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Anotace 

HÁJKOVÁ, K. Průjezdnost hlavního města Prahy pro mobilní požární techniku. 

Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava. 2013 58 s. 

Diplomová práce řeší problematiku průjezdnosti hlavního města Prahy pro mobilní 

požární techniku zejména se zaměřením na staré město a sídliště. Popisuje metody možného 

zlepšení průjezdnosti na základě inteligentních křižovatek a vyžádání preference. Zhodnocuje 

možnosti sledování objektů a vozidel a přesnost jednotlivých metod. Na základě posouzení 

různých metod navrhuje způsob pro evidenci obtížně průjezdných míst, která by sloužila jako 

informační podpora prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska 

výjezdovým hasičům a pomáhala veliteli při určování nejvhodnější trasy. 

 

klíčová slova: průjezdnost, mobilní požární technika, preference, podpora 

 

HÁJKOVÁ, K. Traffic flow in the city of Prague for mobile fire equipment. Thesis, 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava. 2013 58 p. 

This thesis addresses the issue of the traffic flow in the city of Prague for mobile fire 

equipment with a particular focus on the old town and the estate. Describes methods for 

improvement based on intelligent traffic flow intersections and requesting preference. 

Evaluates options to track objects and vehicles and accuracy of these methods. Based on the 

assessment of different methods provides a way for recording places difficult to drive 

through, which would serve as an information support for the Regional Operational and 

Information Centre and firefighters helping the commander to determine the best route. 

 

keywords: traffic flow, mobile fire equipment, preferences, support 
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Úvod 

Průjezdnost hlavního města Prahy pro mobilní požární techniku je obecně velmi 

problematická. V posledních letech došlo k výraznému nárůstu dopravy. V místech, kde se 

dříve dalo projet bez omezení, se dnes tvoří dlouhé kolony. Ty nevznikají pouze v centru 

města, ale i na jeho okrajích, na důležitých příjezdových komunikacích, které zajišťují spojení 

okolních měst a vesnic s Prahou. Jsou způsobeny zejména migrací lidí za prací na území 

hlavního města. V něm tak dochází častěji k zácpám v průběhu celého roku, během celého 

dne tím, že kapacita některých křižovatek nedovolí průjezdu více vozidel. Zácpy jsou 

tak častější, větší a déletrvající. 

V samotném historickém centru Prahy je problém s průjezdností způsoben zejména 

úzkými uličkami, které v době svého vzniku s jinou než koňskou dopravou nepočítaly. 

Dalšími problematickými místy bývají hustě zastavěné lokality - zejména sídliště, 

která vznikala v druhé polovině minulého století. Již v době svého vzniku měla tato sídliště 

poddimenzovaná parkoviště. Kvůli nedostatku parkovacích míst neukáznění řidiči často 

parkují na místech, která k tomu nejsou určená. Během zásahů ve večerních a nočních 

hodinách, kdy jsou většinou již všichni zpátky z práce ve svých domovech, se tak hasiči 

potýkají s velmi komplikovanou situací a se složitým průjezdem k místu zásahu. Spousta 

z těchto řidičů si zřejmě asi ani neuvědomuje, že jejich bezohledné jednání, může mít tragické 

následky. 

Cílem práce je posouzení průjezdnosti hlavního města Prahy pro mobilní požární 

techniku se zaměřením na průjezdnost starého města a sídlišť, která je nejproblematičtější.  

Má poukázat na kritická místa a nabídnout možnosti zlepšení průjezdnosti pomocí 

technických zařízení, změny parametrů mobilní techniky a zlepšení informovanosti řidičů. 

Zároveň bude v práci vytvořen návrh informační podpory pro evidenci obtížně průjezdných 

míst, který by byl využitelný pro zlepšení dopravy jednotek požární ochrany na místo zásahu. 
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Rešerše 

ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 133 ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1985, částka 34, 70 s. 

Základní právní předpis o požární ochraně, na nějž navazuje řada dalších předpisů. 

Zákon se skládá z osmi částí, v nichž jsou popsány jednotlivé aspekty požární ochrany. 

Z hlediska této práce byl použit ve vztahu k povinnostem právnických a podnikajících 

fyzických osob vytvářet podmínky pro hašení požárů. 

 

ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 361 ze dne 14. prosince 2000 o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 

2000, částka 98, 186 s.  

Zákon zbavuje povinnosti řidiče vozidel s právem přednostní jízdy dodržovat některá 

ustanovení tohoto zákona platná pro ostatní řidiče. Zároveň určuje povinnosti účastníkům 

silničního provozu ve vztahu k vozidlům s právem přednostní jízdy. 

 

ELTODO: Dopravní systémy. [online]. [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: 

www.eltodo.cz/produkty-a-sluzby/vyrobni-program/02-opticom.pdf 

Firma ELTODO se zabývá řešením řízení a regulace dopravy. Na jejich stránkách 

jsem našla řešení pro dálniční, silniční a městské komunikace, tunely, letiště a heliporty, 

parkovací domy a parkoviště. Mimo jiné jsem na jejich stránkách nalezla i systém Opticom, 

který jsem předtím viděla je na stránkách GLOBAL TRAFFIC TEGNOLOGIES. Je zde 

popsáno, jaké možnosti systém Opticom přináší, určuje cílovou skupinu uživatelů. 

 

Herman elektronika: Sledování polohy vozidel. [online]. [cit. 2013-10-25]. Dostupné 

z: www.herman.cz/produkty/vybava/pozice 

Zajímavá stránka firmy Herman elektronika, na které jsou vysvětleny principy 

sledování vozidel, obecné vlastnosti GPS modulů a dva typy jednotek pro sledování polohy 

vozidel. 

http://www.eltodo.cz/produkty-a-sluzby/vyrobni-program/02-opticom.pdf
http://www.herman.cz/produkty/vybava/pozice
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1 Historie rozvoje dopravy na území hlavního města Prahy 

Jádro aglomerace začalo vznikat v 8. - 10. století na levém břehu Vltavy. Nejstarší 

části opevnění na Malé Straně jsou datovány na 9. století, což dokazuje, že struktura města se 

vyvíjela po staletí. Pravý břeh začal být osidlován zpozvolna již v 10. století. Vznikalo zde 

rozsáhlé tržiště, Týnský dvůr, Juditin most a hlavně byly postaveny hradby Starého Města. 

Kromě tohoto základu - Malá Strana, Staré Město a Pražský hrad - se na území dnešního 

centra hlavního města rozkládaly i další osady jako například Nebovidy, Újezd, Obora, 

Podskalí, Opatovice a Poříčí. [12] 

Nejstarším způsobem dopravy po Praze byla nosítka. Výjimečně byly pro dopravu 

osob používány formanské vozy, které jinak vozily náklady. Ještě v 19. století byli v Praze 

pouliční nosítkáři, ale po zavedení drožek a fiakrů jich rychle ubývalo. Prvním prostředkem 

městské hromadné dopravy byl vůz tažený párem koní pro více cestujících, který jezdil ve 

stanoveném čase a po stanovené trase. Vůz měl šest řad lavic s uličkou uprostřed a 

nastupovalo se do něj zezadu. Později byly tyto vozy nahrazeny koňskou dráhou. Ta už 

jezdila po kolejích. Poprvé vyjely koněspřežné tramvaje 23. září 1875 a to celkem 8 vozů. 

[12] 

Na konci 19. století, v období tzv. průmyslové revoluce, začal rozvoj motorových 

vozidel. V České republice stály u zrodu automobilismu tři podniky - Laurin & Klement, 

Praga a Kopřivnická Tatra. V průběhu 20. století pak došlo k rozmachu automobilismu, jak je 

patrné z tabulky 1. Výraznější problémy se objevily již ve 30. letech minulého století. [12] 

Přes veškeré snahy o přestavby a údržby stávajících komunikací bylo zřejmé, že jejich 

kapacita je pro požadavky stále expandující dopravy naprosto nedostatečná. Vzniklo několik 

koncepcí, které měli za úkol odlehčit dopravě v centru města a zjednodušit jeho průjezdnost. 

Navzdory všem přijatým opatřením i tak neodpovídá stav současné komunikační sítě 

vysokému nárůstu počtu automobilů a dosahovaným intenzitám automobilové dopravy. 

Přetížení komunikací se však již neprojevuje, jako v historii, pouze na klíčových úrovňových 

křižovatkách v době dopravní špičky, ale v dnešní době už má plošný charakter. Dochází stále 

častěji k dopravní kongescím (dopravním zácpám) v oblasti rozšířeného celoměstského centra 

a navazujících kompaktních částech města, stírají se rozdíly mezi zatížením v dopravní špičce 

a mimo ni, prodlužuje se doba, kdy jsou během dne vyčerpány kapacity klíčových křižovatek. 

[12] 
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Tabulka 1 Stupně motorizace a automobilizace 

Rok 

Stupeň motorizace Stupeň automobilizace 

vozidel na 1000 

obyvatel 

obyvatel na 1 

vozidlo 

osobních aut na 

1000 obyvatel 

obyvatel na 1 osobní 

automobil 

1961 92 10,8 45 22,4 

1971 188 5,3 123 8,1 

1981 310 3,2 241 4,2 

1990 353 2,8 276 3,6 

2000 632 1,6 525 1,9 

2010 739 1,4 557 1,8 

2011 765 1,3 582 1,7 

2012 970 1,0 764 1,3 

 

Současný stav na území hl. m. Prahy 

∙ Rozloha: 496 km
2
 (0,6% rozlohy ČR)

 

∙ Minimální nadmořská výška (m n. m.): 177
 

∙ Maximální nadmořská výška (m n. m.): 399
 

∙ Počet správních obvodů: 22
 

∙ Počet městských částí: 57
 

∙ Počet obyvatel (k 31. 12. 2012): 1 246 780 (11,8% obyvatelstva ČR) 

∙ Počet obyvatel dojíždějících za prací nebo studiem (v roce 2011): 217 686  

∙ Hustota zalidnění: 2 601,2 obyvatel/km
2
 

∙ Počet městských obvodů: 10 

∙ Celková délka komunikační sítě (k 31. 12. 2012): 3 966 km 

- z toho: dálnice 10km 

     ostatní rychlostní komunikace 98 km 

∙ Stupeň motorizace (k 31. 12. 2012): 970 (počet vozidel na 1000 obyvatel) 

∙ Stupeň automobilizace (k 31. 12. 2012): 764 (počet osobních automobilů na 1000 

obyvatel) 

∙ Počet světelných signalizačních zařízení (k 31. 12. 2012): 612 

∙ Dopravní výkony automobilové dopravy na celé komunikační síti (k 31. 12. 2012): 

 - za průměrný pracovní den: 21,8 mil. vozokm 

 - za rok: 7,2 mld. vozokm 

∙ Počet evidovaných dopravních nehod (k 31. 12. 2012): 17 795 [13] 
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2 Legislativa 

Úspěšnost zásahu - záchrana života a minimalizace škod na zdraví, majetku a životním 

prostředí, je do jisté míry závislá i na čase, za které se jednotky požární ochrany jsou schopny 

na místo zásahu dostavit. 

2.1 Doprava a ustavení 

 Dopravu a ustavení techniky Hasičský záchranný sbor (HZS) ČR řeší zákon 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, kde v § 5 písm. b) je 

zakotvena povinnost právnických a podnikajících fyzických osob vytvářet podmínky pro 

hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace 

a nástupní plochy pro požární techniku. Při porušení těchto povinností má Hasičský 

záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru dle § 76 bod 2 oprávnění udělit 

právnické, nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. [1] 

Bezpečná doprava na místo zásahu je řešena i v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v § 41. 

V tomto paragrafu jsou řidiči vozidel, které při plnění úkolů souvisejících s výkonem 

zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného 

o zvláštní zvukové výstražné znamení, zproštěni povinnosti dodržovat některá ustanovení 

tohoto zákona platná pro ostatní řidiče. Přes to je však povinen dbát potřebné opatrnosti, tak 

aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Řidiči ostatních vozidel musí 

vozidlům s právem přednostní jízdy umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a pokud je to nutné, 

musí vozidla zastavit na takovém místě, aby nepřekážela. [2] 

Pokud se na dálnici a rychlostní silnici o dvou a více jízdních vytvoří kolona stojících 

vozidel, jsou řidiči před zastavením vozidla vytvořit mezi s sebou jeden průjezdný jízdní pruh 

široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy. Řidičům ostatních 

vozidel je vjezd a jízda v tomto pruhu zakázaná. To neplatí pro vozidla vlastníka pozemní 

komunikace a vozidla technické pomoci. [2] 

Zákon pamatuje i na chodce. Ti nesmějí vstupovat na přechod pro chodce, nebo na 

vozovku, pokud přijíždějí vozidla s právem přednostní jízdy. Pokud už se na přechodu pro 

chodce, nebo na vozovce nachází, musí neprodleně uvolnit tento prostor pro projetí vozidel 

s právem přednostní jízdy. [2] 
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Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb určuje, že 

stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky 

požární ochrany mimo jiné i na přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární 

techniku stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1. 

Norma ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty určuje stavby, u 

kterých nemusí být nástupní plochy zřízeny. U ostatních objektů určuje přesné parametry, 

které nástupní plochy musí splňovat. Například, že musí navazovat na přístupové komunikace 

a mít šířku nejméně 3,5 m. Musí být situována podél, nebo kolmo k nejdelší straně průčelí 

tak, aby byl v každém podlaží umožněn zásah z výsuvného automobilového žebříku nebo 

z požární plošiny a to nejméně na 50 % plochy přiléhajícího průčelí každého požárního úseku. 

Nástupní plochu je možné zatravnit, nebo jiným způsobem upravit její povrch, jestliže bude 

zajištěna její funkce a bude trvalým způsobem vyznačena její šířka a umístění. Může se využít 

i k jiným vhodným účelům, které nebudou bránit příjezdu požárních vozidel a protipožárnímu 

zásahu (např. chodník pro pěší, obslužná komunikace, manipulační plochy). Nesmí se však 

navrhnout její využití pro parkování nebo odstavení vozidel. 

Norma ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty určuje stavby, u 

kterých nemusí být nástupní plochy zřízeny. U ostatních staveb určuje, co musí nástupní 

plochy splňovat. A podobně jako norma pro nevýrobní objekty povoluje i úpravu povrchu 

nástupní plochy, případně její další využití, který neomezí příjezd požárních vozidel a 

protipožární zásah. 

Stanovení podmínek požární bezpečnosti u právnických a fyzických osob je řešena ve 

vyhlášce č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Stanovuje způsob vytváření podmínek pro 

hašení požárů a pro záchranné práce. Určuje, že k provedení rychlého a účinného zásahu 

zajišťují právnické a podnikající fyzické osoby mimo jiné, aby byly dodrženy trvale volné 

průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro 

požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů. Nástupní plochy musí být 

řádně označeny a musí být umožněno jejich použití.  
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2.2 Navrhování komunikací 

Pozemní komunikace je podle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení 

nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. 

Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie: 

a) dálnice 

b) silnice 

c) místní komunikace 

d) účelová komunikace 

 

Silnice se podle svého určení a dopravního významu dělí na: 

- rychlostní silnice 

- silnice I. třídy 

- silnice II. třídy 

- silnice III. třídy 

 

Podle charakteru se silniční komunikace dělí na: 

- silnice s neomezeným přístupem (kategorie „S“) 

- rychlostní silnice a dálnice s omezeným přístupem (kategorie „R“ a „D“) 

Z kategorie „R“ a „D“ je vyloučena nemotorová doprava a doprava motorovými 

vozidly a jízdními soupravami, které mají nejvyšší povolenou rychlost stanovenou zákonem 

č. 361/2000 Sb. 

Veškeré silnice jsou navrhovány podle ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic, která 

byla aktualizována v říjnu 2004. Návrhové kategorie směrově rozdělených silnic a dálnic jsou 

v tabulce 2, dvoupruhových v tabulce 3 a jednopruhových v tabulce 4. Čtyřpruhová směrově 

rozdělená silnice a dálnice je znázorněna na obrázku 1. Šestipruhová směrově rozdělená 

silnice a dálnice je znázorněna na obrázku 2. Obrázek 3 znázorňuje dvoupruhovou silnici a 

obrázek 4 jednopruhovou silnici. 
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2.2.1 Návrhové kategorie směrově rozdělených silnic a dálnic 

Tabulka 2 Směrově rozdělené silnice a dálnice [3] 

Návrhová kategorie Šířka v m 

písmenný 

znak 

b 

[m] 

návrhová 

rychlost 

[km/h] 

a1/a2 v1 v2 c d
*) 

e b1, b2 

S 20,75 90; 80; 70 3,25/3,25 0,25 0,25 2,25 1,25
**)

 0,50 
****)

 

S 24,5
***) 

100; 80; 70 3,50/3,50 0,25 0,50 2,50 3,00 0,50 11,25 

R 25,5
***)

 120; 100; 80 3,75/3,75 0,25 0,50 2,50 3,00 0,50 11,75 

D a R 27,5 120; 100; 80 3,75/3,75 0,25 0,75 3,00 3,50 0,50 12,50 

D a R 33,5
***) 

120; 100; 80 3,75/3,50 0,25 0,75 2,50 3,50 0,50 15,50 
*)

 V odůvodněných případech lze navrhnout rozšíření o násobek 0,5 m. 

**)
 V ose středního dělícího pásu se umístí betonové svodidlo, nebo jiný záchytný systém. 

***)
 Jestliže je třeba z kapacitních důvodů navrhnout šesti či vícepruhovou D, R, nebo S, 

navrhuje se třetí, popř. další pruh u středního dělicího pásu v šířce 3,50 m. Zvýšení kapacity D 

a R 27,5 se zajistí přestavbou na D a R 33,5 

****)
 Dílčí volné šířky b1, b2 závisí na druhu navrženého svodidla. 

Obrázek 1 Čtyřpruhová směrově rozdělená silnice a dálnice [3] 

 

 

 

Obrázek 2 Šestipruhová směrově rozdělená silnice a dálnice [3] 
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2.2.2 Návrhové kategorie dvoupruhových silnic 

Tabulka 3 Dvoupruhové silnice [3] 

Návrhová kategorie Šířka v m 

písmenný 

znak 

b 

[m] 

návrhová rychlost 

[km/h] 
a

*)
 v c e 

S 6,5
**)

 60; 50 2,75 0,00 0,00 0,50 

S 7,5 70; 60; 50 3,00 0,25 0,00 0,50 

S 9,5 80; 70; 60 3,50 0,25 0,50 0,50 

S 11,5 90; 80; 70 3,50 0,25 1,50 0,50 
*)

 Základní hodnota bez rozšíření ve směrovém oblouku. 

**)
 Navrhuje se při i ntenzitě silničního provozu do 1000 voz/24 h. 

 

 
Obrázek 3 Dvoupruhové silnice [3] 

 

2.2.3 Návrhové kategorie jednopruhových silnic 

Tabulka 4 Jednopruhové silnice [3] 

Návrhová kategorie Šířka v m 

písmenný 

znak 

b 

[m] 
návrhová rychlost [km/h] a

*)
 e b

***)
 

S 4,00
**)

 40; 30 3,00 0,50 4,00 
*)

 Základní hodnota bez rozšíření v oblouku. 
**)

 Použije se zejména pro rekonstrukce koncových úseků silnic III. tř. a veřejně přístupné 

účelové komunikace. 
***)

 Ve vzdálenostech podle čl. 9.10. se navrhnou výhybny. 

 
Obrázek 4 Jednopruhové silnice [3] 
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2.2.4 Směrové oblouky 

Pro směrovou změnu osy silnice nebo dálnice se použije oblouk: 

a) kružnicový s přechodnicemi (obrázek 5) - je nejčastějším řešením směrového 

oblouku. Skládá se z kružnicové části a zpravidla z oboustranných klotoidních přechodnic 

(příloha E ČSN 736101). Přechodnice se vkládá buď mezi přímou a kružnicový oblouk, nebo 

mezi dva stejnosměrné kružnicové oblouky různých poloměrů. Vkládají se také mezi dva 

protisměrné kružnicové oblouky pro vytvoření „S“ křivky. 

b) prostý kružnicový - smí být použit pouze při splnění podmínky, že Δ R0 vyjde rovný 

nebo menší 0,25 m, což odpovídá poloměru nejméně 800 m. V tomto případě lze od navržení 

popř. mezilehlé přechodnice upustit. 

c) složený - lze navrhnout tam, kde jsou předchozí dvě řešení z trasovacích, nebo 

estetických důvodů prokazatelně méně vhodná. 

d) přechodnicový - lze jej navrhnout tam, kde z trasovacích důvodů bude vhodnější 

úplně vyloučit kružnicovou část směrového oblouku mezi krajními přechodnicemi, při 

dodržení poměru parametrů stykových přechodnic A2/A1 menšího nebo rovného 1,5. 

Nejmenší dovolené poloměry směrových kružnicových oblouků ve vztahu 

k uvažované rychlosti a dostřednému sklonu jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5 Nejmenší dovolené poloměry směrových kružnicových oblouků 

Návrhová/ 

směrodatná 

rychlost 

v km/hod 

Poloměr kružnicového oblouku v metrech 

při dostředném sklonu
*)

 vozovky v % se základním 

příčným 

sklonem 2,5 %
**)

 
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

130 2450 2050 1750 1525 1350 1225 1125 1025 - - 4500 

120 2075 1750 1500 1300 1150 1050 950 850 - - 3800 

110 1750 1450 1250 1100 925 825 800 725 - - 3200 

100 1450 1200 1050 900 800 720 650 600 - - 2700 

90 1200 1000 850 750 650 600 550 500 - - 2200 

80 775 650 550 500 450 400 350 325 - - 1700 

70 600 500 425 375 330 300 270 250 - - 1300 

60 450 375 325 270 240 220 200 180 170 - 950 

50 300 250 220 190 170 150 140 125 120 110 700 

40 200 160 140 120 110 100 90 80 75 70 450 

30 110 90 80 70 60 55 50 45 40 35 250 
*) Způsob výpočtu je uveden v příloze C (vztah poloměru R0 k dostřednému sklonu) a v příloze D (poloměry oblouků bez dostředného 

sklonu) ČSN 736101. Hodnoty pro větve křižovatek jsou uvedeny v ČSN 736102. 
**) Příčný sklon opačného smyslu než příčný sklon dostředný. 

Hodnoty poloměrů označených šedě, je potřeba přezkoušet z hlediska rozhledu pro zastavení, poloměry označené žlutě je potřeba 

přezkoušet i z hlediska výsledného sklonu. 
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Velikost poloměry směrového oblouku, následujícího za přímým úsekem dané délky 

se rovněž přezkouší podle hodnotového rozmezí uvedeného na obrázku 6 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 6 Velikost poloměru směrového oblouku v závislosti na délce předcházející přímé 

 

Rozšíření jízdního pásu ve směrovém oblouku (tabulka 6) - provádí se pouze u 

poloměrů R0 menších než 250 m a navrhuje se jen na silnicích se základními šířkami jízdních 

pruhů 3,50 m, 3,25 m, 3,00 m a 2,75 m 

 

Obrázek 5 Kružnicový oblouk s krajními přechodnicemi 
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Tabulka 6 Rozšíření jízdního pruhu ve směrovém oblouku silnice 

Poloměr směrového oblouku v ose jízdního pásu R0
*)

 

v m 

Rozšíření jízdního pruhu v m 

2,75 3,00 3,25 - 3,50 

250 > R0 ≥ 200* 0,50 0,25 0,20 

200 > R0 ≥ 170* 0,55 0,30 0,25 

170 > R0 ≥ 141* 0,60 0,35 0,30 

141 > R0 ≥ 125*   0,65 0,40 0,35 

125 > R0 ≥ 110
*) 0,70 0,45 0,40 

*)
 Rozšíření jízdních pruhů u směrových oblouků menších poloměrů než jsou uvedeny v této 

tabulce, se provede v týchž hodnotách jako na větvích křižovatek podle ČSN 736102. 
 

2.2.5 Křižovatky, křížení a sjezdy 

Při navrhování křižovatek a rozhodování o jejich umístění, typu a druhu se vychází 

zejména z optimalizace dopravní obsluhy území, převedení dopravních proudů ve 

výhledových intenzitách v požadované kvalitě a dodržení homogenity stavebního uspořádání 

křižovatek na daném tahu silnice nebo dálnice. 

Podle významu, druhu a intenzity dopravy silnice nebo dálnice se navrhují křižovatky 

mimoúrovňové a úrovňové a křížení zásadně mimoúrovňová (např. křížení silnic a dálnic 

s vodními toky).  

Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi křižovatkami jsou uvedeny v tabulce 7. Tyto 

vzdálenosti je možné v blízkosti velkých sídlišť a průmyslových aglomerací a při 

rekonstrukcích silnic snížit až o 50%. Na sídlištích se vzájemná vzdálenost mezi křižovatkami 

řídí ustanoveními ČSN 736110. 

Tabulka 7 Nejmenší dovolené vzájemné vzdálenosti křižovatek 

Návrhová 

rychlost v km 

Vzdálenost křižovatek v km 

na dálnicích 

a rychlostních 

silnicích 

na silnicích s neomezeným přístupem 

směrově 

rozdělených 

směrově nerozdělených 

I. třídy II. a III. třídy 

120 4,0 - - - 

100 4,0 2,5 - - 

90 - 2,5 2,0 - 

80 3,0 2,0 2,0 1,5 

70 - 1,5 1,5 1,0 

60 - - 1,0 0,5 

50 - - - 0,25 
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2.2.6 Mostní objekty 

Projektování nově navrhovaných mostních objektů (tj. mosty trvalé i zatímní, 

propustky a lávky) se řídí normou ČSN 73 6201. 

Pro potřeby této diplomové práce nebudu zmiňovat požadavky na mostní prostor na 

železničních tratích a vlečkách. 

Průjezdní prostor (obrázek 7) je světlý prostor určený pro silniční vozidla, popř. 

chodce a cyklisty, který se musí dodržet v celé délce mostního objektu. Průjezdní prostor má 

horní omezení rovnoběžně s povrchem jízdního pásu a boční omezení svislé. [4] 

 

Obrázek 7 Schéma průjezdního prostoru 

 

Výška průjezdního prostoru je základem pro volnou výšku podjezdu a je stanovena 

takto: 

 u dálnic, rychlostních silnic a silnic I. a II. třídy 4,80 m, 

 u silnic III. třídy a místních komunikací rychlostních a sběrných 4,50 m, 

 u místních komunikací obslužných a veřejných účelových komunikací 4,20 m, 

 u podjezdů pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným zařízením, 

ochrannými sítěmi, potrubím a jiným vedením 5,85 m. [4] 

 

Nutnou volnou výšku podjezdu pozemní komunikace tvoří výška průjezdního prostoru 

a bezpečnostní vzdálenost 0,15 m mezi horním obrysem průjezdního prostoru a dolním 

obrysem přetvořené nosné konstrukce mostního objektu nebo jeho vybavení, popř. jiné 

konstrukce nad jízdním pásem. Volná výška podjezdu pod dosavadními mosty (lávkami), 

která je menší než výška průjezdního prostoru, nesmí být dále zmenšována. [4] 
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2.2.7 Tunely 

Pro projektování, prostorové uspořádání a vybavení nově navrhovaných tunelů silnic, 

dálnic a místních komunikací platí norma ČSN 73 7507. Návrhová rychlost tunelů se určuje 

podle toho, o jaký typ tunelu se jedná. Pro tunely krátké se rychlost navrhuje zpravidla na 

návrhovou rychlost přilehlých úseků pozemní komunikace. Tunely střední se navrhují na 

sníženou návrhovou rychlost, a to zpravidla na dálnicích a silnicích na 80 km.h
-1

 a na 

rychlostních místních komunikacích na zpravidla 70 km.h
-1

. Tunely dlouhé se navrhují na 

sníženou návrhovou rychlost, a to zpravidla na dálnicích a silnicích na 80 km.h
-1

 a na 

rychlostních místních komunikacích na zpravidla 70 km.h
-1

, pokud je návrhová rychlost na 

dálnicích a silnicích vyšší než 80 km.h
-1

 popř. na místních komunikacích vyšší než 70 km.h
-1

. 

V ostatních případech se volí návrhová rychlost ve shodě s návrhovou rychlostí na přilehlých 

úsecích komunikace. [5] 

Pro vedení pozemní komunikace tunelem se navrhuje jedna tunelová trouba pro oba 

dopravní směry (na silnicích a místních komunikacích dvouproudových), jedna, nebo více 

tunelových trub pro každý dopravní směr (na silnicích, dálnicích a místních komunikacích 

směrově rozdělených. Šířkové uspořádání komunikace v tunelu je uvedeno v tabulce 8 a 

znázorněny jsou jednotlivé možnosti na obrázcích 8 - 13. [5] 

 
Obrázek 8 Šířkové uspořádání dvoupruhové jednosměrné tunelové trouby bez nouzového pruhu 

 

 
Obrázek 9 Šířkové uspořádání dvoupruhové jednosměrné tunelové trouby s nouzovým pruhem 

 

 a a 

a a v1 c1 

v2 
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Obrázek 10 Šířkové uspořádání dvoupruhové obousměrné tunelové trouby bez nouzových pruhů 

 

 
Obrázek 11 Šířkové uspořádání dvoupruhové obousměrné tunelové trouby s nouzovými pruhy 

 

 
Obrázek 12 Šířkové uspořádání jednopruhové jednosměrné tunelové trouby s nouzovým pruhem 

 

 
Obrázek 13 Šířkové uspořádání třípruhové jednosměrné tunelové trouby 

a´- jízdní nebo přídatný pruh 

 

a a v2 v2 

a a c1 c1 v1 

v1 c1 a 

P P 

a a a´ 
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Tabulka 8 Přehled šířkového uspořádání komunikace v tunelu 

komunikace 

v tunelu 

tunelová 

trouba 

šířková 

kategorie 

tunelu 
*) 

rozměry prvků příčného řezu (m) 

a v1 v2 c1 b0 P b1 

směrově 

rozdělená 

jednosměrná 

dvoupruhová 

(obr. 7 a 8) 

T-7,5 3,50 - 0,25 - 7,50 1,00 9,50 

T-9,0 3,50 0,25 0,25 1,50 9,00 1,00 11,00 

T-9,5 3,75 0,25 0,25 1,50 9,50 1,00 11,50 

jednosměrná 

jednopruhová 

(obr. 11) 

T-6,0 3,50 0,25 0,25 2,00 6,00 1,00 8,00 

směrově 

nerozdělená 

  3,50 - 0,50 - 9,00 1,00 11,00 

  3,50 0,25 - 1,00 9,50 1,00 11,50 

  3,50 0,25 - 1,50 10,50 1,00 12,50 
*)

 šířková kategorie tunelu je charakterizována šířkou mezi obrubníky 

 

2.3 Technické podmínky požární techniky 

Technické podmínky pro požární techniku stanovuje vyhláška 35/2007 Sb., o 

technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb. Provoz, údržba a 

opravy se řídí pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 9/2006, 

kterým se vydává Řád strojní služby HZS ČR. 
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3 Charakteristika současného stavu vybavení HZS hl. m. Prahy mobilní 

požární technikou 

V současné době disponuje HZS hl. m. Prahy čtyřiceti vozy CAS, osmnácti vozy 

výškové techniky, z toho třinácti žebříky s délkami 30, 37 a 52 m.  

Jako stěžejní techniku pro tuto práci, která má analyzovat průjezdnost území hlavního 

města Prahy jsem vybrala 3 CAS a 3 AZ. Vozy byly vybrány, protože se jedná o nejčastěji 

používanou a zároveň největší mobilní požární techniku, která tam má logicky největší potíže 

při průjezdu sídlišť a staré městské zástavby. Spíše pro zajímavost je zde uveden DENNIS 

THT, rok výroby 1996, který je v současné době postupně nahrazován novými vozy. 

Mezi vybranými vozy záměrně není žádná Tatra. Snažila jsem se vybírat 

prvovýjezdová vozidla, protože je podstatné mít na místě zásahu co nejdřív první družstvo. 

Výškovou techniku jsem pro posuzování průjezdnosti vybrala z důvodu, že jsou zásahy, kde 

je nutné mít výškovou techniku. Vybrala jsem z vozového parku HZS hl. m. Prahy dva 

automobilové žebříky s dosahem 37 metrů, jeden se zatáčivou zadní nápravou a dále jeden 

automobilový žebřík s dosahem 52 metrů. Jsou nejčastěji používanou výškovou technikou při 

zásazích HZS hl. m. Prahy. 

3.1 Ověření rozměrů vozidel 

Výrobce většinou udává pouze výšku, šířku a délku vozidla. Poloměry zatáčení a šířku 

stopy v zatáčce jsem proto musela měřit sama. Na vozidla jsem přidělala do všech čtyř 

krajních bodů PET lahve s vodou, do kterých jsem udělala otvory a vozidla poté projela 

otočku. Za šířku stopy jsem tak brala nejširší místa, která vozidlo vykreslilo, tzn., že bylo 

počítáno i s nástavbou a tato šířka se dá použít jako skutečná, kterou vozidlo potřebuje při 

maximální otočce. Při první pokusu jsem zkoušela vozidla jen vodou polít, ale stopa, kterou 

při tomto způsobu zanechávala, nebyla při konci otočky příliš viditelná. 

Pro porovnání jsem si od Technického ústavu požární ochrany (TÚPO) vyžádala jejich 

výsledky zkoušek. TÚPO při zkouškách měří pravé i levé obrysové průměry. Výsledky pravé 

a levé strany se nepatrně liší v závislosti na seřízení zatáčecí nápravy.  

Vliv seřízení zatáčecí nápravy mě při mých měření nenapadl. Všechna vozidla mám 

proto měřena pouze na pravé poloměry zatáčení. 
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3.1.1 Cisternové automobilové stříkačky (CAS) 

HZS hl. m. Prahy využívá zejména CAS na silničním podvozku 4x2 v základním nebo 

technickém provedení. Tyto vozidla jsou používána převážně pro výjezd prvního, popřípadě 

druhého družstva na všech stanicích. Celkem disponuje HZS hl. m. Prahy 40 CAS. Technické 

parametry jednotlivých CAS jsou uvedeny v tabulkách 9 - 11. 

Volvo FL 4xR3, CAS 20/2000/120-M1Z, rok výroby 2012 

Tabulka 9 Technické parametry Volvo 

délka [mm]   7 420          

šířka [mm]   2 400          

výška [mm]   2 836           

šířka stopy v zatáčce [mm]   3 960           

poloměr zatáčení [mm]   8 150           

maximální obrysový průměr zatáčení  - pravý [mm] 15 360   20 

maximální obrysový průměr zatáčení  - levý [mm] 16 370   20 

 

MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 F, CAS 24/2500/200-S1Z, rok výroby 2004 

Tabulka 10 Technické parametry Mercedes-Benz 

délka [mm]   8 030         

šířka [mm]   2 550          

výška [mm]   3 000          

šířka stopy v zatáčce [mm]   4 250         

poloměr zatáčení [mm]   8 350     

maximální obrysový průměr zatáčení  - pravý [mm] 16 600   10  

maximální obrysový průměr zatáčení  - levý [mm] 16 800   10  

 

DENNIS rapier, CAS 24/1800/200-M1Z, rok výroby 1996 

Tabulka 11 Technická data Dennis 

délka [mm]   7 215   

šířka [mm]   2 390        

výška [mm]   2 290   

šířka stopy v zatáčce [mm]   3 940  

poloměr zatáčení [mm]   6 775   

maximální obrysový průměr zatáčení  - pravý [mm] 14 220   20  

maximální obrysový průměr zatáčení  - levý [mm] 13 950   20  
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3.1.2 Automobilové žebříky (AZ) 

Výšková technika je dislokována na každé z 10 stanic HZS hl. m. Prahy 

(od 1. 12. 2013 na 11 stanicích). Některé stanice disponují i dvěma vozy s různou dostupnou 

výškou. Technické parametry jednotlivých AZ jsou uvedeny v tabulkách 12 - 14. 

MERCEDES-BENZ ECONIC 1829 LL, AZ37-S1V, rok výroby 2007 

Tabulka 12 Technická data MERCEDES-BENZ 

délka [mm] 9 700  

šířka [mm] 2 500  

výška [mm] 3 185  

šířka stopy v zatáčce [mm] 4 470  

poloměr zatáčení [mm] 9 200  

 

MERCEDES-BENZ ECONIC 1829 LL, AZ37-S1V, rok výroby 2009 (zatáčivá i 

zadní náprava) 

Tabulka 13 Technická data MERCEDES-BENZ 

délka [mm] 10 000  

šířka [mm]   2 500  

výška [mm]   3 210 

šířka stopy v zatáčce [mm]   2 600 

poloměr zatáčení [mm]   6 650 

 

IVECO DLK52CC, AZ52-S1V, rok výroby 2001 

Tabulka 14 Technická data IVECO 

délka [mm] 12 000 

šířka [mm]   2 500 

výška [mm]   3 880  

šířka stopy v zatáčce [mm]   4 500  

poloměr zatáčení [mm]   9 550  
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4 Problematická místa 

Mezi nejčastější příčiny zhoršení průjezdnosti území hl. m. Prahy, ale i jiných měst 

patří nepozornost, kdy řidiči nejsou z různých důvodů schopni dostatečně rychle zareagovat 

na vozidla s právem přednostní jízdy. Může to být způsobeno tím, že nevěnují pozornost 

provozu za sebou, telefonují, nebo neslyší přes hluk ve vlastním voze výstražné zvukové 

zařízení. Další příčinou je i to, že mnoho řidičů neví, jak správně zareagovat, pokud se za 

nimi vozidlo s právem přednostní jízdy objeví. Problém vzniká především na víceproudých 

komunikacích, kdy řidiči neuhýbají, nebo naopak přejíždí z pruhu do pruhu,…  

Samostatnou kapitolou je potom velká hustota silničního provozu a kongesce, kde 

řidiči ani nemají příležitost kam uhnout. Dopravní špičky lze v určité míře eliminovat 

technickými prostředky.  

Problémy s průjezdem dále způsobují bezohlední řidiči, kteří nevhodně parkují svoje 

vozidla. Tento problém je nejpalčivější na sídlištích. Není výjimkou, že řidiči parkují na 

požárních nástupních plochách nebo ve více řadách s vyřazenou rychlostí, aby jejich vozidlo 

řidič vozidla, které blokují, mohl odtlačit. To samozřejmě mohou udělat i posádky vozidel 

s právem přednostní jízdy. Pro včasný zásah může být však toto zdržení zásadní. 

Další ztížení průjezdu znamenají nově vznikající tzv. modré zóny. Při jejich 

navrhování dochází k zúžení jízdního profilu na minimální šířku jízdního pruhu. Často však 

tak bývají zakreslovány až do křižovatek a řidiči už nepřemýšlí nad dalšími předpisy, kde 

mohou parkovat a stojí v modré zóně tak jak je nakreslená, což je problém pro vozidla 

s právem přednostní jízdy zejména v křižovatkách, kde jim zbylé místo nestačí k 

bezproblémovému vytočení techniky. 

4.1 Kontrolní jízdy Jižním Městem 

První jednání s úřadem Městské části Praha 11 započaly v roce 2011. Došlo 

k vytipování problematických ulic na základě zkušeností výjezdových družstev z místně 

příslušné stanice HZS hl. m. Prahy HS 4 - Chodov. Ověření v praxi proběhlo chvíli poté a to 

dne 26. dubna 2011. Časově jsou kontrolní jízdy plánovány na nejkritičtější dobu, tzn. po - čt 

od 17:00 hodiny večerní, kdy se obyvatelé vrací z práce zpátky domů, a situace s parkováním 

na sídlištích bývá nejhorší. Na většině vytipovaných míst opravdu došlo k potvrzení špatné 

průjezdnosti, nejčastěji způsobené neukázněnými řidiči, kteří nerespektují zákazové značky a 

parkují, kde zrovna zastaví. Nebylo tedy výjimkou, že krátké úseky měřící třeba 200 - 300 

metrů - tedy ulice vedoucí přímo k bytovým domům, projížděla jednotka i půl hodiny. 
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Trasa probíhala následovně: 

1. část (obrázek 14) - obytné zóny na Jižním Městě II – Dědinova, Hrabákova, 

Petýrkova, Láskova, Zlešická, Nechvílova. Výsledkem tohoto ověření bylo zjištění, že na této 

trase je omezená až špatná průjezdnost, dochází k bránění vjezdu hasičských vozidel na 

požární cesty (obrázek 15).  

 
Obrázek 14 Trasa zkoušky průjezdnosti 1. část 

 

 
Obrázek 15 Situace při zkoušce průjezdnosti - 1. část 
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 2. část (obrázek 16) - sídliště Horní Roztyly – ul. Babákova – špatná průjezdnost 

(obrázek 17) – navrženo osazení dopravní značkou zákaz zastavení (B28) po levé 

straně při vjezdu z ul. Kloboukova, dále vodorovnou dopravní značkou zákaz 

zastavení (V12c), Blatenská – chodník označení vodorovnou dopravní značkou 

zákaz zastavení (V12c).  

 
Obrázek 16 Trasa zkoušky průjezdnosti 2. část 

 

 
Obrázek 17 Situace při zkoušce průjezdnosti - 2. část 
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 3. část (obrázek 18) - Jižní město I – oblast ul. Zdiměřická – neprůjezdná celá, 

Modletická, Jažlovická, Konstantinova, Ocelíkova křižovatka – neprůjezdná – 

navrženo označení vodorovnou dopravní značkou zákaz zastavení (V12c), 

Cyprichova u TS – navrženo označení vodorovnou dopravní značkou zákaz 

zastavení (V12c) – neprůjezdnost, Horčičkova – slepé rameno – neprůjezdné 

(obrázek 19). 

 
Obrázek 18 Trasa zkoušky průjezdnosti 3. část 

 

 
Obrázek 19 Situace při zkoušce průjezdnosti - 3. část 
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Na základě zjištěných závad byly navrženy způsoby zlepšení průjezdnosti. 

V některých ulicích bylo navrženo omezení parkování na jedné straně, popřípadě úplně. 

Městská část Praha 11 se rozhodla po zkušenost nejen z těchto kontrolních jízd přistoupit 

nejen na represivní opatření, ale vzdělávat své obyvatele. Vytvořila proto tyto letáky: 

 
Obrázek 20 Leták MČ Praha 11 pro osvětu obyvatel 

 

Tento leták (obrázek 20) současně upozorňoval obyvatele na plánové kontroly 

průjezdnosti ze strany MČ Praha 11, která se rozhodla, že ve spolupráci s Městskou policií se 

zaměří na bezohledné řidiče. 

4.2 Kontrolní jízdy historickým centrem města 

Historické centrum je všeobecně špatně průjezdné díky úzkým uličkám, které v době 

svého vzniku nebyly dimenzovány na dnešní provoz a techniku. S většinou problémů při 

průjezdech nejde příliš co dělat. Úzké uličky se přes zástavbu nedají rozšířit a tak jediným 

řešením by byla menší technika. 
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Trasa probíhala následovně (obrázek 21): Na Smetance - Rybalkova - U Havlíčkových 

sadů - Perlová - Na Perštýně - Betlémské náměstí - Opatovická - Školská 

 
Obrázek 21 Trasa zkoušky průjezdnosti historického centra 

 

4.3 Kontrola stavu nástupních ploch na sídlišti Černý Most 

Ke kontrole nástupních ploch bylo vybráno sídliště Černý Most z důvodu, že leží 

poblíž důležité silniční tepny a to sice na přívodu dálnice D11 ve směru od Hradce Králové, 

rychlostní silnice R10 ve směru od Liberce a Mladé Boleslavi a na Pražském okruhu. Zároveň 

je na sídlišti stanice metra. Proto bývá hojně využíváno jako parkoviště lidmi z okolních 

krajů, kteří do Prahy dojíždějí za prací. Přestože je na sídlišti možné parkovat v podzemních 

garážích, popřípadě ve vnitroblocích a pronájem místa si zde mohou vyřídit i nerezidenti,  

jsou tyto garáže využívané jen z malé části své kapacity.  

Situace se tedy zhoršuje ve všedních dnech. Do systému Pražské integrované dopravy 

byla zahrnuta i vybraná záchytná parkoviště typu P+R (park + ride) umístěná v blízkosti 

městské hromadné dopravy (MHD) a jsou provozována ve vazbě na následné použití MHD. 

Zejména parkoviště v okolí právě zmíněného Černého Mostu (obrázek 22) nemají 

dostatečnou kapacitu, která by pokryla poptávku. Velký počet parkovacích míst také vznikl 

rozšířením obchodního Centra Černý Most, které pojme téměř 3200 automobilů. Parkování 

zdarma nabízí však pouze na 5 hodin a proto ho lidé, kteří do Prahy dojíždějí za prací 

k parkování vozidel příliš nevyužívají. [6] 



 
26 

 
Obrázek 22 Mapa sběrných parkovišť P+R [6] 

 

Kontrola dodržování zákazu vjezdu na nástupní plochy byla prováděna několikrát a ve 

všední dny byla celá řada automobilů zaparkována buď přímo na nástupních plochách, nebo 

před nájezdem na ně. 

 

 
Obrázek 23 Nerespektování dopravního značení při parkování 

Černý Most II (P+R) 

Celkem míst: 131 

Černý Most I (P+R) 

Celkem míst: 294 

Rajská zahrada (P+R) 

Celkem míst: 88 
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Při procházení sídliště byla nalezena jedna restaurační zahrádka, která začínala hned 

za označeným místem pro nástupní plochu. Kontrolou dokumentace k sídlišti bylo zjištěno, že 

zahrádkou nástupní plocha nekončí, ale že má pokračovat podél celé budovy i přes 

vytvořenou zahrádku. 

 
Obrázek 24 Situační plán nástupních ploch pro požární techniku 

 

 

 
Obrázek 25 Umístěná restaurační zahrádka 

Umístění zahrádky 
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4.4 Problematická místa z hlediska podjezdů 

Potíže při průjezdu nemusí ovšem mít vždy na svědomí pouze neukáznění a nepozorní 

řidiči, nebo úzké uličky historického centra. Dalším problémem zejména pro hasičskou 

techniku mohou být i průjezdní prostory. Seznam podjezdů s výškou jejich průjezdních 

prostor mají v aktualizované verzi naši technici strojní služby. 
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5 Dotazníkový průzkum 

Pro snazší vyhodnocení mobilní požární techniky, pro kterou je průjezdnost Prahy 

nejobtížnější, jsem vytvořila dotazník určený hasičům - strojníkům. Dotazníkového průzkumu 

se zúčastnilo 81 řidičů z řad HZS hl. m. Prahy, kteří mají s řízením vozidla s právem 

přednostní jízdy různě dlouhou zkušenost. V dotazníku odpovídali na 11 povinných otázek a 

1 doplňkovou, kterou nebylo nutné vyplňovat. V dotazníku odpovídali na otázky, jestli musí 

řešit cestou k zásahu potíže s průjezdností komunikací, jak často a co bývá nejčastější 

příčinou ztížené průjezdnosti. Celý dotazník je uveden v příloze č. 1 

5.1 Vyhodnocení dotazníku 

5.1.1 Otázka č. 1 Délka praxe s řízením vozidel HZS hl. m. Prahy s právem 

přednostní jízdy 

Odpovědi na tuto otázku, uvedené v tabulce 15, nám dají možnost posoudit, jak 

zkušení řidiči se vyjadřují k problematice průjezdnosti hlavního města Prahy. Grafické 

vyjádření je na obrázku 26. 

Tabulka 15 Rozložení řidičů podle praxe 

  
počet 

řidičů 
% 

méně než 1 rok 4 4,94 

1 - 3 roky 9 11,11 

3 - 10 let 29 35,80 

10 - 20 let 27 33,33 

více než 20 let 12 14,81 

celkem 81 100,00 
 

 
Obrázek 26 Rozložení řidičů podle praxe 
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5.1.2 Otázka č. 2 Sloužím na stanici 

Odpovědi (tabulka 16) na tuto otázku nám dají představu o specificích jednotlivých 

hasebních rajónů. Například, že řidiči z centrální stanice - hasičské stanice 1 (HS 1) vidí 

problémy s průjezdností v naprosté většině v centru města, zatímco řidičům z ostatních stanic 

způsobuje komplikace průjezdnost sídlišť. Grafické znázornění je na obrázku 27. 

Tabulka 16 Rozložení respondentů podle stanice, na které slouží 

  
počet 

řidičů 
% 

HS 1 25 30,86 

HS 2 9 11,11 

HS 3 4 4,94 

HS 4 4 4,94 

HS 5 7 8,64 

HS 6 6 7,41 

HS 7 5 6,17 

HS 8 8 9,88 

HS 9 4 4,94 

HS 10 9 11,11 

celkem 81 100,00 
 

 

 
Obrázek 27 Rozložení respondentů podle stanic, na které slouží 
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5.1.3 Otázka č. 3 S obtížnou průjezdností se při jízdě k zásahu setkávám 

Většina respondentů při odpovědi na tuto otázku uvedla (viz tabulka 17), že se 

s problémy s průjezdností obvykle setkává. Celých 42% dokonce několikrát během jedné 

směny, 20% alespoň jednou za směnu. Žádný z respondentů neuvedl, že by problémy 

s průjezdností nemusel řešit nikdy. Grafické znázornění rozložení odpovědí je na obrázku 28. 

Tabulka 17 Vyhodnocení četnosti problémů s průjezdností 

  
počet 

řidičů 
% 

při každé jízdě 9 11,11 

velmi často - několikrát za 

směnu 34 41,98 

často - jednou za směnu 16 19,75 

občas - jednou za několik směn 22 27,16 

nikdy 0 0,00 

celkem 81 100,00 
 

 

 
Obrázek 28 Vyhodnocení četností problémů s průjezdností 
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5.1.4 Otázka č. 4 Nejčastěji se s neprůjezdností komunikací setkávám 

Většina řidičů odpověděla, jak je patrné z tabulky 18, že nejčastější problémy 

s průjezdností mají na sídlištích. V tomto případě vybočili pouze řidiči z centrální stanice HS 

1, kteří odpovídali, že nejčastější problémy s průjezdností mají v centru města. Historické 

centrum tvoří převážnou část jejich hasebního rajónu a tak se toto odlišení dalo předpokládat. 

V možnosti jiné uváděli ve dvou případech, že se s problémy setkávají na všech nabídnutých 

možnostech, a po jednom případě, že na komunikaci před křižovatkami, a před obytnými 

domy obecně. Grafické vyjádření je na obrázku 29. 

Tabulka 18 Místa s nejčastěji problematickou průjezdností 

  počet řidičů % 

v centru města 25 30,86 

na sídlištích 49 60,49 

na městském okruhu 2 2,47 

v okolí nákupních center 1 1,23 

jiné 4 4,94 

celkem 81 100,00 
 

 

 
Obrázek 29 Místa s nejčastěji problematickou průjezdností 
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5.1.5 Otázka č. 5 Nejčastější problémy s ustavením techniky máme 

I zde bylo obdobné rozložení odpovědí (tabulka 19) v souvislosti se stanicí, na které 

daní řidiči slouží. Z hlediska ustavení, bývá na sídlištích nejobtížnější výšková technika. Ani 

při zachování předepsaných rozměrů jízdního pruhu není ve velkém množství případů 

výškovou techniku ustavit. Grafické vyjádření je na obrázku 30. 

Tabulka 19 Místa nejproblematičtější na ustavení techniky 

  počet řidičů % 

v centru města 23 28,40 

na sídlištích 57 70,37 

na městském okruhu 0 0,00 

jiné 1 1,23 

celkem 81 100,00 
 

 

 
Obrázek 30 Místa nejproblematičtější na ustavení techniky 
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5.1.6 Otázka č. 6 Nejčastější příčinu neprůjezdnosti komunikací vidím v 

Zde měli respondenti prostor pro odpověď více možnostmi. Nejčastější příčinu vidí 

zejména v neukázněnosti řidičů, jak je vidět z tabulky 20. Dopravní špičce, kdy řidiči ani 

nemají možnost vozidlům s právem přednostní jízdy uhnout, nepozornosti řidičů a jejich 

neznalosti, kdy řidiči neví, jak správně udělat místo pro průjezd, přikládali respondenti zhruba 

stejný význam. Jako jiné důvody respondenti uváděli, že problém vidí v nedostatečné kapacitě 

parkovacích míst, instalaci zábran u přechodů, zužování komunikací, instalace příčných prahů 

apod. Grafické vyjádření je na obrázku 31. 

Tabulka 20 Zhodnocení příčin zhoršené průjezdnosti 

  
počet 

řidičů 
% 

dopravní špičce 31 20,81 

nepozornosti řidičů 32 21,48 

neznalosti 32 21,48 

neukázněnosti 49 32,89 

jiné 5 3,36 

celkem 149 100,00 
 

 

 
Obrázek 31 Zhodnocení příčin zhoršené průjezdnosti 
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5.1.7 Otázka č. 7 Neprůjezdnost komunikace při cestě k zásahu řešíme 

Jakákoliv nutnost hledat řešení při nemožnosti projetí trasy znamená pro jednotky 

zdržení. Toto zdržení může mít zásadní vliv na škody vzniklé událostí, ke které byly jednotky 

vyslány. Respondenti uvedli (tabulka 21), že nejčastěji situaci řeší vlastními silami - zvolí 

náhradní trasu, nebo špatně zaparkované vozy odstrkají apod. Grafické znázornění rozložení 

odpovědí je na obrázku 32. 

Tabulka 21 Možnosti řešení situace 

  
počet 

řidičů 
% 

vlastními silami 72 68,57 

ohlášením 27 25,71 

spoluprácí se složkami 

IZS 4 3,81 

nijak 0 0,00 

jiné 2 1,90 

celkem 105 100,00 

 

 

 
Obrázek 32 Možnosti řešení situace 
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5.1.8 Otázka č. 8 Už se mi stalo, že v souvislosti s neprůjezdností komunikace 

došlo k poškození mobilní požární techniky 

Zhoršená průjezdnost neznamená jen kolonu pomalu jedoucích vozidel, ale také 

vozidla zaparkovaná nevhodně tak, že zužují komunikace. Při cestě k zásahu se tak může stát, 

že se o zaparkované vozy, při úhybném manévru apod. poškodí vozidlo mobilní požární 

techniky. Touto otázkou jsem se snažila zjistit, jak častý je to jev a kolik řidičů s ním má 

zkušenosti. Jestli mají s nehodami řidiči zkušenosti je patrné z tabulky 22. Grafické vyjádření 

je na obrázku 33. 

Tabulka 22 Počet nehod v souvislosti se zhoršenou průjezdností 

  
počet 

řidičů 
% 

ano 48 59,26 

ne 33 40,74 

nepamatuju si 0 0 

celkem 81 100,00 
  

 

 
Obrázek 33 Nehody v souvislosti se zhoršenou průjezdností 
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5.1.9 Otázka č. 9 Už se mi stalo, že v souvislosti s neprůjezdností komunikace 

došlo k poškození jiných vozidel 

Stejně jako k poškození vozidel mobilní požární techniky, může dojít i k poškození 

jiných vozidel. Počty odpovědí jsou v tabulce 23 a grafické vyjádření je na obrázku 34. 

Tabulka 23 Nehody s poškozením jiných vozidel 

  
počet 

řidičů 
% 

ano 43 53,09 

ne 36 44,44 

nepamatuju si 2 2,47 

celkem 81 100 
 

 

 
Obrázek 34 Nehody s poškozením jiných vozidel 
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5.1.10 Otázka č. 10 Myslíte si, že by pomohly zvýšené kontroly průjezdnosti ve 

spolupráci se složkami IZS 

Preventivní kontroly průjezdnosti se složkami Integrovaného záchranného systému 

(IZS) s možností potrestání viníků, kteří zhoršují průjezdnost, by mohly být jedním z řešení, 

resp. částí z koncepce řešení problémů průjezdnosti. Podle názorů respondentů (tabulka 24) 

by takové akce mohly mít šanci na úspěch a měly by smysl. Grafické vyjádření je na 

obrázku 35. 

Tabulka 24 Smysl preventivních kontrol 

  
počet 

řidičů 
% 

ano 62 76,54 

ne 8 9,88 

nevím 11 13,58 

celkem 81 100,00 

 

 
Obrázek 35 Smysl preventivních kontrol 
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5.1.11 Otázka č. 11 Která mobilní požární technika je podle Vás 

nejproblematičtější, co se týká průjezdnosti 

Přestože tuto otázku měli respondenti bez možnosti výběru a psali tak opravdu své 

vlastní názory, shodli se na technice, s kterou je průjezd nejobtížnější, v naprosté většině. 

Z výsledků, uvedených v tabulce 25, vyplývá, že 53 respondentů za nejproblematičtější 

považuje výškovou techniku. Z tohoto počtu byl 38x uveden automobilový žebřík (AZ), 13x 

automobilová plošina (AP) a 2x automobilový jeřáb (AJ). Ve 37 případech pak byla uvedena 

jako nejproblematičtější cisternová automobilová stříkačka (CAS). Ve dvou případech byla 

jmenován kontejner Mercedes-Benz Atcros. Grafické vyjádření je na obrázku 36. 

Tabulka 25 Vyhodnocení odpovědí o nejproblematičtější technice 

  
počet 

řidičů 
% 

výšková technika 53 57,61 

z toho:  AZ 38 71,70 

AP 13 24,53 

AJ 2 3,77 

CAS 37 40,22 

speciální 

technika 2 2,17 

celkem 92 100,00 
 

 

 

 
Obrázek 36 Vyhodnocení odpovědí o nejproblematičtější technice 
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5.1.12 Otázka č. 12 Myslím si, že průjezdnost by se dala zlepšit jiným způsobem 

(uveďte jakým) 

Tato otázka byla jako jediná nepovinná. I zde se názory respondentů ve většině 

případů shodovaly. Nejčastěji navrhovali nákup menší techniky, častější kontroly 

zaparkovaných vozidel ze strany Městské policie (MP) hl. m. Prahy, nebo Policie české 

republiky (PČR). 

5.2 Závěr 

Vyhodnocením dotazníkového průzkumu bylo jednoznačně prokázáno, že se řidiči 

vozidel HZS hl. m. Prahy s problémy s průjezdností při cestě k zásahu setkávají velmi často. 

Celých 73 % respondentů se se ztíženou průjezdností setká alespoň jednou za směnu. Že by se 

na problémech s průjezdností podílela významnou měrou nezkušenost řidičů vozidel HZS hl. 

m. Prahy je vyloučeno, dotazníkového šetření se zúčastnilo pouze 16 % respondentů s praxí 

řízení vozidel u HZS hl. m. Prahy kratší než tři roky. Naopak přes 33% respondentů má praxi 

10 - 20 let a 15% dokonce praxi větší jak 20 let. 

Jako nejproblematičtější uváděli respondenti průjezdnost na sídlištích a to v celkem 

60 %. Tato území bývají všeobecně uváděna jako problematická. Je to zejména proto, že 

parkovací stání jsou zde značně poddimenzovaná. Výjimkou jsou sídliště na okrajích Prahy - 

Prosek, Černý Most apod. kde se v pracovních dnech sjíždějí lidé z okolních krajů 

dojíždějících za prací. Vozidla zastaví kde je zrovna místo, např. i na nástupních plochách 

a dále pokračují metrem. 

Jako hlavní důvod, který výrazně zhoršuje průjezdnost pro vozidla HZS hl. m. Prahy 

uváděli respondenti neukázněnost řidičů, což odpovídá zhodnocení nejproblematičtějších 

míst. Řidiči často parkují na nástupních plochách, nerespektují značení a nenechávají 

dostatečně široký jízdní pruh. Na přibližně stejné úrovni uváděli na vině nepozornost, 

neznalost a dopravní špičku. 

Nejčastěji se s problematickou situací cestou k zásahu vypořádávají jednotky 

HZS hl. m. Prahy vlastními silami. Podle respondentů v celých 69 %. To znamená, že 

jednotka buď zvolí náhradní trasu, nebo překážející vozidlo odstrká apod., podle toho, co 

znamená menší zdržení cestou k případu. 59 % respondentů má také zkušenost, že kvůli 

zhoršené průjezdnosti došlo k poškození mobilní požární techniky a 53 % má zkušenost 

s poškozením jiných vozidel. V dotazníku nebylo řešeno, jak často se jim toto stává, ale i 

kdyby se to každému řidiči stalo jen jednou za celou jeho dosavadní kariéru, znamenalo by to 
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48x poškození mobilní požární techniky a 43x poškození ostatních vozidel. 

Nejproblematičtější byla označována výšková technika, která patří k největším, těsně 

následována cisternami. 

Z dotazníku vyplynulo, že 77 % respondentů věří tomu, že by situaci mohly pomoci 

preventivní kontroly průjezdnosti s možností potrestání viníků. Protože v důvodech zhoršené 

průjezdnosti zaujímá dopravní špička, kdy řidiči jednoduše nemají jak umožnit průjezd 

vozidel s právem přednostní jízdy pouhou jednu pětinu za nepozorností, neukázněností a 

neznalostí, je velmi pravděpodobné, že by preventivní akce spojené s represivními opatřeními 

mohly pomoc zlepšit průjezdnost a možnost ustavení techniky. 
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6 Možnosti zlepšení průjezdnosti hlavního města Prahy 

Zlepšení průjezdnosti nejen hlavního města Prahy, ale i ostatních velkých městských 

aglomerací se dosahuje instalací tzv. inteligentních křižovatek, které jsou schopné 

dynamického řízení provozu. Pro to, aby mohla být křižovatka řízena dynamicky, musí být 

vybavena příslušnými detektory (kamery, trolejové kontakty, chodecká tlačítka, infračervená 

(IR) čidla, indukční smyčky ve vozovce), které monitorují intenzitu provozu v jednotlivých 

ramenech křižovatky a zároveň požadavky vozidel MHD a chodců. 

Výhody tohoto způsobu řízení křižovatek: 

 řízení křižovatky reaguje na momentální situaci provozu, 

 nedochází ke zbytečným prostojům, tím pádem je lépe využitý čas i prostor 

křižovatky, 

 využitím dynamického řízení můžeme kapacitu křižovatky významně navýšit a 

to až o 25 %, 

 umožňuje preferenci MHD. Po přihlášení vozidla křižovatka reaguje tak, aby 

vozidlo projelo pokud možno plynule s minimálním zdržením - buď přijde 

rychleji zelená, nebo naopak zůstane ve směru déle zařazená zelená a 

křižovatka si tak na příjezd vozidla MHD počká, 

Nevýhody tohoto způsobu řízení křižovatek: 

 do délky zelené se promítá situace na té určité křižovatce - poptávka vozidel 

MHD, vozidel z vedlejší komunikace a chodců. Situace se ale na více 

sousedních křižovatkách může do značné míry lišit, 

 při úplně volném řízení (režimu, který nejvíce vyhovuje dané křižovatce) nejde 

zajistit koordinaci více křižovatek v řadě - nevýhoda zejména ve městech 

s větším počtem řízených křižovatek, 

 není možné dopředu předpovědět přesnou délku zelené, ani přesný čas jejího 

zapnutí. Je možné, a to ještě jen ve velmi omezené míře, stanovit jen určité 

rozmezí, ve kterém se potom hodnoty pohybují. 
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6.1 Preference vozidel IZS 

Jak do tohoto systému zařadit i preferenci vozidel IZS, aby se zjednodušila jejich cesta 

k zásahu a zároveň byla co nejbezpečnější? Způsobů je v dnešní době řada, ale samozřejmě, 

stejně jako výhody, má každý tento způsob i jisté nevýhody. Níže Vás seznámím s některými 

z nich, včetně těch, které už se na území České republiky v některých městech používají. 

6.1.1 Prioritní hasičské trasy 

Řízení silničního provozu na území hlavního města Prahy je soustředěno v hlavní 

dopravní řídící ústředně v budově Centrálního dispečinku městské dopravy. Správu systému 

má na starosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy. O obsluhu se starají 

příslušníci PČR. Odsud mohou sledovat a ovládat některá signalizační zařízení, přesněji je 

v Praze cca 500 světelných signalizačních zařízení a z toho jich PČR řídí 270, silniční tunely, 

kamerové systémy apod. Na území Prahy jsou tři různé řídící systémy ovladatelné z hlavní 

dopravní řídící ústředny. Prvním a zároveň nejstarším systémem je systém ADT. Systém 

policistům umožňuje volbu signálního programu, prodlužování fází cyklu, vypnutí 

signalizace, a dálkovou detekci výpadku světelného signalizačního zařízení. Druhým 

systémem je VRS 2100, který poskytuje více možností, jak přímo řídit z hlavní dopravní 

řídící ústředny a všechny ruční zásahy archivuje. Posledním používaným systémem je 

MIGRA. Tento systém je nejmodernější, umožňuje dynamické řízení a jeho součástí je i řada 

proměnných dopravních značek a provozních tabulí, které za normálních okolností zobrazují 

datum, čas a teplotu, ale v případě potřeby mohou zobrazovat informace o mimořádných 

událostech v provozu. 

Hlavní dopravní řídící ústředna je schopna na žádost umožnit preferovaný průjezd 

vozidlům na předem domluvené trase. Nevýhodou tohoto způsobu preference vozidel pro 

vozidla HZS hl. m. Prahy a IZS všeobecně je, že by vozidla musela předem znát svou trasu, 

resp. pokud by operační střediska současně s vysláním jednotek posílala žádost na hlavní 

dopravní řídící ústřednu, musela by vozidla jet po předem stanovené trase. Vzhledem k počtu 

křižovatek v Praze není možné, aby obsluha na hlavní dopravní řídící ústředně stíhala ovládat 

jednu křižovatku po druhé a nastavovala ji pro konkrétní vozidlo. Toto bylo i v praxi 

zkoušeno, a vzhledem k množství kroků, který systém vyžaduje, aby změnil fázi na 

signalizaci, není zejména v centru Prahy v lidských silách stihnout fáze měnit. 
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6.1.2 Opticom IR systém 

Jedná se autonomní systém preference průjezdu vozidel IZS, který umožňuje volný 

průjezd těchto vozidel křižovatkou tím, že s dostatečným předstihem nastaví zelenou ve 

směru, odkud vozidlo přijíždí (obrázek 37). V ostatních směrech, nejen z vedlejších 

komunikací, ale i v protisměru, mají další účastníci silničního provozu nastavenou červenou. 

Červená je nastavena i pro všechny chodce. Systém pracuje na principu vysílaného 

kódovaného infračerveného signálu vysílačem, který je umístěný ve vozidlech IZS, směrem 

ke křižovatce. Přijímač je umístěn na světelném signalizačním zařízení. Pokud se vozidlo IZS 

se zapnutým zvláštním výstražným světlem modré barvy případně doplněným o zvláštní 

výstražné zvukové znamení přiblíží k řízené křižovatce je na přijímači zachycen signál, který 

identifikuje směr příjezdu vozidla a jeho oprávnění k využití preference. Dosah vysílače je až 

na vzdálenost 800 metrů. Po průjezdu křižovatkou se světelné signalizační zařízení vrátí do 

původního provozu. Tento systém je již několik let využíván ve městech Pardubicích, 

Ostravě, Olomouci a Frýdku-Místku. [7] 

Nevýhodou je, že se jedná o přenos infračerveným paprskem na přímou viditelnost. 

Takže pokud je potřeba, aby byl signál přenášen dřív, než je na křižovatku vidět, např. ze 

zatáčky, je nutné doinstalovat další čidla, která toto umožní. [7] 

 

Obrázek 37 Opticom IR systém [8] 
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6.1.3 Opticom GPS Systém 

Dalším způsobem řešení preference vozidel IZS je systém Opticom GPS, který 

využívá globální navigační systém (GPS) a vysoce zabezpečenou rádiovou komunikaci. 

Zařízení ve vozidle vypočítá s použitím GPS rychlost vozidla, směr jeho jízdy a informace o 

zeměpisné délce a šířce. Řadič na křižovatce se světelným signalizačním zařízením je 

naprogramován tak, aby umožnil vozidlům IZS preferovaný průjezd křižovatkou v souladu 

s předpokládanými prioritními trasami. Jakmile vozidlo vjede do dosahu rádiového signálu 

křižovatky, odešle informace s aktualizovanou rychlostí vozidla, jeho pozicí a jeho 

identifikací a tyto informace aktualizuje v sekundovém intervalu. U tohoto systému tedy není 

nutná přímá viditelnost. Přijímač na zařízení křižovatky zašle požadavek na prioritní průjezd 

daným směrem do řadiče světelného signalizačního zařízení, který si prostřednictvím běžných 

funkcí řadiče přednostně nárokuje zelený signál. Systém je schopen rozpoznat aktivovanou 

změnu signálu a odešle žádost o prioritu na další následující křižovatku. Všechny činnosti 

může zároveň obsluha řízení dopravy dohlížet na dálku. [7] 

6.1.4 Opticom Multimode systém 

Kombinovaný systém je schopný pracovat jak se starším IR systémem, tak i 

s novějším GPS systémem a přináší to nejlepší z obou systémů. Pokud je část křižovatek ve 

městě osazena starším systémem a část novějším, můžou vozidla vybavená kombinovaným 

systémem vyžadovat preferenci ve všech částech města. [8] 

K obsluze všech tří systémů je dodáván Opticom Central Management Software 

(CMS), který umožňuje obsluze řízení dopravy spravování řízené křižovatky, kontrolu nad 

vyžádanými preferencemi, kontrolu oprávnění vozidel k preferenci a v případě potřeby dělat 

všechny kroky k vytvoření preference. [8] 

6.2 Změna parametrů mobilní techniky 

Z výsledků měření je patrné, že nejmenší poloměr zatáčení, resp. nejmenší maximální 

obrysový průměr zatáčení a nejužší šířku stopy v zatáčce měl DENNIS rapier. Rozměrově 

obdobně řešená CAS by mohla při městských zásazích ulehčit průjezdnost zejména v úzkých 

uličkách. Není proto překvapením, že jeden z posledních exemplářů u HZS hl. m. Prahy jezdí 

na stanici HS 4 - Chodov, která má ve svém hasebním rajónu sídliště na Jižním Městě. 

Při měření jsem porovnávala dva AZ Mercedes-Benz Econic 1829 LL, AZ 37-S1V 

z nichž jeden měl zatáčivou i zadní nápravu. Šířka stopy v zatáčce se v případě zatáčení i 

zadní nápravou zmenšila o více jak třetinu a poloměr zatáčení téměř o třetinu.  
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6.3 Zaměření se na řidiče civilních vozidel 

Z dotazníkového průzkumu vyplývá, že 76% respondentů si myslí, že zvýšené 

kontroly průjezdnosti ve spolupráci s ostatními složkami IZS by mohly situaci pomoct. Bylo 

by možné následovat příklad přístupu MČ Prahy 11, která vytvořila informační letáčky a ve 

spolupráci s MP se zaměřila na kontroly. Z počátku byli provinilí řidiči pouze napomenuti a 

upozorněni na přestupek.  

Řešení formou poskytnutí informací, popřípadě kontrolních zkoušek průjezdnosti, při 

kterých se sami obyvatelé budou moci přesvědčit, jak několik málo centimetrů může 

znamenat několik minut zdržení a domluvy v případě přistižení viníka se mi z kraje jeví jako 

poměrně dobré řešení. Okamžitá represe viníků by mohla mít opačný efekt a ve finále i 

poškodit jméno HZS v očích veřejnosti, pokud by represivní činnost byla vedena stylem, že 

hasiči chtějí… K represivním opatřením by se mohlo přejít později, pokud by informační 

kampaň neměla požadovaný účinek.  
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7 Možnosti evidování obtížně průjezdných tras 

Možnost evidovat obtížně průjezdná místa a předem na ně jednotky jedoucí k zásahu 

upozornit, by mohlo zlepšit dojezdové časy jednotek.  

7.1 Globální družicový polohový systém (GNSS) 

Jedná se o službu, která za pomoci družic umožňuje prostorové určení polohy 

s celosvětovým pokrytím. V civilním sektoru je přesnost této služby uváděna na desítky až 

jednotky metrů. Ve vojenském a vědeckém sektoru přesnost roste na několik centimetrů až 

milimetrů. V současné době jsou plně funkční dva systémy - americký GPS, který provozuje 

armáda a ruský GLONASS. V Evropě se pracuje na systému Galileo a Čína zpracovává 

systém Compass. 

7.1.1 Systém GPS 

Jedná se o vojenský GNSS , který provozuje Ministerstvo obrany Spojených států 

amerických. V současné době se ve výšce 20 200 km nad zemským povrchem pohybuje 32 

družic. Poloha se dá pomocí tohoto systému určit s přesností do deseti metrů. 

7.1.2 Systém GLONASS 

Tento systém vznikal v SSSR a v současné době je provozován ruskou armádou. Je 

obdobou amerického GPS. Všechny další systémy po GPS vznikají z důvodu, že pokud by 

došlo k nějakému mezinárodnímu konfliktu, je možné, že by americká armáda přestala 

poskytovat služby GPS pro ostatní uživatele. GLONASS má v současné době 24 funkčních 

družic, které obíhají ve výšce 19 100 km nad zemským povrchem. 

7.1.3 Systém Galileo 

Jedná se o plánovaný evropský GNSS, obdoba GPS a GLONASS. Výstavbu zajišťují 

státy Evropské unie (EU). Administrativní sídlo bylo v roce 2012 z Bruselu přesunuto do 

Prahy. U systému je plánováno, že ho bude tvořit 30 družic, obíhajících ve výšce přibližně 

23 222 km nad zemským povrchem. Výhodou Galilea je, že by měl mít oproti GPS, která má 

v uzavřených prostorách dostupnost signálu okolo 50 %, dostupnost signálu v uzavřených 

prostorech až 95 %. První služby by Galileo měl poskytovat v roce 2014. Systém Galileo by 

měl být přesnější a bude schopný spolupracovat se systémem GPS. 

7.2 Možnosti sledování objektu podle polohy mobilního telefonu 

Metod, které se dají použít pro sledování polohy mobilních telefonů (MT) je celá řada. 

Blíže si zde představíme pouze nejběžnější způsoby. Lokalizační metody se rozdělují do třech 
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skupin: metody založené na lokalizaci pomocí sítě, pomocí mobilního zařízení a 

kombinované. 

7.2.1 Cell of Origin (COO) 

Tato metoda je založená na principu buňkové architektury sítě GSM. Lokalizace 

v tomto případě probíhá podle polohy základnové stanice (BTS) se kterou MT právě 

komunikuje (obrázek 38). Tato metoda je nejstarší a nejjednodušší. Nevýhodou této metody je 

umožňuje určit pouze okruh, popřípadě jeho výseč v případě vícesektorové BTS, který může 

mít průměr až 35 kilometrů, což je teoreticky největší možný průměr. [14] 

 

Obrázek 38 Zjištění polohy MT podle BTS [14] 

 

V případě volání z větších měst se průměr snižuje na stovky metrů, nejvýše jednotky 

kilometrů. V případě nízko výkonných BTS, které obsluhují např. stanice metra, stadiony, 

nebo obchodní centra dochází k nejpřesnější lokalizaci touto metodou i když i tyto stanice 

mohou mít přesahy v řádu desítek až stovek metrů mimo daný objekt. [10] 

7.2.2 Timing Advance (TA) 

Tato metoda vychází z předchozí metody COO a navíc zohledňuje zpoždění signálu 

při jeho cestě mezi MT a BTS (obrázek 39). Přesnost této metody opět závisí na hustotě GSM 

sítě v dané oblasti a nejlepší hodnoty se pohybují okolo 125 metrů. Přesnost může výrazně 

zvýšit využití informací od více BTS. Nevýhodou je, že tato metoda nelze použít bez 

předchozí úpravy MT, aby byl schopný na požádání zjišťovat vzdálenost, resp. rádiový signál 

od BTS. Úprava může mít podobu nahrání nového firmware nebo SIM Toolkit aplikace. [14] 
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Obrázek 39 Zjištění polohy metodou Timing Advance [14] 

7.2.3 Time of Arrival (TOA) 

Určení polohy MT u této metody opět vychází ze znalosti vzdálenosti MT od tří BTS. 

V tomto případě jsou ale sběrem informací o vzdálenosti MT pověřeny samotné BTS. Tato 

metoda ale vyžaduje synchronizaci BTS, ke které běžně nedochází.  Pro provozovatele sítě to 

v praxi přináší dodatečné výrazné investice. Zejména v městských oblastech ale navíc tato 

metoda nepřinese ani výrazné zpřesnění oproti metodě COO. [14] 

7.2.4 Enhanced Cell Global Identity (E-CGI) 

Výše popsané metody lokalizace COO a TA mohou být vylepšeny o měření úrovní 

signálů. Pro výpočet vzdálenosti mezi MT a BTS používá E-CGI model šíření signálů. 

Nejpravděpodobnější výskyt uživatele je určen podle naměřených úrovní signálů v místě MT 

a znalosti vysílacích výkonů BTS. Přesnost této metody je pro městskou oblast kolem 50 - 

550 metrů a pro méně osídlené oblasti dosahuje přesnosti 250 metrů až 8 kilometrů. [14] 

7.2.5 Enhanced Observed Time Difference (E-OTD) 

U nás je tento systém znám jako lokalizace triangulací z více BTS. V celé síti GSM 

jsou nainstalovány referenční přijímače Location Measurement Unit (LMU). LMU provádí 

měření reálných časových rozdílů vysílání signálů základnových stanic - Real Time Diffrence 

(RTD). Kdyby BTS vysílaly synchronně, hodnota RDT by byla nulová. Po stanovení 

časových rozdílů v příjmu signálu, je mezi dvojicemi BTS provedeno určení oblasti, od které 

mají stejnou vzdálenost. V této oblasti jsou časové rozdíly příchodu signálu označované 

Geometric Time Difference (GTD), pro které platí vztah: 

       
       

 
         (1) 

kde c je rychlost světla a     je vzdálenost  
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Pro časové rozdíly zjištěné v MT - Observed Time Difference (OTD) a GTD platí 

nasledující převodní vztah: 

                   (2) 

 

Pozice MT je pak vypočtena jako průnik oblastí      s přesností 30 až 300 metrů 

(obrázek 40). [14] 

 

Obrázek 40 Zjištění polohy metodou E-OTD [14] 

 

7.2.6 Wireless Assisted GPS (WAG) 

Metoda je založená na vzájemné spolupráci mobilní sítě GSM a sítě satelitů GPS. MT 

získá, na základě přibližně známé polohy zjištěné například pomocí metody COO, z mobilní 

sítě informaci o aktuální poloze satelitů GPS. Díky tomu odpadá nutnost zdlouhavého a 

energeticky náročného vyhledávání satelitů na obloze. MT sejme aktuální signál satelitů, tzv. 

snapshot, a odešle jej ke zpracování do centra, kde je signál vyhodnocen a zjištěná poloha je 

předána dál. Přesnost samotné metody GPS je v závislosti na počtu viditelných satelitů a doby 

určování polohy cca 5-10 metrů. Systém GPS nefunguje uvnitř budov, tunelů apod., protože 

vyžaduje přímou viditelnost několika satelitů. [14] 

7.3 Metody využívané při sledování vozidel 

Sledování polohy vozidel obecně je založeno na příjmu signálů z družic modulem 

GPS a jeho následném vyhodnocení. 
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7.3.1 Metoda zjišťování polohy vozidel na dispečinku pomocí GPS 

Družice navigačního systému GPS se pohybují ve střední oběžné dráze Země a 

neustále vysílají informace o své poloze (1). Vozidlo je vybaveno anténou pro příjem GPS 

signálu z družic. Tato anténa je určena pouze pro příjem signálu a nijak s družicemi 

nekomunikuje. Může být aktivní, to znamená, že má integrovaný zesilovač signálu a v tom 

případě vyžaduje napájení, nebo pasivní (2). Jednotka pro určení polohy vozidla se skládá 

z jednotky zpracování polohy získané pomocí GPS signálu z antény a komunikační jednotky 

s nadřízeným systémem - např. centrálním dispečinkem (3). Pro správné zjištění polohy 

vozidla je vždy potřeba přijímat signál alespoň ze tří družic. Komunikační jednotka pak musí 

obsahovat vysílač, který informace předá nadřízenému systému (pomocí GSM/GPRS/3G, 

nebo privátní rádiové sítě. Anténa (4) pro komunikaci přes rádiovou síť mobilních operátorů, 

nebo přes vlastní privátní rádiovou síť (5). Přes tuto anténu jsou údaje o poloze vozidla 

odesílána na centrální dispečink na server (6), který je přijímá pomocí přesně definovaného 

komunikačního protokolu. Celý zde popsaný princip fungování je znázorněn na obrázku 41. 

[9] 

 
Obrázek 41 Princip fungování metody sledování polohy vozidel [9] 

 

V závislosti na použitém monitorovacím softwaru je možně kromě polohy zobrazovat 

i celou řadu dalších informací. Například grafické znázornění rychlosti a stavu (nastartováno, 

obsazeno, zajištěno,…) vozidla, rychlé vykreslení projeté trasy, zpětné prokazování pohybu 

vozidel, monitorování stylu jízdy apod.  
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7.3.2 Jednotky pro sledování polohy pomocí GSM/GPRS/3G sítí 

Výše popsaný princip fungování metody sledování polohy vozidel platí i pro moduly 

sledování polohy vozidel (MSP), které jsou vyráběny pro dispečerské sledování polohy 

vozidel v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (obrázek 42). Jak 

bylo popsáno výše, informace o poloze se vždy získávají z GPS a jsou na dispečink odesílány 

přes GSM/GPRS/3G síť. Po úpravě by se však tento princip dal využít i obecně, respektive 

přizpůsobit požadavkům zadavatele. [9] 

 
Obrázek 42 Princip zapojení MSP ve vozidlech IDS JMK [9] 

 

7.3.3 Jednotky pro sledování pomocí privátních rádiových sítí 

Jedná se o další modul sledování vozidel. Jednotky jsou v tomto případě vybaveny 

modemem a radiostanicí. Tyto jednotky je možné začlenit do složitějších zařízení, např. do 

palubního počítače, popřípadě mohou být samostatnou jednotkou určenou ke sledování 

polohy vozidel. [9] 
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U samostatného sledování polohy jsou informace odesílány pomocí privátní rádiové 

sítě. Pokud je vyžadováno časté zasílání o poloze vozidla - nepřetržitý přehled o jeho 

provozu, může využití privátní rádiové sítě výrazně snížit náklady na přenos informací. [11] 

Jednotky s palubním počítačem (obrázek 43) mají tu výhodu, že se na ně dá přidat celá 

řada dodatečných SW aplikací. Kromě GPS vyhodnocování pozic je to dále i automatické 

stavění výhybek, sledování zón pro odbavení cestujících využitelných u vozů MHD, ale 

například i preference na křižovatkách, která by se v případě úpravy dala využít i pro vozidla 

IZS, apod. [9] 

 
Obrázek 43 Blokové schéma zapojení palubního počítače EPIS 4.X [9] 

 

 

 



 
54 

8 Možnost řešení pro potřeby HZS hl. m. Prahy 

V předchozí kapitole jsme si představili jednotlivé systémy a metody pro zjišťování 

polohy nějakého objektu či vozidla. Z těchto metod bych rovnou vyřadila ty, které jsou 

založeny pouze na komunikaci s BTS a to zejména pro jejich nepřesnost, která je v zástavbě 

nutná. Rozdíl okolo 300 metrů může znamenat polohy o několik ulic jinde a pro zhodnocení 

špatně průjezdných míst jsou tedy naprosto nedostačující. 

Pro sledování polohy vozidel bych proto vybrala jednotky pro sledování polohy 

vozidel s modulem GPS eventuelně Galileo, GLONASS. Jedná se o nejpřesnější metodu 

zjištění polohy vozidla, a pokud dojde v roce 2014 ke spuštění systému Galileo, který bude 

kompatibilní se systémem GPS, mělo by dojít k dalšímu zpřesnění. Otázkou zůstává, jestli je 

nutné osazovat moduly i řešením pro případ, že bude vozidlo v nějakém uzavřeném prostoru, 

tunelu, budově apod. možností zjištění polohy pomocí triangulace v síti GSM. Systém Galileo 

by měl přinést výrazné zlepšení dosahu signálu oproti GPS. Vzhledem k nepřesnosti je 

obzvlášť při průjezdu míst s nedostatečným signálem GNSS jednodušší počkat, až se signál 

opět najde. 

Komunikační modul bych volila kombinovaný a to jak s vlastní privátní rádiovou sítí, 

tak za pomoci GSM/GPRS/G3 sítí. Pro komunikaci s krajským operačním a informačním 

střediskem (KOPIS) by primárně sloužila privátní rádiová síť a jako záloha by sloužilo řešení 

pomocí GSM/GPRS/G3 sítí. 

8.1 Zavedení způsobu evidence obtížně průjezdných míst 

V první řadě by bylo nutné vybavit vozidla HZS hl. m. Prahy jednotkami pro 

sledování polohy vozidel. Zároveň by byly nutné softwarové úpravy na KOPIS, tak aby mělo 

KOPIS přehled o tom, kde se vozidla nacházejí a zároveň bylo možné evidovat špatně 

průjezdné místa a vytvořit z takto získaných údajů např. vrstvy do GIS. Vrstvy by mohly být 

rozlišené nejen podle času, a jestli se jednalo o problém v pracovních dnech, nebo ve dnech 

pracovního klidu, ale i podle toho, jestli se jedná o dočasnou překážku - např. dočasné zúžení 

nebo dočasné uzavření z důvodu např. stavebních prací. Zároveň by aplikace uměla 

zohledňovat předem hlášené dlouhodobé uzávěry a omezení.  Aplikaci by bylo nutné vytvořit 

tak, aby si v případě hladkého průběhu cesty trasu pamatovala a do databáze ji vyhodnotila 

jako bezproblémovou. To z toho důvodu, aby byla kontrola nad tím, které trasy a kolikrát 

byly projety a kolikrát vykazovaly nějaké problémy. Po naplnění databáze poznatky jednotek 

z cest k výjezdům, nebo z kondičních jízd by pak vznikla pomůcka, kterou by KOPIS mohlo 
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při vyhlášení poplachu zasílat formou konkrétních tras v mapě na chytré zařízení do 

výjezdového vozidla. Velitel zásahu by tak přímo viděl, jestli na trase v danou dobu může 

očekávat nějaké komplikace, popřípadě kde se technika, se kterou jede, bude těžko prodírat, 

nebo nevejde pod snížený průjezdní prostor apod. 

8.2 Zrychlení doby získávání údajů do evidence 

Aby se evidence těžko průjezdních míst dala používat, je nutné, aby v ní bylo 

dostatečné množství informací. Za loňský rok měl HZS hl. m Prahy 8 438 zásahů. Za období 

od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013 bylo zásahů 7 199. Tento počet by mohl stačit na 

nejfrekventovanější trasy, ostatní, méně vytížené, by mohly bez statisticky významného 

souboru zůstávat poměrně dlouho. 

Jistou možností řešení by bylo vytvoření offline aplikace, která by se dala použít na 

chytrých zařízeních, která nemají spojení s GMS/GPRS/G3 sítí, např. tablety. Tablety a touto 

aplikací by se dali vybavit vozidla velitelů stanic, strojní služby, garážmistrů, apod. Aplikace 

by pomocí GNSS zaznamenávala polohu a v případě potřeby by problematická místa bylo 

v aplikaci možné uložit i s označením o jaký problém se jednalo. Například špatně 

zaparkovaná vozidla, zúžení - dočasné, stálé, snížený průjezdní prostor,… Po připojení 

zařízení na stanici k počítači, nebo k síti wifi, by se takto získané údaje odeslali na KOPIS ke 

zpracování do monitorovacího systému. KOPIS by tak neměl přehled o tom, kde se tato 

vozidla v určitý okamžik nachází, ale zpětně by získávalo informace o problematických 

úsecích. Velitelé stanic by pak monitoring tras mohli mít ve funkční náplni, tak aby 

neprojížděli jen trasy, které denně používají při pracovních cestách po Praze, ale aby se více 

zaměřili na méně frekventované části tras, které jsou mnohdy co do zdržení nejkritičtější. A to 

hlavně na dojezdové trasy od hlavních cest k sídlištím, do staré zástavby v centru, atd. 

Další možností zrychlení plnění by bylo zapojení i dalších složek IZS. Pokud by o to 

měly zájem, mohly by se zapojit cestou svých operačních středisek s kompletním vybavením 

vozidel a získaly by tak přehled o vozidlech a špatně průjezdních trasách. Nicméně protože 

Policie ČR má výrazně menší vozidla, je otázkou, zda něco takového potřebují. Možnost 

spolupráce bych tedy viděla spíše ve spolupráci na offline verzi. Kdy by příslušníci PČR měli 

ve vozech offline verzi aplikace, tak jako naši velitelé stanic a pokud by během svých jízd 

Prahou narazili na problém, byli by ho schopní zaznamenat. Po návratu na základu by se pak 

informace buď zase připojením k počítači nebo wifi odeslalo do monitorovacího systému ke 

zpracování. Vzhledem ke zkušenostem z Prahy 11, která se při řešení osvěty obrátila o pomoc 
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na strážníky Městské policie hlavního města Prahy (MP), bych spolupráci se strážníky viděla 

jako jednu z možností pro rychlejší doplnění a i následné aktualizování dat do databáze. Díky 

jejich obchůzkové činnosti a hlídkování zejména na našich cílových místech, by se mohl 

navýšit počet záznamů z námi nedostatečně zjištěných míst. I MP by byla vybavená offline 

aplikací do chytrých zařízení. 

8.3 Možnosti využití výsledků evidování špatně průjezdných míst 

Monitorovací software by sbíral všechny poznatky, včetně záznamů z offline aplikace, 

a vyhodnocoval by je. Ze získaných dat by bylo možné získat mapové vrstvy v GIS se 

zohledněním času průjezdu, kdy na komunikaci byl problém zjištěn, zda se jednalo o pracovní 

den, nebo den pracovního klidu.  

Takto vytvořené mapové podklady by mohly být zasílány KOPIS s vyhlášením 

poplachu na vyjíždějící techniku. Velitel by tak od začátku měl navrženy např. tři trasy, na 

kterých by viděl případně možné komplikace a eventuelně procentuelní šanci na to, že se tam 

v denní dobu, ve které vyjíždějí, může komplikace vyskytovat. Zároveň by poskytovala 

informace o šířce komunikace, výšce průjezdních prostor, které se cestou vyskytují. Velitel by 

tak měl maximum možných informací o každé trase a možných problémech. Jednalo by se tak 

o jeho pomůcku při rozhodování o trase jízdy k zásahu.  

Díky jednotce pro sledování polohy vozidla by KOPIS měl přehled o tom, kolik 

jednotka HZS hl. m. Prahy ujela kilometrů k zásahu hned po té, co by jim v radioprovozu 

potvrdili, že jsou na místě. 
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Závěr 

Průjezdnost na celém území hlavního města Prahy je s narůstajícím objemem 

automobilové dopravy stále větším oříškem. S obtížnou průjezdností se alespoň jednou za 

směnu setká celých 73% všech dotázaných řidičů. Jednoduché řešení na zlepšení průjezdnosti 

neexistuje a bylo by nutné aplikovat celou řadu opatření.  

Jedním z nich by bylo pořizování menší a obratnější techniky, která by se v městském 

provozu pohybovala mrštněji a poradila by si i s úzkými uličkami historického centra. 

Příkladem městské cisterny je například zkoušený DENNIS Rapier, který ač o mnoho let 

starší, než s ním srovnávané CAS, dosáhl nejlepších výsledků. 

Opatření v podobě informování řidičů, působení na ně pomocí různých médií za 

účelem alespoň částečného úbytku nevhodně parkujících vozidel, zafixování správného 

systému vytváření volného jízdního pruhu na víceproudých komunikacích apod. je běh na 

dlouhou trať a určitě by bylo potřeba učit správné návyky řidiče už od autoškoly. Nicméně je 

to stále sázka na ohleduplnost k sobě samým a k ostatním obyvatelům. 

Ve zlepšení dojezdových časů a zejména ve zlepšení bezpečnosti, jak pro složky IZS, 

tak pro ostatní účastníky silničního provozu by mohly pomoct systémy, které jsou schopné 

řídit inteligentní křižovatky a vyžádat si pro oprávněná vozidla preferenci. Je pak na nastavení 

systému jestli bude preference okamžitá (pro vozidla IZS) či zohledněná (vozidla MHD). 

Nastavením systému lze zařídit, že křižovatka podle směru jízdy vozidla s oprávněnou 

preferencí křižovatku před tímto vozidlem „vyklidí“ vhodně zvolenými signály zelené. 

Nastavením červené všem zbylým směrům, včetně chodců, se významně zvýší bezpečnost 

průjezdu křižovatkou.  

Cílem práce bylo navrhnout možnosti informační podpory pro evidenci obtížně 

průjezdných míst. Za tímto účelem bylo posouzeno několik možností sledování polohy 

vozidel. Byla vyhodnocena nejpřesnější metoda, pomocí které by se získávaly informace o 

poloze vozidel a průjezdnosti komunikací. Dále by mohla být vytvořena offline aplikace do 

chytrých zařízení, která by obdobně do své paměti zaznamenávala po zadání obsluhou obtížně 

průjezdná místa a důvod zhoršené průjezdnosti. Po připojení k síti nebo počítači by informace 

zasílala monitorovacímu softwaru. Na základě vyhodnocení získaných informací o 

průjezdnosti/neprůjezdnosti by, po vytvoření statisticky významných údajů, byla vytvořena 

mapová vrstva v GIS, která by při výjezdu jednotky byla KOPIS zasílána na chytré zařízení 

do výjezdového vozidla. V mapových vrstvách by se zohledňovala i denní doba, a zda se 
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jedná o pracovní den, či den pracovního klidu. V informacích by se veliteli u komplikací 

objevovala i informace s jakou pravděpodobností se v danou denní dobu na tom místě 

komplikace vyskytuje. Veliteli by tak tato evidence obtížně průjezdných míst mohla 

poskytnout včasnou informační podporu k rozhodnutí o výběru nejlepší trasy k zásahu. 
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Seznam použitých zkratek 

AJ  automobilový jeřáb 

AP  automobilová plošina 

AZ  automobilový žebřík 

BTS  základnová stanice 

CAS  cisternová automobilová stříkačka 

CMS  Opticom Central Management Software 

COO  Cell of Origin 

E-CGI  Enhanced Cell Global Identity 

E-OTD Enhanced Observed Time Difference 

GIS  geografický informační systém 

GNSS  globální družicový polohový systém 

GPS  globální navigační systém 

GPRS  General Packet Radio Service 

GSM  globální systém pro mobilní komunikaci 

GTD  Geometric Time Difference 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

HS  hasičská stanice 

IR  infračervený 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KOPIS  krajské operační a informační středisko 

LMU  Location Measurement Unit 

MHD  městská hromadná doprava 
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MP  Městská policie 

MSP  moduly sledování polohy 

MT  mobilní telefon 

OTD  Observed Time Difference 

PČR  Policie České republiky 

RTD  Real Time Diffrence 

SW  software 

TA  Timing Advance 

TOA  Time of Arrival 

TÚPO  Technický ústav požární ochrany 

WAG  Wireless Assisted GPS 

3G síť  síť třetí generace 
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Příloha č. 1 - Dotazník - průjezdnost hl. m. Prahy 

(dotazník je anonymní a slouží pro potřeby diplomové práce) 

Délka praxe s řízením vozidel HZS hl. m. Prahy s právem přednostní jízdy
*
 

 méně než jeden rok 

 1 - 3 roky 

 3 - 10 let 

 10 - 20 let 

 více než 20 let 

Sloužím na stanici
* 

 HS 1 

 HS 2 

 HS 3 

 HS 4 

 HS 5 

 HS 6 

 HS 7 

 HS 8 

 HS 9 

 HS 10 

S obtížnou průjezdností se při jízdě k zásahu setkávám
*
 

 při každé jízdě 

 velmi často - několikrát za směnu 

 často - jednou za směnu 

 občas - jednou za několik směn 

 nikdy 

Nejčastěji se s neprůjezdností komunikací setkávám
* 

 v centru města 

 na sídlištích 

 na městském okruhu 

 v okolí nákupních center 

 jiné:
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Nejčastější problémy s ustavením techniky máme
* 

 v centru města 

 na sídlištích 

 na městském okruhu 

 jiné: 

Nejčastější příčinu neprůjezdnosti komunikací vidím v
* 

 dopravní špičce, kdy řidiči ani nemají kam uhnout 

 nepozornosti řidičů (nesledují provoz za sebou, hluk ve voze - neslyší VRZ) 

 neznalosti - řidiči neví, jak správně udělat místo pro průjezd 

 neukázněnosti - vjíždění do dráhy vozidla s právem přednostní jízdy, špatné 

parkování,… 

 jiné: 

Neprůjezdnost komunikace při cestě k zásahu řešíme
*
 

 vlastními silami - náhradní trasa, odstrkání překážejících vozidel 

 ohlášením (přes KOPIS na MP) 

 spoluprácí se složkami IZS (PČR) 

 nijak 

 jiné: 

Už se mi stalo, že v souvislosti s neprůjezdností komunikace došlo k poškození mobilní 

požární techniky
*
 

 ano 

 ne 

 nepamatuju si 

Už se mi stalo, že v souvislosti s neprůjezdností komunikace došlo k poškození jiných 

vozidel
*
 

 ano 

 ne 

 nepamatuju si 
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Myslíte si, že by pomohly zvýšené kontroly průjezdnosti ve spolupráci se složkami IZS?
*
 

 ano 

 ne 

 nevím 

Která mobilní požární technika je podle Vás nejproblematičtější, co se týká 

průjezdnosti?
* 

 …………………… 

Myslím si, že by se průjezdnost dala zlepšit jiným způsobem (uveďte jakým) 

 …………………… 

 

 

 

Otázky označené *
 
jsou povinné. 


