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Abstrakt  
Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu nástupních ploch, přístupových 

komunikací a vnějších odběrních míst. V teoretické části se věnuje legislativním požadavkům 

z pohledu českých a amerických norem. V praktické části se zaměřuje na konkrétní lokalitu 

v Kolíně, kde řeší nástupní plochy, možnosti průjezdu pro jednotky požární ochrany a dostupnost 

zdrojů požární vody. V případě nevyhovujících podmínek navrhuje možné řešení daného 

problému. 

Klíčová slova  

Požární hydrant; vnější odběrní místo; přístupová komunikace; nástupní plocha; požární zásah 

Abstract  
This thesis focuses on issues of the draft of boarding areas, access roads and external fire hydrants. 

The theoretical part of this thesis is dedicated to legislative requirements from the point of view of 

the Czech and the American norms. The practical part focuses on the specific location in Kolín. 

Where is addresses the boarding areas, possibilities of passages for the fire department and 

accessibility of Fire water source. In inadequate conditions this thesis suggests possible solution 

of this issue.  

 

Keywords  

Fire hydrant; external fire hydrants; access road; fire apparatus access; fire intervention 
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1 Úvod  
Mezi občany České republiky, je malé množství lidí, kteří si uvědomují důležitost funkčních 

nástupních ploch, příjezdových komunikací a zdrojů požární vody. Pokud jednotka požární 

ochrany nebude schopna včas dojet k místu požáru, nebude moct vhodně ustavit výškovou 

techniku nebo nebude mít dostatečný zdroj požární vody, například z důvodu nevhodného návrhu 

nebo špatně zaparkovaných automobilů, tak se lidé vystavují velkému riziku, ať už z hlediska 

jejich zdraví, zvířat nebo majetku.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou část a praktickou část. V 

teoretické části se zabývá legislativními požadavky na přístupové komunikace a vnější zdroje 

požární vody, které jsou platné v České republice a ve Spojených státech amerických. Tyto 

požadavky budou následně porovnány a vyhodnoceny. 

V praktické části byla vybrána lokalita v Kolíně, kde bude řešen návrh a umístění nástupních 

ploch, pomocí programu AutoTURN budou řešeny průjezdnosti přístupových komunikací a bude 

ověřeno, zda se v dané lokalitě nacházejí funkční vnější odběrní místa požární vody. 
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2 Legislativní požadavky 
V této kapitole jsou uvedeny požadavky, které jsou stanoveny normovými i právními předpisy 

v rámci České republiky a Spojených států amerických pro požární bezpečnost staveb. 

2.1 Příjezdové komunikace a nástupní plochy v ČR 

Základní požadavky na příjezdové komunikace pro požární techniku jsou stanoveny vyhláškou č. 

23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů [1] a dále v ČSN 73 0802 [2] pro nevýrobní objekty a 

v ČSN 73 0804 [3] pro výrobní objekty.  

2.1.1 Zákon o požární ochraně a vyhláška o požární prevenci 

S ohledem na příjezdové komunikace je v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů [4] a ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru, [5] uvedeno, že právnické a fyzické osoby musí tyto 

komunikace, včetně nástupních ploch, udržovat volné. 

K provedení rychlého a účinného zásahu musí právnické a podnikající fyzické osoby zajistit 

trvale volné průjezdové šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním 

plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požáru. Dále musí zajisti, aby 

nástupní plochy pro požární techniku byly řádně označeny a bylo umožněno jejich použití [5].  

Způsob označení nástupních ploch stanovuje vyhláška č. 294/2015 Sb. [6]. Tato vyhláška 

stanovuje vzhled dopravní značky B 29 (Zákaz stání) a dodatkové tabulky „Nástupní plocha pro 

požární techniku", které slouží k označení nástupních ploch. Nerespektování této zákazové značky 

je dopravním přestupkem, jehož řešení je v kompetenci Policie České republiky, Obecní policie 

ve své územní působnosti, nebo magistrátu obce s rozšířenou působnosti. Řešení dopravních 

přestupků, i když jde o nástupní plochy, nespadá do kompetence Hasičského záchranného sboru 

(HZS). 
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2.1.2 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů [1] stanovuje mimo jiné, že přístupové 

komunikace v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její 

odběr požární technikou a musí být označeny podle vyhlášky č. 294/2015 Sb. [6]. 

Každý má sice za povinnost udržovat u své nemovitosti nástupní plochy volné a použitelné, 

ovšem sankci za porušení tohoto ustanovení může HZS uložit pouze, pokud je nástupní plocha 

zatarasena předměty trvalejšího charakteru jako například stromy, popelnice, lavičky a podobně 

nebo pokud byla zrušena [7]. 

Vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem nepřístupné a určené pro 

příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1 m [1]. 

Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je 

komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou 

umožňující otáčení vozidla [1]. 

Umístění, šířka a další technické parametry včetně provedení nástupní plochy musí 

odpovídat technickým parametrům výškové požární techniky [1].  

2.1.3 ČSN 73 0802 

K objektům musí vést přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel k nástupní 

ploše nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů navazujících na zásahové cesty, pokud se 

nástupní plocha nevyžaduje. Nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektu, 

kterými se předpokládá požární zásah, pokud se nepožaduje nástupní plocha ani vnitřní zásahové 

cesty [2]. 

Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se 

šířkou vozovky nejméně 3 m [2]. 

Nástupní plocha musí navazovat na přístupové komunikace, mít šířku nejméně 4 m, být 

odvodněna a zpevněna alespoň k jednorázovému použití vozidel, jehož tíha na nejvíce zatíženou 

nápravu je nejméně 100 kN. Plocha má mít sklon v jednom směru (zpravidla podélném) nejvýše 

8 %, ve druhém nejvýše 4 %. A musí být situována tak, aby byl v každém podlaží umožněn zásah 

z výsuvného automobilového žebříku nebo z požární plošiny [2]. 
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2.1.4 ČSN 73 0804 

Oproti ČSN 73 0802 je zde změna v tom, že přístupové komunikace se nepožadují tam, kde by 

investiční náklady na zřízení těchto komunikací byly neúměrně vysoké vzhledem 

k pravděpodobným škodám nebo pokud je objekt umístěn na odlehlém místě a nelze počítat 

s protipožárním zásahem jednotkou požární ochrany [3]. 

 U nástupních ploch se oproti ČSN 73 0802 navíc požaduje, aby délka nástupní plochy byla 

nejméně 15 m [3]. 

2.1.5 ČSN 73 0833 

Příjezdová komunikace k budovám skupiny OB1 musí mít šířku nejméně 3 m a končit nejvýše 50 

m od posuzovaného objektu. Nemusí se zřizovat u staveb pro rodinou rekreaci, v ostatních 

případech, pokud s tím souhlasí místně příslušný HZS kraje [8]. 

2.2 Vnější zdroje požární vody v ČR 

Základní požadavky na vnější zdroje požární vody jsou stanoveny zákonem č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [4] a dále v ČSN 73 0873 [9].  

2.2.1 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

Tato vyhláška stanovuje, že vnější odběrní místa jsou brána jako požárně bezpečnostní zařízení, u 

kterých je nutné provádět pravidelné kontroly nejméně jednou za rok. Tyto kontroly by měl zajistit 

vlastník požárně bezpečnostních zařízení. Pokud požárně bezpečností zařízení má rozdílného 

vlastníka a správce, tak záleží na smluvních podmínkách mezi oběma stranami.  

2.2.2 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Tento zákon stanovuje zejména povinnosti krajů a obcí při určování a údržbě zdrojů vody a dále 

povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, vlastníků a uživatelů zdrojů vody. Také 

jsou zde stanoveny sankce za nedodržení těchto povinností. Podrobněji v kapitole 2.3. 

 

 

 

 

 



 

5 

 

2.2.3 ČSN 73 0873 

Norma ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou [9] určuje zásady pro zásobování požární 

vodou nově projektovaných objektů, otevřených technologických zařízení a volných skladů. 

Definuje vnější a vnitřní odběrní místa a podle charakteru a velikosti požárních úseků i požadované 

parametry zdrojů požární vody. Dále určuje zásady pro navrhování skrápěcích zařízení a vodních 

clon. 

Požadavky na vnější odběrní místa požární vody se vyhodnotí pro jednotlivé požární úseky 

objektů, otevřených technologických zařízení a volných skládek. Za rozhodující se považuje 

případ s nejvyššími nároky na zásobování požární vodou. Zásady pro rozmísťování vnějších 

odběrních míst jsou uvedeny v tab.  1 [9]. Uvedené vzdálenosti se měří po nejpravděpodobnější 

trase vedení zásahu nebo jízdy požární techniky. Jako vnější odběrní místa pro zásobování požární 

vodou k hašení se mají navrhovat zejména nadzemní hydranty. Požární výtokové stojany a plnící 

místa se instalují zejména v uzavřených areálech výrobních a nevýrobních objektů nebo skladů. 

Vnější odběrní místa se doporučuje zřizovat za hranicí požárně nebezpečného prostoru 

posuzovaného objektu, popř. požárního úseku. 
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tab.  1: Největší vzdálenosti vnějších odběrních míst [9] 

Číslo 
položky 

Druh objektu a jeho mezní 
plocha PÚ S v m² 

Hydrant4) Výtokový 
stojan 

Plnící místo 
Vodní 

tok nebo 
nádrž od 
objektu v 

m 
Od objektu / mezi sebou v metrech3) 

1 
RD do zastavěné plochy S ≤ 200; 

nevýrobní objekty (kromě skladů) 
do plochy S1) ≤ 120 

200 / 400 

(300 / 500) 
600 / 1 200 3 000 / 6 000 600 

2 

Nevýrobní objekty o ploše 

120 < S1) ≤ 1 000; 

výrobní objekty a sklady do 
plochy S1) ≤ 500; 

čerpací stanice kapalných a 
zkapalněných plynných 
pohonných hmot 

150 / 300 

(300 / 500) 
600 / 1 200 2 500 / 5 000 600 

3 

Nevýrobní objekty o ploše 

1 000 < S1) ≤ 2 000; 

výrobní objekty a sklady o ploše 
500 < S1) ≤ 1 500; 

otevřená technologická zařízení 
do plochy S1) ≤ 1 500 

150 / 300 

(250 / 450) 
500 / 1 000 2 000 / 4 000 500 

4 

Nevýrobní objekty o ploše          
S1) > 2 000; 

výrobní objekty, sklady a otevřená 
technologická zařízení o ploše S1) 
> 1 500 

100 / 200 

(200 / 350) 
400 / 800 1 500 / 3 000 400 

5 
Objekty s vysokým požárním 
zatížením2) (p > 120 kg/m²) a 
současně s plochou S1) > 2 500 

100 / 200 

(200 / 350) 
300 / 600 1 000 / 2 000 300 

1) Plocha S v m² představuje plochu PÚ (u vícepodlažních PÚ je dána součtem ploch užitných 
podlaží). 
2) U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet. 
3) Bez dalšího průkazu (např. analýzou zdolávání požáru, dle přílohy B) nesmí být u dispozičně 
rozlehlých objektů vnější odběrní místa vzdálena od všech míst, kde existuje možnost hoření požárního 
zatížení, více než 600 m 
4) Hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz příloha B). 
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Nadzemní (podzemní) hydranty se osazují na vodovodním potrubí, jehož nejmenší 

jmenovitou světlost DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr z hydrantu 

po připojení mobilní požární techniky jsou uvedeny v tab.  2. U všech nadzemních (podzemních) 

hydrantů má být zajištěn statický (zásobovací) přetlak nejméně 0,2 MPa. Pokud není zřízena 

vodovodní síť a odběrní místo tvoří vodní tok, musí být po celý rok zajištěn nejmenší odběr dle 

tab.  2 (položka pro v = 1,5 m/s). Pokud odběrní místo tvoří vodní nádrž, musí být její obsah 

(využitelný jen pro zásobování požární vodou) nejméně dle tab.  2 a musí být chráněn proti 

zamrznutí. Doba doplnění na předepsané množství vody v nádrži, tvořící odběrní místo, po jejím 

vyčerpání, nemá být delší než 36 hodin.  

tab.  2: Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže [9] 

Číslo 
položky 

Druh objektu a jeho mezní 
plocha PÚ S v m² 

Potrubí 
DN v 
mm 

Odběr Q [l/s] 
pro v = 0,8 m/s 
(doporučená 

rychlost) 

Odběr Q [l/s] 
pro v = 1,5 m/s 

(s požárním 
čerpadlem)3) 

Obsah 
nádrže 
požární 
vody v 

m³ 

1 
RD do zastavěné plochy S ≤ 200; 

nevýrobní objekty (kromě 
skladů) do plochy S1) ≤ 120 

80 4 7,5 14 

2 

Nevýrobní objekty o ploše 

120 < S1) ≤ 1 000; 

výrobní objekty a sklady do 
plochy S1) ≤ 500; 

čerpací stanice kapalných a 
zkapalněných plynných 
pohonných hmot 

100 6 12 22 

3 

Nevýrobní objekty o ploše 

1 000 < S1) ≤ 2 000; 

výrobní objekty a sklady o ploše 

500 < S1) ≤ 1 500; 

otevřená technologická zařízení 
do plochy S1) ≤ 1 500 

125 9,5 18 35 

4 

Nevýrobní objekty o ploše              
S1) > 2 000; 

výrobní objekty, sklady a 
otevřená technologická zařízení 
o ploše        S1) > 1 500 

150 14 25 45 

5 
Objekty s vysokým požárním 
zatížením2) (p > 120 kg/m²) a 
současně s plochou S1) > 2 500 

200 25 40 72 

1) Plocha S v m² představuje plochu PÚ (u vícepodlažních PÚ je dána součtem ploch užitných podlaží). 
2) U položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet. 
3) U hasebního zásahu lze připojením mobilní techniky na hydrant překročit doporučenou rychlost 
proudění vody v potrubí (v = 0,8 m/s) až na hodnotu v = 2,5 m/s, aby se zabránilo „kavitačnímu“ režimu 
při provozu požárního čerpadla vlivem zvýšených hydraulických ztrát byla pro účely této normy 
navržena nižší hodnota rychlosti, a to v = 1,5 m/s. 
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Přístupová komunikace umožňující příjezd k vnějším odběrním místům požární vody 

(alespoň do vzdálenosti 9,0 m) a k vnější tlakové spojce požárního potrubí (alespoň do vzdálenosti 

20,0 m) musí být trvale přístupná pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných oblastech 

(kvůli klimatickým podmínkám apod.) se situace posoudí individuálně po dohodě s územně 

příslušným HZS kraje. K vnějším odběrním místům, hadicovým systémům a k výtokům požárního 

potrubí musí být trvale zajištěn volný přístup (pro obsluhu armatur vnějšího odběrního místa se 

doporučuje vytvořit volnou manipulační plochu o velikosti alespoň 3 m2).  

Všechna odběrní místa požární vody musí být označena tak, aby byl jednoznačně zřejmý 

jejich účel. Dále musí být označena všechna zařízení a objekty související se zásobováním požární 

vodou, zejména nádrže s uvedením množství akumulované požární vody, uzávěry vody na 

potrubních systémech, čerpací stanice pro zásobování odběrních míst požární vody a venkovní 

tlakové spojky požárního potrubí. 

2.2.4 ČSN 75 2411 

Norma ČSN 75 2411 Zdroje požární vody [10] rozděluje možné zdroje požární vody a určuje 

technické požadavky na tyto zdroje tak, aby byly co nejlépe využitelné pro použití požární 

technikou. Tato norma navazuje na výše zmíněnou normu ČSN 73 0873 [9]. 
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2.3 Postihy právnických osob, podnikajících fyzických osob a 
fyzických osob 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, stanovuje výši pokut, které může udělit HZS kraje při 

porušení předpisů.  

Dle § 76 může HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do 

500.000,-Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající 

z předpisů o požární ochraně tím, že: 

- nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržuje volné 
příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a 
volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, 
uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, věcným prostředkům požární 
ochrany a ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení 

- neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno 
použití požární techniky a čerpání vody k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně 
lesů v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 7 odst. 2 nebo povinnosti 
vlastníka podle § 2 odst. 2 

Za přestupky dle § 78 lze uložit pokutu do 25.000,-Kč. Přestupku na úseku požární ochrany 

se dopustí ten, kdo: 

- omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku 

- neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno 
použití požární techniky k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů před 
požáry podle § 7 odst. 2 nebo neplní povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2 
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2.4 NFPA 

Ve Spojených státech amerických požární normy vytváří sdružení NFPA (National Fire Protection 

Association). NFPA je mezinárodní nezisková organizace zabývající se opatřeními ke snížení 

rizika úmrtí, zranění nebo škodám na majetku způsobených požárem, elektrický proudem a 

souvisejícími riziky. Sdružení bylo založeno v roce 1896 skupinou pojišťovacích společností. 

Ve Spojených státech amerických se nepoužívá metrická soustava (soustava SI), ale 

angloamerický měrný systém, který se skládá z amerických běžných jednotek. Po potřeby této 

práce byl uvažován přepočet viz tab.  3. 

tab.  3: Převod jednotek 

Jednotka zkratka Název v češtině Převod na SI 

inch  in, '' palec 2,54 cm 

foot  ft, ' stopa 30,48 cm 

square foot  sq in čtvereční stopa 929 cm² 

gallon  gal galon 3,785 l 

pound-force per square inch  psi libra na čtvereční palec 6,895 kPa 

2.4.1 Přístupové komunikace 

Veškeré legislativní požadavky v této kapitole jsou převzaty z NFPA 1 [11]. 

K objektům musí vést přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel do 

vzdálenosti maximálně 15,24 m (50 stop) od vchodu do objektu, který lze otevřít z venku. Celková 

hmota 1. NP musí být umístěna do vzdálenosti 45,72 m (150 stop) od přístupové komunikace. 

Uvedené vzdálenosti se měří po nejpravděpodobnější trase vedení zásahu nebo jízdy požární 

technikou. Tato vzdálenost lze prodloužit až na 137 m (450 stop), pokud je v objektu instalován 

automatický hasící systém navržený dle NFPA 1 a instalován dle NFPA 13, NFPA 13D nebo 

NFPA 13R. 

Příslušný orgán může vyžadovat označení přístupových komunikací značkami nebo jiným 

schváleným způsobem, který obsahuje text „Zákaz parkování – požární komunikace“. Označení 

musí být udržováno takovým způsobem, aby byla zajištěna viditelnost a čitelnost. 

K objektu může vést pouze jedna přístupová komunikace, pouze pokud tato komunikace 

nebude ohrožena vnějšími vlivy (dopravní zácpa, stav terénu – riziko sesuvu půdy/bahna, 

povodňová oblast do staleté vody, klimatické podmínky, přes komunikaci vede železniční trať, 

…). Jinak může být vyžadováno více přístupových komunikací. 
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Dvě přístupové komunikace jsou dále vyžadovány v těchto případech: 

 lokalita s více než 30 rodinnými domy. Pokud ve všech bytových jednotkách bude 
instalován automatický hasící systém navržený dle NFPA 1, je dostačující jedna 
přístupová komunikace.  

 budovy, které mají více než 3 nadzemní podlaží nebo mají požární výšku větší než 
9,144 m (30 stop) 

 budovy se zastavěnou plochou větší než 5.760 m² (62.000 čtverečních stop). Pokud 
je objekt o zastavěné ploše max. 11.520 m² (124.000 čtverečních stop) vybaven 
automatickým hasícím systémem navrženým dle NFPA 1, je dostačující jedna 
přístupová komunikace 

 sídliště s více než 100 bytovými jednotkami. Pokud ve všech bytových jednotkách 
(maximálně 200 bytových jednotek) bude instalován automatický hasící systém 
navržený dle NFPA 1, je dostačující jedna přístupová komunikace 

Jsou-li vyžadovány dvě přístupové komunikace, musí být od sebe ve vzdálenosti nejméně 

poloviny uhlopříčky oblasti, kterou mají zabezpečit viz obr. 1.   

 

obr. 1: Minimální vzdálenost přístupových komunikací 

 

Přístupová komunikace musí mít minimální šířku vozovky 6,096 m (20 stop) a volnou výšku 

nad vozovkou 4,115 m (13 stop a 6 palců). Přístupová komunikace v požadovaných rozměrech 

nesmí být ničím omezena. Přístupové komunikace musí být opatřeny povrchem vhodným pro 

řízení za každého počasí. Vjezdy, které jsou uzavřeny branami nebo zábranami nesmí být 

blokovány zaparkovanými vozidly.  
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Neprůjezdná přístupová komunikace delší než 45,72 m (150 stop) musí být zakončena 

obratištěm dle tab.  4 a obr. 2. 

tab.  4: Požadavky na obratiště 

Délka komunikace Šířka komunikace 
Požadovaný typ obratiště 

stopy m stopy m 

0 – 150 0 – 46 20 6,1 Není požadováno 

151 – 500 46 – 152 20 6,1 O, Y, kladivo 

501 – 750 152 – 229 26 7,9 O, Y, kladivo 

≥ 750 ≥ 229 - - Vyžaduje zvláštní návrh 

 

 

obr. 2: Typy obratiště: (a) "O"; (b) "Y"; (c) kladivo; (d) kladivo – alternativa k (c) 

2.4.2 Zdroje požární vody 

Veškeré legislativní požadavky v této kapitole jsou převzaty z NFPA 1 [11]. 

Zdroje požární vody musí být umístěny a udržovány takovým způsobem, aby k nim jednotky 

požární ochrany měly volný přístup, a aniž by byl zásah zpožděn (plot, apod). Veřejné zdroje 

požární vody musí být testovány a udržovány v souladu s ANSI / AWWA (Acredited Standards 

of Minimum Requirements / American Water Works Association). Soukromé zdroje požární vody 

musí být pravidelně testovány a udržovány v souladu s NFPA 25.  

Okolo hydrantu musí zůstat volná manipulační plocha o velikosti nejméně 914 mm (36 

palců) a před každou připojovací armaturou větší než 64 mm (2,5 palce) musí být volný 

manipulační prostor nejméně 1524 mm (60 palců). 

Trvale nefunkční nebo nepoužitelné hydranty by měli být odstraněny. Dočasně nefunkční 

hydranty nebo dočasně nepoužitelné hydranty by měly být označeny, aby byl jasně patrný jejich 

stav.  

Hydranty jsou klasifikovány dle tlaku a průtoku: 

 typ AA – jmenovitý průtok 5.680 l/min nebo větší (1.500 gallon/min) 

 typ A – jmenovitý průtok 3.785–5.675 l/min (1.000 – 1.499 gallon/min) 

 typ B – jmenovitý průtok 1.900–3.780 l/min (500 – 999 gallon/min) 

 typ C – jmenovitý průtok do 1.900 l/min (500 gallon/min) 
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Hydranty by měly být natřeny žlutou barvou. Vrchní část a víčka by měla být natřena barvou, 

která značí typ hydrantu. Doporučuje se, aby toto barevné rozlišení bylo provedeno reflexními 

barvami: 

 typ AA – světle modrá 

 typ A – zelená 

 typ B – oranžová 

 typ C – červená 

Soukromé hydranty v soukromých areálech nemusí být označeny. Pokud jsou soukromé 

hydranty umístěny na veřejných místech, měly by být označeny a natřeny červenou barvou, aby 

se odlišily od veřejných hydrantů. 

Požární hydranty mohou být umístěné maximálně do vzdálenosti 3,7 m (12 stop) od 

přístupové komunikace. Maximální vzdálenost hydrantu od rodinného domu je 122 m (400 stop) 

a maximální vzdálenost mezi hydranty je 152 m (500 stop). 

Součet průtoků všech hydrantů do vzdálenosti 305 m (1.000 stop) od objektu musí být 

nejméně: 

 3.785 l/min – rodinný dům s užitnou plochou do 464,5 m² (5.000 čtverečních stop)  

o pokud je v domě instalován automatický hasící systém navržený dle NFPA, 
lze požadavek snížit až na 1900 l/min 

 7.571 l/min – rodinný dům s užitnou plochou nad 464,5 m² (5000 čtverečních stop)  

o pokud je v domě instalován automatický hasící systém navržený dle NFPA, 
lze požadavek snížit až na 3.785 l/min 

 5.680 l/min – komerční budovy  

 výstavba, kde nejsou odpovídající a spolehlivé zdroje požární vody, se požadovaný 
průtok vypočítá v souladu s normou NFPA 1142 

Hydranty musí mít minimální tlak 137,9 kPa (20 psi). 
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Vzdálenost mezi vnějšími požárními hydranty by měla být nejvýše dle tab.  5. 

tab.  5: Maximální vzdálenost vnějších odběrních míst 

Průtok Minimální 
počet 

hydrantů 

Vzdálenost mezi 
hydranty1) 

Max. vzdálenost od 
budovy2) 

gallon/min l/min stopy m stopy m 

≤ 1.750 6.630 1 500 152 250 76 

2.000 – 2.250 7.570 – 8.520 2 450 137 225 69 

2.500 9.460 3 450 137 225 69 

3.000 11.360 3 400 122 225 69 

3.500 – 4.000 13.250 – 15.140 4 350 107 210 64 

4.500 – 5.000 17.030 – 18.925 5 300 91 180 55 

5.500 20.820 6 300 91 180 55 

6.000 22.710 6 250 76 150 46 

6.500 – 7.000 24.600 – 26.495 7 250 76 150 46 

7.500 nebo více 28.390 8 nebo více3) 200 61 120 37 
1) U neprůjezdných komunikací snížit o 30,48 m (100 stop). 
2) U neprůjezdných komunikací snížit o 15,24 m (50 stop). 
3) Jeden hydrant na každých 3785 l/min (1000 gallon/min). 

 

Pokud v dané lokalitě není vhodný nebo spolehlivý hydrantový systém, je nutné mít jiný 

systém, který je schválený a je schopen zajistit požadované množství vody a dostatečný průtok. 

Lze využít přírodní tekoucí zdroje vody (řeky, zálivy, potoky, zavlažovací kanály), které 

mají nepřetržitý tok s dostatečnou kapacitou. Je nutné posoudit průtok, klimatické podmínky a 

možnost příjezdu požární techniky. Dále lze využít přírodní stojaté zdroje vody (jezera, rybníky). 

Minimální výška hladiny během roku, by neměla klesnout pod přiměřenou hranici. Hranice je 

stanovena individuálně dle typu a velikosti objektů, pro které má tato požární voda sloužit. U 

přírodních zdrojů je značné riziko zamrznutí (především u stojaté vody) a je nutné toto riziko 

posoudit a případně zvolit spolehlivější zdroj požární vody. 

Pokud v blízkosti stavby není vhodný přírodní zdroj vody, lze v blízkosti objektu situovat 

venkovní podzemní nádrže, tlakové nádrže, vyvýšené nádrže nebo jiný systém, který je schválený 

a je schopen zajistit požadované množství vody a dostatečný průtok. Musí být zajištěno, aby voda 

v nádržích nezamrzla. 

Požadovaná kapacita a průtok se navrhují dle NFPA 1141 a NFPA 1142. 
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2.5 Legislativní požadavky jednotlivých států USA 

Legislativní požadavky jednotlivých států vycházejí z požadavků NFPA1, ale některé státy mají 

požadavky mírně upravené či mají přidané požadavky nad rámec NFPA 1, dle specifik daných 

států. Pro účely této diplomové práce se podařilo dohledat požární normy celkem 40 států viz tab.  

6. V tabulce je vždy uveden stát a rok, ve kterém dohledaná požární norma, vešla v platnost. 

tab.  6: Dohledané požární normy států USA 

Stát Účinnost Stát Účinnost Stát Účinnost 

Alabama 2015 Michigan 2012 Oklahoma 2015 

Aljaška 2012 Minnesota 2020 Oregon 2019 

Arizona 2018 Mississippi 2018 Pensylvánie 2015 

Arkansas 2012 Missouri 2015 Jižní Karolína 2018 

Colorado 2018 Montana 2018 Jižní Dakota 2015 

Connecticut 2015 Nebraska 2012 Tennessee 2012 

Florida 2017 Nevada 2018 Texas 2015 

Georgia 2018 New Hampshire 2015 Utah 2018 

Idaho 2012 New Jersey 2015 Virginia 2015 

Illinois 2015 Nové Mexiko 2015 Washington 2018 

Indiana 2012 New York 2020 Wisconsin 2015 

Iowa 2015 Severní Karolína 2018 Wyoming 2018 

Kansas 2015 Severní Dakota 2018   

Kentucky 2012 Ohio 2017   

 

V Arkansasu nesmí být instalovány montované obrubníky, pokud je neschválí místně 

příslušný orgán. Také mají přidán zpřísňující požadavek na označení přístupových komunikací, 

které musí být označeny vždy po 30 m (100 stopách).  

V Minnesotě je upraven požadavek na minimální šířku přístupové komunikace k objektům 

typu R (objekty k bydlení a ubytování – rodinné domy, bytové domy, hotely, motely), který lze 

zmenšit z 6,096 m (20 stop) na 4,877 m (16 stop), pokud je v objektu instalován automatický hasící 

systém navržený dle NFPA. A maximální délka neprůjezdné přístupové komunikace k objektům 

typu R, která nevyžaduje obratiště je prodloužena ze 45,72 m (150 stop) na 91,4 m (300 stop). 

V Severní Karolíně je převzat požadavek, že celková hmota 1. NP musí být umístěna do 

vzdálenosti maximálně 45,72 m (150 stop) od přístupové komunikace.  Ale tato vzdálenost lze 

prodloužit pouze na 60,96 m (200 stop), pokud je v objektu instalován hasící systém navržený dle 

NFPA 1.  Uvedené vzdálenosti se měří po nejpravděpodobnější trase vedení zásahu nebo jízdy 

požární technikou. 
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V Oregonu je také upraven požadavek na maximální vzdálenost celkové hmoty stavby od 

přístupové komunikace, ale oproti Severní Karolíně ho lze prodloužit na 76,2 m (250 stop). 

Maximální plocha rodinného domu pro požadovaný průtok vnějších hydrantů 3.785 l/min je 

snížena ze 464,5 m² na 334 m². Délka neprůjezdné přístupové komunikace, která musí být 

zakončena obratištěm, je prodloužena ze 45,72 m (150 stop) na 91,44 m (300 stop). 

Ve Virginii je snížen požadavek na šířku přístupové komunikace k rodinným domům z 6,096 

m (20 stop) na 5,486 m (18 stop), pokud je v objektu instalován automatický hasící systém 

navržený dle NFPA. 

Ostatní státy mají požadavky na přístupové komunikace a vnější odběrní místa shodná 

s požadavky NFPA 1. 
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2.6 Porovnání ČR a USA 

V této kapitole jsou porovnány legislativní požadavky, které jsou stanoveny v České republice 

s požadavky stanovenými ve Spojených státech amerických. 

2.6.1 Přístupové komunikace 

Požadavky na šířku přístupové komunikace jsou značně rozdílné, zatímco u nás je požadována 

minimální šířka 3,0 m, v USA požadují 6,1 m. V některých státech lze tuto hodnotu snížit až na 

4,9 m, ale pouze za podmínek, že tato přístupová komunikace vede k objektům pro bydlení a tyto 

objekty mají instalován obdobný systém, jako je u nás stabilní hasící zařízení (SHZ). Minimální 

výška vjezdů, průjezdů apod. je u nás i v USA stejná a to konkrétně 4,1 m. 

Požadavek na maximální vzdálenost přístupové komunikace od vstupu do objektu mají 

v USA také přísnější. U nás je dostačující příjezd 20 m od vstupu do objektu, v USA požadují 

příjezd vzdálen maximálně 15 m od vstupu do objektu.  

Maximální délka neprůjezdné komunikace, na jejímž konci ještě nemusí být umístěna plocha 

pro otáčení vozidel, je obdobná, v ČR 50 m a v USA přibližně 48 m. 

2.6.2 Zdroje požární vody 

V ČR i v USA jako hlavní zdroj požární vody slouží hydrantové systémy. Zatímco u nás je veliké 

množství podzemních hydrantů v USA se nacházejí převážně nadzemní hydranty. V ČR je 

stanovena přehledná tabulka, kde jsou uvedeny maximální vzdálenosti zdrojů požární vody od 

objektu a mezi sebou. V tabulce je také uveden minimální průměr potrubí, průtočná kapacita, 

popřípadě obsah požární nádrže. V USA jsou stanoveny pouze základní požadavky pro rodinné 

domy a požadavky pro jiné objekty je nutné dopočítat podle vzorců uvedených v NFPA 1142. 

V ČR mohou být zdroje požární vody umístěny do 9 m od přístupové komunikace. Oproti 

tomu v USA je tato vzdálenost maximálně 3,7 m (12 stop). 

V ČR i USA musí být trvale zajištěn volný přístup ke zdrojům požární vody. V ČR se u 

vnějšího odběrního místa doporučuje vytvořit volnou manipulační plochu o velikosti alespoň  

3 m². V USA je stanoveno, že okolo hydrantu musí zůstat volný manipulační prostor do 

vzdálenosti nejméně 914 mm (36 palců) a před každou připojovací armaturou větší než 64 mm 

(2,5 palce) musí být volný manipulační prostor do vzdálenosti nejméně 1.524 mm (60 palců). 
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Pokud budeme chtít porovnat požadavky pro rodinný dům o užitné ploše cca 150 – 450 m², 

tak v ČR by byl stanoven požadavek na vzdálenost hydrantu maximálně 150 m od řešeného 

objektu. Hydrant by měl být DN100 s průtočnou kapacitou 12 l/s, vzdálenost mezi dalšími 

hydranty by měla být do 300 m. 

U stejného rodinného domu v USA by měl být nejbližší hydrant vzdálen maximálně 122 m 

od objektu a vzdálenost mezi jednotlivými hydranty by měla být maximálně 152 m. Součet 

průtoků všech funkčních hydrantů do vzdálenosti 305 m od objektu by měl být nejméně 63 l/s. 

Pro větší přehlednost jsou tyto údaje uvedeny v tab.  7. 

tab.  7: Porovnání některých požadavků ČR a USA 

Legislativní požadavky ČR USA 

Přístupové komunikace 

min. šířka 3,0 6,1 

příjezd k objektu do vzdálenosti [m] 20,0 15,24 

vjezd – min. šířka [m] 3,5 6,1 

vjezd – min. výška [m] 4,1 4,1 

Obratiště – neprůjezdná komunikace [m] 50 45,72 

Vnější odběrní místa 

max. vzdálenost od RD 150 122 

max. vzdálenost mezi hydranty 300 152 

Min. tlak MPa 0,2 0,14 

Min. průtok l/s 12 (nejbližší hydrant) 
63 (všechny hydranty 
do 305 m od objektu) 
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2.7 Rozvoj automobilismu v ČR 

V ČR je k 31.12.2019 registrováno 8.152.259 ks vozidel všech kategorií. Z toho 5.989.538 ks 

osobních automobilů [12]. Při počtu obyvatel 10.693.939, ke dni 1.1.2020 [12], to znamená, že na 

jeden osobní automobil připadá 1,8 obyvatele. Oproti tomu v roce 1989 to bylo 4,29 obyvatele. 

Značná část objektů včetně infrastruktury pochází z doby kolem roku 1989 a před rokem 

1989, a v té době se s takovým nárůstem počtu osobních automobilů nepočítalo, tehdy platné 

předpisy byly navrženy dle tehdejších potřeb a nyní již nejsou vyhovující. Toto je také důvodem 

proč se zpřísňováním požadavků technických předpisů aktuální stav příliš nezlepšuje. Většina 

ustanovení totiž neplatí zpětně, a proto nelze požadovat u dříve postavených staveb splnění 

aktuálních předpisů. 

Další příčinou problému přeplněnosti silniční sítě a parkovišť je rozmanitost nynějšího 

vozového parku obyvatel České republiky a větší rozměry používaných vozidel oproti stavu před 

rokem 1989. 
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2.8 Velikost požárních vozidel 

Zásahové požární automobily v České republice musí splňovat požadavky stanovené v předpisech 

pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a dále vyhlášky č. 35/2007 Sb., 53/2010 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb. V těchto vyhláškách je stanoveno povinné vybavení 

zásahových automobilů, technické podmínky apod. Nejsou zde uvedeny maximální rozměry 

zásahového automobilu. Pro účely porovnání byly do tabulky vloženy maximální rozměry 

zásahových automobilů, které momentálně využívají hasičské záchranné sbory v ČR. Není zde 

uveden zásahový speciál Rosenbauer Panther 6x6, který je využíván na letišti. Tento zásahový 

automobil je širší (3,0 m) a nepředpokládá se jeho využití ve městě. 

Ve Spojených státech americkým je velikost zásahových vozidel upravena NFPA 1901. 

V tomto standardu jsou uvedeny požadavky na nová zásahová vozidla např. maximální rozměry 

vozidel, váhové limity apod.  

Maximální rozměry zásahových automobilů jsou uvedeny v tab.  8. 

tab.  8: Maximální velikost zásahových automobilů HZS 

Stát 
rozměry [mm] 

šířka výška délka 

ČR 2 550 4 000 12 000 

USA 2 590 4 100 14 630 

 

Z hodnot uvedených v tab.  8 je patrné, že šířka a výška požárních vozidel v České republice 

a ve Spojených státech amerických se liší velice málo. Patrnější rozdíl je pouze v délce vozidel. 

Přesto jsou v obou státech znatelné rozdíly v požadavcích na přístupové komunikace. 
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3 Analýza přístupových komunikací a vnějších 
odběrních míst ve vybrané lokalitě 

Tato kapitola se bude zabývat analýzou nástupních ploch, příjezdových komunikací a vnějších 

zdrojů požární vody ve vybrané lokalitě v Kolíně, Středočeský kraj. 

V případě nevyhovujících přístupových komunikací bude navržena vhodná úprava. 

V případě chybějících nástupních ploch, budou navrženy možnosti umístění nových nástupních 

ploch. Případné úpravy budou navrženy s ohledem na co nejmenší zásah do dané lokality a 

zachování co největšího počtu současných parkovacích stání. 

3.1 Vybraná lokalita 

Po domluvě s HZS Kolín bylo pro účely této diplomové práce vybráno sídliště v Kolíně mezi 

ulicemi Masarykova a U Nemocnice. Řešená lokalita a stanice HZS jsou vyznačeny v obr. 3. Toto 

sídliště bylo vytipováno jako problematické. Průjezd mezi bytovými domy má větší množství 

odboček a je značné riziko, že cesta může být blokována zaparkovanými automobily.  

 

obr. 3: Řešená lokalita 

 

V této lokalitě se nachází 18 bytových domů. Jeden objekt má 4 NP (3 vchody, 58 bytových 

jednotek), pět objektů má 6 NP (14 vchodů, 252 bytových jednotek), tři objekty mají 7 NP (14 

vchodů, 336 bytových jednotek) a devět objektů má 8 NP (30 vchodů, 720 bytových jednotek). 

Celkem se tedy na vybraném sídlišti nachází 61 vchodů, 1366 bytových jednotek. 
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Všechny bytové domy kromě jednoho mají požární výšku větší než 12 m a dle dnešních 

požadavků by u těchto objektů měly být umístěny nástupní plochy. Momentálně zde není umístěna 

žádná nástupní plocha.  

V této lokalitě se dále nachází dům dětí a mládeže Kolín, středisko respitní péče Volno, 

dětské centrum Rimava, centrum pro seniory Clementas, krajské ředitelství policie Středočeského 

kraje, centrální dětské hřiště, teplovodní předávací stanice se sídlem Divize Teplo a prodejnou 

instalatérských potřeb a dvě momentálně nevyužívané budovy, které dříve sloužily jako předávací 

stanice tepla v parní soustavě.  

V programu ARCHline 2013 byla dle katastrální mapy, mapy a osobní prohlídky zakreslena 

řešená lokalita, viz obr. 4. Ve výkresu jsou oranžově zakresleny objekty a vyšrafovány jsou objekty 

bytových domů, u kterých by měly být umístěny nástupní plochy. Dále je ve výkresu u bytových 

domů uvedena podlažnost a u ostatních budov je uveden název objektu. Zeleň byla zakreslena na 

základě osobní prohlídky, průměry korun stromů nemusí zcela odpovídat realitě.  

 

obr. 4: Situace 
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3.2 Požární technika HZS Kolín 

Jednotky požární ochrany v Kolíně mají k dispozici dva typy cisternových automobilových 

stříkaček (CAS20, CAS30). A automobilový žebřík AZ52. Parametry jednotlivých automobilů 

jsou uvedeny v tab.  9.  

tab.  9: Požární technika HZS Kolín 

Název 
techniky 

Šířka 
[m] 

Výška 
[m] 

Délka 
[m] 

Provozní 
hmotnost 

[t] 

Počet 
náprav 

Posádka 
Objem nádrže 
na vodu / pěnu 

[l] 

Max. 
výškový 

dosah [m] 

CAS 
20/4000/240 

S2T 
2,55 3,05 8,36 12,73 2 1+5 4.000/240 - 

CAS 
30/9000/540 

S3VH 
2,55 2,85 9,1 10,5 3 1+3 9.000/540 - 

AZ 52 S1Z 
IVECO 

MAGIRUS 
2,51) 3,88 12,0 22,45 3 1+2 - 52 

Poznámka: 1) max. šířka při vysunutí podpěr je 5 000 mm 

 

3.3 Vnější odběrní místa 

Město Kolín má stanoveny následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, 

umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:  

- hydrantová síť města Kolína, která je zpravována firmou Energie AG Kolín a.s. 

- řeka Labe 

- vodní nádrž Peklo 

- vodní nádrž Písák, Hradišťko I 

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen podle § 7, odst. 1, zák. č.133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s předpisy o požární ochraně, 

umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou 

použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost hydrantové sítě. 

Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen podle § 7, odst. 

1, zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zajistit volný příjezd 

pro mobilní požární techniku. Vlastník může prokazatelně převést tuto povinnost na další osobu 

(správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám. 
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V řešené lokalitě se nachází několik podzemních hydrantů, které ale nejsou kontrolovány a 

správce negarantuje jejich funkčnost. Po konzultaci s HZS Kolín bylo zjištěno, že nejbližší 

použitelný zdroj požární vody se nachází v ulici Na Magistrále, viz obr. 5. Jedná se o nadzemní 

požární hydrant, který je umístěn na vodovodní síti s pitnou vodou a je ve vzdálenosti cca 450 až 

750 m od jednotlivých bytových domů. Parametry hydrantu jsou uvedeny v  tab.  10. 

tab.  10: Parametry vnějšího odběrního místa 

DN 100 mm 

průtok 29 l/s 

statický tlak 0,41 MPa 

napájení pitná voda 

poslední revize 2007 

 

Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, se mají provádět pravidelné kontroly 

nejméně jednou za rok. Tyto kontroly by měl zajistit vlastník požárně bezpečnostních zařízení. 

Pokud požárně bezpečností zařízení má rozdílného vlastníka a správce, tak záleží na smluvních 

podmínkách mezi oběma stranami. Za porušení tohoto předpisu může HZS kraje při výkonu 

státního požárního dozoru uložit pokutu dle §76 zákona č. 133/1985 Sb. [4], do výše 500.000,-Kč. 

 

obr. 5: Umístění vnějšího odběrního místa 
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Dle ČSN 73 0873 [9] by mělo být vnější odběrní místo (požární hydrant) umístěné do 

vzdálenosti nejvýše 200 m od objektu bytového domu. Jelikož se v této lokalitě nenachází funkční 

hydranty, bylo navrženo přibližné umístění dvou nových nadzemních hydrantů H1 a H2. 

Konkrétní umístění těchto dvou hydrantů by bylo nutné konzultovat s majitelem/správcem 

vodovodní sítě. A dále by bylo vhodné zprovoznit stávající nefunkční podzemní hydrant H3. 

Pokud by nebylo možné tento zdroj požární vody zprovoznit, bylo by nutné v této části sídliště 

umístěn ještě jedno nové vnější odběrní místo požární vody. Z hlediska použitelnosti pro HZS jsou 

vhodnější nadzemní hydranty. Jednotlivé hydranty jsou červeně zakresleny a označeny v obr. 6. 

Tato tři vnější odběrní místa jsou naprosté minimum zdrojů požární vody, které by dokázali pokrýt 

celou řešenou lokalitu. 

 

obr. 6: Umístění nových vnějších odběrních míst 
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3.4 Analýza možnosti příjezdu požární techniky k objektům 

Do situačního výkresu byly zakresleny vnější odběrní místa a odstavná stání pro osobní 

automobily viz obr. 7. Tento zákres proběhl na základě osobní prohlídky a odpovídá skutečnosti 

k datu 5.12.2020. V řešené lokalitě se nachází podzemní hydranty, které jsou ve výkresu označeny 

červeně, odstavná stání jsou označena modře. Ve výkresu jsou rozlišena podélná, kolmá a šikmá 

parkovací stání pomocí typů šraf viz obr. 8. 

 

obr. 7: Situace – parkovací stání 

 

obr. 8: Legenda šraf – parkovací stání 

3.4.1 Nástupní plochy 

Ke všem bytovým domům, které mají požární výšku větší než 12 m, byly navrženy nástupní plochy 

o rozměrech 4 x 15 m. Ve všech případech je nástupní plocha umístěna na vozovce. U bytových 

domů se dvěma vchody byla navržena jedna nástupní plocha. A u bytových domů se šesti vchody 

byly navrženy dvě nástupní plochy, jedna u druhého vchodu a druhá u pátého vchodu. Tato 

varianta je nejúspornější z hlediska rušení parkovacích stání. Všechny nástupní plochy jsou 

situovány tak, aby byl v každém podlaží umožněn zásah z výsuvného automobilového žebříku. 
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3.4.2 Vlečné křivky (plochy) 

V České republice se problematikou vlečných křivek zabývají technické podmínky TP 171Vlečné 

křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací z roku 2004 (s 

účinností od 1. ledna 2005) [13].  

Vozidlo, které jede přímým směrem potřebuje pro svůj průjezd stejnou šířku vozovky, jako 

je šířka samotného vozidla. Pokud však vozidlo odbočuje, tak se potřebná šířka komunikace 

zvětšuje. Automobil při průjezdu vytváří křivku, po které se pohybují přední/zadní kola. Zadní 

kola se pohybují po křivce blíže k vnitřní straně oblouku, čímž vzniká charakteristické rozšíření 

plochy při průjezdu obloukem. Tato plocha se nazývá vlečná křivka. Šířku vlečné křivky ovlivňuje 

poloměr směrového oblouku, středový úhel a konfigurace podvozku. 

Vlečná křivka je plocha ohraničená obalovými křivkami, které vyplývají z vnějšího obrysu 

vozidla a polohy náprav. Jejich tvar závisí také na chování řidičů. Znalost vlečných křivek vozidel 

umožňuje provést hospodárný návrh přístupových komunikací a parkovacích stání.  

Při řešení problematiky průjezdů lze uvažovat dva různé způsoby jízdy. V prvním způsobu 

natáčení volantu probíhá za jízdy. Křivky se spojí hladce a nevniká na nich zlom. Vnější poloměry 

odpovídají poloměrům zatáčení vozidla. Vozidlo jede plynule. V druhém způsobu se uvažuje 

s natočením volantu stojícího vozidla nebo vozidla, které jede velice pomalu a až po natočení 

volantu se vozidlo rozjede. Při tomto způsobu jízdy se dosahuje maximálního úhlu řízení a v křivce 

dochází ke zlomu. 

Při dimenzování pozemních komunikací by se mělo vycházet z prvního způsobu jízdy. Ale 

jelikož tato diplomová práce se zabývá průjezdy ve stávající zástavbě a jeden z požadavků je co 

nejvíce omezit rušení parkovacích stání pro osobní automobily, tak se v této práci využívá druhý 

způsob jízdy. 

Ve Spojených státech amerických se při navrhování minimálních poloměrů při směrovém 

řešení vychází z AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials). 

 

obr. 9: Vlečná křivka (plocha) AZ52 
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3.4.3 AutoTURN 8.2 

AutoTURN 8.2. je software, který umožňuje analýzu průjezdu dopravních prostředků. Tento 

software umožňuje vyhodnocovat pohyb vozidel na pozemních komunikacích a analyzovat a 

simulovat vlečné křivky vozidel. Pomocí nástrojů pro tvorbu a vykreslení vlečných křivek vozidla 

lze simulovat pohyb vozidel ve stísněných prostorech. 

V tomto programu byl namodelován zásahový automobil AZ52, který je největší 

z dostupných automobilů a předpokládá se tedy, že pokud bude schopen k objektu dojet, tak 

ostatní automobily se k objektu také dostanou. Parametry tohoto zásahového automobilu jsou 

uvedeny v tab.  11. Vlečná křivka (plocha) je na obr. 9. 

tab.  11: Parametry AZ52 

Délka [mm] 12 000 

Výška [mm] 3 880 

Šířka [mm] 2 500 

Maximální hmotnost [kg] 26 000 

Rozchod kol [mm] 2 500 

Rozvor kol [mm] 6 400 

Rozteč zadních náprav [mm] 1 472 

Zadní přesah [mm] 3 737 

Doba otáčení mezi plnými rejdy [s]  4 

Minimální poloměr kružnice zatáčení [mm] 12 000 

 

Namodelovaným zásahovým vozidlem byly postupně projížděny jednotlivé přístupové 

komunikace k bytovým domům. Všechna místa, kde by při průjezdu mohlo dojít ke kolizi, byla 

postupně řešena a byl vytvořen návrh na jejich úpravu. Ve většině případů se jednalo o nevhodně 

zaparkované osobní automobily.  

Postupně budou vkládány výřezy z řešené lokality, kde bude vždy na jednom obrázku vidět 

původní stav a na druhém budou vidět vlečné křivky zásahového vozidla AZ52, které jsou 

zobrazeny zeleně. V některých místech je světle modrým obrysem zobrazeno samotné zásahové 

vozidlo. Parkovací stání, která brání v průjezdu a je navrženo jejich zrušení jsou označeny růžově. 

Navržené nástupní plochy jsou zakresleny červeně a jsou označeny N1 – N23. 
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3.5 Rozdělení řešené lokality 

Pro větší přehlednost byla řešená lokalita rozdělena na pět výřezů dle Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů..  

 

obr. 10: Rozdělení řešené lokality 
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3.5.1 Výřez č. 1 

Na obr. 11 je v levé horní části obratiště, které ale není označeno značkou zákazu stání a parkují 

tam osobní automobily. Aby toto obratiště bylo použitelné, mělo by být označeno příslušnou 

značkou – B29 (zákaz stání). V této části je nově navrženo pět nástupních ploch N1 – N5. Na dvou 

místech zásahový automobil vyjede mimo komunikaci, v těchto místech se nachází zeleň. V této 

části je v navrhovaném stavu zrušeno cca 22 parkovacích stání.  

 

obr. 11: Výřez 1: (a) původní stav; (b) navrhovaný stav 
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3.5.2 Výřez č. 2 

V této části (obr. 12) nastává stejný problém jako u předchozí části, v levé horní části je obratiště, 

které ale není označeno značkou zákazu stání a parkují tam osobní automobily. Aby toto obratiště 

bylo také použitelné, mělo by být označeno příslušnou značkou – B29 (zákaz stání). V této části 

jsou nově navrženy čtyři nástupní plochy N6 – N9. Nástupní plocha N8 je ve vzdálenosti přibližně 

35 m od bytového domu a požární výška bytového domu je přibližně 13 m, což je v dosahu 

výškové techniky AZ52 a nástupní plocha může být umístěna na komunikaci. V této části je 

v navrhovaném stavu zrušeno cca 25 parkovacích stání. 

 

obr. 12: Výřez 2: (a) původní stav; (b) navrhovaný stav 

 

 

 



 

32 

 

3.5.3 Výřez č. 3 

V této části (obr. 13) jsou nově navrženy čtyři nástupní plochy N10 – N13. V navrhovaném stavu 

je zrušeno cca 18 parkovacích stání. 

 

obr. 13: Výřez 3: (a) původní stav; (b) navrhovaný stav 
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3.5.4 Výřez č. 4 

V této části (obr. 14) je nově navrženo šest nástupních ploch N14 – N19. Aby mohla být 

vybudována nástupní plocha N15, je zde navrženo prodloužení komunikace, popřípadě pojízdný 

chodník. V jednom místě zásahový automobil vyjede mimo komunikaci, v tomto místě se nachází 

chodník. V navrhovaném stavu je zrušeno cca 37 parkovacích stání. 

 

obr. 14: Výřez 4: (a) původní stav; (b) navrhovaný stav 
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3.5.5 Výřez č. 5 

V této části (obr. 15Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) jsou nově navrženy čtyři nástupní plochy 

N20 – N23. Aby mohla být vybudována nástupní plocha N21, je zde navrženo prodloužení 

komunikace případně pojízdný chodník. V levé i pravé části výřezu vyjede zásahový automobil 

mimo komunikaci, v těchto místech se nacházejí dopravní značky (v obr. 15 jsou označeny 

červenými kroužky) a mohl by nastat problém s průjezdem, značky by bylo vhodné posunout 

mimo vlečné křivky. V navrhovaném stavu je zrušeno cca 40 parkovacích stání. 

 

obr. 15: Výřez 5: (a) původní stav; (b) navrhovaný stav 
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3.6 Shrnutí 

V řešené lokalitě nastává mnoho kolizí se zaparkovanými automobily. Pokud by bylo možné zrušit 

zmíněná parkovací stání byl by průjezd jednotek požární ochrany téměř bez problémů. Návrh celé 

lokality je na obr. 16. Červeně jsou označeny nástupní plochy a vnější zdroje požární vody, růžově 

parkovací stání, která by bylo vhodné zrušit. Nově je navrženo 23 nástupních ploch, 3 vnější 

odběrní místa, je zrušeno přibližně 142 parkovacích stání a jsou posunuty 2 dopravní značky 

Místa na komunikaci, která nejsou určena k parkování, by měla být označena podélným 

značením přímo na komunikaci. Všechny nástupní plochy by měly být označeny také podélným 

značením na komunikaci a dále dopravní značkou B 29 (Zákaz stání) s dodatkovou tabulkou 

„Nástupní plocha pro požární techniku". Blokování nástupní plochy je bráno jako přestupek dle 

§78 zákona č. 133/1985 Sb. [4] a HZS kraje ve spolupráci s Policií ČR může uložit pokutu do výše 

25.000,-Kč. 

 

obr. 16: Kompletní návrh lokality 

 

V řešené lokalitě se nenachází vnější zdroj požární vody, který by byl použitelný. Pro rychlý 

a účinný zásah jednotek požární ochrany by bylo vhodné, aby majitel/správce vodovodu prováděl 

požadované kontroly odběrních míst a garantoval funkčnost zdrojů požární vody, které se v dané 

lokalitě nachází. Pro řešenou lokalitu by byly dostatečná tři odběrní místa, rozmístěná přibližně 

dle obr. 16.  
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Momentálně se nejbližší použitelný zdroj požární vody nachází přibližně 450 – 750 m od 

dané lokality, dle ČSN 73 0873 [9], by tato vzdálenost měla být maximálně 200 m. Za neudržování 

zdrojů požární vody v adekvátní stavu může HZS kraje podle §76 zákona č. 133/1985 Sb. [4], 

uložit pokutu do výše 500.000,-Kč.  

Vzhledem ke zrušení značného množství parkovacích stání (cca 142 stání), by bylo nutné 

tato místa nějakým způsobem nahradit. Jako nejvhodnější možnost se nabízí vybudování 

parkovacího domu, popřípadě parkovací plochy v lokalitách označených na obr. 17. 

 

obr. 17: Návrhová lokalita – parkování 

Tyto plochy se dle platného územního plánu Kolín, ve znění pozdějších změn [14], nachází 

ve funkční ploše SO2 – Smíšené městské území viz obr. 18. V této ploše je přípustné odstavování 

vozidel a vybudování patrové hromadné garáže případně podzemní garáže. Maximální výška 

stavby může být 4 nadzemní podlaží. Problém by mohl nastat při odkupu pozemku, jelikož 

pozemek č.1 má 10 majitelů a pozemek č.2 má dokonce 11 majitelů. 

 

obr. 18: Výřez z platného územního plánu Kolín 
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4 Závěr 
V první části této práce byly shrnuty a porovnány legislativní požadavky České republiky a 

Spojených států amerických na přístupové komunikace, nástupní plochy a vnější odběrní místa.  

Druhá část této práce je zaměřena na zhodnocení přístupových komunikací, nástupních 

ploch a vnějších odběrních míst ve vybrané lokalitě.  

Pomocí programu ARCHline 2013, AutoCAD 2020 a AutoTURN 8.2 byly modelovány 

průjezdy požární technikou. Z modelací je patrné, že značné množství zaparkovaných osobních 

automobilů znemožňuje průjezd jednotek požární ochrany. Pokud jednotka požární ochrany 

nebude schopna dojet k místu zásahu, popřípadě bude zpožděna komplikovaným průjezdem, může 

to mít fatální následky na životech i majetku. 

V dané lokalitě se nenacházeli požadované nástupní plochy, tudíž bylo nově navrženo 23 

nástupních ploch. Nástupní plochy byly umístěny tak, aby byly z hlediska požárního zásahu 

použitelné, ale zároveň, aby jejich pořizovací náklady byly co nejnižší. Jedním z důležitých 

faktorů, aby nástupní plochy zůstali plně funkční, je udržování zeleně před bytovými domy.  

Bylo zjištěno, že vnější odběrní místa, která se v dané lokalitě nachází, nejsou kontrolována 

a správce negarantuje jejich funkčnost. Nejbližší zdroj požární vody, u kterého správce garantuje 

funkčnost je nadzemní požární hydrant ve vzdálenosti přibližně 450 – 750 m od jednotlivých 

bytových domů. A i když se mají kontroly vnějších odběrních míst provádět minimálně jednou za 

rok, tak tento hydrant, i když správce garantuje funkčnost, byl naposledy kontrolován v roce 2007.  

Nefunkčnost zdrojů požární vody, popřípadě jejich chybějící označení, může velice ztížit 

požární zásah a opět je to věc, která může mít fatální následky. 

Během konzultací s HZS Kolín bylo zjištěno, že v průběhu let značné množství nástupních 

ploch z nevědomosti zaniklo nebo bylo znehodnoceno. Před mnohými bytovými domy kdysi byly 

umístěny nástupní plochy, často ve formě pojízdných chodníků. Bohužel po četných opravách 

chodníků a komunikací tyto nástupní plochy nebyly znovu označeny a zanikly. V celém Kolíně 

(rozloha cca 35 km², počet obyvatel cca 32 tis.)  se momentálně nachází pouze 5 nástupních ploch.  

V České republice máme celkem přísné požadavky na vzdálenosti zdrojů požární vody od 

řešených objektů a máme tedy hustou síť hydrantů (převážně podzemních). Bohužel při bližším 

zjišťování, se ukazuje, že velice často chybí označení podzemních hydrantů, které jsou pak pro 

jednotky požární ochrany špatně dohledatelné. Variantou je pak spolehnout se pouze na 

elektronické zanesení hydrantů do speciální aplikace s mapou spádového území JPO. Tyto 

aplikace jsou zatím dostupné jen v některých městech, například v Kolíně funguje takzvaný 

Systém Florian. Jedná se o mapový podklad, do kterého jsou zaneseny funkční zdroje požární 

vody, u všech těchto zdrojů jsou dále uvedeny souřadnice, jmenovitá světlost potrubí (DN), 

průtočná kapacita, statický tlak a datum poslední revize. Bylo zjištěno, že velice málo vnějších 

odběrních míst splňuje předepsané každoroční kontroly (tedy alespoň na území Kolína). Proto by 

bylo dobré se zaměřit na nápravu. 
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