další jeden kohout o průměru 13 mm, na nějž lze napojiti hadici. 

Stanovisko 2) Požadavek dostatečného a nezávislého zdroje vody (nádrž) 

pro požární účely – lze jej splnit vhodným způsobem při umístění nádrží např. 

zapuštěním do země v prostoru mezi budovami. Při vstupu k náměstí je zapuštěný 

válcový vodojem o průměru 10,60 metrů a výšce cca 8 metrů, který snad by mohl být 

použit v krajním případě. Upozorňujeme jen na to, že nelze za daných okolností 

umístiti těžké nádrže na střechu budov, protože by to znamenalo přepracování všech 

konstruktivních složek projektu a tím i nové prováděcí plány (tato argumentace 
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nakonec pro povolení  byla doštac ují cí  a ke zr í zení  dalš í ch podzemní ch 

ani nadzemní ch na drz í  nedoš lo). 

Stanovisko 3) Požadavek nouzového žebříku do nejvyššího poschodí značí 

při každém domě zvýšení nákladu o dosti značnou částku, neboť jde o žebřík asi 50 

metrů vysoký, který by musel být pracnami upevněn na průčelí schodišťového tělesa 

a provedeny přístupy u jednotlivých pater schodišťovým oknem. Proveditelné to je, 

bylo by však uvážiti, zda náklad, který by si zřízení těchto žebříků vyžádalo, je úměrný 

cíli, jehož by tím bylo dosaženo. Je na uvážení, zda při obytné budově, provedené 

vesměs z nespalitelných materiálů a konstrukcí, jakož i opatřené v každém patře 

hydranty a dalšími kohouty k napojení hadice může vůbec dojít k tak mimořádným 

událostem, aby bylo požadovaných žebříků užito (pro šchvalovací  orga n byla 

do projektu promí tnuta inštalace štoupací ch z elez umí šte ny ch na faša da ch 

šchodiš ťovy ch hal. Na tato štoupací  z eleza me lo by t v pr í pade  nutnošti moz ne  

zave šit poz a rní  z ebr í ky, coz  by umoz nilo pr ekonat napr í klad poz a rem dotc ena  

podlaz í ).  

Stanovisko 4) Požadavek je splněn, týká se ostatně jen jediného komínového otvoru 

od spalovny odpadků v suterénu (do jake  mí ry a š jakou kvalitou byl tento 

poz adavek proveden, je vš ak ota zkou. Komí novy  kour ovod nebyl ani v jednom 

z ve z ovy ch domu  funkc ní ). 

Stanovisko 5) Bod se projektu přímo netýká, neboť jde o doplňky hasičské výzbroje 

nutné pro případ požáru ve věžových domech. Vývod na stoupačku v přízemí každého 

domu k napojení hadice o průměru 75 mm bude zřízen“. (37) 

V pošouzení  poz a rní ho nebezpec í , ktere  bylo zpracova no v lištopadu 1996, je 

jako pr í jezdova  komunikace štanovena šilnic ní  komunikace. Silnice vede 

k objektu m ze dvou štran. Jako na štupní  plochy jšou zmí ne ny šilnice z 2 štran 

objektu, ktere  vš ak vyhovují  pouze pro c a št bytu , proštor pod okny na chodbu je 

pro vjezd poz a rní  techniky nepr í štupny . 

Průzkum stávajícího stavu v lokalitě 

K pru zkumu te to lokality byla vyuz ita pr í padova  študie z takticke ho cvic ení  

kladenške  profešiona lní  jednotky HZS, ktere  še uškutec nilo dne 6. prošince 2018. 

Na me tem cvic ení  byl poz a r bytu ve 12. patr e v první m ve z ove m dome  od centra 
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me šta. Takticke  cvic ení  probe hlo v deve t hodin dopoledne za vyuz ití  dvou 

cišternovy ch automobilovy ch štr í kac ek a automobilove ho z ebr í ku, da le 

protiplynove ho automobilu a velitelške ho vozu. Cí lem cvic ení  bylo prove r ení  

dojezdovy ch c ašu  a našazení  potr ebne ho poc tu šil a proštr edku  a kontrola na štupní  

plochy pro uštavení  vy š kove  techniky. (49) 

Takticke  cvic ení  proka zalo, z e na štupní  plocha je hlavní  proble m, protoz e 

vzhledem k zaparkovany m vozidlu m nemohl by t automobilovy  z ebr í k uštaven 

na vhodne m mí šte . V ševerní m pru c elí  vš ech š ešti ve z ovy ch domu  jšou zr í zena 

parkoviš te , ktera  jšou zaplne na vozidly po cely  den a vozidla parkují  take  kolmo 

na pr í jezdove  komunikaci v ulici Ví te zna . Pro poz a rní  techniku jšou tyto plochy 

nepr í štupne . 

 

Obrázek 9: Zaplněné parkoviště u severního průčelí věžových domů při taktickém cvičení HZS dne 6. 12. 2018 

Zdroj:  (45) 

Plocha u ševerní ho pru c elí  nebyla pro poz a rní  techniku volna , proto byla 

pro uštavení  vy š kove  techniky vyuz ita vy chodní  štrana ve z ove ho domu, kde 

še nacha zí  obšluz ny  dvu r pro ve z ovy  du m a kde je zpevne na  plocha. Vzhledem 

k parkují cí m vozidlu m ale nebylo uštavení  vy š kove  techniky idea lní . Cišternove  

automobilove  štr í kac ky bylo moz no uštavit pr í mo na komunikaci ve Ví te zne  ulici. 
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Obrázek 10: Ustavení výškové techniky u východní strany průčelí věžového domu při taktickém cvičení HZS 
dne 6. 12. 2018 

Zdroj:  (45) 

Dokumentace š podmí nkami poz a rní  bezpec nošti z roku 1953 še nezaby va  

pr í jezdovy mi komunikacemi ani na štupní mi plochami k š eštici ve z ovy ch domu . Lze 

pr edpokla dat, z e v te chto letech nebyla problematika na štupní ch ploch 

u vy š kovy ch budov legišlativne  r eš ena a poz a rní  šbory ani nedišponovaly vhodnou 

vy š kovou poz a rní  technikou. 

Obhlí dkou dane  lokality, kterou jšem provedla šamoštatne  na šledne  po cvic ení  

o ví kendu v odpolední ch hodina ch (16:00 hod.), jšem da le zjištila, z e jak 

u za padní ch, tak vy chodní ch pru c elí  š obšluz ny m dvorem vš ech ve z ovy ch domu  

bylo v minulošti na šta vají cí ch zpevne ny ch plocha ch provedeno vodorovne  

dopravní  znac ení  „za kaz šta ní “, ktere  ale není  udrz ovane  a na ne ktery ch mí štech 

je ma lo zr etelne . Pode l jiz ní ho pru c elí  še nacha zí  nezpevne na  travnata  plocha, 

ktera  je pro uštavení  vy š kove  poz a rní  techniky nevhodna . 
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Obrázek 11: Parkující vozidlo na „zákazu stání“ u východního průčelí věžového domu 

Zdroj: autor 

Komunikace v ulici Petrohradška , ktera  je vedena kolem jiz ní ho pru c elí  

je jednošme rna  a umoz n uje pr í jezd k vy chodní mu a k za padní mu pru c elí  ve z ovy ch 

domu . Na špojovací  komunikaci z Petrohradške  ulice k vy chodní mu pru c elí  parkují  

vozidla, ktera  vzhledem k š í r ce te to špojovací  komunikace neumoz n ují  pru jezd 

poz a rní  techniky az  k ploš e obšluz ne ho dvora. Na špojovací  komunikaci 

k za padní mu pru c elí  š obšluz ny m dvorem je umí šte na dopravní  znac ka „za kaz 

vjezdu“ š dodatkovou tabulkou „mimo dopravní  obšluhu“. Ale ani dopravní  znac ení  

„za kaz šta ní “ a „za kaz vjezdu vš ech vozidel“ není  r idic i ošobní ch vozidel 

dodrz ova no. 
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Obrázek 12: Vozidla parkující na spojovací komunikaci k západnímu průčelí věžového domu  

Zdroj: autor 

 

 

Obrázek 13: Vozidla parkující na „zákazu vjezdu všech vozidel“ u východního průčelí věžového domu  

Zdroj: autor 

V ra mci rea lne ho ove r ení  pru jezdnošti vytipovane  lokality, ktere  še uškutec nilo 

v pracovní  den po 16:00 hod. za vyuz ití  poz a rní  techniky, konkre tne  velitelške ho 

vozu VEA L2 FORD RANGER a automobilove ho z ebr í ku AZ 40 S1Z IVECO MAGIRÚS, 

byla pr í jezdova  komunikace v ulici Petrohradška  plynule pru jezdna . Dojezd 
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k boc ní m obšluz ny m dvoru m a pr í padne  oteštova ní  uštavení  poz a rní ho z ebr í ku 

nebylo moz ne  š ohledem na zaparkovana  vozidla. 

5.1.2 Kladno-Rozdělov, ulice Fráni Šrámka  

Popis lokality 

V ulici Fra ni S ra mka v c a šti Kladno-Rozde lov še nacha zí  bytova  vy štavba ze 70. 

let 20. štoletí . Bytove  domy mají  poz a rní  vy š ku nad 12 m do 22,5 m. Jedna  še 

o š eštipodlaz ní  a ošmipodlaz ní  budovy, ktere  uz í va  cca 650 obyvatel. 

V poz a rní  zpra ve  zpracovane  v kve tnu 1979 še uva dí : „sjízdný chodník v šířce 

3,5 m navazující kolmo na komunikaci obslužné sítě tvoří nástupní plochu“. 

 

Obrázek 14: Ulice Fráni Šrámka 

Zdroj:  (48) 

Průzkum stávajícího stavu v lokalitě 

Samoštatny  pru zkum lokality jšem provedla v pracovní  den v odpolední ch 

hodina ch po 16:00 hod. bez vyuz ití  poz a rní  techniky. K bytovy m domu m je vedena 

ší dliš tní  pr í jezdova  komunikace, na ktere  jšou po obou štrana ch zaparkovana  

vozidla, ktera  znemoz n ují  pru jezd poz a rní  techniky, a vy š kovou poz a rní  techniku 

nelze u panelovy ch domu  uštavit. S í r ka komunikace, vzhledem k obouštranne  

zaparkovany m vozidlu m, na ne ktery ch mí štech nedošahuje 3 m. Na konci te to 

pr í jezdove  komunikace je vybudova no male  parkoviš te . 
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Obrázek 15: Vozidla parkující po obou stranách v ulici Fráni Šrámka, západní průčelí, samostatný průzkum 

Zdroj: autor 

Na štupní  plochy nejšou pr ed bytovy mi domy vymezeny nebo oznac eny. Po cele  

de lce za padní ho pru c elí , kde jšou umí šte ny vchody jednoho z ošmipodlaz ní ch 

domu , še nacha zí  zpevne na  plocha š iroka  cca 4,5 m, ktera  navazuje na chodní k. 

Na cele  te to zpevne ne  ploš e je povoleno š ikme  šta ní  vozidel. Lze še domní vat, z e še 

jedna  o na štupní  plochu pro poz a rní  techniku, ktera  še vš ak poštupem c ašu, kdy 

pr eštala štac it kapacita pr ilehle ho parkoviš te , zac ala vyuz í vat pro parkova ní  

vozidel obyvatel vy š kovy ch domu . 

 

 Obrázek 16: Nástupní plocha v ulici Fráni Šrámka je aktuálně využívána pro parkování vozidel 

Zdroj: autor 
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Obrázek 17: Nástupní plocha v ulici Fráni Šrámka je aktuálně využívána pro parkování vozidel 

Zdroj: autor 

Pokrac ova ní m v šamoštatne  obhlí dce lokality jšem zjištila, z e pode l vy chodní ho 

pru c elí  panelovy ch domu  še nacha zí  pojezdova  ší dliš tní  komunikace, ktera  

v minuly ch letech šlouz ila pro dopravní  obšluhu. Komunikace je z ulice Vaš í c kova 

ošazena šloupkem a dopravní  znac kou „za kaz vjezdu vš ech vozidel“ š dodatkovou 

tabulkou „mimo dopravní  obšluhu“. Z ulice Karla Tomana je vybudovany  na jezd 

na pojezdovy  chodní k ztí z en nebo znemoz ne n parkují cí mi vozidly. 

 

Obrázek 18: Vjezd na pojezdovou komunikaci z ulice Karla Tomana, samostatný průzkum 

Zdroj: autor 
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Obra zek 19: Omezení  vjezdu parkují cí mi vozidly na pojezdovou komunikaci z ulice Karla Tomana  

Zdroj: autor 

 V ra mci rea lne ho prove r ení  pru jezdnošti ve vybrane  lokalite , ktere  še 

uškutec nilo v pracovní  den po 16:30 hod. za vyuz ití  velitelške ho vozu VEA L2 FORD 

RANGER a automobilove ho z ebr í ku AZ 40 S1Z IVECO MAGIRÚS, byla potvrzena 

nepru jezdnošt pro poz a rní  techniku. 

 

  Obrázek 20: Neprůjezdnost komunikace v ulici Fráni Šrámka u západního průčelí byla potvrzena 

Zdroj: autor 
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5.1.3 Kladno-Kročehlavy, ulice Francouzská  

Popis lokality 

Úlice Francouzška  še nacha zí  v lokalite  nejve tš í ho kladenške ho ší dliš te . Bytovy  

du m ve Francouzške  ulici je typickou šocialištickou panelovou vy štavbou ze 70. let 

20. štoletí . Jedna  še o panelovy  du m o 7 a 9 nadzemní ch podlaz í , še zhruba 714 

obyvateli. Bytovy  du m škla dají cí  še z 2 bloku , byl uveden do trvale ho provozu 

v roce 1973. 

Poz a rní  vy š ka objektu  je nad 12 m do 22,5 m. V technicke  zpra ve , ktera  byla 

zpracova na v dubnu 1972 še, uva dí : „příjezdová komunikace o šířce 6 m je součástí 

sídlištních komunikací a probíhá po celé délce objektu, tvoří nástupní plochu a její 

vzdálenost od obvodové stěny objektu 6,3 m“.  

 

Obrázek 21: Ulice Francouzská 

Zdroj:  (48) 

Průzkum stávajícího stavu v lokalitě 

Vlaštní  pru zkum lokality byl proveden v pracovní  den v odpolední ch hodina ch 

bez vyuz ití  poz a rní  techniky. Pr í jezdova  komunikace še nacha zí  pode l jiz ní ho 

pru c elí , kde jšou jednotlive  vchody do bytovy ch domu . Jedna  še o šlepou 

komunikaci, na její mz  konci je zr í zeno parkoviš te . Pru zkumem na mí šte  bylo 

zjiš te no, z e vozidla jšou zaparkovana  po obou štrana ch te to ší dliš tní  komunikace, 

c í mz  doš lo k její mu zu z ení  na cca 3 m. Pru jezd poz a rní  techniky je touto ulicí  

obtí z ny . 
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Obrázek 22: Parkující vozidla po obou stranách v ulici Francouzská jižní průčelí, samostatný průzkum 

Zdroj: autor 

Rea lne  ove r ení  pru jezdnošti ší dliš tní  komunikace v ulici Francouzška  bylo 

provedeno v pracovní  den po 16: 40 hod. pouze za vyuz ití  velitelške ho vozu VEA L2 

FORD RANGER. Projetí  komunikace automobilovy m z ebr í kem AZ 40 S1Z IVECO 

MAGIRÚS nebylo uškutec ne no k moz ne mu riziku poš kození  zaparkovany ch 

vozidel. 

 

  Obrázek 23: Ověření obtížné průjezdnosti komunikace velitelským vozem v ulici Francouzská  

Zdroj: autor 
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Za vyuz ití  letecky ch map, ktere  jšou pr í štupne  na www.mapy.cz, jšem provedla 

šrovna ní  vy voje parkova ní  vozidel v ulici Francouzška  v letech 2006, 2012 a 2015. 

Z fotografií  je patrne , z e v letech 2006 a 2012 vozidla parkovala pouze na jedne  

štrane  pr í jezdove  komunikace a na letecke  mape  z roku 2015 jšou vozidla 

zaparkovana  jiz  po obou štrana ch komunikace. 

 

Obrázek 24: Ulice Francouzská, rok 2006, parkování vozidel na jedné straně komunikace 

Zdroj:  (48) 

 

Obrázek 25: Ulice Francouzská, rok 2012, parkování vozidel na jedné straně komunikace 

Zdroj:  (48) 
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Obrázek 26: Ulice Francouzská, rok 2015, vozidla parkující po obou stranách komunikace ztěžují průjezdnost 
pro požární techniku a znemožňují ustavení výškové techniky 

Zdroj:  (48) 

5.1.4 Kladno-Kročehlavy, ulice Finská  

Popis lokality 

Úlice Finška  še nacha zí  v lokalite  nejve tš í ho kladenške ho ší dliš te . Jedna  še 

o panelovou vy štavbu z 60. let 20. štoletí . S eštipodlaz ní  bytove  domy mají  poz a rní  

vy š ku 14 m a jšou uz í va ny zhruba 270 obyvateli. K bytovy m domu m vede ší dliš tní  

komunikace.  

Pu vodní  dokumentaci š podmí nkami poz a rní  bezpec nošti še mi nepodar ilo 

dohledat. K dišpozici jšem me la pouze poz a rne  bezpec noštní  r eš ení  zpracovane  

v dubnu 2011 pro u c ely revitalizace vnitrobloku ulice Finška .  V dokumentaci je 

uvedeno: „jsou vedeny stávající veřejné komunikace před jednotlivými vstupy 

do objektů, komunikace bude označena dopravní značkou „zákaz stání“, nástupní 

plochy nejsou dotčeny“. 
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Obrázek 27: Ulice Finská 

Zdroj:  (48) 

Průzkum stávajícího stavu v lokalitě 

Vlaštní  pru zkum byl proveden v pracovní  den v odpolední ch hodina ch kolem 

17:00 hod. bez vyuz ití  poz a rní  techniky. K bytovy m domu m vede ší dliš tní  

komunikace, na ktere  je povoleno pode lne  parkova ní  vozidel š c a štec ny m šta ní m 

na chodní ku po cele  de lce bytovy ch domu  mimo ponde lí  a c tvrtek od 8:00 hod. 

do 14:00 hod. Jednošme rna  komunikace je parkují cí mi vozidly v ne ktery ch c a štech 

natolik zu z ena, z e je pro poz a rní  techniku nepru jezdna  a uštavení  vy š kove  techniky 

je nemoz ne . Poz a rní  za šah vy š kovou technikou je zde ztí z en take  vzroštly mi 

jehlic naty mi štromy v pru c elí  bytovy ch domu . 

Porovna ní m map na štra nka ch www.google.com jšem zjištila, z e v roce 2012 byla 

ší dliš tní  komunikace oznac ena dopravní  znac kou „za kaz šta ní “ š dodatkovou 

tabulkou „ponde lí  a c tvrtek od 8:00 hod. do 14:00 hod.“ V ulici je zajiš te n pouze 

pru jezd pro vozidla odva z ejí cí  komuna lní  odpad, pro poz a rní  techniku je 

komunikace nepru jezdna . 

Jiz ní  pru c elí  bytovy ch domu  nelze pro za šah poz a rní  techniky vyuz í t. Nacha zí  

še zde nekvalitní  u zky  chodní k a švaz ity  tere n. S poz a rní  technikou zde nelze 

projet.  
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Obrázek 28: Parkující vozidla v ulici Finská, dopravní značení umožňuje pouze svoz komunálního odpadu 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 29: V ulici Finská byl velitelský vůz nucen příjezdovou komunikací vycouvat zpět, protože 
od pravotočivé zatáčky byla komunikace neprůjezdná s ohledem na zaparkovaná vozidla 

Zdroj: autor 

Rea lny m prove r ení m pru jezdnošti v ulici Finške , ktere  še uškutec nilo, v pracovní  

den po 16:20 hod. byla potvrzena nepru jezdnošt komunikace. Automobilovy m 

z ebr í kem AZ 40 S1Z IVECO MAGIRÚS bylo nerea lne  komunikaci projet. Pru jezd byl 

velmi obtí z ny  i pro velitelšky  vu z VEA L2 FORD RANGER. 
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5.1.5 Kladno-centrum, ulice Václava Rabase  

Popis lokality 

Bytove  domy v te to lokalite  byly poštaveny v 80. letech 20. štoletí . Jšou zde dva 

typy objektu , ktere  mají  10 a 9 nadzemní ch podlaz í . Poz a rní  vy š ka dešetipodlaz ní ch 

objektu  je 25,2 m. Tyto objekty jšou vybaveny chra ne ny mi u nikovy mi ceštami 

a není  u nich štanoven poz adavek na zr í zení  na štupní ch ploch pro poz a rní  

techniku. Ú te chto domu  muší  by t zr í zena pr í jezdova  komunikace k jejich vštupu m, 

ktera  nešmí  by t vzda lena ví ce nez  20 m. Poz a rní  vy š ka deví tipodlaz ní ch objektu  je 

19,6 m a chra ne ny mi u nikovy mi ceštami nejšou vybaveny. Vzhledem k te mto 

krite rií m, mají  by t u te chto bytovy ch domu  zr í zeny na štupní  plochy pro poz a rní  

techniku.  Hruby m odhadem bydlí  v te to ulici 1 480 obyvatel. 

Pu vodní  dokumentaci obšahují cí  podmí nky poz a rní  bezpec nošti še mi 

nepodar ilo dohledat. Vycha zela jšem z vlaštní  znalošti objektu  nacha zejí cí ch 

še v te to ulici a z dokumentace šouvišejí cí  še zateplení m bytovy ch domu  z let 2016 

a 2017, ve ktere  není  exištence na štupní ch ploch a pr í jezdovy ch komunikací  

pro poz a rní  techniku zmin ova na. 

 

Obrázek 30: Ulice Václava Rabase 

Zdroj: (48) 

Průzkum stávajícího stavu v lokalitě 

Vlaštní  pru zkum lokality byl proveden v pracovní  den v dopolední ch hodina ch 

bez vyuz ití  poz a rní  techniky. Od roku 2015 do roku 2017 probí halo v te to ulici 
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zateplení  bytovy ch domu  a byla provedena i celkova  revitalizace okolí , vc etne  

u pravy parkovací ch šta ní  u objektu .  

Podle pošouzení  poz a rní ho nebezpec í , ktere  bylo zpracova no v prošinci 1996, 

jšou na štupní  plochy štanoveny ze vštupní  štrany objektu pr ed vchodem, šilnice je 

vyznac ena dopravní  znac kou „za kaz šta ní “. 

Do roku 2014 parkovala vozidla u bytovy ch domu  pode lne . Pr í jezdova  

komunikace byla pru jezdna , ale na štupní  plochy zde nebyly z a dny m zpu šobem 

vyznac eny. 

 

Obrázek 31: Ulice Václava Rabase před rokem 2015, kdy nástupní plochy pro požární techniku nebyly označeny 

Zdroj: (39) 

Po ukonc ení  revitalizace v roce 2017 bylo vytvor eno š ikme  šta ní  vozidel 

u objektu  a šouc ašne  byly zr í zeny a vyznac eny na štupní  plochy pro poz a rní  

techniku. Pr í jezdova  ší dliš tní  komunikace je doštac ují cí  pro pru jezd poz a rní  

techniky. 
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Obrázek 32: V rámci samostatného průzkumu v ulici Václava Rabase bylo zjištěno, že svislé a vodorovné 
značení nástupní plochy pro požární techniku je ve vzájemném rozporu 

Zdroj: autor 

Pru zkumem lokality byly zjiš te ny nešrovnalošti v dopravní m znac ení  nove  

zr í zeny ch na štupní ch ploch pro poz a rní  techniku. Vodorovne  znac ení  „za kaz 

zaštavení “ je v rozporu še švišly m znac ení m „za kaz šta ní “, ktere  je nadr azene . 

Dodatkove  tabulky, ktere  dopravní  znac ení  dopln ují , nevymezují  u šek platnošti 

na štupní ch ploch. Dalo by še tedy pr edpokla dat, z e na štupní  plochy jšou zr í zeny 

po cele  de lce ší dliš tní  komunikace, coz  neodpoví da  škutec nošti, protoz e je zde 

povoleno š ikme  parkova ní  vozidel. Dodatkove  tabulky by me ly by t doplne ny de lkou 

na štupní  plochy cca 13 m. Tato de lka umoz n uje boc ní  uštavení  poz a rní  techniky. 

Moz na  pra ve  vzhledem k te mto rozporu m ve znac ení  vyuz í vají  ne kter í  r idic i 

na štupní  plochy k parkova ní  vozidel. 
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Obrázek 33: Dodatková tabulka nevymezuje úsek nástupní plochy v ulici Václava Rabase, chybí doplnění 
rozměrů v metrech pro úsek, kde nelze parkovat vozidla 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 34: Zaparkované vozidlo na nástupní ploše pro požární techniku v ulici Václava Rabase 

Zdroj: autor 
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Obrázek 35: Komunikace v ulici Václava Rabase je průjezdná, na nástupních plochách pro požární techniku 
jsou zaparkovaná vozidla 

Zdroj: autor 

5.1.6 Kladno-centrum, ulice Leoše Janáčka, Purkyňova, Váňova, 

Poděbradova 

Popis lokality 

Obnova te to lokality v centru me šta Kladna byla zaha jena v polovine  90. let 

20. štoletí .  Jedna  še o bytove  domy o 8 nadzemní ch podlaz í ch, ktere  vytva r í  

vnitroblok v na šebe navazují cí ch ulicí ch Leoš e Jana c ka, Purkyn ova, Va n ova 

a Pode bradova.  Poz a rní  vy š ka objektu  je 19,6 m. V bytovy ch domech bydlí  zhruba 

500 obyvatel. 

Kolaudace objektu  byla provedena v roce 1989 a v ra mci kolaudac ní  prohlí dky 

byl šepša n za piš, ve ktere m je uvedeno: „nástupní plochy pro požární techniku 

nejsou zpevněny“. Pu vodní  dokumentaci objektu  š podmí nkami poz a rní  

bezpec nošti še mi dohledat nepodar ilo, pr eštoz e še ze šledovany ch lokalit jedna  

o nejnove jš í  vy štavbu. 
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Obrázek 36: Kladno-centrum 

Zdroj:  (48) 

Průzkum stávajícího stavu v lokalitě 

Pru zkum lokality byl proveden v pracovní  den v dopolední ch i v odpolední ch 

hodina ch bez vyuz ití  poz a rní  techniky. Ú komunikací  vedoucí ch pode l bytovy ch 

objektu  je zachova na š í r ka minima lne  3 m, ktera  je štanovena pro pru jezd poz a rní  

techniky. Na mí šte  jšem zjištila, z e pode l bytovy ch domu  jšou umí šte ny tabule 

š na pišem „na štupní  plocha pro poz a rní  vozidla“. Bez ohledu na toto oznac ení , 

parkují  vozidla kolmo po cele  de lce obvodu bytovy ch domu . Není  zde umí šte no 

z a dne  dopravní  znac ení  švišle  ani vodorovne . Úvedene  tabule, ktere  jšou zr ejme  

pozu štatkem z minuly ch období , jšou šnadno pr ehle dnutelne  a jejich umí šte ní  je 

matoucí  a nelogicke . Dodatkove  tabule ve šta vají cí  podobe  nemají  za vazny  

charakter, nelze vyz adovat jejich dodrz ova ní . Pu vodní  na štupní  plochy jšou vyuz ity 

k parkova ní  vozidel. 

Z ulice Leoš e Jana c ka je zr í zena na štupní  plocha pro poz a rní  techniku v proštoru 

vnitrobloku. Na štupní  plocha je oznac ena dopravní  znac kou „za kaz vjezdu vš ech 

vozidel“ š dodatkovou tabulkou a „za kaz šta ní “, ktery  je doplne n dodatkovou 

tabulkou „na štupní  plocha pro poz a rní  vozidla“. Jak v dopolední ch, tak 

v odpolední ch hodina ch byla v proštoru te to na štupní  plochy zaparkovana  vozidla.  
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Obrázek 37: Nástupní plocha pro požární techniku zřízená ve vnitrobloku v ulici Leoše Janáčka je označena 
dnes již neplatným formátem dodatkové tabulky 

Zdroj: autor 

Tato na štupní  plocha je umí šte na ve vnitrobloku bytovy ch domu . V dobe  

prova de ní  pru zkumu byla plocha zabra na pro u c ely štavby a pro poz a rní  techniku 

nebyla pouz itelna .  

 

Obrázek 38: Nástupní plocha pro požární techniku ve vnitrobloku v ulici Leoše Janáčka je využívána pro účely 
stavby 

Zdroj: autor 
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Obrázek 39: Dnes již neplatný formát dodatkové tabulky pro nástupní plochu pro požární techniku v ulici 
Leoše Janáčka/Purkyňova, nástupní plochy jsou využívány k parkování vozidel 

Zdroj: autor 

 

 

Obrázek 40: Dnes již neplatný formát dodatkové tabulky pro nástupní plochu pro požární techniku v ulici 
Váňova, nástupní plochy nejsou zřízeny 

Zdroj: autor 



  

61 

 

 

Obrázek 41: Parkující vozidla po obou stranách komunikace v ulici Váňova, nástupní plochy pro požární 
techniku nejsou zřízeny 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 42: Oboustranně zaparkovaná vozidla v ulici Poděbradova mohou ztěžovat průjezd požární techniky 

Zdroj: autor 

V ra mci rea lne ho ove r ení  pru jezdnošti vytipovane  lokality, ktere  še uškutec nilo 

v pracovní  den po 17:00 hod. za vyuz ití  velitelške ho vozu VEA L2 FORD RANGER 

a automobilove ho z ebr í ku AZ 40 S1Z IVECO MAGIRÚS, byly pr í jezdove  komunikace 

ve vybrane  lokalite  plynule pru jezdne . Vy jimku tvor ila dve  vozidla, ktera  byla 
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odštavena mimo vyhrazeny  proštor pro parkova ní  vozidel a zašahovala 

do komunikace. Pru jezd pro automobilovy  z ebr í k byl ztí z en.  

 

Obrázek 43: Obtížný průjezd požární techniky komunikací v ulici Poděbradova byl potvrzen, překážku tvořila 
vozidla zaparkovaná mimo vymezený prostor 

Zdroj: autor 

5.1.7 Kladno-Sítná, ulice Benešovská, Mostecká, Děčínská  

Popis lokality 

Úlice Beneš ovška , Moštecka  a De c í nška  še nacha zí  v lokalite  ší dliš te -Sí tna . Jejich 

pr í jezdove  komunikace na šebe navazují . Bytove  domy v te chto ulicí ch byly 

uvedeny do pouz í va ní  v 70. letech 20. štoletí .  Bytove  domy v Beneš ovške  ulici mají  

celkem 5 nadzemní ch podlaz í  š poz a rní  vy š kou 12 m, bytove  domy v ulici De c í nška  

mají  9 nadzemní ch podlaz í  a poz a rní  vy š ku 22,4 m, bytove  domy v ulici Moštecka  

mají  6 nadzemní ch podlaz í  a poz a rní  vy š ku 17 m. Tuto c a št ší dliš te  oby va  odhadem 

2.500 obyvatel. 

Podle technicke  zpra vy z c ervna 1977 pro objekty v Moštecke  ulici byla pu vodní  

š í r ka hlavní ch komunikací  6 m a komunikace k na štupní m plocha m byly š iroke  

3,5 m. Pru zkumem bylo zjiš te no, z e vozidla parkují  po obou štrana ch komunikací , 

c í mz  doš lo k zu z ení  hlavní ch pr í jezdovy ch komunikací  na 3 m a k omezení  vjezdu 

na vnitroblokove  pojezdove  komunikace. 
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Obrázek 44: Kladno-Sítná 

Zdroj: (48) 

Průzkum lokality 

Ošobní  pru zkum v lokalite  Sí tna  probe hl v pracovní  den v odpolední ch hodina ch 

v 16:30 hod. bez vyuz ití  poz a rní  techniky. V ra mci pru zkumu bylo zjiš te no, 

z e na pr í jezdovy ch komunikací ch jšou vybudova na parkovací  mí šta po obou 

štrana ch. Tí mto doš lo k zu z ení  komunikací , pru jezdna  š í r ka 3 m byla zachova na. 

Na štupní  plochy pro poz a rní  techniku nejšou v te to lokalite  nikde vymezeny 

ani oznac eny. 

 

  Obrázek 45: Průjezdná komunikace v ulici Benešovská 

Zdroj: autor 
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Obrázek 46: Oboustranně zaparkovaná vozidla v ulici Mostecká 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 47: Oboustranně zaparkovaná vozidla v ulici Mostecká, průjezdnost je zajištěna vzhledem k šířce 
komunikace 

Zdroj: autor 

V ra mci rea lne ho ove r ení  pru jezdnošti lokality, ktere  še uškutec nilo take  

v pracovní  den pr ed 17:00 hod. za vyuz ití  velitelške ho vozu VEA L2 FORD RANGER 

a automobilove ho z ebr í ku AZ 40 S1Z IVECO MAGIRÚS, byly pr í jezdove  komunikace 

ve vybrane  lokalite  plynule pru jezdne . Z hlavní ch komunikací  je moz ne  i vedení , 

pr í padne  alešpon  c a štec ne  vedení  poz a rní ho za šahu za vyuz ití  vy š kove  techniky. 
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Obrázek 48: Ověření plynulé průjezdnosti v ulici Mostecká 

Zdroj: vlastní 

5.2 Výsledky průzkumů a navržená řešení 

5.2.1 Kladno-Rozdělov, ulice Vítězná č. p. 2955–2960 (věžové domy) 

Výsledek průzkumu 

Pru zkumem pr í mo v mí šte  bylo zjiš te no, z e šta vají cí  šituace v lokalite  

kladenšky ch ve z ovy ch domu  neumoz n uje rychly  a u c inny  poz a rní  za šah. 

Rozdíl mezi zjištěným stavem a cílovým stavem 

Pr í jezdove  komunikace jšou obtí z ne  pru jezdne  vzhledem k parkují cí m vozidlu m, 

jejichz  r idic i v ne ktery ch pr í padech nerešpektují  za kazove  dopravní  znac ky. 

Na štupní  plochy pro poz a rní  techniku nejšou zr í zeny a uštavení  vy š kove  techniky 

je problematicke .  

Navržená řešení 

Varianta 1: Zruš ení m parkoviš ť v ševerní m pru c elí  ve z ovy ch domu  by bylo 

moz no zí škat proštor pro na štupní  plochy poz a rní  techniky. Ruš ení  velke ho poc tu 

parkovací ch mí št nebo dokonce cele ho parkoviš te  by še ale šetkalo š negativní  

reakcí  obyvatel v te to lokalite . 

Varianta 2: Alternativní m r eš ení m šituace by mohlo by t zajiš te ní  pr í jezdu 

poz a rní  techniky komunikací  Petrohradška  a pro za šah vy š kovou poz a rní  
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technikou vyuz í t vy chodní  a za padní  pru c elí  ve z ovy ch domu , kde še nacha zejí  

obšluz ne  dvory a kde jšou take  zpevne ne  plochy.  Z provedene ho takticke ho cvic ení  

a z na šledne ho prove r ení  pru jezdnošti za vyuz ití  poz a rní  techniky še tato 

alternativa proka zala jako rea lna . 

Pro tento u c el by ale bylo nezbytne  obnovit znac ení  „za kaz šta ní “ na te chto 

plocha ch a omezit parkova ní  vozidel na špojovací ch komunikací ch k plocha m.  

V budoucnu by bylo vhodne  zajištit kontroly dodrz ova ní  šilnic ní ch pravidel 

ze štrany r idic u  a prove št renovaci zpevne ny ch ploch pro šnadne jš í  uštavení  

poz a rní  techniky. 

Tí mto r eš ení m by šice doš lo ke zruš ení  ne kolika parkovací ch mí št, ale je tr eba ši 

uve domit, z e za chrana z ivotu  obyvatel ve z ovy ch domu  je prioritní . 

5.2.2 Kladno-Rozdělov, ulice Fráni Šrámka  

Výsledek průzkumu 

Pru zkumem v ulici Fra ni S ra mka bylo zjiš te no, z e v te to lokalite  nejšou 

v šouc ašne  dobe  vytvor eny podmí nky pro haš ení  poz a ru  a pro za chranne  pra ce.  

Rozdíl mezi zjištěným stavem a cílovým stavem 

Pr í jezdova  komunikace, je pro poz a rní  techniku nepru jezdna , v ne ktery ch 

c a štech komunikace není  vzhledem k obouštranne  parkují cí m vozidlu m zachova na 

ani minima lní  š í r ka 3 m. Vy š kovou techniku je nemoz ne  v lokalite  uštavit, na štupní  

plochy zde nejšou zr í zeny ani oznac eny. 

Zpevne na  plocha, ktera  by byla vyuz itelna  pro zr í zení  na štupní  plochy 

pro poz a rní  techniku, nacha zejí cí  še pode l pru c elí  ošmipodlaz ní ho bytove ho domu, 

je vyuz í va na pro parkova ní  vozidel.  

Sta vají cí  obšluz ne  komunikace, ktere  byly v dohledane  poz a rní  zpra ve  z kve tna 

1979 štanoveny jako pr í jezdove  komunikace, a šouc ašne  šlouz ily jako na štupní  

plochy pro poz a rní  techniku, jšou ošazeny dopravní  znac kou „za kaz vjezdu“ 

a pru jezd je znemoz ne n inštalací  za brany. Z opac ne  štrany komunikace, z ulice 

Karla Tomana, je pru jezd na pojezdovou komunikaci ztí z en nebo znemoz ne n 

parkují cí mi vozidly. 
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Navržené řešení 

Varianta 1: R eš ení m pro zajiš te ní  poz a rní ho za šahu v bytovy ch domech v ulici 

Fra ni S ra mka je vyznac ení  „za kazu šta ní “ na pr í jezdove  komunikaci pro poz a rní  

techniku, a to po obou štrana ch. Pr í jezdova  komunikace by šouc ašne  šlouz ila jako 

na štupní  plocha pro poz a rní  techniku. 

Varianta 2: Dalš í m r eš ení m by bylo c a štec ne  omezení  parkova ní  vozidel v ulici 

Fra ni S ra mka. Parkova ní  by bylo moz ne  pouze po jedne  štrane  komunikace, a tak 

byl umoz ne n pru jezd poz a rní  techniky. Souc ašne  by byla vymezena a zr etelne  

oznac ena na štupní  plocha pro poz a rní  techniku na šta vají cí  zpevne ne  ploš e, kde by 

nebylo moz ne  š vozidly parkovat. V ra mci zr izova ní  na štupní  plochy by byla vhodna  

oprava její ho povrchu. 

Varianta 3: Nejvhodne jš í m r eš ení m by bylo vyuz ití  komunikace vedoucí  pode l 

vy chodní ho pru c elí  pro zajiš te ní  pru jezdu poz a rní  techniky i k uštavení  vy š kove  

techniky po cele  de lce panelovy ch domu  v ulici Fra ni S ra mka. Pro její  zprovozne ní  

by poštac ilo opravit ponic eny  povrch a komunikaci r a dne  oznac it jako na štupní  

plochu pro poz a rní  techniku. Realizací  te to varianty, ktera  še jeví  jako 

nejvy hodne jš í , by doš lo k navra cení  do štavu, ktery  je uveden v pu vodní  

dokumentaci a nedoš lo by k omezení  parkovací ch šta ní . 

Pro zajiš te ní  podmí nek pro za šah poz a rní  technikou i v oštatní ch bytovy ch 

domech navazují cí ch na ulici Fra ni S ra mka by bylo moz ne  vyuz í t ší dliš tní ch 

komunikací  v ulici Karla Tomana. Zde je povoleno parkova ní  vozidel po obou 

štrana ch komunikace, c í mz  byla vytvor ena maxima lní  š í r ka komunikace 3 m. 

Omezení m ne kolika parkovací ch mí št, ktera  zabran ují  vjezdu na komunikace uvnitr  

ší dliš te , by še vytvor ila moz nošt pro projetí  poz a rní  techniky na vnitr ní  pojezdove  

komunikace a chodní ky v ší dliš ti. 
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Obrázek 49: Parkování vozidel po obou stranách komunikace v ulici Karla Tomana 

Zdroj: autor 

V ra mci ove r ova ní  pru jezdnošti za vyuz ití  poz a rní  techniky, byla komunikace 

v ulici Karla Tomana mí šty obtí z ne  pru jezdna  pro poz a rní  vy š kovou techniku. 

Pr eka z ky tvor ila pr edevš í m vozidla zaparkovana  v zata c ka ch anebo zaparkovana  

vozidla ve tš í ch rozme ru . 

 

Obrázek 50: Vozidla zaparkovaná v zatáčkách nebo vozidla větších rozměrů ztěžují průjezd požární techniky 
v ulici Karla Tomana 

Zdroj: autor 
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5.2.3 Kladno-Kročehlavy, ulice Francouzská  

Výsledek průzkumu 

Podmí nky pro poz a rní  za šah vy š kovou technikou nejšou v te to lokalite  

vytvor eny.  

Souc a ští  pru zkumu bylo i porovna ní  doštupny ch letecky ch map, ze ktery ch jšem 

zjištila, z e v minulošti (cca do roku 2015) ošobní  vozidla parkovala pouze po jedne  

štrane  pr í jezdove  komunikace. V šouvišlošti š trendem naru šta ní  poc tu vozidel 

v ší dliš ti, kdy pr eštala štac it kapacita parkoviš te  a take  vzhledem k abšenci znac ení  

na štupní ch ploch, doš lo k poštupne mu zabra ní  i druhe  štrany komunikace 

k parkova ní  vozidel. Komunikace není  oznac ena dopravní mi znac kami, ktere  by 

šta ní  vozidel zakazovalo, pr í padne  jinak upravovalo, aby byl umoz ne n pru jezd 

a uštavení  poz a rní  techniky. 

Pr í jezdova  komunikace v ulici Francouzška  pode l jiz ní ho pru c elí  bytovy ch domu  

je pro poz a rní  techniku, vzhledem k obouštranne mu parkova ní  vozidel, obtí z ne  

pru jezdna  a pro uštavení  vy š kove  poz a rní  techniky je nevyhovují cí . 

Rozdíl mezi zjištěným stavem a cílovým stavem 

Pr í jezdova  komunikace šlouz í cí  pro pr í jezd poz a rní  techniky byla v minulošti 

š iroka  cca 6 m a šlouz ila tak za roven  jako na štupní  plocha pro poz a rní  techniku. 

V šouc ašnošti, kdy zde na obou štrana ch parkují  vozidla, je š í r ka komunikace 

maxima lne  3 m a pro uštavení  vy š kove  techniky je nevhodna . Na štupní  plochy, 

ktere  by me ly by t vymezeny na pr í jezdove  komunikaci, nejšou zr í zeny, jejich 

oznac ení  není  provedeno. 

Navržené řešení 

Varianta 1: Zr í zení  na štupní ch ploch by v šouc ašne  dobe  bylo špojeno š u pravou, 

rešpektive š omezení m parkova ní  vozidel na pr í jezdove  komunikaci pode l jiz ní ho 

pru c elí  bytovy ch domu . Tato alternativa by v lokalite , kde je nedoštatek 

parkovací ch mí št, vyvolala še vš í  pravde podobnoští  negativní  reakci ze štrany 

mí štní ch obyvatel, pr eštoz e by še jednalo o navra cení  do pu vodní ho štavu, kdy 

vozidla parkovala pouze na jedne  štrane  komunikace, pr í padne  zde neparkovala 

vu bec. 
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Varianta 2: Vhodne jš í  moz noští  pro zajiš te ní  na štupní  plochy pro poz a rní  

techniku by bylo provedení  u prav (rozš í r ení  a zpevne ní ) chodní ku pode l ševerní ho 

pru c elí  bytove ho domu a demonta z í  c i pr emí šte ní m novinove ho šta nku, 

umí šte ne ho vpravo pode l chodní ku, ktery  jiz  není  dlouhodobe  v provozu a je 

ve zcha trale m štavu. Moz ne  by bylo prove št pr í padne  u pravy parkovací ch mí št na 

pr ilehle m parkoviš ti zr í zení m jedine ho vjezdu a vy jezdu z parkoviš te  omezení m 

krajní ch parkovací ch mí št u novinove ho šta nku, ktery  by byl demontova n nebo 

pr emí šte n. Parkovací  mí šta by byla pr ešunuta na šta vají cí  vy jezdy a vjezdy 

na parkoviš te , ktere  by byly u pravou zruš eny. Ke zruš ení  parkovací ch mí št by 

navrz eny m r eš ení m nedoš lo.  

 

Obrázek 51: Možná alternativa pro zřízení příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 
v ulici Francouzská, severní průčelí, úpravou chodníku a demontáží nebo přemístěním novinového stánku 

Zdroj: autor 

5.2.4 Kladno-Kročehlavy, ulice Finská  

Výsledek průzkumu 

Pru zkumem bylo zjiš te no, z e v te to lokalite  nejšou vytvor eny podmí nky 

pro haš ení  poz a ru  a pro za chranne  pra ce  

Rozdíl mezi zjištěným stavem a cílovým stavem 

Vzhledem k parkují cí m vozidlu m pode l pru c elí  bytovy ch domu  nedošahuje 

komunikace v ne ktery ch c a štech minima lní  š í r ku 3 m. Poz a rní  technika touto ulicí  
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neprojede a vy š kovou techniku nelze v te to lokalite  pouz í t. Poz a rní  za šah je ztí z en 

i vzroštly mi štromy, ktere  roštou pr í mo pode l pru c elí  a zašahují  az  do nejvyš š í ch 

pater.  

Na štupní  plochy pro poz a rní  techniku nejšou v lokalite  zr í zeny. Lze 

pr edpokla dat, z e pr í jezdova  komunikace k bytovy m domu m v minuly ch letech 

šlouz ila za roven  jako na štupní  plocha. Poštupem c ašu, v du šledku naru štají cí ho 

poc tu aut, byla komunikace vyuz ita pro parkova ní  vozidel.  

Navržené řešení 

Varianta 1: Aby byly vytvor eny alešpon  minima lní  podmí nky pro haš ení  poz a ru  

a pro za chranne  pra ce bylo by nezbytne  oznac it ší dliš tní  komunikaci dopravní  

znac kou „za kaz šta ní “ v cele  její  de lce a bez c ašove ho omezení . Pro za šah by tak 

bylo moz no vyuz í t i chodní k, ktery  ma  ní zky  obrubní k.  

Jina  varianta r eš ení  není  moz na . 

5.2.5 Kladno-centrum, ulice Václava Rabase  

Výsledek průzkumu 

Vzhledem ke zjiš te ní m v ra mci vlaštní ho pru zkumu lze konštatovat, z e v te to 

lokalite  jšou podmí nky pro za šah poz a rní  technikou vytvor eny. Revitalizací  

pr í jezdove  komunikace a okolí  doš lo oproti minulošti ke zlepš ení  podmí nek 

pro poz a rní  za šah. 

Rozdíl mezi zjištěným stavem a cílovým stavem 

V uvedene  lokalite  je cí lovy  štav naplne n, pr í jezdove  komunikace jšou 

pru jezdne , doš lo zde k vš ak k nepr ešnoštem v oznac ení  na štupní ch ploch 

pro poz a rní  techniku. 

Navržené řešení 

V uvedene  lokalite  je z a doucí , aby bylo vodorovne  dopravní  znac ení  „za kaz 

šta ní “ uvedeno do šouladu še švišly m dopravní m znac ení m „za kaz zaštavení “ a aby 

dodatkove  tabulky jašne  vymezovaly proštor na štupní ch ploch pro poz a rní  

techniku. 
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5.2.6 Kladno-centrum, ulice Leoše Janáčka, Purkyňova, Váňova, 

Poděbradova 

Výsledek průzkumu 

Komunikace vedoucí  pode l bloku bytovy ch domu  jšou v pru be hu cele ho dne 

zaplne ny zaparkovany mi vozidly. Jedna  še o pome rne  frekventovane  komunikace 

v centru me šta, jejichz  š í r ka pro pru jezd poz a rní  techniky zu štala zachova na o š í r ce 

minima lne  3 m. 

Vzhledem k vyškytují cí m še tabulí m š oznac ení m „na štupní  plocha pro poz a rní  

vozidla“ zde byly v minulošti zr í zeny na štupní  plochy pro poz a rní  techniku, ktere  

poštupem c ašu zanikly, a byla zde vytvor ena parkovací  mí šta. 

Na štupní  plocha pro poz a rní  techniku ve vnitrobloku z ulice Leoš e Jana c ka byla 

v dobe  prova de ne ho pru zkumu zabra na pro u c ely štavby a pro poz a rní  techniku ji 

nelze vyuz í t. Na hradní  r eš ení  pro zajiš te ní  poz a rní ho za šahu není  provedeno. 

Rozdíl mezi zjištěným stavem a cílovým stavem 

V te to lokalite  doš lo poštupem c ašu k za niku na štupní ch ploch pro poz a rní  

techniku vymezeny ch na komunikací ch vedoucí ch pode l bytovy ch domu  

vytva r ejí cí ch vnitroblok a byly vyuz ity jako parkovací  mí šta.  Pru jezdna  š í r ka 

pr í jezdovy ch komunikací  v rozšahu minima lne  3 m byla zachova na, ale vzhledem 

k parkují cí m vozidlu m po obou štrana ch ulice, neuka zne nošti r idic u  

pr i odštavova ní  vozidel a k vyšoke  frekvenci projí z de jí cí ch vozidel na pr í jezdovy ch 

komunikací ch še nejedna  o proštor, ktery  by byl idea lní  pro rychle  uštavení  vy š kove  

techniky. 

Navržené řešení 

Varianta 1: V te to lokalite  by r eš ení m pro umoz ne ní  rychle ho a u c inne ho 

poz a rní ho za šahu byla u prava parkova ní  vozidel pode l bytovy ch domu  tak, aby byly 

vymezeny proštory pro obnovení  pu vodní ch na štupní ch ploch pro poz a rní  

techniku. Oznac ení  na štupní ch ploch by bylo potr eba prove št tak, aby bylo zr ejme , 

kde jšou tyto plochy škutec ne  štanoveny a kde není  moz ne  vozidla parkovat. 

Ú šta vají cí  oznac ene  na štupní  plochy zr í zene  ve vnitrobloku bytovy ch domu  by 

bylo zajiš te no kontrolami ze štrany Me štške  policie dodrz ova ní  dopravní ch znac ek 
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„za kaz vjezdu“ a „za kaz šta ní “.  Da le je z a doucí , aby na štupní  plochy pro poz a rní  

techniku vz dy šlouz ily šve mu u c elu, ke ktere mu byly zr í zeny. Na štupní  plochy nelze 

vyuz í vat pro u c ely vy štavby. 

Varianta 2: Dalš í m r eš ení m, pro pr í pad, z e pu vodní  projektova  dokumentace 

štavby š poz a rne  bezpec noštní m r eš ení m není  dochova na a pro pr í pad, z e omezení  

parkovací ch mí št by še šetkalo š negativní m ohlašem obyvatel, je zpracova ní  

aktua lní ho poz a rne  bezpec noštní ho r eš ení , ktere  by štanovilo, zda je nutne  

zachovat pu vodní  na štupní  plochy pro poz a rní  techniku, pr í padne  by štanovilo 

alternativní  moz nošti pro u c inny  poz a rní  za šah.   

5.2.7 Kladno-Sítná, ulice Benešovská, Mostecká, Děčínská  

Výsledek průzkumu 

Zajiš te ní  podmí nek pro rychly  a u c inny  za šah v lokalite  u budov š poz a rní  

vy š kou nad 12 m je moz ny  za pr edpokladu, z e vozidla budou zaparkova na 

na vyhrazeny ch mí štech. V dobe  pru zkumu byly hlavní  komunikace plynule 

pru jezdne . Ztí z it provedení  poz a rní ho za šahu mohou vzroštle  štromy roštoucí  

pode l ne ktery ch bytovy ch domu . 

K vy š kovy m budova m šituovany ch kolmo k pr í jezdovy m komunikací m (zejme na 

v ulici De c í nška ) je moz ny  pouze c a štec ny  za šah z hlavní  komunikace. K te mto 

bytovy m domu m nejšou vedeny zpevne ne  komunikace, pr í padne  nemají  

doštatec nou š í r ku, ale pr edevš í m na tyto plochy není  umoz ne n vjezd, vzhledem 

k zaparkovany m vozidlu m. 

Rozdíl mezi zjištěným stavem a cílovým stavem 

Pru jezdnošt hlavní ch komunikací  pro poz a rní  techniku je vzhledem k její  š í r ce 

umoz ne na.  Podmí nky pro za šah vy š kovou technikou z hlavní ch komunikací  jšou 

zachova ny c a štec ne .  

Pru zkumem bylo zjiš te no, z e obouštranne  zaparkovana  vozidla zuz ují  hlavní  

komunikace na 3 m a omezují  vjezd na vnitroblokove  pojezdove  komunikace 

v ší dliš ti. Na štupní  plochy pro poz a rní  techniku nejšou v te to lokalite  nikde 

vymezeny ani oznac eny. 
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Navržené řešení 

Varianta 1: V te to lokalite  by bylo vhodne  zajištit pru jezd poz a rní  techniky 

k panelovy m domu m, ktere  jšou poštavene  kolmo k hlavní m komunikací m 

a k jejichz  vchodu m še lze doštat pouze po chodní cí ch. Parkova ní  vozidel pr ed 

na jezdy na vnitroblokove  chodní ky by še upravilo a vytvor ene  proštory oznac it 

jako na štupní  plochy pro poz a rní  techniku. 

 

Obrázek 52: Vozidla zaparkovaná před nájezdem na chodník k bytovému domu, který je situován kolmo 
na hlavní komunikaci v ulici Děčínská 

Zdroj: autor 
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6 DISKUZE 

Pr edme tem pru zkumu bylo celkem šedm vytipovany ch lokalit, vy šledky jšou 

štruc ne  šhrnuty v pr ehledech. 

Průjezdnost příjezdových komunikací pro požární techniku: 

lokalita c . 1: obtí z na  pru jezdnošt 

lokalita c . 2: nepru jezdne   

lokalita c . 3: obtí z na  pru jezdnošt 

lokalita c . 4: nepru jezdne  

lokalita c . 5: pru jezdne  

lokalita c . 6: pru jezdne  

lokalita c . 7: pru jezdne   

Hypotéza č. 1 - Pr í jezdove  komunikace k na štupní m plocha m jšou obtí z ne  

pru jezdne  pro poz a rní  techniku, byla potvrzena částečně. 

Pru zkumem bylo zjiš te no, z e u pr í jezdovy ch komunikací  pro poz a rní  techniku 

obecne  by va  zachova na nejmenš í  š í r ka 3 m, tak jak je štanoveno v legišlative . Ale 

v pr í pade , kdy jšou vozidla zaparkova na po obou štrana ch komunikace je pru jezd 

poz a rní  techniky obtí z ny  nebo zcela nemoz ny . Ze šedmi šledovany ch lokalit byly 

pouze tr i komunikace bez proble mu  pru jezdne , ve dvou pr í padech byly pru jezdne  

jen š velky mi obtí z emi a v pr í pade  nutne ho poz a rní ho za šahu by še pru jezd 

poz a rní  techniky neobeš el bez poš kození  zaparkovany ch vozidel. Ve dvou 

pr í padech byly komunikace zcela nepru jezdne .  

Pro pr í jezd poz a rní  techniky jšou povaz ova ny jako doštatec ne  zpevne ne  

pozemní  komunikace o nejmenš í  š í r ce 3 m vedoucí  ke vštupu m do objektu . S í r ka 

pouz í vane  poz a rní  techniky je 2.500 mm. V pr í padech, kdy je zachova na š í r ka 

jí zdní ho pruhu maxima lne  3 m, je pru jezd techniky ztí z en, obzvla š te  pokud je 

na pr í jezdove  komunikaci zaparkova no napr í klad doda vkove  vozidlo nebo je 

ošobní  vozidlo zaparkova no ví ce do proštoru komunikace, je zaparkova no 

v zata c ce apod. 

 



  

76 

 

Zřízení a označení nástupních ploch pro požární techniku: 

lokalita c . 1: nejšou zr í zeny, ani znac eny 

lokalita c . 2: nejšou zr í zeny, ani znac eny 

lokalita c . 3: nejšou zr í zeny, ani znac eny 

lokalita c . 4: nejšou zr í zeny, ani znac eny 

lokalita c . 5: jšou zr í zeny, oznac ení  je nepr ešne  

lokalita c . 6: jšou zr í zeny, oznac ení  je ve vza jemne m rozporu 

lokalita c . 7: nejšou zr í zeny, ani znac eny 

Hypotéza č. 2 – Na štupní  plochy pro poz a rní  techniku nejšou zr í zeny nebo 

udrz ova ny funkc ní  a nejšou doštatec ne  oznac eny, byla potvrzena. 

Pru zkumem bylo zjiš te no, z e ze šedmi šledovany ch lokalit nejšou v pe ti z nich 

na štupní  plochy zr í zeny ani oznac eny. V jedne  lokalite  jšou po revitalizaci na štupní  

plochy zr í zeny, jšou ale nepr ešne  oznac eny, v jedne  lokalite  je zr í zení  na štupní ch 

ploch provedeno pouze c a štec ne , jejich oznac ení  je nevyhovují cí . 

Vy štavba bytovy ch domu  ve vybrany ch lokalita ch byla uvedena do uz í va ní  

v rozmezí  50. – 90. let minule ho štoletí  

Uvedení objektů v lokalitách do užívání: 

lokalita c . 1: 50. le ta 20. štoletí  

lokalita c . 2: 70. le ta 20. štoletí  

lokalita c . 3: 70. le ta 20. štoletí  

lokalita c . 4: 60. le ta 20. štoletí  

lokalita c . 5: 80. le ta 20. štoletí  

lokalita c . 6: 90. le ta 20. štoletí  

lokalita c . 7: 70. le ta 20. štoletí  

Vy štavba ší dliš ť v 50. letech az  do poc a tku 70. let 20. štoletí  byla projektova na 

š ohledem na zaštavovací  pla ny ší dliš ť a na dodrz ova ní  za šad poz a rní  prevence 

v šouladu š normou C SN 73 0760. Pru jezdy budovami byly projektova ny 4 m š iroke  

a 4,25 m vyšoke , š í r ka pru jezdu ve vratech mušela by t alešpon  3,5 m. Tyto rozme ry 



  

77 

 

byly poz adova ny jako nezbytne  pro bezpec ny  pru jezd poz a rní  techniky. K budova m 

me l by t zajiš te n šnadny  pr í štup ze vš ech štran, aby nebyly ztí z eny za chranne  akce. 

(22) 

Navyš ova ní m potr eby novy ch bytu  v minule m období  byla ší dliš te  zahuš ťova na 

vy štavbou dalš í ch panelovy ch domu , a bylo poc í ta no i š na ru štem poc tu parkují cí ch 

vozidel v ší dliš tí ch. Ú škupin bytovy ch domu  byly budova ny gara z e pro odštavení  

jednoho az  tr í  vozidel a byly štave ny hromadne  gara z e na okrají ch me št. (22) 

Pr eštoz e i v minuly ch letech byl na ru št parkují cí ch vozidel pr edpokla da n, je 

koncentrace obyvatel na ší dliš tí ch takova , z e poc ty mí št k parkova ní  jšou 

nedoštatec ne . V u zemní m pla nu me šta Kladna c inil deficit parkovací ch mí št 

pr ibliz ne  dva tiší ce. (35) 

V ra mci prova de ny ch pru zkumu  a v minulošti provedeny ch kontrolní ch akcí  

pru jezdnošti poz a rní  technikou bylo potvrzeno, z e k parkova ní  automobilu  

na ší dliš tí ch jšou vyuz í va ny veš kere  volne  proštory, a to nejen na komunikací ch, 

vozidla jšou odštavena na chodní cí ch, zatravne ny ch plocha ch a dalš í ch mí štech, kde 

je omezen pru jezd nejen poz a rní  techniky, ale i techniky dalš í ch šloz ek IZS. 

Tyto zkuš enošti mají  i vy jezdoví  hašic i z kondic ní ch jí zd poz a rní  technikou. 

Parkova ní  vozidel v ší dliš tí ch je velky  proble m a v pr í pade  škutec ne ho za šahu še 

mu z e šta t velkou komplikací . R idic i poz a rní  techniky ši v mnoha pr í padech 

dovedou poradit a projedou i tam, kde to pr ipada  nemoz ne . Ale je nutno vní mat 

fakt, z e je rozdí l mezi kondic ní  jí zdou a škutec nou jí zdou k poz a ru, kdy je vide t du m 

v plamenech. V takovy ch pr í padech rozhoduje došlova kaz da  šekunda pr i pru jezdu 

komunikací  a nalezení  vyhovují cí ho proštoru pro uštavení  poz a rní  techniky, aby 

zaparkovana  vozidla nebra nila vyšunutí  štabilizac ní ch podpe r vy š kove  techniky. 

C í m ve tš í  je vzda lenošt uštavení  vy š kove  techniky od objektu, tí m še podštatne  

šniz uje maxima lní  vy š kovy  došah. Vzda lenošt od objektu še me r í  od toc ny 

z ebr í kove  šady. Z tohoto du vodu r idic i vy š kove  techniky preferují  vyloz ení  

do boc ní ch štran anebo vzad. Pokud je technika uštavena kabinou k objektu, 

do vzda lenošti še pak zapoc í ta va  i de lka vozidla. (55) 

Pr í kladem mu z e by t poz a r panelove ho domu ve Slane m v Okruz ní  ulici, 

ke ktere mu doš lo dne 18. 1. 2015 v 18:18 hod. Na mí šte  nebylo moz ne  pouz í t 

vy š kovou techniku, protoz e proštory okolo domu byly zaplne ny zaparkovany mi 
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vozidly a hašic i k objektu neprojeli. Za šah mušel by t proveden nataz ení m hadic 

od cišteren k objektu vnitr ní m šchodiš te m az  do 5. patra. (45) 

V na šledují cí m grafu jšou porovna ny negativní  vlivy u za šahu  JPO v C eške  

republice v pru be hu let 1992 az  2017. 

 

Obrázek 53: Graf negativních vlivů u zásahů v ČR 

Zdroj: (50) 

V poloz ce „obtí z na  cešta na mí što za šahu“ je v štatišticke m šledova ní  uda loští  

mimo omezene ho pru jezdu komunikace vzhledem k zaparkovany m vozidlu m 

zahrnut napr í klad tere n nevhodny  pro te z kou techniku, u zke  komunikace, 

nepru jezdny  profil pr í jezdove  komunikace, bour e, de š ť, šní h, na mraza 

na komunikací ch, opravy šilnic, objí zdne  trašy kvu li uzaví rka m, kolony vozidel, 

nevytvor ení  za chrana r ške  ulic ky na da lnici. V poloz ce „nevyhovují cí  na štupní  

plochy“ jšou v ra mci štatišticke ho šledova ní  zahrnuty uzamc ene  area ly, lešní  tere n, 

zahra dka r ške  kolonie a zaparkovana  vozidla. 

Pr i za šazí ch u vy š kovy ch budov jšou pouz í va ny automobilove  poz a rní  z ebr í ky, 

štanice HZS Kladno je vybavena poz a rní m z ebr í kem AZ 40 S1Z IVECO MAGIRÚS. 

Kriticky m momentem pr i za šahu je rychlošt pr ešunu a vztyc ení  vy š kove  

techniky. Tato c innošt je proto na me tem na cviku . Syšte my, ktery mi še vy š kova  

technika ovla da , jšou šloz ite  a r í zeny poc í tac em. V momente , kdy jšou pra ce 

š technikou zaha jeny, je du lez ite  zachovat vertika lní  štabilitu cele ho zar í zení . Horní  
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c a št z ebr í ku še nacha zí  ve velky ch vy š ka ch, z a dny  pohyb vyšunute ho z ebr í ku nešmí  

ohrozit bezpec nošt a rovnova hu. Je potr eba bra t v u vahu nejen kvalitu 

a horizonta lní  šklon povrchu šilnice, ale take  vliv poc aší . (2) V Kladne  je 

proble mem jeho celkove  poddolova ní , k c emuz  je pr i uštavova ní  te z ke  techniky 

nezbytne  pr ihle dnout. Pro vyuz ití  vy š kove  techniky jšou proto poz adova ny 

zpevne ne  plochy, aby nedoš lo k propadnutí  c a šti komunikace. 

S ohledem na na ru št vozidel v ší dliš tí ch, jšou ze štrany ve cne  a mí štne  

pr í šluš ny ch u r adu  vytva r ena nova  parkovací  mí šta a parkoviš te , bohuz el mnohdy 

pra ve  na u kor na štupní ch ploch a komunikací  pu vodne  urc eny ch pro poz a rní  za šah. 

(51) 

Dneš ní  obyvatele  ší dliš ť poz adují , aby parkova ní  jejich vozidel bylo v co nejve tš í  

blí zkošti bydlení . Du vodem je jejich pohodlí  a u špora c ašu, zejme na ra no pr i cešte  

do zame štna ní . Dalš í m podštatny m du vodem je obava, a bohuz el mnohdy 

i opra vne na , z e v noci jejich vozidlo ne kdo vykrade, pr í padne  pr i delš í  cešte  v noci 

k domovu od vozidla zaparkovane ho na odlehlejš í m mí šte , še štanou obe tí  

krimina lní ho jedna ní . 

V dneš ní  dobe  jšou v Kladne  vytva r eny vhodne  podmí nky pr edevš í m pro odvoz 

komuna lní ho odpadu. Proštory pro umí šte ní  kontejneru  na odpad jšou pr ešouva ny 

na zac a tky ulic nebo pode l hlavní ch komunikací , ktere  vedou kolem vchodu  

bytovy ch domu . Vyhla š ka o technicky ch podmí nka ch poz a rní  ochrany štaveb 

štanovuje, z e pokud je jednopruhova  pr í štupova  komunikace delš í  nez  50 m, 

nepru jezdna , muší  by t na její m zakonc ení  vybudova n šmyc kovy  objezd anebo 

plocha, ktera  umoz ní  ota c ení  vozidel (obratiš te ). Ú dvoupruhovy ch komunikací  

delš í ch nez  100 m vyuz í vají  r idic i poz a rní  techniky na ota c ení  obratiš te , ktera  jšou 

zr izova na pro vozidla šva z ejí cí  komuna lní  odpad dle c l. 14.2 C SN 73 6110 

Projektova ní  mí štní ch komunikací  a dle Technicky ch podmí nek MD C R c . 103 

Navrhova ní  obytny ch a pe š í ch zo n. (52) 

Pu vodní  obratiš te  zr í zena  pro vozidla šva z ejí cí  odpad še poštupne  me ní  

na parkoviš te , v pr í padech dvoupruhovy ch komunikaci je v jednom pruhu 

umoz ne no parkova ní  vozidel. Tento zpu šob je idea lní  pro zajiš ťova ní  technicky ch 

šluz eb ve me šte  a vycha zí  vštr í c obyvatelu m bytovy ch domu . Pro poz a rní  techniku 

še vš ak jedna  o ztí z ení  podmí nek pro rychly  a u c inny  za šah. Nutno zmí nit, 
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z e komplikovany  pru jezd poz a rní  techniky mohou zapr í c init pra ve  nove  budovana  

štanoviš te  pro kontejnery, zejme na tzv. zvony, ktere  jšou urc eny pro tr í de ny  odpad 

a da le i novy  trend zabudova ní  kontejneru  pod zem. (52) (55)  

Dalš í mi pr eka z kami, ktere  mohou komplikovat za šahovou pra ci hašic u , jšou 

inštalovane  lampy ver ejne ho ošve tlení  a vzroštle  štromy pode l pru c elí  ne ktery ch 

bytovy ch domu . Vy šadba štromu  je hištoricky  pozu štatek obc anške  iniciativy 

pr edevš í m z poloviny 60. let 20. štoletí . Takovy to zpu šob vy šadby vš ak nebyl 

nejlepš í  a r ada štromu  byla vyšazena na nevhodne m mí šte .  

Na štupní  plochy pro poz a rní  techniku jšou du lez ite  pro na štup JPO a poz a rní  

techniky k vedení  protipoz a rní ho za šahu. Povinnošt udrz ovat na štupní  plochy 

oznac ene  a volne  je ukla da na pra vnicky m ošoba m a podnikají cí m fyzicky m ošoba m 

v § 5 odšt. 1 pí šm. b) za kona o poz a rní  ochrane . Pro fyzicke  ošoby je štanovena 

povinnošt v § 17 odšt. 3 pí šm. d) te hoz  za kona, dle ktere ho nešmí  omezit nebo 

znemoz nit pouz ití  oznac eny ch na štupní ch ploch pro poz a rní  techniku. Podle § 154 

odšt. 1 štavební ho za kona jšou vlaštní ci štavby povinni ji udrz ovat po celou dobu 

její  exištence, vc etne  její ho oznac ení . Ú drz bou štavby je rozume no i dodrz ova ní  

podmí nek poz a rní  ochrany štavby. Podobne  štanovuje tuto povinnošt i vyhla š ka 

o technicky ch podmí nka ch poz a rní  ochrany štaveb, ktera  uva dí , z e pr i uz í va ní  

štavby muší  by t zachova na u roven  poz a rní  ochrany. Pokud byla „hlavní “ štavba 

umí šte na, povolena a zkolaudova na še štavbou „podmin ují cí “, tedy š na štupní  

plochou, muší  vlaštní k štavby „hlavní “ udrz ovat i štavbu na štupní  plochy.  Úvedene  

povinnošti byly štanoveny i v dr í ve platne  legišlative , napr . v za kone  c . 50/1976 Sb., 

o u zemní m pla nova ní  a štavební m r a du (štavební  za kon). (53) 

Vlaštní ci štavby jšou da le povinni podle § 125 odšt. 1 štavební ho za kona 

uchova vat po celou dobu trva ní  štavby ove r enou dokumentaci, ktera  odpoví da  

její mu škutec ne mu provedení  podle vydany ch povolení . V pr í padech, kdy nebyla 

dokumentace štavby vu bec por í zena, nedochovala še anebo není  v na lez ite m štavu, 

je povinnoští  vlaštní ka por í dit dokumentaci škutec ne ho provedení  štavby, ve ktere  

še poz aduje vymezení  na štupní ch ploch v koordinac ní m šituac ní m vy krešu. (53) 

Povinnošt zr izovat a udrz ovat na štupní  plochy byla potvrzena take  rozšudkem 

Nejvyš š í ho špra vní ho šoudu ze dne 28. br ezna 2018. Jednalo še o zamí tnutí  kašac ní  

ští z nošti vlaštní ku  bytovy ch jednotek v Pardubicí ch. V ra mci provedene ho šta tní ho 
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poz a rní ho dozoru HZS bylo zjiš te no, z e jedna z na štupní ch ploch pro poz a rní  

techniku, ktera  byla uvedena v pu vodní  projektove  dokumentaci z roku 1972, 

nebyla oznac ena a nešlouz ila šve mu u c elu, protoz e na ní  parkovala vozidla. Z kauzy 

vyplynulo, z e šamotní  na jemní ci netuš ili, z e na konkre tní m pozemku še nacha zí  

na štupní  plocha k jejich bytove mu domu. Poštupem doby docha zelo ke zme ne  

vlaštnicky ch pra v ke štavbe  a šouc ašní  na jemní ci neme li informaci o exištenci 

na štupní  plochy a tí m i o šve  povinnošti udrz ovat na štupní  plochu funkc ní  a r a dne  

oznac enou. (54) 

Vlaštní ky bytovy ch domu  jšou nejc ašte ji špolec enštví  vlaštní ku  jednotek (da le 

jen „SVJ“) a bytova  druz štva. Zejme na SVJ o šve  povinnošti k na štupní m plocha m 

neve dí , mnohdy ani netuš í , z e je k domu zr í zena. Vlaštnicka  pra va ke štavba m 

procha zela prome nou v šouvišlošti še vznikem SVJ a je lidšky pochopitelne , 

z e šouc ašní  vlaštní ci nemají  informace o exištenci na štupní ch ploch k domu m 

a š ohledem na šta r í  ne ktery ch bytovy ch domu  še c ašto pu vodní  dokumentace 

ke štavba m ani nedochovala. 

Našky ta  še ota zka, jak nejefektivne ji vyr eš it pru jezdnošt pr í jezdovy ch 

komunikací  a zr í zení  na štupní ch ploch pro poz a rní  techniku.  

Jako prvotní  by me lo by t vytipova ní  a zmapova ní  nejví ce problematicky ch lokalit 

ve me šte  a dohleda ní  veš kere  doštupne  dokumentace ke štavba m v lokalita ch. 

V dalš í  etape  pak vyvolat jedna ní  š u r ady mí štní  šamošpra vy za u c ašti dotc eny ch 

SVJ a bytovy ch druz štev. V ra mci jedna ní  by bylo navrz eno r eš ení  pro zajiš te ní  

podmí nek pro rychly  a u c inny  za šah JPO. Vhodnou pr í lez itoští  pro takova to jedna ní  

je prova de ní  revitalizací  ší dliš ť, rekonštrukce komunikací . V pr í padech, kdy by 

nebyla moz na  dohoda a ochota r eš it zabezpec ení  poz a rní  ochrany ze štrany mí štní  

šamošpra vy, SVJ a bytovy ch druz štvech, bylo by ze štrany HZS podle za kona 

o poz a rní  ochrane  pr ištoupeno k vy konu šta tní ho poz a rní ho dozoru formou napr . 

tematicke  kontroly, ktera  by še zame r ila pra ve  na povinnošt vlaštní ku  objektu  

udrz ovat volne  pr í jezdove  komunikace pro poz a rní  techniku a zajiš ťovat volne  

na štupní  plochy pro poz a rní  techniku, vc etne  jejich oznac ení . (52) Pokud jšou 

provedenou poz a rní  kontrolou zjiš te ny nedoštatky, je š kontrolovanou ošobou vz dy 

zaha jeno pr eštupkove  r í zení  š na šledny m uloz ení m šankce. Takove to r eš ení  by tedy 

bylo az  tí m krajní m. 



  

82 

 

Pr i vy konu šta tní ho poz a rní ho dozoru pr i uva de ní  novy ch štaveb do uz í va ní  

podle za kona o poz a rní  ochrane  je ze štrany HZS ove r ova no, zda jšou pr í jezdove  

komunikace a na štupní  plochy v šouladu š pošuzovanou dokumentací  a zda jšou 

na štupní  plochy r a dne  oznac eny. Pokud nejšou podmí nky šplne ny, vyda  HZS 

nešouhlašne  štanoviško. 

Za šadní m proble mem je neexištence nebo neu plnošt pu vodní  dokumentace 

ke štavba m, její z  šouc a ští  by me ly by t technicke  podmí nky poz a rní  bezpec nošti 

štaveb. Pr i por izova ní  podkladu  k vybrany m lokalita m v diplomove  pra ci jšem 

dohledala pouze malou c a št pu vodní  dokumentace. Jako podklad jšem vyuz ila 

dochovanou dokumentaci „pošouzení  poz a rní ho nebezpec í “, ktera  še zpracova vala 

v šouladu še za konem c . 203/1994 Sb., ktery m byl novelizova n za kon o poz a rní  

ochrane , pro objekty k bydlení  a k ubytova ní  š ví ce jak 9 nadzemní mi podlaz í mi 

nebo o celkove  vy š ce ve tš í  nez  27 m a pro objekty, kde še šhromaz ďuje ví ce jak 200 

ošob. Dalš í m podkladem byla dokumentace, ktera  byla zpracova na pro revitalizaci 

bytovy ch domu , pro zateplení , zašklení  balkonu  apod. V te to dokumentaci nejšou 

pr í jezdove  komunikace ani na štupní  plochy r eš eny, je pouze obecne  zmin ova no, 

z e u pravami nejšou dotc eny, pr í padne  nedojde ke zhorš ení  podmí nek. 

V diplomove  pra ci jšou u jednotlivy ch lokalit popša ny konkre tní  varianty r eš ení . 

Obecne  by bylo nejvhodne jš í  vyr eš it pru jezdnošt pr í jezdovy ch komunikací  

a zr í zení  na štupní ch ploch vyuz ití m pojezdovy ch chodní ku  uvnitr  vnitrobloku  

v ší dliš tí ch, ktere  byly vybudova ny v ra mci pu vodní ch projektu .  Obhlí dkami ší dliš ť 

bylo ove r eno, z e vnitroblokove  komunikace šta le exištují . Pro potr eby hašic u  jšou 

idea lní , protoz e umoz n ují  dojezd poz a rní  techniky az  k pate  objektu 

a bezproble move  uštavení  poz a rní  techniky. Pojezdove  chodní ky mají  zpravidla 

š í r ku 3 m a ví ce a vyhovují cí  polome ry zata c ení  a kr í z ení  pro poz a rní  techniku 

a by vají  napojeny na hlavní  komunikaci.  

Ú pravami, špoc í vají cí mi pr edevš í m v ušpor a da ní  šouc ašny ch parkovací ch mí št 

tak, by byl umoz ne n vjezd poz a rní  techniky na pojezdove  chodní ky uvnitr  bloku  

v ší dliš tí ch z hlavní ch komunikací . Poc et parkovací ch mí št by nebylo nutne  

za šadní m zpu šobem omezovat. Úvedene  r eš ení  je vy hodne  jak pro majitele vozidel, 

u r ady mí štní  šamošpra vy, tak pro HZS. Na klady na u pravy komunikací  a inštalaci 

dopravní ho znac ení  by bylo ekonomicky mnohem vy hodne jš í  nez li budovat nove  
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na štupní  plochy pro poz a rní  techniku na u kor omezení  parkovací ch mí št. Souc ašne  

by byla zajiš te na poz a rní  ochrana obyvatel bytovy ch domu  v hušte  zaštave ny ch 

ší dliš tí ch. 

Obecne  by ke zlepš ení  pru jezdnošti a zlepš ení  podmí nek pro uštavení  poz a rní  

techniky pr išpe lo take  efektivne jš í  ušpor a da ní  parkovací ch mí št na ší dliš tní ch 

komunikací ch. Zme nit kolme  a pode lne  šta ní  vozidel na š ikme , pošoudit vhodnošt 

vymezení  parkovací ch mí št pro zdravotne  poštiz ene  ošoby. Mezi parkují cí mi 

vozidly by byly vymezeny doštatec ne  pru jezdy pro poz a rní  techniku. Tato opatr ení  

by pr edštavovala take  minima lní  omezení  poc tu parkovací ch mí št, pr í padne  by 

k omezení  nemušelo vu bec dojí t.  Projekty š na vrhy a pošouzení m vhodne ho 

ušpor a da ní  parkovací ch mí št by bylo projedna va no še za štupci HZS. 

Du lez itou šouc a ští  c innošti HZS jšou preventivní  c innošti zame r ene  

na obyvatele. Jedna  še o celorepublikovou akci „Dny poz a rní  bezpec nošti“, ktera  je 

zame r ena na pru jezdnošt komunikací  poz a rní  technikou. Informace o vy šledcí ch 

akce še zver ejn ují  v mí štní ch dení cí ch a na webovy ch štra nka ch HZS. Idea lní  by 

bylo vy šledky kampaní  vyuz í t jako podklad pro jedna ní  š u r ady mí štní  šamošpra vy. 

Informova ni by pak me li by t pr edevš í m vlaštní ci bytovy ch domu  v kriticky ch 

lokalita ch, kter í  nemají  tuš ení , z e vzhledem k nevhodne  zaparkovany m vozidlu m 

k nim hašic i v pr í pade  poz a ru neprojedou. 

Od roku 2016 probí ha  celošta tne  medializovana  kampan  „Kdyz  jde o z ivot, 

pr eparkovat neštihnete aneb 3 metry k z ivotu“. Cí lem kampane  je nava za ní  

špolupra ce š orga ny mí štní  šamošpra vy a poštupne  pu šobení  na obyvatele 

v ší dliš tí ch a v hušte  zaštave ny ch c tvrtí ch, aby parkovali ohleduplne  a dodrz ovali 

pravidla šilnic ní ho provozu. Je du lez ite , aby ši šamotní  obyvatele  uve domili, 

z e nedodrz ova ní m pravidel a neuka zne ny m parkova ní m ohroz ují  pr edevš í m šebe, 

švoji rodinu a špoluobc any. (55) (52) 

Hypotéza č. 3 – V C eške  republice je šta vají cí  legišlativa v oblašti poz a rní  

bezpec nošti doštac ují cí  k tomu, aby mohla by t zajiš te na bezproble mova  

pru jezdnošt pr í jezdovy ch komunikací , byly udrz ova ny volne  na štupní  plochy 

pro poz a rní  techniku, vc etne  provedení  jejich oznac ení , nebyla potvrzena. 

Be hem šamoštatne  prova de ny ch pochu zek i mimo vytipovane  lokality jšem 

zjištila, z e v ší dliš tí ch jšou v ne ktery ch mí štech pr ed vchody do bytovy ch domu  
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inštalova ny dopravní  znac ky „za kaz šta ní “ nebo „za kaz zaštavení “. Lze dovodit, 

z e toto znac ení  mohlo hištoricky vymezovat na štupní  plochy pro poz a rní  techniku.  

 

Obrázek 54: Instalovaná dopravní značka „zákaz stání“ bez dodatkové tabulky označující nástupní plochu pro 
požární techniku 

Zdroj: autor 

V pru be hu prova de ny ch revitalizací  me šta Kladna a oprav komunikací  poštupne  

zanika  pu vodní  dopravní  znac ení , ktere  omezovalo odštavova ní  a parkova ní  vozidel 

u vy š kovy ch domu  a šta vají cí , zejme na vodorovne  znac ení , není  obnovova no.  

 

  Obrázek 55: Příklad postupně zanikajícího vodorovného dopravního značení v ulici Vodárenská 

Zdroj: autor 

Jednou z pr í c in, z e dopravní  znac ení  je ruš eno nebo není  obnovova no 

a z na štupní ch ploch pro poz a rní  techniku jšou budova na parkoviš te  bez ve domí  

HZS je to, z e exištenci na štupní ch ploch nelze nikde ove r it, vc etne  kataštru 
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nemovitoští , neboť podle za kona c . 256/2013 Sb., o kataštru nemovitoští  

(kataštra lní  za kon) na štupní  plochy te to evidenci nepodle hají . Na štupní  plochy 

nejšou podchyceny ani v z a dne  jine  databa zi.  

Dalš í m du vodem je, z e pr i projektova ní  rekonštrukcí  a revitalizací  je 

dokumentace zpracova na pr edevš í m podle Technicky ch podmí nek Miništerštva 

dopravy C eške  republiky (da le jen „TP MD C R“). V te chto technicky ch podmí nka ch 

jšou poz adavky na poz a rní  podmí nky štanoveny v minima lní m rozšahu. V TP MD 

C R c . 113 „Znac ky a šymboly pro vy krešy pozemní ch komunikací “ z roku 1998 není  

obšaz ena graficka  znac ka na štupní  plochy poz a rní  techniky pro zakrešlení  

v projektove  dokumentaci. V TP MD C R c . 171 „Vlec ne  kr ivky pro ove r ova ní  

pru jezdnošti šme rovy ch prvku  pozemní ch komunikací “ z roku 2004 nejšou 

obšaz eny vlec ne  (obalove ) kr ivky poz a rní ch vozidel. Dopravní  inz eny r i tak r eš í  

pouze pru jezd pro vozidla šva z ejí cí  komuna lní  odpad. Vozidla technicky ch šluz eb 

mají  odliš ne  parametry od hašic ške  techniky, jšou kratš í  a ve tš inou mají  nata c ecí  

zadní  na pravy, ktere  jim umoz n ují  lepš í  mane vrova ní . Technicke  normy a pra vní  

pr edpišy obšahují cí  podmí nky pro poz a rní  bezpec nošt tak c ašto nejšou 

pro rekonštrukci pozemní ch komunikací  pouz ity. (55) 

Oznac ení  na štupní ch ploch je podrobne ji uvedeno v § 11 odšt. 2 pí šm. d) 

vyhla š ky o poz a rní  prevenci, ve ktere  je odkazova no na vyhla š ku c . 30/2001 Sb., 

kterou še prova de jí  pravidla provozu na pozemní ch komunikací ch a u prava a r í zení  

provozu na pozemní ch komunikací ch (dopravní  znac ka B29 „za kaz šta ní “ 

š dodatkovou tabulkou “Na štupní  plocha pro poz a rní  techniku“).  

Be hem prova de ne ho pru zkumu v Kladne  jšem zjištila, z e oznac ení  nalezeny ch 

exištují cí ch na štupní ch ploch je nejednotne  a ani jedna není  oznac ena v šouladu 

š platnou legišlativou.  Buď není  nainštalova na dopravní  znac ka „za kaz šta ní “, ale 

znac ka „za kaz zaštavení “ nebo není  v šouladu švišle  dopravní  znac ení  „za kaz šta ní “ 

š vodorovny m dopravní m znac ení m „za kaz zaštavení “, pr í padne  chybí  vymezení  

de lky u šeku na štupní  plochy. Text dodatkovy ch tabulek není  jednotny  vu bec: 

- na štupní  plocha pro poz a rní  techniku,  

- na štupní  plocha pro poz a rní  vozidla,  

- na štupní  plocha IZS, 

- na štupní  plocha vozidel PO. 



  

86 

 

 

Obrázek 56: Označení nástupní plochy pro požární techniku v ulici Plk. Stříbrného je provedeno „zákazem 
zastavení“ v kombinaci s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“ 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 57: Označení nástupní plochy pro požární techniku v ulici Leoše Janáčka je provedeno „zákazem 
vjezdu všech vozidel“ v kombinaci s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární vozidla“ 

Zdroj: autor 
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Obrázek 58: Označení nástupní plochy v ulici Vodárenská je provedeno „zákazem zastavení“ v kombinaci 
s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha IZS“ se stanoveným rozměrem 6 m, který umožňuje ustavení požární 

techniky např. zacouváním 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 59: Označení nástupní plochy v ulici Václava Rabase je provedeno „zákazem zastavení“ v kombinaci 
s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha vozidel PO“, která není doplněna délkou úseku nástupní plochy. Vzhledem 
k parametrům požární techniky je vhodné doplnit délku nástupní plochy např. 13 m, která umožní boční ustavení 

požární techniky 

Zdroj: autor 

Jako du vod vidí m pra ve  nepouz í va ní  pr edpišu  zahrnují cí ch podmí nky poz a rní  

ochrany do projektova ní  komunikací .  Dopravní  projektanti poštupují  podle 

pr edpišu  o pozemní ch komunikací ch, ve ktery ch nejšou na štupní  plochy 

a pr í jezdove  komunikace pro poz a rní  techniku vu bec obšaz eny. Pr i u prava ch 
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dopravní ho znac ení  ve me šte  není  HZS C R dotc eny m orga nem, proto informace 

o zme na ch mí štní  u pravy nema  k dišpozici. 

Takove to nejednotne  dopravní  znac ení  je pro r idic e parkují cí ch vozidel matoucí  

a du lez ity  vy znam tohoto znac ení  še vytra cí . R eš ení m by bylo prošazení  zavedení  

jednotne ho oznac ení  na štupní ch ploch pro poz a rní  techniku take  do pra vní ch 

pr edpišu , podle ktery ch jšou projektova ny pozemní  komunikace a pro zajiš te ní  

pru jezdnošti komunikací  take  vlec ne  kr ivky pro ove r ova ní  pru jezdnošti šme rovy ch 

prvku  pozemní ch komunikací  pro techniku poz a rní  ochrany. 

Jak jšem jiz  zmí nila, nejednotne  oznac ova ní  na štupní ch ploch šniz uje jeho 

du lez ity  vy znam. Podle me ho na zoru mnozí  r idic i toto oznac ení  doštatec ne  

nevní mají  a nemají  pove domošt o tom, k jake mu u c elu jšou na štupní  plochy 

zr izova ny a proc  muší  zu šta vat volne . 

 Zajiš te ní  poz a rní  bezpec nošti povaz uji za jednu z priorit. Navrhovala bych 

proto, aby oznac ení  na štupní ch ploch a pr í jezdovy ch komunikací  bylo provedeno 

nejenom jednotny m zpu šobem, ale takovy m zpu šobem, aby na první  pohled budilo 

rešpekt u r idic u  vozidel a aby ši uve domili, z e volny  pru jezd je urc en pro hašic e. 

Takove  oznac ení  by bylo obšaz eno v platne  legišlative  a v pr í pade  jeho 

nedodrz ova ní  ze štrany neuka zne ny ch r idic u  by bylo šankcionova no. 

Pr i vy be ru, jaky m zpu šobem inovovat oznac ení  na štupní ch ploch a pr í jezdovy ch 

komunikací  je moz no še inšpirovat v zahranic í . 

 

Obrázek 60: Značení nástupních ploch v USA 

Zdroj: (56) 
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Obrázek 61: Značení nástupních ploch v USA 

Zdroj:  (58) 

 

Obrázek 62: Značení nástupních ploch v Německu 

Zdroj: (57) 

V ra mci zme ny znac ení  bych preferovala, aby pr í jezdove  komunikace byly 

oznac eny vy razny m c erveny m vodorovny m znac ení m š nadpišy „VYHRAZENO 

PRO HASIC E-NEPARKOVAT“ v kombinaci še švišlou dopravní  znac kou „za kaz šta ní “ 

š dodatkovou tabulkou š textem „KOMÚNIKACE PRO PR I JEZD HASIC Ú “. 

Na štupní  plochy by byly oznac eny take  vy razny m c erveny m vodorovny m 

znac ení m š nadpišy „NA STÚPNI  PLOCHA PRO HASIC E-NEPARKOVAT“ v kombinaci 

še švišlou dopravní  znac kou „za kaz šta ní “ š dodatkovou tabulkou š textem 

„NA STÚPNI  PLOCHA PRO HASIC E-NEPARKOVAT“ a š jašny m vymezení m de lky 

u šeku na štupní  plochy. 

 



  

90 

 

7 ZÁVĚR 

Cí lem diplomove  pra ce bylo prove r ení , zda jšou v ší dliš tí ch me šta Kladna 

doštatec ne  zajiš te ny podmí nky pro za chranne  a hašební  pra ce ve vy š kovy ch 

budova ch a navrz ení  variant ke zlepš ení  šta vají cí  šituace. 

Ze zjiš te ny ch vy šledku  provedeny ch vy zkumu  jednoznac ne  vyplynulo, 

z e podmí nky pro za šahove  a za chranne  pra ce hašic u  ve vy š kovy ch budova ch 

v zaštave ny ch oblaštech nejšou doštatec ne  vytvor eny: 

Tabulka 1 Analyzovaný vzorek 

Lokalita Počet 
obyvatel 

Průjezdnost Nástupní plocha 

Ví te zna  1 500 obtí z na   nejšou zr í zeny, ani znac eny 

F. S ra mka 650 nepru jezdne  nejšou zr í zeny, ani znac eny 

Francouzška  714 obtí z na   nejšou zr í zeny, ani znac eny 

Finška  270 nepru jezdne  nejšou zr í zeny, ani znac eny 

V. Rabaše 1 480 pru jezdne  jšou zr í zeny, oznac ení  je nepr ešne  

Centrum 500 pru jezdne  jšou zr í zeny, oznac ení  je ve vza jemne m rozporu 

Sí tna  2 500 pru jezdne  nejšou zr í zeny, ani znac eny 

 

Me što Kladno ma  na za klade  u daju  magištra tu 66 297 obyvatel, z nichz  cca 

35 000 z ije v panelovy ch domech. Na za klade  analyzovane ho vzorku uvedene ho 

v tabulce vy š e vyplynulo, z e pro 43 % (15 050) te chto obyvatel je 

pru jezdnošt poz a rní  techniky zajiš te na. Pro 28,5 % (9 975) obyvatel je pru jezdnošt 

poz a rní  techniky obtí z na  a pro 28,5 % (9 975) obyvatel není zajištěna 

průjezdnost komunikací pro požární techniku. Nástupní plochy nejsou 

zřízeny pro záchranu 72 % (28 200) obyvatel. Pro za chranu 28 % (9 800) 

obyvatel jšou na štupní  plochy zr í zeny, nicme ne  š nevyhovují cí m oznac ení m. Žádná 

z prověřovaných nástupních ploch neodpovídá podmínkám současné 

legislativy. 

Je nezbytne  zaštavit trend, kdy na štupní  plochy v ší dliš tí ch poštupne  zanikají  

a pr í jezdove  komunikace jšou vyuz í va ny k parkova ní  vozidel. V te to šouvišlošti by 

me l HZS v šouc innošti še za štupci mí štní  šamošpra vy zaha jit špolupra ci 

na poštupne  obnove  na štupní ch ploch pro poz a rní  techniku a zajištit 
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informovanošt vlaštní ku  bytovy ch jednotek o povinnošti udrz ovat funkc nošt 

na štupní ch ploch. 

Ra da bych zdu raznila, z e proble m pru jezdnošti poz a rní  techniky nelze r eš it 

pouhy mi za kazy parkova ní  vozidel a omezova ní m parkovací ch mí št. Diplomova  

pra ce nabí zí  alternativní  r eš ení , ktera  pr edpokla dají  vyuz ití  jiz  exištují cí ch 

komunikací  uvnitr  ší dliš ť k zajiš te ní  u c inne ho a rychle ho poz a rní ho za šahu. Tyto 

na vrhy mohou vy razne  pr išpe t k poz a rní  ochrane  tiší cu  obyvatel ší dliš ť bez 

podštatny ch za šahu  do šta vají cí  dopravní  infraštruktury. 

Vy raznou podporou pro r eš ení  proble mu  š pru jezdnoští  je take  pokrac ova ní  

v preventivní ch kampaní ch HZS zame r eny ch na ošve tu obyvatel a mí štní ch 

šamošpra v.  

Pru jezdnošt komunikací  a vc ašny  dojezd poz a rní  techniky do mí šta za šahu je 

proble m ty kají cí  še cele  republiky. Proto by me l by t r eš en komplexne  promí tnutí m 

vhodny ch podmí nek pro zajiš te ní  poz a rní  ochrany do šta vají cí  legišlativy.  

Obnova na štupní ch ploch a pru jezdnošt pr í jezdovy ch komunikací  je 

dlouhodobou za lez itoští . V minuly ch letech nebyl tento proble m v u plne m popr edí  

za jmu, hašic i ši dí ky švy m dovednoštem vz dy doka zali pr i za šahu poradit. Zajiš te ní  

poz a rní  bezpec nošti by vš ak me lo by t jednou z priorit. Je pouze ota zkou c ašu, kdy 

dojde k tragicke  uda lošti jen proto, z e hašic i nebudou mí t moz nošt pr i jí zde  

k za šahu improvizovat a nedojedou vc aš na mí što za šahu.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

HZS C R – Hašic šky  za chranny  šbor C eške  republiky 

HZS SC K – Hašic šky  za chranny  šbor Str edoc eške ho kraje 

IZS – Integrovany  za chranny  šyšte m 

JPO – jednotka poz a rní  ochrany 

MÚ – mimor a dna  uda lošt 

C SN – c eška  technicka  norma 

SVJ – špolec enštví  vlaštní ku  jednotek 

TP MD C R – Technicke  podmí nky Miništerštva dopravy C eške  republiky 

OC MÚ – Ochrana c love ka za be z ny ch rizik a mimor a dny ch uda loští   



  

93 

 

9 CITOVANÁ LITERATURA 

1. BRADA C OVA , Išabela. Požární bezpečnost staveb. 1. vyda ní . Oštrava: Sdruz ení  

poz a rní ho a bezpec noštní ho inz eny rštví , 2007. ISBN 978-80-7385-023-4. 

2. WALLINGTON, Neil. Hasičské automobily & historie hasičství: světová 

encyklopedie: boj s ohněm a záchranné akce: 700 fotografií současné i historické 

hasičské techniky z celého světa. 2. vyd. Pr eloz il Lumí r MIKÚLKA. C eštlice: Rebo, 

2010. ISBN 978-80-255-0407-9. 

3. HOS EK, Zdene k. Požární bezpečnost staveb. Praha: ABF-ARCH, 2006. Stavební  

pra vo, šv. 5. ISBN 80-86905-22-5. 

4. RA Z OVA , Ljubica a RA Z , Zdene k. Doma bezpečně. Praha: C eška  ašociace 

hašic šky ch du štojní ku , 2008. 

5. Za kon c . 320/2015 Sb., o Hašic ške m za chranne m šboru C eške  republiky 

a o zme ne  ne ktery ch za konu  (za kon o Hašic ške m šboru), ve zne ní  za kona c . 

183/2017 Sb.  

6. VYKOÚKAL, Jarošlav. Hasičský záchranný sbor České republiky. Praha: 

Miništerštvo vnitra - genera lní  r editelštví  HZS C R, 2009. ISBN 978-80-86640-80-8. 

7. SZASZO, Zolta n. Stručná historie profesionální požární ochrany v českých zemích. 

Praha: Miništerštvo vnitra-genera lní  r editelštví  Hašic ške ho za chranne ho šboru C R, 

2010. ISBN 978-80-86640-60-0. 

8. Za kon c . 133/1985 Sb., o poz a rní  ochrane , ve zne ní  pozde jš í ch pr edpišu .  

9. SKALSKA , Kve tošlava, Zdene k HANÚS KA a Milan DÚBSKY . Integrovaný záchranný 

systém a požární ochrana. Modul I. Praha: MV - genera lní  r editelštví  Hašic ške ho 

za chranne ho šboru C R, 2010. ISBN 978-80-86640-59-4. 



  

94 

 

10. S ENOVSKY , Michail, Vile m ADAMEC a Zdene k HANÚS KA. Integrovaný záchranný 

systém. Oštrava: Sdruz ení  poz a rní ho a bezpec noštní ho inz eny rštví , 2007. ISBN 978-

80-7385-007-4. 

11. Za kon c . 239/2000 Sb., o integrovane m za chranne m šyšte mu a o zme ne  

ne ktery ch za konu , ve zne ní  pozde jš í ch pr edpišu .  

12. HANÚS KA, Zdene k. Organizace jednotek požární ochrany. 2. aktualiz. vyd. 

Oštrava: Spektrum, 2008. ISBN 978-80-7385-035-7. 

13. VI S EK, Jir í . Organizace záchranných činností v České republice. Praha: Úniveršita 

Jana Amoše Komenškeho, 2012. ISBN 978-80-7452-028-0. 

14. KRATOCHVI L, Michal a Va clav KRATOCHVI L. Technické prostředky požární 

ochrany. Oštrava: Spektrum, 2009. ISBN 978-80-7385-064-7. 

15. Vyhla š ka c . 247/2001 Sb., o organizaci a c innošti jednotek poz a rní  ochrany, ve 

zne ní  pozde jš í ch pr edpišu .  

16. OBROÚC KA, Hynek, Petr SVOBODA a Va clav PORKA T. Automobily ve službách 

českých hasičů. Brno: IKARIA, c2006. Hašic ška  technika. ISBN 80-239-7108-5. 

17. Za kon c . 13/1997 Sb., o pozemní ch komunikací ch, ve zne ní  pozde jš í ch pr edpišu .  

18. Za kon c . 361/2000 Sb., o provozu na pozemní ch komunikací ch a o zme na ch 

ne ktery ch za konu  (za kon o šilnic ní m provozu), ve zne ní  pozde jš í ch pr edpišu .  

19. POKORNY , Marek a Petr HEJTMA NEK. Požární bezpečnost staveb: sylabus 

pro praktickou výuku. 2. pr epracovane  vyda ní . Praha: C eške  vyšoke  uc ení  technicke  

v Praze, 2018. Sv. 2. pr epracovane  vyda ní . ISBN: 978-80-01-06394-1. 

20. NAJMANOVA , Hana Ing., Ph.D, POKORNY , Marek Ing. a HEJTMA NEK, Petr arch. 

Ing. TZB info. Požární výška objektu. 1. u nor 2016.  



  

95 

 

21. BRADA C OVA , Išabela. Stavby a jejich požární bezpečnost. 1. vydáni. Praha: S EL, 

1999. ISBN 80-902697-2-9. 

22. HODR, Jošef a Stanišlav HILGARD. Požární ochrana obytného domu. Praha: SNTL, 

1960. R ada štavební  lit. 

23. BRADA C OVA , Išabela. Požární bezpečnost staveb: nevýrodní objekty. 2. aktualiz. 

vyd. Oštrava: Sdruz ení  poz a rní ho a bezpec noštní ho inz eny rštví , 2010. ISBN 978-80-

86111-77-3. 

24. Za kon c . 183/2006 Sb., o u zemní m pla nova ní  a štavební m r a du (štavební  za kon), 

ve zne ní  pozde jš í ch pr edpišu .  

25. Vyhla š ka c . 246/2001 Sb., o štanovení  podmí nek poz a rní  bezpec nošti a vy konu 

šta tní ho poz a rní ho dozoru (vyhla š ka o poz a rní  prevenci), ve zne ní  vyhla š ky c . 

221/2014 Sb.  

26. Vyhla š ka c . 23/2008 Sb., o technicky ch podmí nka ch poz a rní  ochrany štaveb, 

ve zne ní  vyhla š ky c . 268/2011 Sb.  

27. KRATOCHVI L, Va clav, S a rka NAVAROVA  a Michal KRATOCHVI L. Stavby a požárně 

bezpečnostní zařízení: malá encyklopedie požární bezpečnosti objektů a technologií. 

Praha: Miništerštvo vnitra-genera lní  r editelštví  Hašic ške ho za chranne ho šboru C R, 

2010. ISBN 978-80-86640-53-2. 

28. C SN 73 0802 Poz a rní  bezpec nošt štaveb - Nevy robní  objekty.  

29. BENES , Petr, Marke ta SEDLA KOVA , Marie RÚSINOVA , Romana BENES OVA  a 

Ta n a S VECOVA . Požární bezpečnost staveb: Modul M01: požární bezpečnost staveb. 

Brno: Akademicke  nakladatelštví  CERM, 2016. Studijní  opory pro študijní  programy 

š kombinovanou formou študia. ISBN 978-80-7204-943-1. 

30. National Fire Protection Aššociation. NFPA 1: Fire code. Batterymarch Park, 

Quincy, Maššachušettš : International Codeš and Standartš Organization, 2012.  



  

96 

 

31. JACKSON, Lynn. Guide to Building Fire Protection. Borehamwood, Herfondshire: 

Fire Protection Association. 1997. 0 902167 43-X. 

32. National Building Specification. The Building Regulationš 2010: Approved 

Document B: Fire Safety Volume 1. Londy n: RIBA Enterprišeš Ltd., 2010. 978 85946 

261 4.  

33. National Building Specification. The Building Regulationš 2000: Approved 

Document B: Fire Safety Volume 2. Londy n: RIBA Enterprišeš Ltd., 2000. 10 1 85946 

262 6.  

34. SEIFERT, Jošef, Zdene k SLEPIC KA a Irena VEVERKOVA . Kladno - doteky času: jít 

tak centrem města sedmdesátých a osmdesátých let: jít tak centrem města v desátém 

roce třetího tisíciletí. Kladno: Statuta rní  me što Kladno, 2010. ISBN 978-80-254-8154-

7. 

35. PECINOVSKY , Jindr ich Ing. Me što Kladno. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA 

SÍDLIŠTĚ KROČEHLAVY. [Online] [cit. 2019-28-03] 14. duben 2008. Doštupne  z: 

httpš://www.meštokladno.cz/šocioekonomicka-analyza-šidlište-krocehlavy/dš-

43112. 

36. S ÚLC, Libor. 50 let profesionální požární ochrany v okrese Kladno 1952-2002. 

Kladno: Hašic šky  za chranny  šbor Str edoc eške ho kraje še ší dlem v Kladne , 2002. 

37. NE MEC, Alexandr, HA JEK, Roman. Sídliště Kladno - Rozdělov: historie, 

architektura, urbanismus a všední život. Kladno: Halda, 2018. ISBN 978-80-907236-

0-3. 

38. HNI DKOVA , Vendula. Paneláci. [Online] [cit. 2019-01-05] Doštupne  z: 

http://panelaci.cz/šidlište/štredocešky-kraj/kladno-rozdelov. 

39. KOVAR I K, Jir í , Jošef SEIFERT a Zdene k SLEPIC KA. Kladno - zrcadlo času: vnímat 

odraz Kladna minulosti. Praha: Pro Statuta rní  me što Kladno vydal Jošef Z enka, 2014. 

ISBN 978-80-905570-3-1. 



  

97 

 

40. NOVOTNA , Eva. Str edoc ešky  kraj. Paneláci.cz. [Online] [cit. 2019-01-05] 

Doštupne  z: http://www.panelaci.cz/šidlište/štredocešky-kraj/kladno-šitna. 

41. MRNKA, Jarošlav. 60 let Požárního útvaru Kladno: 1952-2012. Kladno: Hašic šky  

za chranny  šbor Str edoc eške ho kraje, 2012. ISBN 978-80-260-2142-1. 

42. 20 let veřejného požárního útvaru Kladno. [Kladno: s.n.], 1972. 
 
43. Poz a ry.cz: Hasiči v Kladně slavnostně uvedli do provozu novou techniku: cisternu, 

žebřík a kontejner [online]. 2017 [cit. 2019-05-09]. Doštupné z:  

https://www.pozary.cz/clanek/155490-hasici-v-kladne-slavnostne-uvedli-do-

provozu-novou-techniku-cisternu-zebrik-a-kontejner/.  

44. JENDR IS AK, Jošef a Petr SVOBODA. Hasičské automobily v Čechách. I. dí l. C ešky  

Te š í n: Fijepo, 2005. ISBN 80-902705-4-9. 

45. Hašic šky  za chranny  šbor Str edoc eške ho kraje [Online]. [cit. 2019-05-04] 

Doštupne  z: https://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx.  

46. HOLOMC I K, Ladišlav Ing. por. Hašic šky  za chranny  šbor C eške  republiky. Tři 

metry k životu – nový klip videoprojektu OČMU. [Online] [cit. 2019-05-05] Doštupne  

z: httpš://www.hzšcr.cz/clanek/tri-metry-k-zivotu-novy-klip-videoprojektu-

ocmu.ašpx. 

47. Management mania. Diferenční analýza. [Online] [cit. 2019-05-05]  26. lištopad 

2018. Doštupne  z: httpš://managementmania.com/cš/diferencni-analyza. 

48. Mapy.cz. [Online] [cit. 2019-03-09] Doštupne  z: httpš://mapy.cz/. 

49. HOLOMC I K, Ladišlav Ing. por. HZSCR. Cvičný požár kladenského věžáku přilákal 

spoustu zvědavců. [Online] [cit. 2019-05-06] httpš://www.hzšcr.cz/clanek/cvicny-

pozar-kladenškeho-vezaku-prilakal-špouštu-zvedavcu.ašpx. 



  

98 

 

50. Hašic šky  za chranny  šbor C R. Statistické ročenky Hasičského záchraného sboru 

ČR. [Online] [cit. 2019-05-05]  1991-2017. httpš://www.hzšcr.cz/clanek/štatišticke-

rocenky-hašicškeho-zachranneho-šboru-cr.ašpx. 

51. Parkování ve městě. Praha: C KAIT, 2018. Stavební  kniha. ISBN 978-80-88265-02-

3. 

52. C ERNY , Hynek. Kdyz  jde o z ivot, pr eparkovat neštihnete! Časopis 112.Rok vydání 

2019, roc ní k XVIII, c í šlo 4, štr. 12-13. ISSN: 1213-7057. 

53. Stanoviško c . 28/2015 odboru prevence Miništerštva vnitra – genera lní ho 

r editelštví  HZS C R.  

54. Rozšudek jme nem republiky c .j. 10 Aš 129/2017-43 ze dne 28. br ezna 2017.  

55. C ERNY , Hynek, JELI NKOVA , Lucie. Pr í štupove  komunikace a na štupní  plochy 

pro šloz ky IZS.  

56. Department, Artešia Fire. FIRE LANE MARKING REQÚIREMENTS. artesianm. 

[Online] 2013. [cit. 2019-04-28] . Doštupne  z: 

httpš://www.artešianm.gov/DocumentCenter/View/48/Artešia-Fire-Lane-

Requirementš#page=9&zoom=auto,-73,719. 

57. Advocard. Feuerwehrzufahrt: Was beim Parken und Halten zu beachten ist. 

[Online] [cit. 2019-04-28]  2008. Doštupne  z: 

httpš://www.advocard.de/štreitlotše/verkehr-und-

mobilitaet/buššgeldkatalog/feuerwehrzufahrt-waš-beim-parken-und-halten-zu-

beachten-išt/. 

58. City of Mukilteo. FIRE LANE STANDARDS. [Online] [cit. 2019-28-04] Doštupne  z: 

httpš://mukilteowa.gov/wp-content/uploadš/Fire-Lane-Standardš.pdf. 

59. Firefighting Technology. Magirus. [Online] [cit. 2019-02-05]. Doštupne  z: 

http://www.fft-ivecomagiruš.cz/data/48-pd-m42l.pdf. 



  

99 

 

60. Fioretto Straššenmarkierung. [Online] [cit. 2019-29-04]. Doštupne  z: 

http://www.fioretto-

štraššenmarkierung.de/parkplatzmarkierungen.html#&gid=1&pid=4. 

61. Little Elm. Fire Lane Guidlines. [Online] [cit. 2019-01-05]. Doštupne  z: 

httpš://www.littleelm.org/DocumentCenter/View/917/Section-41---Guide---Fire-

Laneš?bidId=. 

62. Artešianm. [Online] [cit. 2019-01-05]. Doštupne  z: 

httpš://www.artešianm.gov/DocumentCenter/View/48/Artešia-Fire-Lane-

Requirementš#page=9&zoom=auto,-73,719. 

  

  



  

100 

 

10 SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ 

Obra zek 1: Poz a rní  vy š ka objektu h ............................................................................................ 20 

Obra zek 2: Poz adavky na pr í jezdove  komunikace................................................................. 26 

Obra zek 3: Automobilovy  z ebr í k AZ 40 S1Z IVECO MAGIRÚS .......................................... 30 

Obra zek 4: „Chva lí cí “ leta c ek umí šťovany  na vozidla v ra mci akce „3 metry k z ivotu“

 ................................................................................................................................................................... 31 

Obra zek 5: „Ka rají cí “ leta c ek umí šťovany  na vozidla v ra mci akce „3 metry k z ivotu“

 ................................................................................................................................................................... 31 

Obra zek 6: Spolec na  zadní  štrana leta c ku  umí šťovany ch na vozidla v ra mci akce „3 

metry k z ivotu“ .................................................................................................................................... 31 

Obra zek 7: Úmí šte ny  leta c ek v ra mci akce „3 metry k z ivotu“ .......................................... 32 

Obra zek 8: Úlice Ví te zna , ve z ove  domy ......................................................................................36 

Obra zek 9: Zaplne ne  parkoviš te  u ševerní ho pru c elí  ve z ovy ch domu  pr i takticke m 

cvic ení  HZS dne 6. 12. 2018 ..............................................................................................................39 

Obra zek 10: Úštavení  vy š kove  techniky u vy chodní  štrany pru c elí  ve z ove ho domu 

pr i takticke m cvic ení  HZS dne 6. 12. 2018 ................................................................................. 40 

Obra zek 11: Parkují cí  vozidlo na „za kazu šta ní “ u vy chodní ho pru c elí  ve z ove ho 

domu ....................................................................................................................................................... 41 

Obra zek 12: Vozidla parkují cí  na špojovací  komunikaci k za padní mu pru c elí  

ve z ove ho domu ................................................................................................................................... 42 

Obra zek 13: Vozidla parkují cí  na „za kazu vjezdu vš ech vozidel“ u vy chodní ho 

pru c elí  ve z ove ho domu .................................................................................................................... 42 

Obra zek 14: Úlice Fra ni S ra mka .................................................................................................... 43 

Obra zek 15: Vozidla parkují cí  po obou štrana ch v ulici Fra ni S ra mka, za padní  

pru c elí , šamoštatny  pru zkum ....................................................................................................... 44 

Obra zek 16: Na štupní  plocha v ulici Fra ni S ra mka je aktua lne  vyuz í va na pro 

parkova ní  vozidel .............................................................................................................................. 44 

Obra zek 17: Na štupní  plocha v ulici Fra ni S ra mka je aktua lne  vyuz í va na pro 

parkova ní  vozidel ...............................................................................................................................45 

Obra zek 18: Vjezd na pojezdovou komunikaci z ulice Karla Tomana, šamoštatny  

pru zkum .................................................................................................................................................45 



  

101 

 

Obra zek 19: Omezení  vjezdu parkují cí mi vozidly na pojezdovou komunikaci z ulice 

Karla Tomana ...................................................................................................................................... 46 

Obra zek 20: Nepru jezdnošt komunikace v ulici Fra ni S ra mka u za padní ho pru c elí  

byla potvrzena .................................................................................................................................... 46 

Obra zek 21: Úlice Francouzška  ...................................................................................................... 47 

Obra zek 22: Parkují cí  vozidla po obou štrana ch v ulici Francouzška  jiz ní  pru c elí , 

šamoštatny  pru zkum ....................................................................................................................... 48 

Obra zek 23: Ove r ení  obtí z ne  pru jezdnošti komunikace velitelšky m vozem v ulici 

Francouzška  ......................................................................................................................................... 48 

Obra zek 24: Úlice Francouzška , rok 2006, parkova ní  vozidel na jedne  štrane  

komunikace ......................................................................................................................................... 49 

Obra zek 25: Úlice Francouzška , rok 2012, parkova ní  vozidel na jedne  štrane  

komunikace ......................................................................................................................................... 49 

Obra zek 26: Úlice Francouzška , rok 2015, vozidla parkují cí  po obou štrana ch 

komunikace zte z ují  pru jezdnošt pro poz a rní  techniku a znemoz n ují  uštavení  

vy š kove  techniky ............................................................................................................................... 50 

Obra zek 27: Úlice Finška  .................................................................................................................. 51 

Obra zek 28: Parkují cí  vozidla v ulici Finška , dopravní  znac ení  umoz n uje pouze švoz 

komuna lní ho odpadu ........................................................................................................................ 52 

Obra zek 29: V ulici Finška  byl velitelšky  vu z nucen pr í jezdovou komunikací  

vycouvat zpe t, protoz e od pravotoc ive  zata c ky byla komunikace nepru jezdna  

š ohledem na zaparkovana  vozidla .............................................................................................. 52 

Obra zek 30: Úlice Va clava Rabaše ................................................................................................ 53 

Obra zek 31: Úlice Va clava Rabaše pr ed rokem 2015, kdy na štupní  plochy pro poz a rní  

techniku nebyly oznac eny .............................................................................................................. 54 

Obra zek 32: V ra mci šamoštatne ho pru zkumu v ulici Va clava Rabaše bylo zjiš te no, 

z e švišle  a vodorovne  znac ení  na štupní  plochy pro poz a rní  techniku je ve 

vza jemne m rozporu .......................................................................................................................... 55 

Obra zek 33: Dodatkova  tabulka nevymezuje u šek na štupní  plochy v ulici Va clava 

Rabaše, chybí  doplne ní  rozme ru  v metrech pro u šek, kde nelze parkovat vozidla ..56 

Obra zek 34: Zaparkovane  vozidlo na na štupní  ploš e pro poz a rní  techniku v ulici 

Va clava Rabaše ....................................................................................................................................56 



  

102 

 

Obra zek 35: Komunikace v ulici Va clava Rabaše je pru jezdna , na na štupní ch 

plocha ch pro poz a rní  techniku jšou zaparkovana  vozidla ................................................. 57 

Obra zek 36: Kladno-centrum ........................................................................................................ 58 

Obra zek 37: Na štupní  plocha pro poz a rní  techniku zr í zena  ve vnitrobloku v ulici 

Leoš e Jana c ka je oznac ena dneš jiz  neplatny m forma tem dodatkove  tabulky ...........59 

Obra zek 38: Na štupní  plocha pro poz a rní  techniku ve vnitrobloku v ulici Leoš e 

Jana c ka je vyuz í va na pro u c ely štavby .......................................................................................59 

Obra zek 39: Dneš jiz  neplatny  forma t dodatkove  tabulky pro na štupní  plochu pro 

poz a rní  techniku v ulici Leoš e Jana c ka/Purkyn ova, na štupní  plochy jšou vyuz í va ny 

k parkova ní  vozidel ........................................................................................................................... 60 

Obra zek 40: Dneš jiz  neplatny  forma t dodatkove  tabulky pro na štupní  plochu pro 

poz a rní  techniku v ulici Va n ova, na štupní  plochy nejšou zr í zeny .................................. 60 

Obra zek 41: Parkují cí  vozidla po obou štrana ch komunikace v ulici Va n ova, 

na štupní  plochy pro poz a rní  techniku nejšou zr í zeny ......................................................... 61 

Obra zek 42: Obouštranne  zaparkovana  vozidla v ulici Pode bradova mohou zte z ovat 

pru jezd poz a rní  techniky ................................................................................................................ 61 

Obra zek 43: Obtí z ny  pru jezd poz a rní  techniky komunikací  v ulici Pode bradova byl 

potvrzen, pr eka z ku tvor ila vozidla zaparkovana  mimo vymezeny  proštor ................62 

Obra zek 44: Kladno-Sí tna  ...............................................................................................................63 

Obra zek 45: Pru jezdna  komunikace v ulici Beneš ovška  .....................................................63 

Obra zek 46: Obouštranne  zaparkovana  vozidla v ulici Moštecka  .................................. 64 

Obra zek 47: Obouštranne  zaparkovana  vozidla v ulici Moštecka , pru jezdnošt je 

zajiš te na vzhledem k š í r ce komunikace ................................................................................... 64 

Obra zek 48: Ove r ení  plynule  pru jezdnošti v ulici Moštecka  .............................................65 

Obra zek 49: Parkova ní  vozidel po obou štrana ch komunikace v ulici Karla Tomana

 .................................................................................................................................................................. 68 

Obra zek 50: Vozidla zaparkovana  v zata c ka ch nebo vozidla ve tš í ch rozme ru  zte z ují  

pru jezd poz a rní  techniky v ulici Karla Tomana ..................................................................... 68 

Obra zek 51: Moz na  alternativa pro zr í zení  pr í jezdove  komunikace a na štupní  

plochy pro poz a rní  techniku v ulici Francouzška , ševerní  pru c elí , u pravou chodní ku 

a demonta z í  nebo pr emí šte ní m novinove ho šta nku ............................................................70 

Obra zek 52: Vozidla zaparkovana  pr ed na jezdem na chodní k k bytove mu domu, 

ktery  je šituova n kolmo na hlavní  komunikaci v ulici De c í nška  ....................................... 74 



  

103 

 

Obra zek 53: Graf negativní ch vlivu  u za šahu  v C R ................................................................ 78 

Obra zek 54: Inštalovana  dopravní  znac ka „za kaz šta ní “ bez dodatkove  tabulky 

oznac ují cí  na štupní  plochu pro poz a rní  techniku ................................................................ 84 

Obra zek 55: Pr í klad poštupne  zanikají cí ho vodorovne ho dopravní ho znac ení  v ulici 

Voda renška  .......................................................................................................................................... 84 

Obra zek 56: Oznac ení  na štupní  plochy pro poz a rní  techniku v ulici Plk. Str í brne ho 

je provedeno „za kazem zaštavení “ v kombinaci š dodatkovou tabulkou „Na štupní  

plocha pro poz a rní  techniku“ ....................................................................................................... 86 

Obra zek 57: Oznac ení  na štupní  plochy pro poz a rní  techniku v ulici Leoš e Jana c ka je 

provedeno „za kazem vjezdu vš ech vozidel“ v kombinaci š dodatkovou tabulkou 

„Na štupní  plocha pro poz a rní  vozidla“ ..................................................................................... 86 

Obra zek 58: Oznac ení  na štupní  plochy v ulici Voda renška  je provedeno „za kazem 

zaštavení “ v kombinaci š dodatkovou tabulkou „Na štupní  plocha IZS“ še 

štanoveny m rozme rem 6 m, ktery  umoz n uje uštavení  poz a rní  techniky napr . 

zacouva ní m .......................................................................................................................................... 87 

Obra zek 59: Oznac ení  na štupní  plochy v ulici Va clava Rabaše je provedeno 

„za kazem zaštavení “ v kombinaci š dodatkovou tabulkou „Na štupní  plocha vozidel 

PO“, ktera  není  doplne na de lkou u šeku na štupní  plochy. Vzhledem k parametru m 

poz a rní  techniky je vhodne  doplnit de lku na štupní  plochy napr . 13 m, ktera  umoz ní  

boc ní  uštavení  poz a rní  techniky .................................................................................................. 87 

Obra zek 60: Znac ení  na štupní ch ploch v ÚSA ........................................................................ 88 

Obra zek 61: Znac ení  na štupní ch ploch v ÚSA ......................................................................... 89 

Obra zek 62: Znac ení  na štupní ch ploch v Ne mecku .............................................................. 89 

  



  

104 

 

11 SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK  

Tabulka 1 Analyzovany  vzorek ...................................................................................................... 90 

  



  

105 

 

12 SEZNAM PŘÍLOH  

Pr í loha 1: Poc ty poz a ru  budov v ra mci C R ............................................................................. 106 

Pr í loha 2: Vyhla š ka c . 294/2015 Sb., kterou še prova de jí  pravidla provozu na 

pozemní ch komunikací ch, ve zne ní  vyhla š ky c . 84/2016 Sb........................................... 106 

Pr í loha 3: Pracovní  diagram automobilove ho z ebr í ku IVECO MAGIRÚS ................... 108 

Pr í loha 4: Rozme ry automobilove ho z ebr í ku AZ 40 S1Z IVECO MAGIRÚS................ 109 

Pr í loha 5: Pr í klady znac ení  v Ne mecku.................................................................................... 110 

Pr í loha 6: Pr í klady znac ení  v ÚSA .............................................................................................. 110 

Pr í loha 7: Pr í klady znac ení  v ÚSA ............................................................................................... 111 

Pr í loha 8: Pr í klady znac ení  v ÚSA ............................................................................................... 111 

  



  

106 

 

Pr í loha 1: Poc ty poz a ru  budov v ra mci C R 

 

Zdroj: (50) 

Pr í loha 2: Vyhla š ka c . 294/2015 Sb., kterou še prova de jí  pravidla provozu na pozemní ch komunikací ch, 
ve zne ní  vyhla š ky c . 84/2016 Sb. 
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Pr í loha 3: Pracovní  diagram automobilove ho z ebr í ku IVECO MAGIRÚS 

 

Zdroj: (59) 
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Pr í loha 4: Rozme ry automobilove ho z ebr í ku AZ 40 S1Z IVECO MAGIRÚS  

Na zev vozidla AZ 40 S1Z 

Podvozek IVECO MAGIRÚS 

Rozme ry vozidla 

de lka 11 150 mm 

š í r ka 2 500 mm 

vy š ka 3 550 mm 

Hmotnošt vozidla 16 120 kg 

Max. zatí z ení  pr epravní ho koš e 400 g (4 ošoby) 

Max. doštupna  vy š ka 42 m 

Max. šklon tere nu pro uštavení  10° 

Max. boc ní  došah 0 muz u  / 1 muz i / 2 muz i / 3 

muz i/ 4 muz i 

0 muz u  / 1 muz i / 2 muz i /                                   3 

muz i/ 4 muz i 

22,6 m / 21,6 m / 20,6 m  

19,6 m / 18,6 m Ú hel vztyc ení  z ebr í kove  šady od  -17° az  +75° 

Ú hel ota c ení  z ebr í kove  šady kolem švišle  ošy 360° 

S í r ka vozidla pr i max. vyšunutí  štab. podpe r 5,2 m 

 Zdroj: autor 
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Pr í loha 5: Pr í klady znac ení  v Ne mecku 

 

Zdroj: (60) 

Pr í loha 6: Pr í klady znac ení  v ÚSA 

 

Zdroj: (61) 
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Pr í loha 7: Pr í klady znac ení  v ÚSA 

 

Zdroj: (58) 

Pr í loha 8: Pr í klady znac ení  v ÚSA 

 

Zdroj: (62) 

 


