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Anotace 

 

MOCH, V.: Vyhodnocení průjezdnosti místních komunikací pro vozidla IZS. Ostrava, 2012. 

Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Eva Veličková. 43 stran. 

 

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením průjezdnosti vozidel Integrovaného záchranného 

systému po místních komunikacích vybraných lokalit v sídlištní zástavbě. Pro dané úseky 

komunikací byla provedena statistická vyhodnocení stavu průjezdnosti za časové období 

a vypracovány průjezdní profily. V úvodu práce jsou rozebrány právní a ekonomická 

východiska, související s problematikou, Integrovaný záchranný systém jako takový 

a problémy, související s pohybem a parkováním vozidel na sídlišti. Na základě pozorování 

a provedení statistického měření je situace zhodnocena a jsou navržena možná inovativní 

řešení. 

 

Klíčová slova: Integrovaný záchranný systém, hasičský automobil, parkování, místní 

komunikace.  

 

MOCH, V.: Evaluation of local road clearance for vehicles of IRS. Ostrava, 2012. Thesis. 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Thesis supervisor 

Ing. Eva Veličková. 43 pages. 

 

This thesis deals with the evaluation of bottlenecks for IRS vehicles on local roads in selected 

locations inside housing estate. For the sections of rous, the statistical evaluation 

of the bottlenecks state and developed transit profiles was carried out. Legal and economics 

basis are discussed in the introduction as well as related issues like the Integrated Rescue 

System and similar problems associated with vehicle passage in the settlement. 

Based on observation and implementation of statistical measurement, the situation 

is evaluated and possible innovative solution are proposed. 
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1 Úvod 

Jedním ze zásadních problémů, majících vliv na kvalitu života obyvatel a životního 

prostředí ve městě je bezesporu dopravní situace, v čele se silniční dopravou. Ta má v podobě 

automobilové dopravy o vysoké intenzitě provozu celou řadu negativních vlivů – zhoršuje 

kvalitu ovzduší, zvyšuje hluk, rizika dopravních nehod a v neposlední řadě způsobuje 

značnou komplikovanost při průjezdu intenzivně využívaných či přetížených úseků. Tato 

problematika se kromě center měst v dopravní špičce týká především sídlištních zástaveb. 

V centrech velkých měst se během dopravní špičky tvoří dlouhé kolony automobilů, 

v odpoledních hodinách se zase rozbíhá boj o volná parkovací místa na sídlištích. Při průjezdu 

městem se někdy řidiči osobních automobilů musejí smířit s dobou strávenou před semafory 

delší, než je doba samotné jízdy. [3] 

Dopravní situace však může způsobit i značné komplikace při nutnosti zásahu vozidel 

Integrovaného záchranného systému. Přestože je na území České republiky obecně 

Integrovaný záchranný systém a jeho plošné pokrytí jednotkami považován za systém na 

vysoké úrovni, mohou nastat situace, řadící se mezi negativní vlivy zásahu, kdy se vozidlo 

tohoto systému nedostaví na místo zásahu v požadovaném čase. Nejzávažnějším z těchto 

vlivů, způsobujících pozdní příjezd jednotek požární ochrany, je obtížná cesta na místo 

zásahu. 

Tento problém je zřejmý právě na sídlištích, kde se zasahující jednotky mohou potýkat 

s několika komplikacemi během cesty, především špatně zaparkovanými automobily. Kromě 

toho mohou téměř s každou vteřinou navíc nastat další okolnosti znesnadňující zásah, 

například v případě požáru sídlištní budovy, ve které se díky několikapodlažní konstrukci 

oheň snadněji rozšíří, nebo díky dalším aspektům jako je vysoká koncentrace obyvatel. 

Cílem této bakalářské práce je tedy posoudit možné komplikace v průjezdnosti 

lokalitou sídlištní zástavby, zvolenou ve městě Ostrava a navrhnout možnosti, jak tyto 

komplikace snížit. 
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2 Právní a ekonomický rámec 

V problematice sídlištních zástaveb, místních komunikací a jejich průjezdnosti 

vzhledem k vozidlům Integrovaného záchranného systému je důležité brát v potaz, jakými 

právními předpisy je tato problematika ošetřena. Stejně tak je vhodné pohlížet při zmiňování 

ekonomických aspektů na celou situaci i vzhledem k jejím historickým kořenům, které měly 

na samotnou sídlištní zástavbu vliv právě především z ekonomického hlediska. 

 

2.1 Zákony a předpisy  

Při posuzování průjezdnosti komunikací je možno rozdělit právní předpisy, mající vliv 

na danou problematiku do dvou skupin – ošetřující problematiku pozemních komunikací 

a provozu na nich, dále ošetřujících Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) a jeho 

jednotlivé složky. Klíčovým právním předpisem v první skupině je zákon č.361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších změn a doplnění. Tento zákon upravuje dle § 1 práva 

a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, pravidla provozu, úpravu 

a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičská oprávnění a řidičské průkazy 

a vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky ve věcech 

provozu na pozemních komunikacích. V § 25-27 tohoto zákona je upraveno zastavování 

a stání vozidel, významný výchozí předpis, braný v úvahu při posouzení průjezdnosti 

komunikace vzhledem k chování řidičů. V rámci dílu 4 zákona o provozu na pozemních 

komunikacích je definováno řízení provozu na pozemních komunikacích – dopravní značení, 

značení osob a vozidel a další zásady. [17] 

 V  § 41 je upravena jízda vozidel s právem přednostní jízdy, mezi něž patří i vozidla 

IZS.  Podle § 41 zákona č. 361/2000 Sb. musí řidiči ostatních vozidel umožnit vozidlům 

s právem přednostní jízdy (s modrým blikajícím světlem, sirénou) a vozidlům jimi 

doprovázeným bezpečný a plynulý průjezd, a pokud je to nutné, zastavit vozidla na takovém 

místě tak, aby vozidlům s právem přednostní jízdy nepřekážela. Do skupiny těchto vozidel a 

vozidel, která doprovázejí, se ostatní řidiči nesmí zařazovat. Pokud svítí výstražné světlo 

modré barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel dle okolností zpomalit jízdu a 

popřípadě i zastavit vozidlo.[17] 

             Vozidlům IZS s právem přednostní jízdy je tedy zákonem umožněno nedodržovat 

některá ustanovení zákona č.361/2000 Sb., pro řidiče ostatních vozidel platná. Vozidlo IZS 

může například projíždět křižovatkou na červenou, nedávat přednost v jízdě vozidlům 

jedoucím po hlavní silnici, projet po krajnici, zvýšit či snížit rychlost jízdy přes povolené 

rychlosti, nedávat přednost chodcům, projíždět v případě nutnosti mimo vozovku a další. 
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Řidičům těchto vozidel IZS však stále trvá povinnost, aby dbali potřebné opatrnosti, ani toto 

vozidlo nesmí svou jízdou ohrožovat bezpečnost při provozu na pozemních komunikacích. § 

41 zákona č. 361/2000 Sb. je tedy pro projíždění vozidel (nejen) po místní komunikaci 

klíčový. Zmiňuje také například povinnost řidičů ostatních vozidel, která se ocitnou na 

rychlostní komunikaci minimálně o dvou jízdních pruzích v koloně, vytvořit před zastavením 

vozidla mezi sebou nejméně tři metry široký volný jízdní pruh, určený právě pro průjezd 

vozidel s právem přednostní jízdy. [17] 

Dalším zákonem je zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších změn a doplnění. Vysvětluje pojmy o pozemní komunikaci jako takové, rozděluje 

tyto komunikace do jednotlivých kategorií a tříd, popisuje jejich funkce a charakteristiky. 

Také charakterizuje pozemní komunikaci jako takovou, její třídy a další. [15] 

Následující blok právních předpisů započíná zákon č.239/2000 Sb., o Integrovaném 

záchranném systému. Tento zákon vymezuje dle § 1 Integrovaný záchranný systém jako 

pojem, uvádí rozdělení jeho složek a jejich působnost, pokud není uvedena zvláštním právním 

předpisem, určuje působnosti a pravomoci státních orgánů a orgánů samosprávních územních 

celků, stejně jako právnických a fyzických osob v rámci přípravy na mimořádné události i při 

provádění záchranných a likvidačních prací a v rámci ochrany obyvatelstva. [19] 

Vedle zákona o IZS vycházíme také ze zákonů, upravujících jeho jednotlivé složky. 

Jedná se o zákon č.238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru, dále zákon 

č.273/2008, o Policii České republiky, zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii a vyhlášku 

č.434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Podrobnější informace jsou uvedeny 

v kapitole IZS. 

 

2.2 Ekonomické aspekty – sídliště, doprava 

Sídliště na našem území vznikala nejvíce v sedmdesátých letech, až po začátek let 

osmdesátých. Nejnápadnějším rysem byla jejich značná odlišnost architektury a nový způsob 

uspořádání prostoru a budov. Ty byly stavěny s ohledem na nedostatečný počet bytů, s cílem 

uspokojování potřeb bydlení, což byla součást společenské potřeby. Hlavním cílem byla 

co největší hospodárnost těchto zástaveb, proto byla často v obdobích největšího růstu sídlišť 

zdůrazňována sériovost, standardizace, soustředěnost a hromadnost. K tomu byla v co největší 

míře zapojena industrializace stavebnictví. To vše probíhalo pod zásadami komplexní bytové 

výstavby s účelem minimalizace nákladů na byt. [2] 

Již od počátku však byla sídliště kritizována pro problémy, které je provázely. 

Od nedokončenosti, monotónnosti, až po nedostatek vybavenosti a služeb a mnoho dalších 

komplikací. Díky hromadnosti a soustředěnosti vznikl postupem času další výrazný problém – 



 

nedostatečná kapacita parkovacích míst. S

znemožnění dostupnosti určitých lokalit pro vozidla v
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ná kapacita parkovacích míst. S tímto přetrvávajícím problémem souvisí tém

čitých lokalit pro vozidla větších rozměrů. Jeden ze základních cíl

na sídlištích je tedy snažit se korigovat dopravní infrastrukturu tak, aby byl dopravní systém 

jší pro všechny občany. [2] 

čný počet parkovacích míst klíčovým problémem hrajícím roli 

jezdnosti komunikací na sídlišti. Evidentní příčinu můžeme hledat v minulosti.

nižším růstem automobilů, než jaký byl ve skutečnosti dosažen, p

íklad dopravní prognóza z roku 1970 velmi dobře předpověděla vývoj nár

žkých vozidel. To se však změnilo po roce 1990, kdy růst po

evyšovat, a po roce 2000 již byl počet osobních automobilů výrazn

rychlý nárůst počtu osobních automobilů nastal po roce 1990 nejen díky 

stále lepší dostupnosti automobilů, ale také kvůli jejich značnému nár

soukromé, nýbrž i v podnikatelské sféře. Prognózy a skute

ů jsou zachyceny v grafu 1. Zatím co např

registrovaných osobních automobilů na našem území 683

eské republiky už dosahoval celkový počet osobních auto

eské republice v roce 2010 počtu 4 496 232, což je za č

Graf 1.: Prognóza vývoje nárůstu počtu automobilů

etrvávajícím problémem souvisí téměř 

Jeden ze základních cílů 

aby byl dopravní systém 

ovým problémem hrajícím roli 

minulosti.  Tehdejší 

nosti dosažen, přestože 

la vývoj nárůstu počtu 

ůst počtu vozidel začal 

ů výrazně nad hranicí 

 nastal po roce 1990 nejen díky 

nému nárůstu významu 

Prognózy a skutečné 

co například v roce 1970 

 na našem území 683 078, dle statistik 

et osobních automobilů, 

, což je za čtyřicet let více než 

 

tu automobilů [1] 
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2.3 Místní komunikace 

Pod pojmem místní komunikace rozumíme pozemní komunikace v intravilánu (což 

znamená v zastavěném území), neboli městské komunikace. Tyto komunikace slouží 

především k dopravě v místě území obce, tedy místní doprava. Podle svého významu 

v dopravě, určení, struktury osídlení a vazby na ostatní komunikace se místní komunikace dělí 

do čtyř funkčních tříd: 

A – rychlostní – konstrukcí mohou být podobné dálnicím, převážně dopravní funkce, 

značně, ne-li zcela omezen kontakt s okolním územím. Ostrava: např. ulice Rudná 

či Místecká. 

B – sběrné – význam hlavně dopravně – obslužný, plynulost a rychlost provozu, v určitých 

případech přímá obsluha objektů. Ostrava (Poruba): např. ulice 17. listopadu  

C – obslužné – uvnitř obytných útvarů, částečně sběrná funkce, umožnění přímé obsluhy 

všech objektů. Nejčetnější třída. 

D – se smíšeným provozem – zklidněné komunikace, plnící různé funkce – například obytné 

zóny – umožňována přímá obsluha objektů při stanovených podmínkách provozu, 

cyklistické stezky, chodníky, pěší zóny v centrech měst a další. [4] 

 

3 Integrovaný záchranný systém 

IZS není na rozdíl od vžitých představ hmotnou organizací či institucí, ale vyjádřením 

vazeb a mechanismů – pravidel spolupráce mezi jeho složkami. Tyto složky a jejich 

působnost stanovuje zákon o IZS, v němž je IZS definován jako koordinovaný postup jeho 

složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Jeho principem je tedy zapojení (integrace) všech subjektů, které jsou povinny provádět 

záchranné a likvidační práce, subjektů které pomoci mohou a těch, které pomoci chtějí. 

Přitom je nutná důsledná koordinace činností a postupů, aby si jednotlivé složky vzájemně 

nepřekážely a aby žádné potřebné nebyly opomenuty. [19] 

IZS vznikl kvůli každodenní potřebě spolupráce mezi Hasičským záchranným sborem, 

Policií České republiky, Zdravotnickou záchrannou službou a dalšími složkami při řešení 

mimořádných událostí, počínaje technickými haváriemi a konče dopravními nehodami, 

požáry atd.  

Konkrétní činnosti a postupy ošetřuje dokumentace IZS, kterou dle § 14 vyhlášky 

č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění 

vyhlášky č. 429/2003 Sb. rozumíme typové činnosti, havarijní plán kraje a vnější havarijní 

plán, dohodu o poskytnutí pomoci, dokumentace o společných záchranných a likvidačních 

pracích a statistické přehledy, dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičení 
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složek IZS a poplachový plán IZS. Právě typové činnosti jsou důležitými dokumenty, které 

vymezují postup jednotlivých složek IZS v závislosti na typu mimořádné události a jejím 

charakteru, určují velitele při dané události a usnadňují postupy tak, aby bylo co nejméně 

opomenuto. [1] 

 

3.1 Základní složky integrovaného záchranného systému 

Základní složky hrají v IZS klíčovou roli. Pod tímto pojmem chápeme Hasičský 

záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

kraje jednotkami požární ochrany, Zdravotnickou záchrannou službu a Policii České 

republiky. Tyto složky zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 

mimořádné události, její následné vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné 

události. K tomuto účelu jsou síly a prostředky IZS rozmísťovány po celém území České 

republiky tak, aby byly schopny rychle a účinně zasahovat, a zároveň zajišťují obsluhu 

telefonní linky tísňového volání. [8] 

 

3.1.1 Policie České republiky 

Snaha státu o systematické řešení bezpečnosti ve formě bezpečnostní služby sahá 

do druhé poloviny 19. století, kdy bylo zavedeno četnictvo a má sebou bohatou historii, která 

předcházela vzniku Policie České republiky ve své nynější podobě. Policie České republiky 

(dále jen PČR) je jednotným ozbrojeným bezpečnostním sborem, zřízeným zákonem České 

národní rady (později v roce 1993 transformované na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu 

České republiky) č. 283/1991 Sb. o PČR ze dne 21. června 1991. Jejím předchůdcem byla 

Veřejná bezpečnost Sboru národní bezpečnosti. Je státní policií, její působnost se týká celého 

území České republiky (dále jen ČR). PČR je od 1. ledna 2009 upravena zákonem 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění. [8] 

Kompetence úkolů PČR je především v záležitostech vnitřního pořádku a vnitřní 

bezpečnosti státu. Mezi základní úkoly PČR patří chránit bezpečnost osob a majetku, podílet 

se na zajišťování veřejného pořádku a činit opatření k nápravě v případě jeho porušení, 

odhalovat trestné činy – konat vyšetřování, zjišťovat pachatele a realizovat opatření při 

prevenci trestné činnosti a mnoho dalších úkolů. Mimo jiné dohlíží PČR i na bezpečnost 

a plynulost silničního provozu a podílí se na jeho řízení. Tyto úkoly jsou prováděny 

příslušníky PČR, vázanými služebním poměrem (dle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) a organizovanými v různých útvarech. V roce 2010 sloužilo zhruba 47 

000 policistů a 11 000 zaměstnanců policie. [20] 
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Podřízenost PČR spadá pod Ministerstvo vnitra ČR, je tvořena policejním prezidiem 

v čele s policejním prezidentem, útvary s celostátní působností a krajskými ředitelstvími PČR 

a útvary zřízenými v rámci krajských ředitelství.  

V rámci společného zásahu IZS v prostoru mimořádné události (dále jen MU) 

zajišťuje PČR například uzavření vnější zóny MU, regulaci vstupu osob a vjezdu vozidel 

do tohoto prostoru, ochranu bezpečnosti osob a majetku v tomto prostoru, spolupodílení se na 

případné evakuaci a další úkoly, související s konkrétní událostí.  

 

Vozidla Policie České republiky 

V současné době využívá PČR více typů služebních vozidel, dle typu určení a zařazení.  

- Osobní – nejčastějšími používanými typy jsou různé modifikace nejnovějších i starších 

verzí vozu Škoda Octavia / Octavia Combi (vozidlo zachyceno na obr. 1). Dále jsou 

provozovány i rychlostní automobily Volkswagen Passat R36. Používaných je samozřejmě 

více typů vozidel, včetně vozidel v civilním provedení. V barvách PČR můžeme spatřit 

například i vůz Audi A6, spadající pod Ústav ochrany ústavních činitelů.  

- Dodávkové – převládajícím typem jsou modifikace vozů Volkswagen Transporter T5 a T4, 

stejně jako se setkáme s vozy Ford Transit. 

- Motocykly – nejnovějšími variantami služebních motocyklů jsou výkonné Yamaha FJR 

1300 A, či Yamaha FZ6SA. 

- Speciální – například vozidla, používané jako speciální technika při zásahu pořádkových 

jednotek - CAS 32 T na podvozku Tatra 

 

Obr. 1: Škoda Octavia II Combi PČR [foto: autor] 
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3.1.2 Zdravotnická záchranná služba 

Jako základní složka IZS je Zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS) 

nezastupitelnou specifickou složkou, jejímž klíčovým úkolem je poskytovat odbornou 

přednemocniční neodkladnou péči. Základní cíle, organizační rozpoložení pracovišť 

a zařízení ZZS stanovuje vyhláška č. 434/1992 Sb., o ZZS ve znění vyhlášky č. 14/2001 Sb. 

[8, 14] 

Přednemocniční neodkladnou péčí rozumíme péči o pacienty / postižené na místě 

zásahu a během přepravy tohoto pacienta směrem k dalšímu nutnému odbornému ošetření 

a při předání do příslušného zdravotnického zařízení. Tato péče je poskytována příslušníky 

výjezdových skupin. Tyto skupiny se dělí dle povahy: 

- Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) – skupina nejméně dvoučlenná, představuje 

ji zdravotnický záchranář a dále řidič rychlé zdravotnické pomoci, přičemž jeden z nich 

je zároveň vedoucím skupiny.  

- Rychlá lékařská pomoc (RLP) – skupina nejméně trojčlenná, tvořená osobami stejné 

kvalifikace jako v předchozím bodě. Jako třetí osoba je zde přítomen lékař, jenž je 

zároveň vedoucím skupiny. 

- Letecká záchranná služba (LZS) – s nejméně dvoučlennou posádkou, tvořenou 

záchranářem a lékařem. 

- Rychlá lékařská pomoc v setkávacím systému, tzv. „rendez - vous“ (RLP – RV) – která 

je specifickou formou zdravotnické záchranné služby, kdy se dvoučlenná posádka 

ve složení lékař a záchranář v praxi s řízením motorových vozidel setkávají na místě 

události s vozidlem rychlé zdravotnické pomoci. [8, 14] 

 

Vozidla Zdravotnické záchranné služby 

U ZZS slouží více typů výjezdových vozidel, tyto lze rozdělit dle účelu na automobily: 

- Dodávkové – Jedná se především o vozidla rychlé zdravotnické a rychlé lékařské 

pomoci. Nejčastějšími typy, se kterými se setkáme, jsou modifikace typů Volkswagen 

Transporter T5 (viz obr. 2) či starší T4 a Mercedez -  Benz Sprinter.  

- Osobní – využívají se za účelem rendez – vous vozidel – využívá se více typů vozidel, 

často se zvýšeným podvozkem a lepší průchodností terénem. Používají se především 

Volkswagen Touareg, Škoda Yetti, Škoda Octavia či Nissan Patrol, Range Rover 

a další.  
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Obr. 2: Volkswagen Transporter T5 ZZS [foto: autor] 
 

3.1.3 Hasičský záchranný sbor České republiky ( a jednotky požární ochrany zařazené 

do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany )   

V roce 1995 byl novelou zákona č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

vytvořen Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS ČR). Stal se nástupcem 

Sboru požární ochrany. Základním posláním HZS ČR je dle zákona č.238/2000 Sb., 

o Hasičském záchranném sboru a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn 

a doplnění, chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou 

pomoc při mimořádných událostech. Ty se mohou týkat od průmyslových havárií či živelních 

pohrom až po teroristické útoky. HZS ČR má ve své působnosti také ochranu obyvatelstva 

(po sloučení HZS ČR s Hlavním úřadem civilní ochrany v roce 2001)  

Hasičský záchranný sbor tvoří: 

- generální ředitelství hasičského záchranného sboru - součást Ministerstva vnitra, jeho 

součástí jsou také vzdělávací zařízení, zařízení technická a účelová -  Institut ochrany 

obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany Praha, opravárenský 

závod Olomouc a základna logistiky Olomouc. Dále i Odborná učiliště požární ochrany 

(ve Frýdku – Místku, v Brně, Chomutově a Borovanech) 

- hasičské záchranné sbory krajů – tvořeny 14 kraji České republiky 

- Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-

Místku.      

- Záchranný útvar HZS v Hlučíně. [18] 
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Vozidla Hasičského záchranného sboru České republiky 

V HZS ČR se setkáme se značným množstvím techniky, používané při výjezdech. 

Tato zásahová vozidla se dělí nejčastěji dle svého určení: Cisternová automobilová stříkačka 

(CAS), Kombinovaný hasicí automobil (KHA), Pěnový hasicí automobil (PHA), Plynový 

hasicí automobil (PLHA), Práškový hasicí automobil (PRHA), Dopravní automobil (DA), 

Automobilová stříkačka (AS), Rychlý zásahový automobil (RZA), Automobilový žebřík 

(AZ), Automobilovou plošinu (AP), Hadicový automobil (HA), Technický automobil (TA), 

Protiplynový automobil (PPLA), Velitelský automobil (VEA), Vyšetřovací automobil (VA), 

Vyprošťovací automobil (VYA), Automobilový jeřáb (AJ).  

 

Vzhledem k množství používané techniky stojí nejvíce za zmínku používané vozy 

CAS – vyjíždějící v nejvíce případech, jako samostatný výjezd či jako doprovod další 

techniky (např. automobilového žebříku) - mezi tyto automobily patří CAS 20 - S1T - 

Mercedez-Benz ECONIC 4x2 (fotografie na obr. 3), CAS K 27 Dennis Rapier, CAS 24 – S1T 

– Dennis Sabre, CAS 32 T – 815 a další. Mezi technikou HZS se tedy setkáme s rozličnými 

variantami vozidel různých velikostí, od osobních a SUV automobilů (Nissan Patrol a další) 

přes několik typů vozidel na podvozku Tatra 815, Mercedes-Benz, až po autobus Karosa LC – 

936 XE, nasazený ve výjezdovém centru u HZS Ostrava – Zábřeh. 

 

Obr. 3: CAS 20 – S1T – Mercedes – Benz ECONIC 4x2 
 [Foto: HZS Moravskoslezského kraje] 
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3.2 Ostatní složky Integrovaného záchranného systému 

Kromě výše zmíněných základních složek IZS existují také ostatní složky, které 

v případě potřeby jejich nasazení poskytují na vyžádání plánovanou pomoc při záchranných 

a likvidačních pracích. Pod plánovanou pomocí rozumíme předem písemně dohodnutý způsob 

poskytnutí pomoci ostatními složkami IZS. Ostatní složka je zařazena HZS kraje 

do Poplachového plánu po uzavření písemné dohody o poskytnutí pomoci. Dle § 4 odstavce 2 

zákona č.239/2000 Sb., o IZS, rozlišujeme ostatní složky IZS: 

- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (např. Armáda České republiky) 

- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. Městská či obecní policie) 

- ostatní záchranné sbory (např. Báňská záchranná služba) 

- orgány ochrany veřejného zdraví (např. Státní zdravotní ústav) 

- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. Komunální služby) 

- zařízení civilní ochrany 

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

a likvidačním pracím (např. Speleologická záchranná služba) 

Díky značné rozmanitosti ostatních složek IZS a jejich používané techniky je vhodné 

se pro účely práce nejvíce zaměřit na Městskou Policii Ostrava, s níž se v hodnocené lokalitě 

máme možnost nejčastěji setkat. [8, 19] 

 

3.2.1 Městská policie Ostrava 

Hlavní úlohou Městské policie je zabezpečovat místní náležitosti veřejného pořádku 

a plnění dalších úkolů v rámci své obce. Ty jsou uvedeny v zákoně č.553/1991 Sb., o obecní 

policii. Městská policie přispívá především k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, podílí se 

při dohledu na plynulost a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, v rámci obce 

odhaluje přestupky, dbá na prevenci kriminality a další. Vznikla na základě vyhlášky města 

Ostravy č.1/1992, o Městské policii Ostrava. Počet strážníků byl v roce 2010 celkem 640. 

Na základě veřejnoprávních smluv plní úkoly i v několika obcích a městech mimo město 

Ostrava. Je rozdělena na několik pracovišť, která spravují 205 okrsků – v každém z nich 

strážníci spravují přidělený úsek ve spolupráci s ostatními místními orgány, Policií ČR 

i občany. Například při povodních v roce 1997 spolupracovala se základními složkami IZS 

na provádění záchranných a likvidačních prací. V roce 2009 se Městská policie Ostrava stala 

po boku základních složek IZS součástí integrovaného výjezdového centra Martinovská.  

[16, 19, 21] 
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Vozidla Městské policie Ostrava 

Vozidel využívaných u Městské policie Ostrava je více typů, nejčastěji se však 

setkáme s vozidly Škoda Octavia a Škoda Fabia. V provozu jsou i dodávkové vozy typu 

Volkswagen Transporter či menší Volkswagen Caddy.  

 

3.3 Přehled technických údajů vhodných pro posouzení průjezdnosti vozidel IZS 

V tabulce 1. jsou uvedena vozidla, v současné době nejběžněji používaná jednotkami 

IZS. Přestože existuje daleko více typů vozidel, především u HZS ČR také vozidel velkých 

rozměrů, jsou zde uvedena vozidla typu CAS, která bývají používána jako první výjezd, 

či různá jiná velkorozměrová vozidla doprovázejí. Řidiči těchto vozidel se také nejčastěji 

potýkají s problémy při dojezdu na místo zásahu. V rámci posouzení vozidel v závislosti 

na průjezdnosti komunikací jsou klíčovými údaji rozměry vozidel a obrysový průměr otáčení.  

Tabulka 1.: Vybrané technické parametry vozidel IZS 

Název vozidla 
Složka 

IZS 
Délka 

(m) 
Šířka 
(m) 

Výška 
(m) 

Obrysový 
průměr 

otáčení (m) 

CAS 20 – S1T – Mercedes -
Benz ECONIC HZS ČR 8,22 2,55 3,15 14,8-21,5 

CAS 24 – S1T – Dennis Sabre HZS ČR 8,04 2,55 3,1 16,8 

CAS K 27 Dennis Rapier HZS ČR 7,22 2,4 2,9 16,7 

Volkswagen Transporter T5 
PČR, 

ZZS ČR 4,89 1,9 1,99* 11,9 

Volkswagen Transporter T4 
PČR, 

ZZS ČR 5,1 1,84 1,94* 12,8 

Mercedes-Benz Sprinter 
(varianta S, zvýšená střecha) ZZS ČR 5,91 1,99 2,82 13,6 

Ford Transit (2006, střední 
délka, zvýšená střecha) PČR 5,65 1,97 2,36 13,3 

Škoda Octavia Combi (2010) PČR 4,58 1,78 1,47 10,8 

Škoda Fabia (2008) 

Městská 
Policie 
Ostrava 3,99 1,62 1,51 10,5 

* u ZZS jsou dále varianty vozu se zvýšenou střechou a z toho vyplývající vyšší velikostí 
vozidla 
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4 Statistické údaje 

Díky statistikám je možno nalézt nejen různé souvislosti či trendy, ale také poukázat 

na případné nedostatky a klíčové problémy, pro které je potřeba hledat řešení do budoucna. 

Stejně tak jako mohou statistické údaje posloužit ke zhodnocení údajů za určité období, 

mohou být použity i pro prognózu pro nadcházející časový úsek. V rámci IZS, kde jsou 

například u HZS vedeny statistické ročenky nebo statistické přehledy činnosti HZS 

jednotlivých krajů, je možné vycházet z různých statistik i při hodnocení průjezdnosti 

místních komunikací v rámci různých souvislostí. Tyto statistiky jsou dostupné 

prostřednictvím internetových oficiálních stránek HZS.  

 

4.1 Negativní vlivy zásahu  

Zásadním statistickým údajem pro představu o problematice průjezdnosti komunikací 

je statistika negativních vlivů zásahu. Ty představují souhrn jevů, které požár či jinou událost 

ovlivňují negativním způsobem. Cílem je, aby byly tyto jevy v co největší možné míře 

omezovány. Pokud budeme vycházet z celorepublikových údajů dle statistických ročenek 

HZS, lze rozdělit negativní vlivy do tří hlavních skupin:  

- Pozdní příjezd jednotek požární ochrany (tzn. s prokazatelnou časovou prodlevou 

proti běžným možnostem) 

- Hasební podmínky jednotek požární ochrany 

- Okolnosti znesnadňující zásah 

Tyto skupiny negativních vlivů se dále dělí na další dílčí vlivy, které je zapříčiňují. 

Porovnání počtu jevů u hlavních skupin jsou uvedeny v grafu 2. Z grafu vidíme, že největší 

skupinu negativních vlivů tvoří okolnosti znesnadňující zásah. Nelze však s jistotou říci, zda 

se tyto jevy daří vhodně omezovat či nikoliv, jelikož největší výkyvy zde způsobují vlivy 

atmosférických podmínek, které lze často jen stěží předvídat či omezovat. Naopak lze 

vyvodit, že mezi lety 2005 – 2010 došlo k poklesu pozdních příjezdů jednotek požární 

ochrany (dále jen JPO). Přesto však jsou pozdní příjezdy druhou nejvýznamnější skupinou 

negativních vlivů, ale na rozdíl od atmosférických podmínek je tento problém možné 

eliminovat. [6, 9, 10, 11, 12, 13] 



 

Graf 2.: Přehled negativních vliv

Při bližším zaměření se na d

v grafu 3. zjistíme, že jednozna
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Graf 3.: Přehled příčin pozdních p
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ěření se na důvody pozdních příjezdů JPO, které jsou zobrazeny 
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5 Vyhodnocení průjezdnosti vybrané lokality 

Problémy s průjezdností rozměrnějších vozidel, včetně vozidel IZS, se týkají celé řady 

sídlištních zástaveb situovaných po České republice. Problematika tedy zasahuje do většiny 

větších měst s (panelovými) sídlištními zástavbami obecně. Pro tuto práci byla zvolena 

konkrétní lokalita - sídliště Ostrava – Dubina. 

 

5.1 Charakteristika a vývoj lokality - Sídliště Ostrava - Dubina a Bělský les 

Toto sídliště, tvořené převážně panelovou zástavbou je částí městského obvodu 

Ostrava – Jih, který leží na čtyřech katastrálních územích – Dubina u Ostravy, Hrabůvka, 

Výškovice u Ostravy a Zábřeh nad Odrou. Dubina vznikla 1.1.1994 jako nová část tehdejšího 

městského obvodu Ostrava 3. Celý dnešní obvod Ostrava – Jih je s počtem obyvatel 113 973 

(ke 30. Červnu 2010) nejlidnatějším obvodem města Ostravy – žije v něm přibližně třetina 

všech obyvatel města.  Díky rozsáhlejší sídlištní zástavbě je zde velká koncentrace 

obyvatelstva, které je relativně různorodé, avšak místy lze narazit i na lokality s velkou 

koncentrací sociálně nepřizpůsobivých obyvatel. S velkou koncentrací a cirkulací obyvatel 

jsou také spojena obchodní centra. 

Při příjezdu do lokality sídliště lze nabýt více dojmů, v určitých místech je typická 

monotónnost panelového sídliště. Avšak v dnešní době je situace lepší. Mnoho domů 

z původní zástavby je zateplováno, a tak oko návštěvníka mohou zaujmout i pestré barvy 

některých budov, velké reklamní plochy na domech a podobně. S postupem času vyrostly 

v lokalitě nejen nové, moderněji a pestřeji architektonicky řešené domy, ale i obchodní 

střediska, střediska pro sportovní zázemí, restaurace a občanské vybavení celkově.  

Nelze si však nevšimnout obrovského množství všudypřítomných zaparkovaných 

automobilů. Parkování na Dubině je věčný problém naprosté většiny místních řidičů. Pokud 

nevlastní řidič vyhrazené parkovací místo, je téměř nemožné zaparkovat v odpoledních 

a večerních hodinách před vlastním domem.  

 

5.1.1 Pokrytí dané lokality Integrovaným záchranným systémem  

Na území městského obvodu Ostrava – Jih nalezneme několik výjezdových stanovišť 

jednotlivých základních složek IZS. V rámci HZS - Územního odboru Ostrava je v lokalitě 

Ostrava – Zábřeh situováno dokonce i krajské ředitelství HZS Moravskoslezského kraje, 

spolu s výjezdovým stanovištěm HZS, sousedícím také s výjezdovým stanovištěm ZZS. 

Dubina a Bělský les však patří v rámci HZS pod hasební obvod hasičské stanice Ostrava – 

Hrabůvka, sídlící na ulici Hasičská 339/34.  Ta sloužila po roce 1992 jako pomocná stanice 

právě pro výjezdové stanoviště v Ostravě – Zábřehu, přičemž se tato pomoc týkala 
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posuzované lokality – sídliště Dubina a Bělský les. Po roce 2002 byla dokončena 

rekonstrukce celé stanice. Pokud by byly překročeny v posuzované lokalitě možnosti JPO 

stanice Ostrava – Hrabůvka, pak jako druhý výjezd budou povolány jednotky ze stanice 

Ostrava – Zábřeh. Z této stanice také nejčastěji přijedou do oblasti Dubiny a Bělského lesa 

vozidla ZZS. V rámci PČR a její územní působnosti se posuzovaná oblast dělí mezi dvě 

obvodní oddělení městského ředitelství policie Ostrava. Oblast sídliště Dubina spadá pod 

obvodní oddělení Hrabůvka, sídlící na ulici Dr.Martínka 14, Bělský les patří pod obvodní 

oddělení policie Ostrava – Zábřeh. Městská Policie Ostrava je zastoupena pracovištěm 

Ostrava – Hrabůvka, pod které spadají sídliště Dubina i Bělský les. Kromě stálé služby 

Městské policie je na tomto pracovišti také stanoviště monitorovacího kamerového systému.  

 

5.2 Vyhodnocení průjezdnosti vybraných úseků komunikací 

Některé faktory jako je pohodlnost řidičů nebo starost o přímý dohled nad svým 

vozidlem způsobují, že řidiči (za)parkují na úseku komunikace s platným zákazem stání. 

Nevhodně zaparkovaný automobil se tedy stává základním a stálým problémem, 

způsobujícím neprůjezdnost komunikace, která by jinak byla průjezdnou. Na sídlišti Dubina 

a Bělský les jsou místa pro parkování buď příslušně vyznačena, či naopak svislým 

i vodorovným dopravním značením zakázána. Pro bližší hodnocení byla vybrána čtyři místa 

na sídlišti – ulice Vlasty Vlasákové, Jana Škody, Norberta Frýda a Bohumíra Četyny. 

Kritériem výběru byla snaha zahrnout různé typy ulic dle jejich průjezdních profilů a posoudit 

jejich průjezdnost pro vozidla IZS, stejně jako vyhodnotit množství automobilů parkujících 

nesprávně a takto poukázat na současnou situaci na sídlišti v míře, jaká je z tohoto průzkumu 

využitelná.  

Při jednotlivých měřeních byly hodnoceny vždy tři údaje: 

- Počet špatně zaparkovaných automobilů: celkové množství automobilů, parkujících 

v obytné zóně mimo vyznačené parkovací plochy, nebo stojících na úseku, kde je stání 

zakázáno svislým či vodorovným dopravním značením. U parkování vozidel je nutno 

přihlížet k faktu, že při stání musí být zachován volný, alespoň 3 m široký jízdní pruh. 

Při měření byla tato hranice často porušena, téměř vždy parkovalo nějaké vozidlo tak, 

že volný jízdní pruh byl menší. Tato skutečnost při měření nebyla brána v úvahu, 

a vozidla takto parkující nebyla označená jako špatně zaparkovaná, pokud zároveň 

např. nestála v místě zákazu stání. 

- Celkový počet parkujících automobilů: celkové množství všech parkujících automobilů 

v hodnoceném úseku, včetně špatně zaparkovaných automobilů 



18 
 

- Průjezdnost či neprůjezdnost komunikace: jako neprůjezdná je při měření označena 

komunikace, po které minimálně v jednom místě není schopno díky svým rozměrům a 

aktuálním podmínkám projet vozidlo CAS 20 – S1T – Mercedes – Benz ECONIC HZS 

ČR. To i v případě ulic kruhového profilu, kde je možno projet k místu zásahu z opačné 

strany. 

Průzkum byl prováděn pro každý den v týdnu čtyřikrát, pokaždé ve třech časových 

intervalech – v 10 hodin dopoledne, 17 hodin a pro monitorování v nočních hodinách ve 24 

hodin. Vzhledem ke zdlouhavému procesu sběru dat je nutno považovat tyto časy 

za orientační, s tolerancí až 30 minut. Největší vliv na sběr dat vzhledem k tomuto prodlení 

lze přisoudit 17. hodině, kdy počet parkujících automobilů s časem rychle narůstá. 

Před započetím průzkumu bylo dvakrát ve všední den orientačně provedeno celodenní 

pozorování intenzity dopravní situace na sídlišti Ostrava – Dubina, konkrétně ulice Václava 

Jiříkovského. Každou hodinu byl zaznamenán přibližný počet projíždějících automobilů 

v jednom směru jízdy (první den byl hodnocen počet automobilů, jedoucích směrem na západ, 

k ulici Horní, další den v opačném směru). Přibližný počet proto, že se jednalo o pozorování 

vždy v úseku posledních 15 minut hodiny a poté vynásobení na 60 minut. Celkové množství 

vozidel za oba dny měření (4830 automobilů) bylo určeno jako denní intenzita, jednotlivé 

hodiny poté přepočteny na percentuální podíly celkové denní intenzity. Tyto údaje jsou 

uvedeny v grafu 5. Cílem měření bylo orientační určení a ověření si dopravních špiček, stejně 

jako představa o možnosti rychlého průjezdu vozidla IZS po místní komunikaci během 

dopravní špičky.  

 

Graf 5.: Vývoj denní intenzity automobilové dopravy na ulici Václava Jiříkovského [autor] 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
:0

0
 -

1
:0

0

1
:0

0
 -

2
:0

0

2
:0

0
 -

3
:0

0

3
:0

0
 -

4
:0

0

4
:0

0
 -

5
:0

0

5
:0

0
 -

6
:0

0

6
:0

0
 -

7
:0

0

7
:0

0
 -

8
:0

0

8
:0

0
 -

9
:0

0

9
:0

0
 -

1
0

:0
0

1
0

:0
0

 -
1

1
:0

0

1
1

:0
0

 -
1

2
:0

0

1
2

:0
0

 -
1

3
:0

0

1
3

:0
0

 -
1

4
:0

0

1
4

:0
0

 -
1

5
:0

0

1
5

:0
0

 -
1

6
:0

0

1
6

:0
0

 -
1

7
:0

0

1
7

:0
0

 -
1

8
:0

0

1
8

:0
0

 -
1

9
:0

0

1
9

:0
0

 -
2

0
:0

0

2
0

:0
0

 -
2

1
:0

0

2
1

:0
0

 -
2

2
:0

0

2
2

:0
0

 -
2

3
:0

0

2
3

:0
0

 -
2

4
:0

0

Denní intenzita automobilové dopravy na 
ulici Václava Jiříkovského - pracovní den

Percentuální podíl intenzity automobilové dopravy během dne



 

Z grafu je patrné především nar

až po odpolední hodiny, kdy intenzita dosahuje vrcholu. Intenzita se jeví mezi zhruba 10. 
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Obr. 4: Letecký snímek ulice Jana Škody 
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ředevším narůstání intenzity dopravy od časných ranních 
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Ulice se nachází v obytné zóně, z čehož dle zákona č.361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích, vyplývá stání vozidel pouze na vyznačených místech, stejně 

jako úprava dalších podmínek provozu. 

V situaci, kdy všechna vozidla jinak parkovala v souladu s právními předpisy, 

podmínkami uvedenými v zákoně č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

(s výjimkou porušení hranice 3m volného jízdního pruhu při stání, jak bylo uvedeno v úvodu 

měření) byla naměřena šířka nejmenšího volného prostoru pro průjezd mezi vozidlem 

a obrubníkem 250 cm. Při této krajní situaci by vozidlo CAS 20 – S1T – Mercedes – Benz 

ECONIC HZS ČR (dále jen CAS 20) nebylo schopno po vozovce projet. Vozidla Škoda 

Octavia projedou bez jakýchkoli problémů, vozidla ZZS taktéž. Při prostoru pro průjezd 

užším než šířka vozidla CAS 20 je zde možnost objížďky v protisměru. Jednodušším řešením, 

pokud to neznemožňují zaparkovaná vozidla, je nájezd automobilu CAS 20 na obrubník 

a průjezd s dostatečnou rezervou. Šířka prostoru pro průjezd, kde bylo v krajních případech 

změřeno pouhých 250 cm, však byla závislá nejen na šířce parkujícího vozidla, ale také 

na jeho vzdálenosti od okraje vozovky. 

 Vzhledem k uspořádání ulice Jana Škody je zde větší problém, než průjezdnost 

samotné komunikace, přístup k panelovým domům. V několika místech jsou tyto domy 

vzdáleny od komunikace a díky nesprávnému parkování řidičů např. na přechodu pro chodce 

je pro jakékoli vozidlo IZS nemožné dojet přímo k budově a např. HZS tedy nemůže použít 

výškovou techniku, která by pomohla zachránit osoby, které jiným způsobem nemohou 

uniknout, v případě že je prostor při požáru zasažen kouřem či ohněm. V každém případě, 

včetně situací, kdy je vozovka průjezdná pouze v těsné blízkosti parkujících vozidel, musí 

vozidla IZS projíždět minimální rychlostí a hrozí zde tedy nebezpečí z prodlení při zásahu.  

S různou denní dobou se mění zaplněnost parkovacích míst, v odpoledních a nočních 

hodinách je situace nejhorší. Kolem 17. Hodiny je na Dubině stále ještě vysoký provoz, ale 

zároveň jsou volná místa pro parkování téměř nedostupná. Při delším pozorování ulice Jana 

Škody v odpoledních hodinách můžeme být svědky přijíždění automobilů, které marně hledají 

několikerým objížděním ulice volné místo. Když už si vhodné místo vyberou, následuje často 

zdlouhavé parkování na několik pokusů, spojené s vyčkáváním dalších vozidel, čekajících 

na průjezd jednosměrným úsekem za parkujícím vozidlem. V nočních hodinách pak provoz 

ustává, není však již možno na ulici nalézt volné parkovací místo a při sledování nenastal 

ani jeden případ, kdy by nebylo alespoň jedno vozidlo špatně zaparkováno. Nejbližší volná 

místa pro parkování z hlediska vzdálenosti po vozovce lze naleznout během nočních hodin 

na ulici Františka Formana, ve vzdálenosti zhruba 250 metrů od ulice Jana Škody. 



 

Grafy 6. a 7.: Statistiky množství automobil
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.: Statistiky množství automobilů, parkujících na ulici Jana Škody 
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Jak je patrné z grafu 8., průjezdnost ulice se mění nejen v závislosti na denní době, 

ale také na dni v týdnu. Zatímco v dopoledních hodinách je ulice téměř vždy průjezdná, 

popřípadě v jednom místě neprůjezdná, což však může být vyřešeno jízdou v protisměru, 

v odpoledních, večerních a nočních hodinách je situace horší. Z celkového počtu pozorování 

byla ulice pro CAS 20 neprůjezdná ve 37 % případů. V grafech 6. a 7. vidíme statistiky 

parkujících a špatně zaparkovaných automobilů – lze zde vidět určitou vzájemnou souvislost, 

avšak například v místě před přechodem pro chodce, označeným zákazem stání, parkoval 

osobní automobil téměř při každém pozorování, dokonce i při situaci, kdy bylo dostatečné 

množství volných parkovacích míst. Ve velké části případů šlo o jedno a totéž osobní vozidlo. 

Na ulici parkují ve většině případů i tři dodávkové vozy, které však obvykle jejich řidiči 

parkují v souladu s předpisy pro parkování v obytné zóně a průjezd vozidla IZS neomezují. 

V průjezdním profilu na obrázku 5 je zachycen severní oblouk ulice při situaci, 

kdy parkující automobily neumožňují vozidlu CAS 20 zatočit bez kontaktu s těmito 

automobily.  



 

Obr. 5: 
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: Průjezdní profil ulice Jana Škody [autor] 
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5.2.2 Ulice Norberta Frýda 

Jedná se o slepou ulici (s obousměrným provozem) ve tvaru písmene „L“, ležící 

severovýchodně od ulice Jana Škody, v jižní části sídliště Ostrava - Dubina. Příjezd je možný 

pouze z jihu, z ulice Václava Jiříkovského. Z vnější (severovýchodní) strany leží spojené 

panelové domy, kopírující tvar ulice. Z vnitřní strany nalezneme Hostinec U Formana. V jižní 

části ulice nalezneme po levé straně kolmá parkovací místa, severní rameno ulice je pak 

označeno svislým dopravním značením jako místo, určené pro parkování. 

Kvůli obousměrnému provozu je celá východní strana ulice označena zákazem stání. 

Celkové množství parkovacích míst je však naprosto nedostatečné pro pokrytí množství 

automobilů, parkujících na této ulici. Nastává tedy situace, že na východní straně parkují ve 

všech případech pozorování automobily na zákazu stání. Z leteckého snímku na obr. 6 

(starého několik let, čemuž odpovídá i menší počet automobilů) vidíme tvar ulice za situace, 

kdy zde parkuje jen minimální množství automobilů. I tak stojí 5 automobilů na zákazu stání. 

Posuzovaný úsek je barevně označen.  

Zásadním problémem v průjezdnosti této ulice je parkování na zákazu stání a špatné 

podmínky pro zatáčení či otáčení vozidla v rohu ulice. V odpoledních a hlavně nočních 

hodinách, kdy i volné místo na zákazu stání je výjimkou, není v žádném případě možný 

obousměrný provoz. Pokud se střetnou na ulici dva automobily v opačném směru, často 

je jedinou možností úplné vycouvání automobilu přijíždějícího na ulici. Na vnitřní straně rohu 

ulice je umístěno soukromé parkoviště, chráněné závorou. V případě, že tato závora není 

spuštěna, lze toto místo použít jako nouzové řešení k uvolnění vozovky pro průjezd 

protijedoucího automobilu či vozidla IZS (na parkoviště platí zákaz vjezdu). Na severní straně 

ulice jsou však téměř vždy patrné stopy po automobilech na travnaté ploše před domy, 

díky vzájemnému vyhýbání se automobilů. I tento fakt samotný ukazuje na problémy řidičů 

s průjezdem. Když jakékoli vozidlo na vozovce pouze zastaví, po celou tuto dobu jsou pro 

průjezd blokována i ostatní vozidla v obou směrech.  



 

Obr. 6: Letecký snímek ulice 
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: Letecký snímek ulice Norberta Frýda s vyznačením posuzovaného úseku
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Grafy 9. a 10.: Statistiky množství automobil
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.: Statistiky množství automobilů, parkujících na ulici Norberta Frýda 

je závislost parkujících a špatně zaparkovaných vozidel 

více než u ulice Jana Škody, navíc je zde alarmující situace - slepé ulici parkuje v
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Vzhledem k průjezdnosti ulice, zachycené v grafu 11. můžeme usoudit, že je tato ulice 

z hlediska průjezdnosti značně problematická. Avšak ve většině případů označení ulice 

za neprůjezdnou se týkal tento problém situace, kdy bylo zaparkováno vozidlo ve vnitřním 

rohu lomu ulice a zároveň parkovalo více vozidel ve vnitřním lomu, což znamená, že nebyla 

pro vozidlo CAS 20 přístupná pouze zadní část ulice. V dalších případech figurovalo vozidlo, 

zaparkované v zadním lomu ulice „ve druhé řadě“ vedle již parkujících automobilů, kdy pro 

jejich vzájemné postavení nebyla šance na projetí vozu CAS 20 ke dvěma nejvzdálenějším 

vchodům na ulici. Tato situace, vyskytující se nejčastěji v nočních hodinách, je zachycena 

v průjezdním profilu ulice na obrázku 7. Největším problémem při zásahu IZS by tedy 

nejspíše nebyl samotný dojezd na místo zásahu, ale následný pohyb a manipulace na tomto 

místě. Značně nepříjemná situace pro IZS by mohla nastat v případě, kdy by při společném 

zásahu ZZS a HZS dorazilo vozidlo ZZS na místo dříve než hasiči a při nutnosti převozu 

pacientů by muselo vozidlo HZS celou ulicí zpět, umožnit průjezd vozidlu ZZS. 



 

Obr. 7: Prů
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Průjezdní profil ulice Norberta Frýda [autor] 
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5.2.3 Ulice Bohumíra Četyny 

Přesuneme-li se z Ostravy – Dubiny na západ přes ulici Horní, dorazíme na sídliště 

Bělský Les. Na první pohled nabýváme dojmu, že se stále jedná o sídliště Dubina. Bělský Les 

je však menší a nalezneme zde i více novějších, nižších zástaveb. Ulice Bohumíra Četyny 

se nachází zhruba 200 m západně od tramvajové zastávky Antonína Poledníka – ze všech 

posuzovaných ulic je k nějaké tramvajové zastávce nejblíže. Z hlediska posuzovaného úseku 

se jedná o kruhový úsek ulice s jednosměrným provozem, obestavěný souvislou zástavbou 

ve tvaru „U“. Na severní straně ještě ulice vyúsťuje do slepé ulice ke dvěma výškovým 

panelovým domům. Na východ nalezneme větší komplex obchodů, včetně restaurací, 

bankomatů a dalšího sociálního zázemí. V okolí tohoto komplexu objevujeme také parkoviště. 

Na jih od ulice Bohumíra Četyny sídliště pokračuje ulicí Ladislava Hosáka, ze západní strany 

již však sídliště končí a leží zde hřiště a travnatá plocha. V posuzovaném jednosměrném 

úseku je dovoleno parkování na vyznačených místech. Ostatní úseky jsou značený svislým 

nebo vodorovným dopravním značením. Zároveň leží posuzovaná komunikace v obytné zóně, 

z toho vyplývá parkování pouze na vyznačených místech. Uvnitř okruhu jsou umístěny také 

parkovací garáže pro osobní automobily. Stejně jako u ostatních posuzovaných ulic, je i zde 

průjezdnost komunikace během měnící se denní doby různá. V dopoledních hodinách je však 

celková průjezdnost dobrá. Šířka volného prostoru je při automobilech, stojících po obou 

stranách vozovky nejméně 280 cm (i v severozápadní části), což je pro vozidlo CAS 20 

dostačující. Při plném obsazení parkovacích míst, (o to více při parkování automobilů 

ve vnitřních rozích úseku, kde je vyznačen zákaz zastavení vodorovným dopravním 

značením), však nastává problém, komplikující průjezdnost hasičského automobilu při 

zatáčení v těchto rozích. Na rozdíl od ostatních ulic však zde řidiči tyto zákazy dodržují 

v relativně větší míře. Je pravděpodobné, že vliv na to mohou mít i blízká parkoviště na 

jihovýchodní straně či kolem komplexu obchodů, řidiči jsou tedy ochotni ponechat automobil 

mimo dohled v blízkosti svého bydliště. Svůj vliv na obsazenost parkovacích míst má jistě 

i kryté parkoviště, umístěné uvnitř „okruhu“, ale také méně hustá zástavba v okolí, než 

u ostatních posuzovaných ulic. Rozložení zástavby a vyznačení posuzovaného úseku 

komunikace jsou patrné z leteckého snímku na obr. 8. 



 

Obr. 8: Letecký snímek ulice 

Statistiky zaparkovaných a špatn
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mezi cestou a domy jsou znateln

Grafy 12. a 13.: Statistiky množství automobil
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: Letecký snímek ulice Bohumíra Četyny s vyznačením posuzovaného úseku 

a směru jízdy [autor] 

 

tatistiky zaparkovaných a špatně parkujících automobilů, uvedených v

dokládají situaci obsazenosti parkovacích míst během dne. Během víkend

dopravy ustává a lidé nejspíše často vyrážejí na chaty či nákupy, zaparkují 

parkovací místa na jihovýchodní straně, zřejmě také kvůli větší pohodlnosti a dostupnosti 

chto parkovacích míst, jelikož na travnatých plochách na ulici Bohumíra 

cestou a domy jsou znatelně vyježděné „koleje“ ze vzájemného objíždě

.: Statistiky množství automobilů, parkujících na ulici Bohumíra 
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Počet špatně parkujících 
automobilů 
Bohumíra Č

 

ením posuzovaného úseku  

uvedených v grafech 12. 

hem víkendů, kdy hustota 

upy, zaparkují řidiči raději 

tší pohodlnosti a dostupnosti 

h na ulici Bohumíra Četyny 

né „koleje“ ze vzájemného objíždění automobilů. 

 

, parkujících na ulici Bohumíra Četyny [autor] 

So
b

o
ta

N
ed

ěl
e

ě parkujících 
automobilů - ulice 
Bohumíra Četyny
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Během dopoledních hodin neparkují automobily na zák

a to i přesto, že vodorovné dopravní zna

znají a ani na zasněžené vozovce neparkovali na této ploše více než v

je, že i kdyby řidiči parkovali východní stran

tak prostor pro vytočení vozidla CAS 20, m

na travnatou plochu a pokračovat až k

parkování v dopoledních hodinách je parkování vozidel r

zaparkovaných způsobem, kdy vy

CAS 20. 

Graf 14.: Statistika pr

 

Jak lze vidět na grafu

posuzovaných případů během no

neprůjezdné pro konkrétní den a hodinu, uvedenou v

týkaly pouze západní části zástavby, kde by nebylo pro vozidlo CAS 20 v

rohu možné vytočení. Ve většin

v protisměru z opačné strany, jelikož pr

V případě neprůjezdnosti obou z

byla nejspíše nutnost řešit 

znázorněna v průjezdním profilu na 
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hem dopoledních hodin neparkují automobily na zákazech stání tém

esto, že vodorovné dopravní značení je hůře postřehnutelné. Místní 

žené vozovce neparkovali na této ploše více než v jiném období. 

i parkovali východní straně v rohu vyznačené plochy a neumožnili 

ení vozidla CAS 20, může si toto vozidlo pohodlně nadjet p

čovat až k místu zásahu. Další pozorovanou skute

dopoledních hodinách je parkování vozidel různých firem a servis

sobem, kdy vyčnívají z řady stojících vozů a brání průjezdu nap

.: Statistika průjezdnosti ulice Bohumíra Četyny [autor]

grafu 14., je ulice neprůjezdná pouze v

ěhem nočních hodin (maximálně čtyři vyhodnocení ulice jako 

jezdné pro konkrétní den a hodinu, uvedenou v grafu). Tyto případy se navíc vždy 

ásti zástavby, kde by nebylo pro vozidlo CAS 20 v

ětšině situací by navíc bylo možno dorazit na místo zásahu jízdou 

né strany, jelikož průjezdnost byla omezena pouze v

jezdnosti obou z nich a nutnosti přistavení vozidla přímo k

 tento problém odstavením blokujícího vozidla.

jezdním profilu na obr. 9. 

Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Vyhodnocení průjezdnosti
ulice Bohumíra Četyny

azech stání téměř vůbec, 

Místní řidiči jej však 

jiném období. Výhodou 

ené plochy a neumožnili 

ě nadjet přes obrubník 

Další pozorovanou skutečností špatného 

zných firem a servisů, narychlo 

 a brání průjezdu např. vozidlu 

 

[autor] 

jezdná pouze v celkem polovině 

i vyhodnocení ulice jako 

řípady se navíc vždy 

ásti zástavby, kde by nebylo pro vozidlo CAS 20 v jednom či druhém 

by navíc bylo možno dorazit na místo zásahu jízdou 

jezdnost byla omezena pouze v jednom z rohů. 

římo k místu zásahu by 

blokujícího vozidla. Situace je 
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17:00

24:00



 

Obr. 9: Prů
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Průjezdní profil ulice Bohumíra Četyny [autor]

 

[autor] 



 

5.2.4 Ulice Vlasty Vlasákové

Zhruba 300 metrů severním sm

stojí panelová zástavba na ulici Vlasty Vlasákové. Ta je tvo

má jednosměrný provoz. Příjezdová cesta vede z

vedoucí přes ulici Horní, který spojuje Dubinu a B

značně frekventovaný, jelikož velká 

směrem, se přes něj dostává na sídlišt

Oba dva dvory ulice jsou 

leteckým snímkem. Jako na ulici Bohumíra 

kryté parkovací garáže. Krom

parkovací místa, vždy náležit

a s cílem umožnění lepšího prů

také částečně či zcela na ploše chodník

podélně s vozovkou a šikmých par

dvoře nalezneme omezený poč

toho je zde vozovka hůře průjezdná a více zna

zákaz zastavení. 

Obr. 10: Letecký snímek ulice 
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 severním směrem od posuzovaného úseku ulice Bohumíra 

na ulici Vlasty Vlasákové. Ta je tvořena dvěma dvory, z

rný provoz. Příjezdová cesta vede z jihovýchodu, poté navazuje na most, 

es ulici Horní, který spojuje Dubinu a Bělský les. Během dopravní špi

 frekventovaný, jelikož velká část vozidel, jedoucích z ostatních č

j dostává na sídliště Dubina.  

Oba dva dvory ulice jsou situovány v obytné zóně. Na obr. 10

na ulici Bohumíra Četyny, nalezneme i zde tentokrát v

kryté parkovací garáže. Kromě nich jsou vytvořena podélně i kolmo (šikmo) 

parkovací místa, vždy náležitě označena. Vzhledem k jejich nedostate

ní lepšího průjezdu vozidlům, jsou vytvořena a vyznačena

i zcela na ploše chodníků. Jižní dvůr nabízí kromě značených parkovacích míst 

vozovkou a šikmých parkovacích míst také obdélníkové parkovišt

e nalezneme omezený počet parkovacích míst, převážně podélně s

e průjezdná a více značená i vodorovným dopravním zna

: Letecký snímek ulice Vlasty Vlasákové s vyznačením posuzovaného úseku 

a směru jízdy [autor] 

rem od posuzovaného úseku ulice Bohumíra Četyny 

ma dvory, z nichž každý 

navazuje na most, 

hem dopravní špičky je most 

ostatních částí města jižním 

obr. 10 jsou zachyceny 

zde tentokrát v obou dvorech 

(šikmo) k vozovce 

ejich nedostatečnému množství 

čena parkovací místa 

ených parkovacích míst 

kovacích míst také obdélníkové parkoviště. V severním 

ě s vozovkou. Kromě 

ená i vodorovným dopravním značením pro 

 

ením posuzovaného úseku  



 

Situace obsazení parkovacích míst se b

částech sídliště. Ze všech posuzovaných úsek

kapacitní z pohledu počtu parkovacích míst a parkujících automobil

průzkumu zde parkuje v nočních hodinách pr

parkuje dle hodnocených kritérií špatn

v jednotlivých dnech a denních dobách.

Grafy 15. a 16.: Statistiky množství automobil

 

Přestože jsou statistiky zapo

parkovacím plochám více automobil

než dvůr severní. Při průjezdu jižního dvoru se m

při zatáčení v západních rozích, kde pr

Bohumíra Četyny. V případě

(protisměru), kde je průjezd ve v

automobilu by se jednalo téměř

rohu.  

V severním dvoře je situace nejhorší ze všech posuzov

místo se nachází mezi západními rohy dvoru. P

žlutými čarami pro zákaz zastavení, parkují zde vozidla zcela b

Při každém pozorování během r

velmi ztížený průjezd, v

Ani sebeopatrnější jízdou by vozidlo 
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parkovacích míst se během denní doby mění podobn

. Ze všech posuzovaných úseků je však ulice Vlasty Vlasákové nejvíce 

tu parkovacích míst a parkujících automobilů

nočních hodinách průměrně téměř 150 automobil

parkuje dle hodnocených kritérií špatně. Grafy 15 a 16 tyto statistiky dokreslují 

jednotlivých dnech a denních dobách. 

.: Statistiky množství automobilů, parkujících na ulici Vlasty Vlasákové 

estože jsou statistiky započítány pro oba dvory dohromady, parkuje díky v

parkovacím plochám více automobilů v jižním dvoře, který je však př

jezdu jižního dvoru se může vozidlo CAS 20 setkat s

západních rozích, kde průjezdní profil připomíná zrcadlově situaci jako na ulici 

řípadě neprůjezdnosti lze zvolit objížďku z

ůjezd ve většině případů umožněn. V případě nutnosti odsunutí 

automobilu by se jednalo téměř vždy pouze o jedno vozidlo, stojící ve vnit

e je situace nejhorší ze všech posuzovaných úseků. Nejh

místo se nachází mezi západními rohy dvoru. Přestože je tento úsek celý vyzna

arami pro zákaz zastavení, parkují zde vozidla zcela běžně a ve všech p

ěhem různých denních dob by zde měl automobi

jezd, v nočních hodinách téměř vždy v podstat

vozidlo nebylo schopno projet mezi zaparkovanými automobily 

N
ed

ěl
e

et parkujících 
ulice   

Vlasty Vlasákové
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Počet špatně parkujících 
automobilů 
Vlasty Vlasákové

ní podobně jako v jiných 

 je však ulice Vlasty Vlasákové nejvíce 

tu parkovacích míst a parkujících automobilů. V celotýdenním 

 150 automobilů, z čehož 14% 

tyto statistiky dokreslují 

 

, parkujících na ulici Vlasty Vlasákové [autor] 

ítány pro oba dvory dohromady, parkuje díky větším 

je však přesto průjezdnější 

lo CAS 20 setkat s problémy 

ě situaci jako na ulici 

ku z opačného směru 

ípadě nutnosti odsunutí 

jedno vozidlo, stojící ve vnitřním či vnějším 

ů. Nejhůře průjezdné 

estože je tento úsek celý vyznačen souvislými 

 a ve všech případech. 

l automobil HZS CAS 20 

podstatě nemožný. 

nebylo schopno projet mezi zaparkovanými automobily 

So
b

o
ta

N
ed

ěl
e

ě parkujících 
automobilů - ulice 
Vlasty Vlasákové
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tak, aby nedošlo ke kontaktu s

proto, že by se průjezd neobešel bez odsunován

a pravděpodobně i škod na vozidlech. 

je znázorněna v průjezdním profilu na 

v pracovních dnech či neděli. 

vozidel na travnaté ploše u cesty, zp

dvoru se s těmito stopami setkáme 

zákazu zastavení, ve snaze umožnit bezpe

parkují. Problém s průjezdem vozidla CAS 20 m

východním rohu, kdy je situace o

tento případ ve srovnání se 

neprůjezdností způsobit značné komplikace. Vozidlu HZS by

byl nejen nedostupný průjezd do západní 

severní části. Pro průjezd by tedy bylo nezbytné špatn

Graf 17.: Statistika pr

I přes větší množství parkujících 

je vysoká, 69% neprůjezdnost ve v

severního dvoru. Ta byla v no

místy. Statistiky vyhodnocení pr

V místech ve dvorech, kde se vozidl

zásahu však mohou překážet vozidla, která jsou pravideln

hodinách parkována přímo ke vchodovým dve

či tunning vozidla.  
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tak, aby nedošlo ke kontaktu s více parkujícími vozidly. Situace je zde nejzávažn

jezd neobešel bez odsunování více než jednoho automobilu 

 i škod na vozidlech. Ukázka častého parkování automo

jezdním profilu na obr. 11. Daná situace bývá typická pro no

ěli. Přestože i v jižním dvoru se setkáme s vytla

vozidel na travnaté ploše u cesty, způsobené vyhýbáním i parkováním vozidel, v

mito stopami setkáme na mnoha místech. Řidiči také na n

snaze umožnit bezpečný průjezd, na těchto plochách s

jezdem vozidla CAS 20 může v severním dvoru nastat i v

východním rohu, kdy je situace obdobná jako u průjezdů jiných rohových úsek

 západními rohy není tolik častý, může ve spojení s

sobit značné komplikace. Vozidlu HZS by v kombinaci t

ezd do západní části dvoru objížďkou v protismě

jezd by tedy bylo nezbytné špatně zaparkované vozy odsunout.

.: Statistika průjezdnosti ulice Vlasty Vlasákové [autor]

 

tší množství parkujících vozidel i kritických míst na ulici Vlasty Vlasákové 

jezdnost ve většině případů způsobena situací v

nočních hodinách často kombinovaná s dalšími nepr

Statistiky vyhodnocení průjezdnosti jsou zobrazeny v grafu 17. 

místech ve dvorech, kde se vozidlům IZS podaří bez komplikací projet až k

ekážet vozidla, která jsou pravidelně, především ve ve

ímo ke vchodovým dveřím. Velice často se jedná o luxusn

Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Vyhodnocení průjezdnosti
- ulice Vlasty Vlasákové

více parkujícími vozidly. Situace je zde nejzávažnější právě 

í více než jednoho automobilu 

astého parkování automobilů v tomto úseku 

. Daná situace bývá typická pro noční hodiny 

vytlačenými stopami 

sobené vyhýbáním i parkováním vozidel, v severním 

i také na některých místech 

chto plochách s vyjetými stopami 

severním dvoru nastat i v jeho 

 jiných rohových úseků ulic. Přestože 

ůže ve spojení s jejich 

kombinaci těchto situací 

protisměru, ale také do celé 

 zaparkované vozy odsunout. 

 

[autor] 

st na ulici Vlasty Vlasákové 

sobena situací v západních rozích 

dalšími neprůjezdnými 

í bez komplikací projet až k místu 

edevším ve večerních a nočních 

sto se jedná o luxusnější 
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Obr. 11: Prů
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Průjezdní profil ulice Vlasty Vlasákové [autor]

 

[autor] 
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5.3 Srovnání úseků a shrnutí situace 

Zaznamenané statistiky jednotlivých hodnocených úseků ulic poukazují na několik 

skutečností. Lze jasně pozorovat např. závislost počtu zaparkovaných vozidel na denní době, 

avšak tato skutečnost je předvídatelná vzhledem k pracovním dobám a intenzitám 

automobilové dopravy. Stejně tak v nočních hodinách, kdy je kapacita parkovacích míst 

vyčerpána, lze pozorovat v pracovních dnech jen menší výchylky v počtu zaparkovaných 

automobilů, způsobené nejvíce velikostmi volného prostoru mezi vozidly a vozidly, které 

parkují na zákazech stání (zastavení). Ke konci týdne se toto množství během celého dne 

(s výjimkou nedělního večera) snižuje, čemuž lze přisoudit cestování za víkendovými 

aktivitami, nakupování a podobně. 

  

Graf 18.: Vyhodnocení průjezdnosti vybraných místních komunikací pro vozidla IZS  

s ohledem na čas měření [autor] 

 

Určení celkového průměru neprůjezdností posuzovaných ulic, zobrazeného v grafu 

18., dokládá i navzdory malému rozsahu měření závislost průjezdnosti na počtech 

zaparkovaných automobilů v různé denní době. Nejméně průjezdné byly komunikace 

vyhodnoceny v noci z neděle na pondělí, a to v 87,5 % případů. V sobotu dopoledne pak byla 

průjezdnost pro vozidla IZS nejlepší – v 93,75 % pozorování byly ulice průjezdné. 

Při zahrnutí všech měření ve všech posuzovaných časech (84 případů) se průjezdnost 

pohybuje na hodnotě 43,74 %. 

Nejnižší průjezdností byla při pozorování typická ulice Vlasty Vlasákové. Nejen díky 

největšímu množství neprůjezdných situací, ale i kvůli případům, kdy byl přímý průjezd 

zkomplikován v nejrozsáhlejších úsecích, často způsobený více neprůjezdnými místy. 

K lepší představě mohou pomoci průjezdní profily jednotlivých ulic, kde je při typických 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

P
ro

ce
nt

o 
ne

pr
ů
je

zd
no

st
i  

   
   

ho
dn

oc
en

ýc
h 

ul
ic

Celková průjezdnost hodnocených ulic

10:00

17:00

24:00



 

situacích, spojených nejčastěji v

20 a běžně zaparkovaná vozidla, která pr

kdy jsou vozidla zaparkována tak nevhodným zp

osobní automobil, což znamená problémy i p

kde může hrát nebezpečí z prodlení stejn

Největší počet případů

Dubina a Bělský les týká rohů

panelovými domy. Ačkoli lze namítnout, že v

dimenzovány pro pojmutí dnešního množství vozidel, p

parkování by byl průjezd i hasi

komunikací je situace daleko lepší, a p

menší než 3 metry, hasičské vozidlo projede bez komplikací. 

se výrazněji nezměnila ani v zimních dnech p

spíše na překrývání vodorovného dopravního zna

Obr. 12: Úzký jízdní pruh na ulici Jana Škody

Pokud by řidiči motorových vozidel v

značení a správné parkování, dané komunikace 

Výjimkou je pouze severovýchodní 

12), kde při parkování většího osobního vozidla nezbývá dostate
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parkována. Jedná se tedy převážně o soudnost samotných řidičů, zda při špatném parkování 

způsobí zároveň svým automobilem překážku pro vozidla IZS. 

 

6 Diskuze a návrh inovativního řešení 

Při řešení problému průjezdnosti místních komunikací se lze domnívat, že hlavní 

příčinou neprůjezdnosti jsou špatně zaparkovaná vozidla. Tento problém však vyplývá 

především ze zoufalého nedostatku parkovacích míst na sídlištích v mnoha městech ČR. 

Pro zlepšení situace se nabízí několik různých úhlů pohledu – zamezení řidičům v parkování 

na místech, kde mohou omezit průjezd vozidel IZS, zvýšení úrovně dostupnosti MHD, 

celkové snížení počtu vozidel v dané lokalitě a s tím související výstavba nových parkovacích 

míst. 

Základním krokem pro zamezení parkování řidičům na nevhodných plochách 

je použití dopravního značení. Toho je však v lokalitě Ostrava – Dubina a Bělský Les 

využíváno dostatečně. Řidiči často raději budou riskovat pokutu za parkování na zákazu stání 

či zastavení až do výše 2000 Kč, než aby ponechali automobil zaparkovaný v jiné ulici 

či úplně z dohledu.  Dle vyjádření Městské policie Ostrava [příloha 3], podílející 

se na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, by vzhledem k počtu 

registrovaných a provozovaných vozidel a naprostému nedostatku parkovacích míst neměli 

strážníci při řešení přestupků na úseku dopravy dostačující prostor pro plnění dalších úkolů, 

vyplývajících ze zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii. Při splnění zákonných důvodů 

používá Městská policie technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla – v roce 2011 

byly tyto prostředky užity v 846 případech, z toho na území sídliště Dubina 20 krát 

a v Bělském lese ve 27 případech. V zákonem daných případech mohou strážníci rozhodnout 

také o odtahu vozidla, tvořícího překážku, což se stalo v roce 2011 ve 420 případech, 

na sídlišti Dubina v 10 případech, v Bělském lese ve 12 případech. [22] 

Další možností v zabránění parkování vozidel na nežádoucím místě je použití 

vhodného parkovacího zařízení. V úvahu mohou připadat parkovací sloupky či pollery. 

Parkovací sloupek může sloužit kromě vyhrazení parkovacího stání také k zabránění vjezdu 

automobilu na vymezené místo. Sloupky jsou převážně tvořeny trubkou, ukotvenou 

k vozovce pomocí čepu, a sklopného mechanismu ovládaného zámkem. Parkovací zábrana 

funguje s podobným účelem, avšak je tvořena trubkovými rámy různých tvarů. Tyto zábrany 

mohou být i automatické s řídící jednotkou a dálkovým ovládáním. Cena jedné automatické 

parkovací zábrany, zobrazené na obr. 13 činí 7198 Kč bez DPH. Efektivní by mohlo být 

jejich využití při instalaci na několika klíčových místech, např. v rozích ulic, s použitím 

dálkového ovládání, které by bylo v případě nutnosti stále k dispozici klíčovým subjektům. 
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Použití by bylo z parkovacích zařízení nejvhodnější, avšak vhodné pouze při malém počtu 

zábran, a diskutabilním by bylo nebezpečí z prodlení během možných komplikací při sklápění 

těchto zábran. Manuální zábrany jsou typické nižší cenou, avšak jsou nevhodné pro nutnost 

ručního odemykání a sklápění. [5, 23] 

 

Obr. 13: Automatická parkovací zábrana [23] 

 

Pollery (obr. 14) jsou typické pro jejich používání v centrech měst, kde slouží 

k regulaci provozu vozidel. Jedná se zpravidla o výsuvné sloupky, ovládané elektricky, 

hydraulicky nebo mechanicky. Skládají se ze sloupku, který se vysouvá, skříně a vysouvacího 

mechanismu s ovládáním. Mají vysokou zastavovací schopnost, proto je nutné jejich 

spolehlivé zasunutí v případě nutnosti umožnění průjezdu vozidla IZS. Cena se pohybuje od 

28 540 Kč bez DPH výše a náklady na instalaci jsou finančně náročnější než u parkovacích 

sloupků. Pollery navíc fyzicky znemožňují vjezd vozidel do určené oblasti, což by na sídlišti 

znamenalo přesunutí problému na jiné místo a v případě úzkých jednosměrných ulic i úplné 

omezení vjezdu pro delší úsek komunikace včetně souvisejících komplikací. [24] 

 

Obr. 14: Automatický výsuvný sloupek [24] 

 

Pro lokality, ve kterých dochází k časté neprůjezdnosti vzhledem k přetížení kapacity 

parkovacích míst, je možné zavést systém parkovacích karet, který by znamenal například 

parkování maximálně jednoho vozidla na jednu domácnost ve vytyčených zónách bydliště. 

V případě, že by domácnost disponovala více než jedním automobilem, bylo by být stání 

pro další automobily již zpoplatněno, nejlépe odstupňovaným systémem platby, kdy by karta 

pro každé následující vozidlo byla zpoplatněno větší částkou. Podobný systém parkovacích 

karet je často používán v zástavbách v centrech měst, avšak s cílem rozlišit místní obyvatele 

a návštěvníky, kde jejich by jejich automobily během dne často neumožnily domácím 
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rezidentům zaparkovat. V případě sídliště by se jednalo o celkové omezení počtu místních 

parkujících automobilů nejen během dne, ale také (hlavně) v nočních hodinách. 

Vedle parkovacích zábran a kroků, omezujících parkování na nevhodných místech je 

další možností tvorba nových parkovacích míst. Vzhledem k odhadům magistrátu města 

Ostravy z počátku roku 2012, že v šesti největších městských obvodech chybí téměř 18 000 

parkovacích míst, se výstavba parkovacích ploch jeví jako nejúčinnější krok. Možností pro 

toto řešení se jeví buď vytváření klasických venkovních parkovišť, či podzemních nebo 

nadzemních garáží.  

Klasická venkovní parkoviště mají mezi nabízenými možnostmi několik výhod – 

především nejnižší náklady na jejich zřizování, stejně jako nejmenší nenáročnost konstrukce 

a snadnou dostupnost. Mohou být navíc zřízeny na každé nezastavěné, zpevněné ploše. 

Vzhledem k husté zástavbě sídlišť však není zdaleka adekvátní dostatek volných ploch, 

kde by tato parkoviště mohla být vybudována tak, aby docházková vzdálenost do místa 

bydliště byla pro řidiče únosná. Příkladem může být venkovní parkoviště u obchodního domu 

Interspar na jihu Ostravy – Dubina. V nočních hodinách zde parkuje pouhých několik kusů 

automobilů. Řidiči své automobily logicky nechtějí ponechávat ve velké vzdálenosti od domu, 

navíc na volné ploše. Další nevýhodou, spjatou s nutností použití rozsáhlých ploch 

pro vytvoření parkoviště velké kapacity je možnost vlastnictví pozemků více majiteli.  

Podzemní garáže (myšleno garáže, jejichž nejvyšší podlaha je nejméně 0,5 m 

pod úrovní okolního terénu) jsou dnes často při vytváření nových bytových domů např. v jižní 

části sídliště Bělský les jejich součástí. V kombinaci s venkovními parkovišti před těmito 

domy, které navíc dosahují na rozdíl od starších zástaveb menšího počtu podlaží a tím 

i koncentrace obyvatel, pomáhají pokrývat místní potřebu parkovacích míst. V případě 

vytváření rozsáhlých podzemních garáží, které sice nejen šetří plochy pozemků a umožňují 

parkování v místech objektů s ochranou proti nepřízni počasí, se však objevuje více nevýhod. 

Především se jedná o vysoké finanční náklady v řádech několika statisíců korun. Například 

v dvoupodlažním podzemním parkovišti na Prokešově náměstí v centru Ostravy s kapacitou 

203 parkovacích míst činily průměrné náklady na vybudování jednoho parkovacího místa 

téměř 585 000 Kč. V případě parkoviště v Praze 6 mezi Wüchterlovou a Kafkovou ulicí 

se 116 parkovacími místy dokonce náklady na jedno stání překročily 1 000 000 Kč. 

Další z nevýhod je složitá technická náročnost při realizaci a problematika požární 

bezpečnosti spolu s nutností odvětrávání. Kromě toho nelze, dle § 30 vyhlášky Ministerstva 

vnitra č.23/2008 Sb., parkovat v hromadných veřejných garážích vozidla s pohonem 

na plynná paliva, což se týká vozidel s pohonem LPG a CNG. Na jižním konci sídliště Dubina 

můžeme nalézt podzemní velkokapacitní garáže s 250 místy pod obchodním domem 
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Interspar. V případě dlouhodobého užívání, spojeného s nájemní smlouvou, přijde parkování 

majitele osobního vozidla měsíčně na 600 Kč. Nevýhodou je delší docházková vzdálenost 

pro řidiče ze severnější části sídliště.[7] 

V případě parkovacích domů – nadzemních garáží se nabízí vytvoření kapacitních, 

vícepodlažních parkovacích ploch, které vzhledem ke své kapacitě mají malou náročnost 

na požadovanou plochu pozemku. Kromě problematiky požární bezpečnosti a odvětrávání 

u uzavřených nadzemních parkovacích domů, podobně jako u podzemních garáží je zapotřebí 

kvalitní konstrukce, přičemž s těmito požadavky jsou opět spojeny vysoké finanční náklady. 

Jako příklad může posloužit nadzemní vícepodlažní parkovací objet Černá Louka v blízkosti 

centra Ostravy, kde je situováno 316 parkovacích míst, přičemž průměrná pořizovací cena 

jednoho z nich se pohybuje okolo 187 000 Kč. Tyto náklady jsou však podstatně nižší 

než u podzemních garáží. Přímo na sídlišti Ostrava – Dubina navíc setkáme například 

s nadzemními, otevřenými poschoďovými garážemi na ulici Horní č.284/65. Tyto garáže jsou 

vhodně umístěny v blízkosti zástaveb a využívány řidiči. [7] 

K řešení pro zlepšení průjezdnosti místních komunikací může přispět ať už budování 

parkovacích míst, použití systému parkovacích karet nebo zabránění vjezdu či parkování 

vozidel na místech, kde mohou blokovat průjezdnost vozidel IZS. Lepšího efektu by však 

mohlo být dosaženo vzájemnou kombinací dvou či více těchto různých kroků. 

Například, aby při umožnění použití parkovací karty pouze u jednoho vozidla na domácnost 

byla dostupná alternativa pro parkování dalšího automobilu v okolí, ať už v parkovacím domě 

či na jiném, veřejném parkovišti. 

Pokud se současná situace s průjezdností některých místních komunikací nebude 

zlepšovat a převážně hasičům nebude umožněn volný průjezd do ulice místa zásahu, budou 

nuceni oni sami či policisté vystupovat ze zásahových vozidel a přenášet špatně zaparkovaná 

vozidla tak, aby k místu zásahu vůbec projeli. Současný stav dopravního značení, 

upravujícího parkování motorových vozidel je v posuzovaných ulicích v pořádku, kromě ulice 

Jana Škody, kde by bylo vhodné umístění dopravního značení v severovýchodní části okruhu 

tak, aby byl při správném parkování umožněn volný průjezd hasičskému automobilu CAS 20 

- S1T – Mercedes – Benz ECONIC.  Aktuální průjezdnost či neprůjezdnost úseků tedy 

při současné situaci závisí především na chování řidičů. 
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7 Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku průjezdnosti místních komunikací 

pro vozidla IZS. V úvodu práce jsou řešeny právní a ekonomické otázky s touto 

problematikou související. V následující části je popsán integrovaný záchranný systém, 

jeho funkce, jednotlivé složky s jejich úkoly a typicky používaná vozidla. V rámci další 

kapitoly jsou zmíněny některé statistiky požárů a negativní vlivy zásahů. Praktická část práce 

zahrnuje statistické hodnocení průjezdnosti vybraných úseků komunikací v podmínkách 

sídlištních zástaveb Ostrava – Dubina a Bělský les, pro něž jsou také vypracovány průjezdní 

profily s typickou dopravní situací v nočních hodinách. Výsledky měřených úseků jsou poté 

shrnuty. Během měření byla neprůjezdnost komunikací pro vozidla IZS způsobena výlučně 

špatně parkujícími automobily, s výjimkou ulice Jana Škody, kde i při správném parkování 

může být ulice neprůjezdná. Na základě měření, spolu s poznatky, získanými v jejich 

průběhu, byly navrženy vhodné kroky pro zlepšení situace. 
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ZZS: Zdravotnický záchranná služba 
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