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Anotace 

Paszanda M., Vyhodnocení průjezdnosti místních komunikací pro vozidla IZS. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011. 43 stran. 

 

Klíčová slova: místní komunikace, požární technika, integrovaný záchranný systém. 

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením průjezdnosti vozidel integrovaného 

záchranného systému (dále jen ,,IZS“) po místních komunikacích v oblastech s vysokou 

koncentrací obyvatel a hustou zástavbou. 

V úvodní části se tato práce zabývá současnou právní úpravou související 

s dostupností hustě zastavěných oblastí pro vozidla IZS. Především se jedná o průjezd 

rozměrných vozidel hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen ,,HZS ČR“). 

Dále je pak podrobněji rozebrána problematika dojezdu vozidel IZS na místo zásahu a 

faktory komplikující pohyb záchranářské techniky při zásazích na sídlištích. V závěru práce 

je detailněji popsáno vybrané sídliště a specifické podmínky, s kterými je nutno při průjezdu 

danou lokalitou počítat. Na základě poznatků jsou navrhnuta řešení konkrétních nedostatků. 

 

Evaluation of the traffic flow of vehicles on local roads IRS. Thesis. Ostrava: VŠB–TU 

Ostrava, 2011. 43 pages. 

Key words: local roads, fire equipment, integrated rescue system. 

This thesis deals with the evaluation of the traffic flow of Integrated Rescue System´s 

(hereinafter "IRS") vehicles on local roads in areas with high concentrations of population 

and dense housing.  

In the introductory part this thesis deals with current legislation relating to the 

availability of densely built-up areas for vehicles IRS. In particular, it is the passage of large 

vehicles Fire and Rescue service of the Czech Republic (hereinafter referred to as "Fire 

Rescue"). It is then discussed in more detail the issue of getting vehicles on the IRS site and 

factors complicating the movement of rescue equipment when taking action in housing 

development. The closing part of the thesis describes in more detail selected residential area 

and specific conditions which are to be expected when crossing the site. Based on 

knowledge there are given some solution of specifis problems. 
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1 Úvod 

Panelová sídliště jsou výsledkem řešení nedostatku bytů, který se začal projevovat 

počátkem sedmdesátých let minulého století. Prakticky na celém území naší republiky se 

dnes nachází velká prostranství zastavěná množstvím několikapodlažních budov. 

Bydlení v bytě na sídlišti má kromě pohodlí také své stinné stránky. Vysoká 

koncentrace obyvatel na jednom místě značně zvyšuje nebezpečí vzniku požáru 

v domácnostech. Požár ve vícepodlažní budově se daleko snadněji šíří do vyšších pater, 

ohrožuje na životě více osob a komplikuje hasičům a záchranářům jejich zásah. 

Přestože systém nouzového volání je v České republice (dále jen ,,ČR“) na velmi 

vysoké úrovni, ne vždy dorazí záchranáři či hasiči na místo události včas. A právě čas hraje 

v boji s ohněm nebo v boji o život hlavní roli. Dobu příjezdu složek IZS na místo události 

ovlivňuje několik faktorů. Některé z nich, například počasí, člověk neovlivní a může se na 

něj pouze připravit. Naopak jiné faktory lze s použitím vhodných nástrojů a postupů ovlivnit 

podle potřeb zasahujících záchranářů, hasičů a policistů. 

Jedním z faktorů, který lze ovlivnit, je rychlost pohybu vozidel IZS po místních 

komunikacích v hustě zastavěných oblastech. Především na sídlištích se řidiči rozměrných 

hasičských vozů často potýkají se špatně zaparkovaným autem, vysokým obrubníkem nebo 

příliš úzkou zatáčkou. Každé takové zápolení pak stojí zasahující jednotky nejen síly, ale 

hlavně již zmiňovaný čas. Čas potřebný k uhašení požáru, záchraně života nebo jinému 

naléhavému výjezdu. 

Podmínky pro příjezd vozidel IZS k místu události na sídlišti jsou často značně 

komplikované. Tyto komplikace však nelze vyřešit jen na základě této bakalářské práce. 

Cílem této práce je upozornit na problémy souvisejících s průjezdností vozidel IZS danou 

lokalitou. Na základě známých skutečností pak navrhnout možné změny, nebo jiná řešení 

daného problému. 
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2 Právní a ekonomické otázky 

Zatímco počátkem sedmdesátých let byl automobil spíše symbolem majetnosti, 

postupem času se stával nepostradatelnou součástí života. V době, kdy začínala sídliště po 

celé zemi růst, jako ,,houby po dešti“ nebylo potřeba řešit otázku parkování. Vozidel bylo 

málo, místa všude dost a policisté, hasiči nebo záchranáři neměli problém dostat se na místo 

zásahu včas. 

Teprve s postupem času se ukázalo, jak důležitou roli bude automobil v životě lidí 

mít. Ten kdo v dnešní době nemá automobil je většinou sociálně znevýhodněn. Navíc se 

automobil postupem doby stává finančně velice dostupným, což umožňuje jeho masové 

rozšíření. S přibývajícím počtem automobilů a ubývajícím místem pak nastává problém. Ve 

většině případů je to právě špatně zaparkovaný automobil, který brání vozidlům IZS 

v průjezdu po úzkých uličkách. Především v sídlištních celcích dochází k situaci kdy vozidla 

IZS k zásahu nedorazí, nebo se opozdí právě proto, že po komunikaci prostě nelze projet.  

 

2.1 Ekonomické aspekty 

Řešení tohoto problému bohužel není vůbec jednoduché a je limitováno několika 

kritérii. Prvním kritériem je pohled na celou problematiku z ekonomického hlediska. Při 

projektování sídlišť se nepředpokládalo, že dojde k prudkému nárůstu počtu automobilů. 

V době, kdy vznikala panelová sídliště, byl parkovacích míst dostatek.  

Se zvyšující se životní úrovní obyvatelstva roste také počet rodin, které vlastní dvě, 

tři, a někdy i více vozidel. K 31. prosinci 2010 bylo v ČR registrováno 4 496 232 osobních 

automobilů. V průměru tedy připadají na jedno vozidlo přibližně dva obyvatelé ČR (včetně 

osob mladších 18 ti let.) 

Pro někoho je auto často jedinou možností, jak se dostat do zaměstnání. Pro jiného 

představuje vozidlo zdroj obživy. Díky těmto skutečnostem neustále narůstá počet 

dopravních prostředků na sídlišti. Takové množství aut nemohou parkoviště, v husté 

panelákové zástavbě pojmout. Vezmeme-li v úvahu, že částka potřebná na vytvoření 

jednoho parkovacího místa se pohybuje v průměru okolo 20 130 korun (tj. asi 1480 korun za 

čtvereční metr), pak menší parkoviště s deseti místy přijde obecní rozpočet téměř na čtvrt 

milionu. A to ještě nemluvíme o místě, které je potřebné k vybudování parkoviště. Už dnes 

se odhaduje, že komunikace a parkoviště zabírají ve městě přes 50% veškeré plochy. Každé 

další rozšiřování těchto ploch na úkor zeleně, se nejeví jako nejlepší řešení. 
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2.2 Základní předpisy upravující průjezd po komunikacích 

Podíváme-li se na problém neprůjezdných komunikací z pohledu dnešních zákonů, 

nejde o problém, který by byl v některém směru opomíjený. Je to spíše naopak. Zákonů 

týkajících se průjezdnosti po komunikacích je několik.  

V současné době je jedním z hlavních předpisů, týkajících se pozemních komunikací, 

zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích [10], ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon upravuje kategorizaci pozemních komunikací, práva a povinnosti majitelů pozemních 

komunikací a jejich uživatelů. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu pak udává podmínky, 

podle kterých jsou komunikace zařazeny do určité kategorie. 

Užívání pozemních komunikací blíže upravuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích [11]. Tento zákon, jasně stanovuje povinnosti a práva všech 

účastníků silničního provozu. Mimo jiné také přesně určuje, kde řidič smí zastavit a stát a 

kde ne. Ze zákona vyplývá, že řidič smí stát vpravo, co nejblíže k okraji komunikace a pouze 

v místě, kde bude zachován průjezdný pruh o šířce minimálně 3 metry pro každý směr jízdy. 

V jednosměrné ulici je dovoleno stát vlevo i vpravo. Zákon dále řidiči zakazuje stát na 

přechodu pro chodce a ve vzdálenosti menší než 5 metrů před ním. Dalším místem, kde je 

stání zakázáno, je křižovatka. Stát se smí pouze ve vzdálenosti 5 a více metrů od její hranice. 

Výjimku tvoří křižovatka tvaru ,,T“ v obci. Na této křižovatce je dovoleno stání na protilehlé 

straně vyúsťující komunikace. Mimo výše uvedená místa je zastavení a stání zakázáno na 

výjezdu na pozemní komunikaci a na silniční vegetaci. 

Na základě místní úpravy provozu na pozemních komunikacích lze zastavení a stání 

omezit nebo zakázat svislým nebo vodorovným dopravním značením, které je znázorněno na 

obr. 1. 

 

Obr. 1. Svislé (vlevo) a vodorovné (vpravo) dopravní značení upravující stání a zastavení 

 

V případě, že vozidlo tvoří překážku silničního provozu, může být rozhodnuto o jeho 
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odstranění. O odtažení vozidla rozhoduje policista nebo strážník obecní policie. Náklady 

spojené s odtahem vozidla hradí jeho provozovatel. V podmínkách sídliště by to znamenalo 

odtah desítek vozidel každý den. Na to nemá obecní policie dostatečné síly ani prostředky. 

Odtah vozidel je proto využíván jen u zvláště závažných přestupků. Méně závažné přestupky 

jsou obvykle vyřešeny pokutou 

 

2.3 Ostatní požadavky na přístupové komunikace 

Další zákon, zabývající se průjezdností komunikací je zákon o požární ochraně [12]. 

Z tohoto zákona vyplývá, že každá právnická nebo podnikající fyzická osoba je povinna 

vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce, zejména udržovat volné 

příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. 

Právnické a podnikající fyzické osoby mají také povinnost udržovat trvale volné 

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

požární techniku. Tuto povinnost jim ukládá vyhláška o požární prevenci [8]. 
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3 Integrovaný záchranný systém 

IZS není institucí jako takovou. Zákon o krizovém řízení [13] definuje IZS jako 

koordinovaný postup všech jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Jde tedy o jakýsi funkčně provázaný systém vazeb mezi 

záchrannými sbory, bezpečnostními sbory, havarijními a jinými službami, orgány veřejné 

správy a samosprávy a právnickými a fyzickými osobami. Tento ucelený systém vazeb byl 

zřízen především k rychlému nasazení při řešení živelných pohrom a havárií mimořádného 

rozsahu. Hlavní myšlenkou při budování IZS byla snaha využít personální, technické a 

pravomocní možnosti jednotlivých složek IZS k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu 

zásahu při vzniku nenadálé mimořádné události a při přípravě na ni. Díky takto provázanému 

systému dohod a nástrojů je pak zajištěno právo občana na ochranu svého zdraví a majetku. 

Velkou předností IZS je hlavě koordinovanost postupů všech jeho složek. Tato 

souhra je dána souborem pokynů, předpisů a modelových postupů (typových činností), 

kterými se jednotlivé složky IZS při záchraně života, zdraví a majetku řídí. 

Základním smyslem celého IZS je využití každého, kdo může v dané krizové situaci 

poskytnout účinnou pomoc. Poskytovatelem pomoci přitom nejsou jen instituce, kterým je 

tato povinnost dána zákonem. Složkou IZS může být prakticky kdokoli, kdo se k poskytnutí 

pomoci smluvně zavázal. Přesnou definici složek IZS a jejich rozdělení pak najdeme 

v zákoně o integrovaném záchranném systému [14]. Tento zákon dělí složky IZS na dvě 

základní skupiny: 

 základní složky IZS  

 ostatní složky IZS 

 

3.1 Základní složky IZS 

Základními složkami IZS jsou HZS ČR, jednotky požární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie 

České republiky (dále jen ,,Policie ČR“). Základní složky IZS mají v systému velice 

důležitou roli. Jejich hlavními úkoly je především: 

 zajistit nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, 

 zajistit vyhodnocení mimořádné události  

 provést neodkladný zásah v místě mimořádné události. 
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Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky. 

Při své činnosti se složky IZS postupují v souladu předpisy, podle kterých byly zřízeny a 

podle zákona o IZS. Správním úřadem v oblasti IZS je ze zákona HZS ČR. 

 

3.1.1 HZS ČR 

HZS ČR je zřízen zákonem[15] jako organizační složka státu. Jeho základním 

posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou 

pomoc při mimořádných událostech. HZS ČR plní úkoly zejména na úseku: 

 požární ochrany 

 krizového řízení 

 ochrany obyvatelstva 

 integrovaného záchranného systému 

 

Hasičský záchranný sbor ČR je tvořen: 

a) Generálním ředitelstvím HZS ČR, které je součástí Ministerstva vnitra. 

b) Hasičskými záchrannými sbory krajů, jejichž sídlem je sídlo kraje. Výjimku tvoří 

HZS Středočeského kraje, jehož sídlem je Kladno. 

 

K plnění svých úkolu používá HZS ČR různé druhy požární techniky. Podle druhu 

hlášené události k zásahu do sídlištní zástavby obvykle vyjíždí cisternová automobilová 

stříkačka (CAS) a výšková technika. CAS je nejčastěji zastoupena vozidly typu CAS 32 – 

TATRA 815 nebo CAS K 24 – TATRA 815 Ternno 1. Nejpoužívanější výškovou techniku 

zastupuje automobilový žebřík typu AZ – 30 CAMIVA na podvozku renault a AZ 37 METZ 

na podvozku mercedes. Základní rozměry vybraných vozidel uvádí tabulka č. 1. Rozměry 

zásahových vozidel jsou důležité především při manévrování v uličkách s nedostatečným 

průjezdním profilem. Zatímco k průjezdu rovnou ulicí stačí jeden pruh o šířce 3 metry, při 

průjezdu zatáčkou je potřeba daleko více prostoru. Při použití výškové techniky je potřeba 

počítat i s místem pro ustavení. V závislosti na druhu a typu automobilového žebříku nebo 

plošiny, může šířka potřebná k ustavení dosahovat i 7,5 metrů. 
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Jedním z hlavních rozměrů hasičských vozidel je minimální vnější obrysový poloměr 

zatáčení. Obr. 2 znázorňuje, kolik místa potřebuje k zatáčení automobilový žebřík AZ 30- 

CAMIVA, který je v současnosti nejpoužívanějším AZ. 

Obr. 2: AZ – 30 CAMIVA  

 

 

 

Tabulka 1: Základní parametry vozidel HZS ČR 
  

Technika  
šířka 

(mm) 

délka 

(mm) 

výška 

(mm) 

vnější 

obrysový 

průměr 

zatáčení 

(m) 

celková 

hmotnost 

(kg) 

CAS 32 – T 815  2 500 8 510 3 350 20,00 22 392 

CAS 32 – T 148  2 500 8 670 2 750 20,00 18 530 

CAS 25 – LIAZ  2 500 7 550 2 870 19,00 16 000 

CAS 24 – T 815 2 500 7 780 3 190 19,00 17 500 

CAS 24 – SCANIA  2 550 8 080 3 200 18,60 18 000 

AZ 30 – IFA  2 500 8 900 3 200 15,60 10 200 

AZ 30 – CAMIVA  2 500 10 000 3 300 20,46 15 000 
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Skutečnou podobu nejpoužívanější moderní požární techniky přibližuje obr. 3. 

Obr. 3: CAS 32 TATRA 815 (vlevo) a AZ – 30 CAMIVA (vpravo) 

  

 

3.1.2 Zdravotnická záchranná služba 

Základním právním předpisem, který upravuje činnost Zdravotnické záchranné 

služby (dále jen ,,ZZS“), je vyhláška Ministerstva vnitra[9]. ZZS poskytuje v rámci IZS 

neodkladnou přednemocniční péči: 

 v místě, kde vzniklo náhlé onemocnění nebo úraz ohrožující život a zdraví, 

 při přepravě postiženého do nejbližšího zdravotnického zařízení, kde je možné danou 

poruchu zdraví zvládnout. 

Síť zdravotnické záchranné služby je tvořena: 

a) Územní střediska záchranné služby. Tato střediska jsou zřizována příslušným krajským 

úřadem a zajišťují koordinaci součinnosti ZZS v rámci IZS 

b) Výjezdové skupiny. Tyto skupiny poskytují přednemocniční neodkladnou péči a dělí se 

na čtyři základní: 

 skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), v níž je nejméně dvoučlenná posádka 

složená z řidičů – záchranářů nebo středních zdravotnických pracovníků – 

záchranářů, z nichž jeden je vedoucím skupiny, 

  skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP) s nejméně tříčlennou posádkou, složenou 

z řidiče, záchranáře a dále lékaře, který je současně vedoucím skupiny, 

 Rendez-vouz (RV), jejíž posádku tvoří lékař, střední zdravotnický pracovník a řidič-

záchranář nebo lékař a řidič-záchranář. Vozidlo je rovněž vybaveno potřebnými 

prostředky k záchraně postiženého; nemá však možnost nemocného transportovat.  
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  skupiny letecké záchranné služby, v níž zdravotnická část posádky je nejméně 

dvoučlenná ve složení lékař a záchranář. 

Plošné rozmístění výjezdových skupin na území ČR musí garantovat dostupnost 

neodkladné přednemocniční péče do 15 minut od přijetí tísňové výzvy. K pozemním 

výjezdům používá ZZS dva druhy vozidel: 

 

1) Dodávkové vozy; tento typ vozidel se využívá k výjezdu v režimech RLP a RZP. Pro 

výjezdy bývá nejčastěji použito sanitní vozidlo Volkswagen Transporter T5 nebo ve 

starší verzi T4, popřípadě Mercedes-Benz Sprinter 

2) Osobní automobily; vozidla tohoto typu jsou využívána v systému Rendez-vouz. 

Posádky RV nejčastěji vyjíždějí ve vozidle Škoda Octavia, nebo Volkswagen 

Touareg.  

 

Obr. 4: Vozidla zdravotní záchranné služby 

 

Rozměry vozidel ZZS se nijak neliší od rozměrů běžně používaných osobních a 

dodávkových vozidel. Díky tomu není pohyb těchto vozidel na sídlišti zásadním způsobem 

omezen. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vozidlo
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3.1.3 Policie ČR 

Policie ČR byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena zákonem 

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úkolem Policie 

ČR je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit 

úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí 

zákony. Policie ČR dále podílí na plnění úkolů v rámci IZS. Její činnost a postavení 

v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky[16]. Policie ČR 

je podřízena Ministerstvu vnitra ČR. 

Policii ČR tvoří: 

a) policejní prezidium, 

b)  útvary s celostátní působností, 

c)  krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. 

 

K plnění úkolů vyplývajících ze zákona používá Policie ČR mimo jiné dopravní 

prostředky. Pro běžné zásahy má Policie ČR obvykle vyčleněny dva typy vozidel. 

1) Osobní automobil. V současné době nejpoužívanějšími vozidly jsou Škoda Octavia II 

v provedení combi nebo hatchback a Škoda Fabia combi. V rámci modernizace 

vozového parku dochází k postupné obměně vozidel i barevného označení. Na obr. 5 

jsou vyobrazeny osobní automobily v barvách Policie ČR. Nejnovější barevné označení 

vozidel (vlevo) a dobíhající barevné označení (vpravo) 

 

Obr. 5: Osobní vozidla Policie ČR.  
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2) Dodávkové vozidlo. Dodávky jsou ve výbavě Policie ČR zastoupeny nejčastěji vozidly 

Volkswagen Transporter T5 nebo T4, případně Ford Tranzit v různých modifikacích a 

s různými počty míst 

 

Obr. 6: Dodávková vozidla Policie ČR 

 

3.2 Ostatní složky IZS 

Jestliže k provádění záchranných a likvidačních prací nedostačují personální, 

materiální nebo jiné prostředky základních složek IZS, přicházejí na řadu ostatní složky IZS. 

 Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

  ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

  ostatní záchranné sbory, 

  orgány ochrany veřejného zdraví, 

  havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

  zařízení civilní ochrany, 

  neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím. 

  ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a 

likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. 

 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že do IZS může patřit také obecní police. Úkolem 

obecní policie je, mimo jiné, dohlížet na dodržování zákonů, obecně závazných vyhlášek 

a nařízení v rámci obce. K plnění těchto úkolů obecní policie vybavena patřičnými 

dopravními prostředky. Jde především o osobní a malá užitková vozidla. Jedním z kritérií 
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pro výběr těchto vozidel, jsou rozměry umožňující průjezd míst s omezenou šířkou. Díky 

tomu není pohyb vozidel obecní policie v panelákové zástavbě ničím omezen. 

Pomoc ostatních složek IZS se při běžných zásazích na sídlištích nevyužívá. Výjimku 

tvoří havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby. Jejich pomoc je nutná především při 

likvidaci poruch a havárií produktovodu, jako jsou plynovody, vodovody, a elektrická 

vedení. Vozidla havarijních služeb jsou obvykle uzpůsobena pro průjezd úzkými místy. 

Pohyb těchto vozidel po komunikacích uprostřed sídliště není zásadně omezen. 
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4 Statistiky výjezdů 

HZS ČR využívá statistické údaje především pro plánování své další činnosti. 

Výsledky těchto statistik jsou přístupné na internetovém portálu Ministerstva vnitra ČR [22], 

nebo jsou zveřejňovány jako přílohy časopisu 112.  

Potřebu řešit problematiku příjezdu k místu události přibližuje tabulka 2 a graf 1. Zde 

jsou shrnuty nejčastější negativní vlivy zásahu v období let 2005–2009. Z této tabulky je 

patrné, že nejčastější komplikací zásahu je obtížná cesta na místo zásahu. Podíváme-li se na 

vývoj tohoto problému v delším časovém období, zjistíme, že se od roku 2003 počet případů 

postupně snižuje. Skokové snížení v roce 2007 naznačuje razantnější řešení celého 

problému. 

Příčinou skokové změny v roce 2007 mohla být revitalizace panelových sídlišť, probíhající 

po celé republice. Součástí revitalizace je také rozšíření počtu parkovacích míst. 

 

Tabulka 2: Negativní vlivy zásahu v letech 2005 – 2006.[3-7] 

negativní vlivy zásahu 
rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

selhání spojovacích prostředků  89 89 150 134 145 

obtížná cesta na místo zásahu  576 457 488 283 267 

selhání vozidla na cestě 22 12 20 12 5 

místní jednotka PO nevyjela k požáru 147 177 6 9 4 

 

Graf 1: Negativní vlivy zásahu v letech 2005 – 2006.[3-7] 
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Následující graf dává představu o tom, jak časté jsou výjezdy k požárům na sídlištích. 

Z grafu je patrné, že požáry bytů tvoří přibližně desetinu všech požárů vzniklých v letech 

2005-2009. Sestupná tendence počtu bytových požárů napovídá, že dochází k posupnému 

řešení celého problému s požáry v bytech. 

 

Graf 2: Počet požárů bytů v letech 2005-2009. [3-7] 
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5 Sídliště Slezská 

5.1 Popis lokality 

Panelové sídliště Slezská se nachází na severozápadním okraji Frýdku-Místku, 

v místní části Frýdek. Toto sídliště se rozkládá na ploše cca 0,4 km
2
 a se svými 5500 

obyvateli patří mezi nejlidnatější sídliště ve Frýdku-Místku. Slezská vznikla počátkem 

osmdesátých let z důvodu nedostatku bytů pro dělníky, kteří pracují v místních továrnách. 

Lokalita, vybraná pro řešení průjezdnosti, je ze severu a východu ohraničena Hlavní 

třídou, která je hlavním silničním tahem z Olomouce směrem hraniční přechody s Polskem a 

Slovenskem. Ze západu je oblast ohraničena třídou T.G.Masaryka. Tato silnice je důležitá 

z hlediska propojení centra města, vlakového nádraží a stanoviště MHD. Ulice Slezská 

ohraničuje stejnojmenné sídliště z jižní strany. Je spojnicí mezi třídou T.G.Masaryka a 

Hlavní třídou. Středem ohraničené oblasti prochází ulice Novodvorská. Ta tvoří hlavní tepnu 

vybrané lokality a umožňuje průjezd z východu na západ sídliště a naopak. Další ulice slouží 

k propojení jednotlivých bloků, nebo jako přístupové komunikace k jednotlivým objektům. 

Jmenovitě to jsou ulice Dobrovského, Dr. M. Tyrše, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího 

z Poděbrad, Josefa Kafky, M. Chasáka, Národních mučedníků, O. Lysohorského, Pekařská, 

Sokola Tůmy, Sadová a V. Závady. Sídliště není v blízkosti žádného průmyslového podniku, 

který by mohl ohrožovat zdraví nebo životy obyvatel oblasti. 

Panelová zástavba je zde reprezentována dvěma typy objektů. Prvním typem jsou 

třináctipatrové panelové budovy. Domy jsou vystavěny podél ulice Novodvorská. Druhým 

typem výškových budov jsou šestipatrové panelové domy. Ty jsou rozmístěny podél 

ostatních ulic a tvoří bloky o několika samostatných vchodech. Detailnější rozmístění je 

patrné z obrázku č. 1. Další budovy, které je nutné zmínit, jsou areály základních škol. 

Základní škola Jiřího z Poděbrad a plavecký bazén na stejnojmenné ulici a Základní škola 2 

na ulici J. Božana. Neméně důležitou budovou z hlediska dostupnosti je dům 

s pečovatelskou službou. Ostatními budovami jsou výměníkové stanice, restaurace, obchody 

s potravinami, zdravotní středisko, mateřská školka, zábavní centrum a supermarket. 

Na severním okraji sídliště se nachází vilová čtvrť, několik čtyřpatrových cihlových 

bytových domů, autosalon s autoservisem a areál stavebnin. Uvedenou oblast protíná 

železniční trať z Frýdku-Místku do Českého Těšína. V blízkosti sledovaného sídliště je 

benzínová pumpa a obchodní centrum. 
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5.2 Současný stav 

Problémy s průjezdem vozidel IZS nemá pouze sídliště Slezská. Jde o problém 

celorepublikový. Chyba, které se dopustili projektanti sídlišť, je patrná na každém z nich. 

Velké množství automobilů na malou plochu a malý počet parkovacích míst. Obyvatelé 

panelových domů jsou pak často nuceni odstavit své auto na místě, kde zasahujícím složkám 

IZS, především hasičům, komplikuje průjezd. 

Přesné statistiky o komplikacích při zásahu IZS na sídlišti Slezská neexistují. 

V současné době probíhá vyhodnocování průjezdnosti v dané lokalitě přibližně dvakrát do 

roka. HZS ČR ve spolupráci s Městskou policií, projede se svou technikou všechny ulice 

v dané lokalitě. Během této kontroly jsou vytipována místa, která neumožňují průjezd 

mobilní požární technice. Zjištěné nedostatky, způsobené stavebním řešením komunikace, 

jsou předány k dořešení místnímu dopravnímu odboru. Ten provede nápravu. Obvykle jde o 

umístění vodorovného, popřípadě svislého dopravního značení. Daleko složitější je situace 

se zaparkovanými vozidly. Městská policie sice zařídí odtah vozidel překážejících 

v provozu, po skončení celé kontroly se na jejich místa vrátí jiná vozidla. 

Jednou ročně provádí Technické služby Frýdku-Místku ve spolupráci s Městskou 

policie blokové čištění. Při čištění jsou z parkovacích míst odstraněny vraky vozidel. 

Současně je při této příležitosti obnoveno zašlé vodorovné dopravní značení včetně 

vyznačení parkovacích míst. 

Přestupky, které souvisí s parkováním, řeší městská policie neustále. Většinou jde 

případy, kdy řidiči parkují v pěších zónách, na místech pro invalidy, ve vjezdech. Obvykle je 

přestupek vyřešen domluvou. Prostředky pro zamezení pohybu vozidla (tzv. botičky) 

a odtahy používá městská policie pouze výjimečně. Více městská policie dělat nemůže. 

Řešení všech porušení zákazu stání by ji totiž úplně zahltilo. Ve spolupráci s magistrátem 

Frýdku-Místku se proto městská policie zaměřuje spíše na řešení nedostatku parkovacích 

míst, než na neustálé pokutování řidičů. Díky tomu vznikla v minulých letech dvě 

velkokapacitní parkoviště na okraji Slezské. Jde o zpevněné plochy vybudované na místech, 

kde dříve stály polorozbořené budovy. Bohužel podobných míst na okraji sídliště ubývá a 

jediným možným řešení je rozšiřování parkovacích ploch mezi panelovými domy. Magistrát 

Frýdku-Místku v současnosti dokončuje studii, která má objasnit, kolik parkovacích míst je 

možné na jednotlivých sídlištích ve městě vybudovat. Na základě této studie bude 

rozhodnuto o další výstavbě parkovacích míst. 
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5.3 Statistické zpracování průjezdnosti na Slezské 

K vyhodnocování průjezdnosti na sídlišti Slezská bylo vytipováno pět míst. Jde o 

čtyři křižovatky a jeden silniční oblouk. Místa jsou vybrána z důvodu opakujících se 

problémů s průjezdností. 

Jako podklady pro vyhodnocení průjezdnosti vybraných oblastí slouží níže uvedené 

průjezdní profily. Tyto profily zobrazují skutečný tvar křižovatky a minimální prostor 

potřebný k projetí cisternové automobilové stříkačky CAS 32 – T 815. Šipka znázorňuje 

nejpravděpodobnější směr pohybu vozidla.  

Sběr dat k vyhodnocování probíhal od 1. 2. 2011 do 28. 2. 2011 následujícím 

způsobem. Každé z vytipovaných míst bylo třikrát denně kontrolováno z hlediska 

dodržování zákazu stání a zastavení a průjezdnosti. Jestliže byl zachován alespoň minimální 

prostor umožňující průjezd hasičského cisternového automobilu, bylo místo vyhodnoceno 

jako průjezdné. Časy pro kontrolu byly stanoveny na 7:00, 15:00 a 23:00. Tyto časy se odvíjí 

od osmihodinové pracovní doby a vychází z předpokladu relativní neměnnosti počtu vozidel 

na sídlišti. Pro přehlednost jsou výsledky měření zobrazeny v grafu po týdnech. Graf tedy 

udává, kolikrát bylo dané místo, v daný den a hodinu neprůjezdné. Cílem celého měření je 

vyhodnotit možnosti průjezdu pro vozidla IZS v závislosti na denní době. 

 

5.3.1 Ulice M. Chasáka 

Ulice M. Chasáka je jednosměrná silnice a slouží, jako jediná příjezdová místní 

komunikace k domům stojících podél této ulice viz mapa. Ulice má tvar písmene ,,U”, a oba 

její konce ústí na ulici J: Božana. Uprostřed stojí budova zábavního centra a výměníková 

stanice. V budově zábavního centra najdeme hernu a obchod s potravinami. 

Jako parkovací plochy v této ulici slouží hlavně okraj silnice. Poslední stavební 

úpravou prošla tato ulice v roce 1999. Při stavebních úpravách bylo vytvořeno 40 nových 

parkovacích míst s kolmým stáním a ulice byla přestavěna ze slepé na okružní. Díky 

stavebním úpravám se zvýšil počet parkovacích míst a zlepšil průjezd danou oblastí. Přesto 

také zde najdeme místo, jehož projetí hasičským vozem je téměř nemožné. Zdrojem 

problému je silniční oblouk s úhlem 90°. Za normálních okolností (bez zaparkovaných 

vozidel) je tato lokalita, průjezdná i pro větší vozy. Nedostatek parkovací míst bohužel řidiče 

nutí postavit své vozidlo i do místa, kde je to přinejmenším nevhodné. 
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Rozmístění parkovacích míst v inkriminované oblasti je patrný z obr. 7. Nejčastějším 

prohřeškem řidičů, parkujících v této lokalitě, je parkování v prostoru s vodorovným 

dopravním značením. Tento prostor je přitom z hlediska průjezdu hasičské techniky klíčový. 

Obr. 7 znázorňuje, kolik místa potřebuje ke svému manévrování požární automobil CAS 32 

na podvozku Tatra 815. V případě dodržování dopravního značení, není průjezd pro toto 

vozidlo výrazně omezen. Kvůli malému poloměru zatáčky je však nutné najet přes 

obrubníky mimo zpevněnou komunikaci. Zkušenému řidiči to obvykle nečiní žádné potíže. 

V zimních měsících bývá situace o něco složitější. Sníh na okraji silnic a parkovišť 

nedovoluje řidičům parkovat zcela u okraje vozovky. Velikost zatáčky se tak zmenší 

přibližně o 20 centimetrů v každém jejím rozměru. Přesto je sledovaný úsek s opatrností 

průjezdný i pro rozměrná hasičská vozidla.  

Opačná situace nastane, pokud na vodorovném dopravním značení zastaví automobil. 

V tu chvíli se celá oblast stává pro hasičskou techniku zcela neprůjezdná. Překážející vozidlo 

přitom zasahující hasiči nemohou odtlačit nebo posunout tak, aby nezavazelo. Jedinou 

možností je v tomto případě přivolání odtahové služby. To však záchranáře při záchraně 

zdraví a životů značně zdržuje. Konkrétní podobu řešené lokality a příklad nepřípustného 

parkování nabízí příloha 2. 

 

Obr. 7. Průjezdní profil ulicí M. Chasáka 
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Na základě výše uvedené situace bylo provedeno vyhodnocení průjezdnosti danou 

oblastí. Výsledky měření shrnuje graf 3. Z grafu vyplývá, že nejhůře průjezdná je ulice M. 

Chasáka v pondělí odpoledne a v neděli v noci. Pondělní odpoledne je období, kdy se většina 

obyvatel sídliště vrací ze zaměstnání a autem nikam dále nejedou. Počet vozidel na sídlišti 

prudce narůstá. Při překročení kapacity parkovacích míst, řidiči parkují i v místech kde to 

dopravní značení nedovoluje. Obdobný problém nastává v neděli večer. Řidiči se vracejí 

z víkendových pobytů mimo město a postupně plní parkovací místa. Ti, kteří se vrátí 

později, nenajdou zpravidla volné parkovací místo. Obvykle pak nechávají svá vozidlo 

všude, kde je to jen trochu možné. Přestože běžně vozidel během víkendu ubude a dopravní 

situace se zlepší, v ulici M. Chasáka je průjezd komplikovaný i v pátek a sobotu večer. 

V tuto dobu blokují komunikaci vozidla návštěvníků zábavního centra Krakem. Zcela 

průjezdná je ulice v sobotu v 7:00 a v 15:00. 

Graf 3. Statistika průjezdnosti ulicí M. Chasáka 

 

 5.3.2 Křižovatka ulic Pekařská a J. Kavky 

Křižovatka je důležitá z hlediska příjezdu k domům podél ulice Pekařská (viz. mapa). 

Křižovatka má tvar ,,T“. Průběžnou a zároveň hlavní ulicí je Pekařská. 

Od počátku osmdesátých let nedoznaly ulice, ani křižovatka větších změn nebo úprav 

Jedinou významnou dopravní stavbou je parkoviště v ulici Pekařská. Parkoviště bylo 
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postaveno v roce 2000 a je schopno pojmout až 30 vozidel. Výstavbou parkoviště se však 

problém s parkováním nevyřešil. Přestože jsou okraje obou ulic částečně přizpůsobeny 

k podélnému stání vozidel, parkovacích míst je zde stále nedostatek. Řidiči proto svá vozidla 

často nechávají stát i na chodníku nebo přímo v křižovatce. Průjezd touto oblastí je složitý, i 

když je zcela prázdná. Pokud v ní parkují auta, je projetí hasičských vozidel nemožné. 

Průjezdní profil křižovatky je vyobrazen na obr. 8. Křižovatka není opatřena 

vodorovným, ani svislým dopravním značením. Řidiči osobních vozidel se obvykle 

dopouštějí porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích tím, že parkují 

v křižovatce a ve vzdálenosti menší než 5 metrů od její hranice. Jestliže je křižovatka zcela 

prázdná, nebývá projetí hasičského vozu problém. Komplikovanější je situace v případě, kdy 

vozidla stojí na pravé straně vyúsťující ulice. I v tomto případě je křižovatka pro automobil 

CAS 32 s opatrností průjezdná. Při zatáčení je nutné najet na vyvýšený okraj komunikace. 

Z důvodu nedostatku parkovacích míst řidiči obvykle parkují i na levé straně 

křižovatky. Takto zaparkované vozidlo porušuje hned několik dopravních předpisů. I když 

stojí částečně na travnaté ploše vedle silnice, vytváří překážku, přes kterou se s požární 

technikou nelze dostat. V případě nutnosti musí zasahující hasiči automobil vlastními silami 

odsunout na trávník tak, aby bylo možné projet dál. V příloze 3 je vyobrazena skutečná 

podoba křižovatky. 

 

Obr. 8. Průjezdní profil Křižovatkou ulic Pekařská a J. Kavky 
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Výsledky statistického vyhodnocení průjezdnosti křižovatky ulic J. Kavky a Pekařská 

jsou shrnuty v grafu 4. Nejhůře průjezdná je daná oblast v úterý v noci. Při všech čtyřech 

měřeních, která v úterý ve 23:00 proběhla, byla křižovatka vyhodnocena jako neprůjezdná 

pro hasičské vozidlo CAS 32 – T 815. Stejný výsledek byl naměřen i v pátek v 15:00. 

Během pátečního odpoledne se průjezdnost lokalitou značně zlepší. Část řidičů opouští na 

víkend město a vrací se v sobotu v noci nebo v průběhu neděle. Naopak nejlépe průjezdná je 

křižovatka průjezdná v pondělí v 7:00 a v sobotu v 15:00. V uvedených časech byla 

křižovatka vždy vyhodnocena jako průjezdná. 

 

Graf 4. Statistika průjezdnosti křižovatky ulic J. Kavky a Pekařská 

 

5.3.3 Křižovatka ulic Novodvorská a Dr. M. Tyrše 

Ulice Novodvorská je nejdůležitější komunikací na sídlišti Slezská. Na ni se napojuje 

většina ostatních ulic. Křižovatka s ulicí Dr. M. Tyrše je problematická zejména proto, že je 

tato ulice slepá. Současně, je ulice Dr. M. Tyrše jedinou příjezdovou komunikací 

k panelovým domům, které v této ulici stojí. 

Na ulici nebyly, od jejího vzniku, prováděny žádné větší stavební úpravy. Ulice je 

projektovaná jako obousměrná, s možností parkování kolmo k ose komunikace na obou 

krajích silnice. Na konci ulice je plocha, která slouží k otáčení vozidel Bohužel i zde je 
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kapacita parkoviště nedostatečná a řidiči parkují i v místech, kde je to dopravním značením 

výslovně zakázáno.  

Přestože je zmíněná křižovatka opatřena vodorovným dopravním značením, průjezd 

hasičské techniky je zde prakticky nemožný. Celý problém je o to závažnější, že křižovatka 

je jediným příjezdovým místem do ulice Dr. M. Tyrše. Při respektování dopravního značení 

není, pro hasiče, průjezd křižovatkou složitý. Tato situace však nastává výjimečně. Běžný 

způsob parkování ukazuje obr. 9. Průjezdní profil křižovatky je značně omezen stojícími 

auty. V nejužším místě není zachován pruh o minimální potřebné šířce 3 metry. V případě 

nutnosti nezbývá zasahujícím hasičům nic jiného, než vozidla ručně posunout tak, aby se 

hasičskou technikou bylo možné dostat co nejblíže k místu zásahu. Pro zasahující hasiče je 

tento postup časově i fyzicky velice náročný. Je proto nutné celou situaci v uvedené lokalitě 

řešit. Fotodokumentace řešené křižovatky včetně příkladů porušení dopravní předpisů je 

připojena v příloze 4. 

 

Obr. 9. Průjezdní profil křižovatky ulic Novodvorská a Dr. M. Tyrše 

 

Z grafu 5 vyplývá, že nejlépe je křižovatka průjezdná v ranních hodinách. V tuto 

dobu odjíždí část obyvatel sídliště do zaměstnání. Ulice se vyprázdní a projetí hasičským 

vozidlem není problém. Zcela průjezdná je křižovatka v úterý a pátek ráno. Nejhorším dnem 
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z hlediska průjezdnosti je čtvrtek. V odpoledních a večerních hodinách je průjezd touto 

oblastí zcela nemožný. Stejná situace se opakuje také v úterý a v neděli v noci. 

 

Graf 5. Statistika průjezdnosti křižovatky ulic Novodvorská a Dr. M. Tyrše 

 

5.3.4 Ulice Dobrovského 

Ulice Dobrovského je nejkratší spojnicí mezi Hlavní třídou a Základní školou Jiřího 

z Poděbrad. Zároveň tato ulice odděluje panelové domy od vilové čtvrti na okraji sídliště. 

Ulice slouží především pro příjezd k jednotlivým rodinným domům a není uzpůsobena 

k šikmému ani podélnému stání. 

Začátek ulice, ve směru od Hlavní třídy je obvykle průjezdný bez problému. 

Komplikace nastávají na křižovatce s ulicí Jiřího z Poděbrad. Přestože je komunikace 

obousměrná, vozidla jsou často odstavena i v místech, kde pak nezůstane ani jeden jízdní 

pruh o minimální šířce 3 metry. V případě nutnosti se toto místo musí složitě objíždět jinými 

ulicemi. Ani objízdná trasa ale nezajišťuje hasičům zcela hladký průjezd až k místu zásahu. 

Konkrétní představu o dopravní situaci v daném místě dává obr. 10. Plot stojící po 

pravé straně komunikace je od jejího okraje vzdálený 0,5 metru. Mezi zaparkovanými 

vozidly a okrajem komunikace je pruh o šířce 2,5 metru. S opatrností je úsek průjezdný i pro 

požární cisternu. Neprůjezdná je ulice v místě, kde parkují vozidla na obou stranách. Šířka 

průjezdu je zde pouze 2,3 metry, což je pro CAS 32 nedostatečné. V zimních měsících není 

možné díky sněhovým bariérám parkovat bezprostředně u okraje komunikace. Průjezdní 
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profil ulice se zmenší natolik, že je pro hasičská vozidla neprůjezdná. Pro zásah v oblasti je 

proto nutné volit objízdnou trasu. Vozy ZZS projedou tímto místem bez problémů. 

 

Obr. 10: Průjezdní profil ulice Dobrovského 

Situace v ulici Dobrovského se od ostatních ulic mírně liší. V této ulici stačí pouze 

jedno špatně zaparkované vozidlo k tomu, aby hasičské vozidlo neprojelo. Od toho se také 

odvíjí výsledky měření průjezdnosti. Asi nejhorší je situace v nočních hodinách. Mimo 

páteční a sobotní večer je ulice zcela neprůjezdná. Naopak nejlepší průjezdnost byla 

naměřena v pátek večer a v sobotu odpoledne. 

Graf 6: Statistika průjezdnosti ulicí Dobrovského 
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5.3.5 Ulice J. Božana 

Ulice J. Božana plynule navazuje na ulici Pekařská a byla postavena, jako obslužná 

komunikace pro příjezd k jednotlivým panelovým domům, které zde stojí. Silnice je rovněž 

jedinou komunikací, která umožňuje příjezd k budově mateřské školky. Daná oblast neprošla 

žádnou větší stavební úpravou. K parkování se využívá okraj komunikace nebo parkoviště se 

stáním kolmo k ose vozovky. 

Problémy s průjezdem jsou obdobné jako u ostatních křižovatek. V přímém směru je 

ulice průjezdná bez problému. Komplikace nastávají při průjezdu pravoúhlé zatáčky na 

konci ulice. Některá vozidla stojí přímo v zatáčce. Průjezd je tak často komplikovaný i pro 

osobní nebo dodávková vozidla. 

Podobu křižovatky přibližuje obr. 11. Jde o běžnou křižovatku ve tvaru ,,T“. 

Z obrázku je jasné, že volnému průjezdu cisternové automobilové stříkačky brání vozidlo 

zaparkované uvnitř křižovatky. Řidič se tím dopouští porušení zákazu zastavení a stání 

v křižovatce. Ani odtažení vozidla nezaručuje požárnímu vozidlu průjezd bez komplikací. 

Kvůli omezenému poloměru zatáčení hasičské tatry musí její řidič složitě manévrovat, aby 

mohl mezi správně zaparkovanými automobily projet. V zimních měsících se profil 

křižovatky ještě zmenší. Přestože je stání a zastavení naproti vyúsťující ulice povoleno, 

v tomto případě vytváří správně zaparkované vozidlo překážku.  

 

Obr. 11: Průjezdní profil ulicí J. Božana 
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Výsledky měření průjezdnosti ulicí J. Božana se nijak zvláště neliší od ostatních ulic 

a křižovatek. Nejlépe je oblast průjezdná v ranních hodinách, kdy velká část obyvatel odjíždí 

svými vozy do zaměstnání. V odpoledních hodinách se situace postupně zhoršuje. Ulice 

bývá nejhůře průjezdná v nočních hodinách, nejčastěji v neděli. 

 

Graf 7: Statistika průjezdnosti ulicí J. Božana 

 

 

5.4 Vyhodnocení průjezdnosti 

Vyhodnocení průjezdnosti komunikací v panelákové zástavbě je důležité zejména pro 

rozhodování o dalším postupu při řešení problematiky. Abychom mohli zvolit nejvhodnější 

řešení, musíme nejprve zjistit, jak rozsáhlé oblasti se problém týká. V případě průjezdnosti je 

tedy nejprve nutné určit, zda se komplikace vyskytují pouze ojediněle (v jedné nebo dvou 

ulicích), nebo se problém týká daleko větší oblasti, třeba části města. Dále je potřeba vědět 

jaká je závažnost celého problému. Pokud je ulice neprůjezdná pět minut denně nic se 

neděje. Pokud je však ulice trvale neprůjezdná, žádá si situace razantní řešení. 

Výsledky vyhodnocení průjezdnosti po místních komunikacích shrnuje tabulka 3. Už 

na první pohled musí být každému jasné, že situaci na Slezské nelze brát na lehkou váhu. 

Přestože jsou vybraná místa klíčová především pro pohyb požárních vozidel, jejich 

průjezdnost se pohybuje okolo padesáti procent. Teoreticky to znamená, že se k zásahu 

nedostane včas každé druhé hasičské vozidlo. Nejhůře průjezdná je ulice Dobrovského. 
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Neprůjezdná je v 57,1% případů. Jen o procento lépe je na tom ulice M. Chasáka. Touto 

ulicí nelze projet 56% pokusů. Naopak nejlepší průjezd umožňuje ulice J. Božana a 

křižovatka ulic Pekařská a J Kavky. Křižovatka ulic Dr. M. Tyrše a Novodvorská je 

průjezdná přesně z padesáti procent. Z vyhodnocení průjezdnosti vyplývá, že situace na 

sídlišti Slezská je kritická a vyžaduje okamžité řešení. 

  

Tabulka 3: Vyhodnocení průjezdnosti na sídlišti Slezská 

oblast 
počet 

uskutečněných 

měření 

počet měření 

s negativním 

výsledkem 

procentuální 

vyjádření 

pořadí 

závažnosti 

ulice M. Chasáka 84 47 56,0% 2 

křižovatka ul Pekařská a J. Kavky 84 40 47,6% 4 

křižovatka ul Novodvorská a Tyrše 84 42 50,0% 3 

ulice Dobrovského 84 48 57,1% 1 

ulice J.Božana 84 35 41,7% 5 

průměr 84 42,4 50,5%   

 

5.5 Shrnutí 

Z vyhodnocení průjezdnosti a zpracovaných průjezdních profilů pro jednotlivé 

oblasti sídliště Slezská lze vyvodit několik důležitých závěrů. 

Přestože statistika průjezdnosti vychází z relativně malého počtu měření, z výše 

uvedených grafů je patrný vývoj průjezdnosti v jednotlivých denních dobách a dnech 

v týdnu. Z měření vyplývá, že nejlépe průjezdné je sídliště v ranních hodinách. To je doba, 

kdy obyvatelé sídliště odjíždějí do zaměstnání. Během dopoledne jsou parkoviště 

poloprázdná a sídliště je průjezdné i pro hasičskou techniku. V odpoledních hodinách, kdy se 

řidiči vrací ze zaměstnání, dochází k překročení kapacity parkovišť. Řidiči začínají parkovat 

i na místech se zákazem zastavení a stání. Průjezdnost po silnicích uprostřed sídliště se 

značně zhoršuje. Ve 23:00 je většina obyvatel doma a ulice v panelákové zástavbě jsou 

ucpány špatně parkujícími auty. Průjezd hasičskou technikou je v tomto čase velmi složitý, 

často až nemožný. V pátek a o víkendu se situace znatelně zlepší. V pátek odpoledne a 

v sobotu ráno opouští část obyvatel své byty a odjíždí na víkend mimo město. Zpět se řidiči 

vrací postupně v průběhu neděle a ulice se opět stávají pro hasičská vozidla neprůjezdnými. 

Problémy s průjezdem se částečně odvíjejí i od ročního období. Obecně lze říct, že hůře 

průjezdné je sídliště v zimních měsících. Napadaný sníh nejen zužuje průjezdní profily 
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křižovatek, ale také zabírá místo na parkovišti, kam vejde méně vozidel. Naopak v letních 

měsících se průjezdnost nepatrně zlepší. Především o prázdninách obyvatelé odjíždí na 

dovolenou a uvolní tak parkovací místo pro někoho jiného. 

Další důležitý závěr lze získat ze zpracovaných průjezdních profilů. Podíváme-li se 

na problematiku průjezdnosti z hlediska samotných komunikací, zjistíme, že tento problém 

není způsoben stavebním řešením silnic a křižovatek. Komunikace byly stavěny před 

pětadvaceti lety podle norem, které dnes už často neplatí. Přesto jsou, při dodržování 

dopravních předpisů, průjezdné i pro současnou hasičskou techniku. 

Hlavním problémem je nedostatek parkovacích míst a z toho plynoucí 

nerespektování zákazu stání a zastavení. I když se o problému obecně ví, jeho komplexní 

řešení je v nedohlednu. 
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6 Návrh řešení 

Problematika průjezdnosti komunikací na sídlištích není specialitou pouze sídliště 

Slezská. Jde o problém celorepublikový a jeho řešení není jednoduché. 

Nejjednodušším, nejlevnějším, ale také nejméně účinné je opatřit komunikace 

v kritických místech vodorovným, popřípadě zdůrazňujícím dopravním značení. V místech, 

kde není možné zaparkovat má však zákazové dopravní značení spíše informativní charakter. 

Řidiči na zákazu stání zaparkují, přestože ví, že se to nesmí. Aby bylo opatření účinné, 

musel by být pokutován každý, kdo zákaz stání nebo zastavení poruší. Jen na Slezské by to 

v praxi znamenalo řešení asi pětiset přestupků denně. Městská policie by tak nedělala nic 

jiného než vybírala ,,drahé parkovné“. 

Další možností je úprava vybraných míst tak, aby osobní vozidla danou oblastí 

projela, ale nemohla zde zaparkovat. Úprava by spočívala v instalaci výsuvných sloupků 

nebo uzamykatelných sklopných zábran do míst, kde je parkování osobních automobilů 

nežádoucí. V případě potřeby je možné 

zábranu sklopit nebo zasunout a umožnit 

tak průjezd kterémukoli vozidlu IZS. Po 

průjezdu vozidla nebo po skončení zásahu 

lze zábranu vrátit na původní místo a opět 

uzamknout. Nevýhodou tohoto řešení je 

fakt, že jde jen o přesunutí problému 

někam jinam. Vozidel v ulicích sídliště 

neubude. Spíše se přesunou jinam a budou 

i nadále komplikovat provoz uprostřed sídliště. 

Výše uvedená opatření jsou účinná pouze tehdy, mohou-li řidiči svá vozidla 

zaparkovat na jiném místě. V opačném případě se komplikace s průjezdností objeví tam, kde 

dříve nebyly. Je tedy nutné vytvořit dostatek nových parkovacích míst. Díky postupným 

rekonstrukcím ulic dochází k  navyšování počtu parkovacích míst. Plochy vhodné pro 

výstavbu parkovišť rychle ubývají a je nutné hledat náhradní řešení. Nejlevnější variantou je 

výstavba parkoviště na ploše, kterou nelze využít jiným způsobem. Například plochu po 

demolici budovy stačí zpevnit kamenivem a vznikne parkoviště pro několik desítek aut. 

Současným trendem ve výstavbě parkovací míst je umisťování parkovacích ploch do 

suterénu budov. Toto řešení je možné použít pouze u nově vznikajících budov, kde se 

Obr. 12: Příklad použití výsuvného sloupku 
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s těmito plochami počítá už při projektování celé stavby. Navíc má parkování v suterénech 

svá omezení. Do podzemních garáží například nelze zaparkovat vozidla s pohonem na LPG 

nebo CNG. Podobným řešením je výstavba nadzemních parkovacích domů. Omezení těchto 

domů je prakticky stejné jako u podzemních garáží. Výstavba a provoz budovy sebou nesou 

značné finanční náklady. Tyto náklady se pak musí projevit v ceně parkovného. Mnozí řidiči 

budou raději nadále riskovat pokutu, než aby zaplatili každý měsíc nemalou částku za 

parkování svého vozidla. 

Dalším možným řešením problematiky parkování na sídlišti je omezení počtu 

dopravních prostředků v oblasti s největšími problémy. Majitel vozidla by si na příslušném 

úřadě vyřídil parkovací kartu. Tato karta by opravňovala držitele k parkování jednoho svého 

vozidla v určené oblasti. Pokud by chtěl majitel vozidla parkovat více vozidel, musel by za 

parkování každého dalšího vozidla zaplatit nemalou finanční částku. Majiteli by se tak 

parkování více vozidel na sídlišti značně prodražilo. Stejně jako ostatní návrhy má i tento 

jistá omezení. To spočívá v relativní jednoduchosti obcházení tohoto opatření. Stačí, aby 

majitel převedl třeba na členy rodiny. Nový majitel vozu si pak zažádá o novou parkovací 

kartu. 
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7 Závěr 

Bakalářská práce se věnovala problematice průjezdnosti sídlištních komunikací pro 

vozidla IZS. V úvodní části jsou rozebrány právní a ekonomické otázky související 

s řešeným problémem. V následujících kapitolách jsou detailněji rozebrány jednotlivé složky 

integrovaného záchranného systému z hlediska vybavenosti automobilovou technikou. 

Praktická část bakalářské práce se zabývá řešením problematiky průjezdností komunikací 

v podmínkách Frýdecko-Místeckého sídliště Slezská. Pro vytipovaná místa daného sídliště 

byly vypracovány průjezdní profily, na jejichž základě bylo provedeno statistické měření. 

V závěrečné části práce jsou shrnuty výsledky měření. Na základě výsledků měření a na 

základě nových poznatků byla navržena opatření, která by mohla situaci na uvedeném 

sídlišti výrazně zlepšit. 
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ZZS   Zdravotnická záchranná služba 
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