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1. Úvod 

Dnešní doba nám nabízí množství moderních technologií, nástrojů a přístrojů k usnadnění 

života, ale s řadou z nich jde ruku v ruce také spousta nových problémů. Rozvoj 

automobilismu je typickým příkladem a právě tento problém bude moje práce řešit. Snad celý 

dnešní vyspělý svět se potýká s rychle rostoucí hustotou silničního provozu. Stále vzrůstající 

počet vozidel přináší problémy se zachováním stávající plynulosti provozu, což souvisí 

i s dobou dojezdu vozidel integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Kapacita 

silniční sítě, především v městských aglomeracích, nedokáže pojmout množství vozidel, které 

je nutné obsloužit. Ale také zaparkovaná vozidla představují problém. V městských částech, 

které byly budovány ještě před rozmachem automobilismu a často v nich díky zastavěné ploše 

nejsou zdaleka dostatečné kapacity parkovacích ploch, bývají osobní automobily odstavovány 

i v rozporu s předpisy, čímž snižují průjezdnost a to nejen pro ostatní účastníky silničního 

provozu, různé zásobovací služby, ale především pro vozidla IZS, u kterých na rychlosti 

dojezdu velmi často životně záleží. Vozidla IZS také potřebují pro své odstavení dostatečnou 

nástupní plochu. Nutná velikost nástupní plochy závisí na konkrétních rozměrových 

parametrech vozidel IZS a technikou, která má patrně největší požadavky, je výšková 

technika používaná jednotkami požární ochrany. Úkolem této práce je zhodnotit současné 

technické předpisy, podle kterých se v současné době nástupní plochy a příjezdové 

komunikace pro vozy integrovaného záchranného systému navrhují a provádějí. Tedy 

zhodnocuji jejich dostatečnost porovnáním s technickými parametry vybrané aktuálně 

používané výjezdové techniky u hasičských záchranných sborů (dále jen HZS) krajů v České 

republice. Dalším úkolem je porovnání s technickými předpisy vybraných zahraničních států 

a shrnutí ustanovení, která lze pro zlepšení situace zahrnout do předpisů v České republice. 

Závěrem práce je ověření stavu nástupních ploch ve vybraných lokalitách, shrnutí největších 

problémů a nedostatků a na základě zjištěných skutečností návrh možných řešení pro zlepšení 

aktuálního stavu. S největšími problémy se v městských aglomeracích potýkají především 

bytové domy, proto jsem se, při zpracování této práce, zaměřil především na tento druh 

objektů. 
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2. Rešerše 

Při rešeršní části práce jsem se seznámil s technickými předpisy tuto problematiku 

upravující a dále s odbornou literaturou, která k těmto předpisům poskytuje výklad a shrnutí. 

Seznámil jsem se nejen s technickými předpisy platnými v České republice, ale také 

s technickými předpisy některých zahraničních států. 

Pro samotné zpracování práce jsem vycházel především z následujících pramenů: 

Bradáčová Isabela, Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, 2.vyd., Ostrava, Edice 

SPBI Spektrum 2010, 228 s., ISBN 978-80-86-111-77-3. - Jedná se o skriptum pro výuku 

budoucích expertů v oblasti požární bezpečnosti staveb. Popisuje postup, jakým jsou stavby 

projektovány, a vysvětluje postup při navrhování protipožárního zabezpečení staveb. 

Reflektuje požadavky nejnovější legislativy a popisuje veškeré zařízení pro provedení 

protipožárního zásahu včetně nástupních ploch a příjezdových komunikací. 

Kratochvíl V., Kratochvíl M., Navarová Š., Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách – 

Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost, Ostrava, Edice 

SPBI Spektrum 2011, 693 s., ISBN 978-80-7385-103-3. - Jedná se o publikaci popisující 

nejrůznější požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách. Jednou z jejich kapitol je i kapitola 

popisující zařízení pro umožnění protipožárního zásahu, kde jsou mimo jiné popsány 

i nástupní plochy a příjezdové komunikace pro požární techniku. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o nedávno vydanou publikaci, je zde shrnuta i nejaktuálnější legislativa. Veškeré 

požadavky jsou přehledně shrnuty a doplněny poznatky z praxe. 

ČSN 730802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha : Český normalizační 

institut, 2009 - Jedná se o základní českou technickou normu v oblasti požární bezpečnosti 

staveb nevýrobních objektů. Obecně shrnuje veškeré požadavky na výstavbu nevýrobních 

objektů a je dále rozšířena dalšími doplňujícími normami pro specifické druhy staveb. 

Vyhláška ministerstva vnitra č.23/2008 sb. ze dne 29.února 2008,o technických podmínkách 

požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů. – Základní předpis upravující 

provádění, projektování a užívání staveb z hlediska požární bezpečnosti staveb. 

Rozporządzenie ministra infrastruktury l.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadač budynki i ich usytuowanie. – Obdoba českého 

stavebního zákona platná v Polsku 
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Rozporządzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji l.1030 z dnia 24 lipca 2009 

w sprawie przeciwpožarowego zaopatrzenia w wode oraz dróg požarowych. – Jedná se 

o vyhlášku upravující navrhování nástupních ploch, příjezdových komunikací a zásobování 

požární vodou platnou v Polsku. 

National Fire Protection Association. NFPA 1: Fire code. Batterymarch Park, Quincy, 

Massachusetts : International Codes and Standarts Organization, 2012. – Jedná se o normu 

požární bezpečnosti staveb platnou ve Spojených státech amerických. 

Jackson, Lynn. Guide to Building Fire Protection. Borehamwood, Herfondshire : Fire 

Protection Association, 1997. 0 902167 43-X. – Skriptum organizace FPA, které popisuje 

principy požární bezpečnosti staveb ve Velké Británii. 

Documento Básico. Seguridad en caso de incendio. Madrid : Gobierno De Espaňa - 

Ministerio De Fomento, 2010. – Technická norma upravující zabezpečení budov platná ve 

Španělsku. 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.94/2004 zb. z 12.februára 2004, ktorou 

se ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívání 

stavieb v znení nejskorších predpisov. – Právní předpis upravující požadavky na protipožární 

zabezpečení staveb platný na Slovensku. 
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3. Rozvoj automobilismu v České republice 

V současné době je v České republice registrováno 7 323 632 ks vozidel všech kategorií. 

Z toho 4 552 158 ks osobních automobilů (jedná se o údaj ze dne 30. 6. 2011). Při počtu 

obyvatel 10 548 527 to znamená 2,32 osobního automobilu na jednoho obyvatele České 

republiky včetně dětí. Takto vyjádřený počet registrovaných osobních automobilů lze 

porovnat nejen v průběhu času, ale také navzájem mezi různými státy světa. Obrázek 1 udává 

vývoj počtu registrovaných automobilů v České republice od roku 1950. Pro potřeby této 

práce je třeba sledovat především vývoj počtu osobních automobilů. Lze vidět, že počet 

registrovaných osobních automobilů stále stoupá. Na grafu lze také pozorovat, že po roce 

1989 rychlost nárůstu počtu automobilů, s drobnou stagnací mezi roky 1998 a 2000, vzrostla. 

Důvodem bude s největší pravděpodobností politický vývoj té doby [1]. 

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

1989, a v té době nikdo s takovým nárůstem počtu osobních automobilů nepočítal, tehdy 

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

důvodem proč se zpřísňováním požadavků technických předpisů aktuální stav příliš 

nezlepšuje. Většina ustanovení totiž neplatí zpětně, a proto nelze požadovat u dříve 

postavených staveb splnění aktuálních předpisů. 

 

Obr. 1 Graf vývoje počtu registrovaných vozidel. [2] 
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Pokud prostřednictvím počtu osobních automobilů na obyvatele státu porovnáme 

počty osobních vozidel ve světě, viz obrázek 2, můžeme vidět, že většina států, které lze 

považovat za vyspělé, má tuto hodnotu menší než 10, často i menší než 3 obyvatelé na jeden 

osobní automobil a to včetně dětí a důchodců. To lze zdůvodnit životním stylem a také kupní 

silou obyvatelstva v těchto vyspělých státech. Na druhou stranu z těchto dat lze usuzovat, že 

napříč všemi vyspělými státy světa budou problémy s množstvím osobních automobilů a 

přeplněností silničních komunikací a parkovacích ploch velmi podobné. 

 

Obr. 2 Počet obyvatel na jeden osobní automobil ve světě. [3] 

Další příčinou problému přeplněnosti silniční sítě a parkovišť je rozmanitost nynějšího 

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

před rokem 1989. 
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4. Stávající stav legislativy v České republice 

Jak bylo výše zmíněno, problém již postavených budov nelze jednoduše vyřešit. 

U objektů, které jsou nově budovány či rekonstruovány, však můžeme dobře nastavenými 

požadavky legislativy a důslednými konzultacemi projektantů s pracovníky stavební prevence 

HZS v průběhu realizace staveb nástupní plochy a příjezdové komunikace vhodně 

dimenzovat. 

V České republice je základním právním předpisem na úseku požární ochrany zákon 

133/1985 sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon má řadu 

navazujících prováděcích předpisů. Pro oblast navrhování, projektování a provádění staveb 

z hlediska požární bezpečnosti se jedná o vyhlášku 23/2008 sb. o technických podmínkách 

požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů [4]. (Dále jen vyhláška 23). Podle této 

vyhlášky jsou navrhovány a projektovány veškeré objekty budované po roce 2008. 

Tato vyhláška stanovuje základní podmínky požární ochrany staveb. V oblastech, pro něž 

jsou zpracovány české technické normy, se odvolává na jejich znění. Pro navrhování, 

projektování a užívání příjezdových komunikací a nástupních ploch pro vozidla IZS ve svém 

textu stanovuje především následující podmínky. 

V paragrafu 2 a 12 stanoví, že každá stavba musí mít navrženy příjezdové komunikace 

a nástupní plochy v souladu s technickými podmínkami požární ochrany. Konkrétní 

podmínky jsou uvedeny příloze 3 vyhlášky 23. Jedná se o tyto požadavky: 

„1. Přístupové komunikace v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody 

musí umožňovat její odběr požární technikou. K trvalému zajištění volného příjezdu mobilní 

požární techniky se nástupní plochy i vnější odběrná místa požární vody označují podle 

zvláštního právního předpisu [5].“ 

Zvláštním právním předpisem je myšlena vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanovuje vzhled dopravní značky 

B 29 (Zákaz stání) a dodatkové tabulky „Nástupní plocha pro požární techniku", které slouží 

k označení nástupních ploch, viz obrázek 3. Nerespektování této zákazové značky je 

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

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

přestupků, i když jde o nástupní plochy, nespadá do kompetence HZS [6].  
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Každý má sice za povinnost udržovat u své nemovitosti nástupní plochy volné 

a použitelné, ovšem sankci za porušení tohoto ustanovení může HZS uložit pouze, pokud je 

nástupní plocha zatarasena předměty trvalejšího charakteru jako například stromy, popelnice, 

lavičky a podobně nebo pokud byla zrušena [7]. 

 

 

Obr. 3 Zákazová značka B29 s doplňkovou tabulkou „nástupní plocha“ 

Dalšími požadavky vyhlášky 23 je následující. 

„2. Vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené 

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

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

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

plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo plochy 

umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové přístupové komunikace nezapočítává. 

Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na konci jednopruhové 

komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jednoho pruhu 

komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo může být provedena 

rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku minimálně 20 m v minimální délce 20 m. 

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

odpovídat technickým parametrům výškové požární techniky. 

5. Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se umisťuje a navrhuje mimo ochranné 

pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace takovým způsobem, který 

umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo.“ [5] 

Požadavky odstavce 4 jsou však dány velmi obecně. Pro jejich správné naplnění je 

možné využít noremního postupu a konzultací s místně příslušným HZS. Ostatně i vyhláška 
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23 požaduje postup dle kodexu norem požární bezpečnosti. Konkrétní požadavky na 

příjezdové komunikace a nástupní plochy jsou tak dány českými technickými normami 

požární bezpečnosti staveb. Jejich seznam je uveden v příloze 1 vyhlášky 23. Z hlediska 

navrhování nástupních ploch jde zejména o normy ČSN 730802 (stavby nevýrobního 

charakteru) a ČSN 730804 (stavby výrobního charakteru). U některých objektů jsou 

s ohledem na jejich využití či stavební charakter kladeny na příjezdové komunikace 

a nástupní plochy zvláštní požadavky. 

4.1. Požadavky českých technických norem 

4.1.1. Nástupní plochy 

Nástupní plocha je dle normy ČSN 730802 definována jako zařízení umožňující 

protipožární zásah vedený z vnější části budovy. 

Nástupní plocha musí být zřízena u objektů o výšce nad 12 metrů, pokud nejsou 

vybaveny vnitřními zásahovými cestami nebo sprinklerovým hasicím zařízením, a u objektů 

jmenovitě uvedených v normách platných pro požární bezpečnost jednotlivých objektů. 

V městských aglomeracích se lze setkat především s budovami pro bydlení a ubytování, 

shromažďovacími prostory a budovami zdravotnických zařízení a sociální péče [8]. 

Budovy pro bydlení a ubytování jsou navrhovány dle normy ČSN 730833. Jsou 

rozděleny do dvou kategorií a to budovy pro bydlení a budovy pro ubytování. Obě kategorie 

se dále dělí do dvou skupin podle počtu přebývajících osob. Z hlediska nástupních ploch na 

ně nejsou kladeny zvláštní požadavky oproti těm požadovaných normou ČSN 730802 [9]. 

Budovy se shromažďovacím prostorem jsou takové budovy, ve kterých se nachází 

prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní 

normové hodnoty (dle ČSN 730818) a jsou určeny ke kulturním, sportovním a obdobným 

účelům. Jedná se například o kina, divadla, výstavní síně, galerie a podobně. Tyto budovy 

jsou navrhovány dle normy ČSN 730831, která však na nástupní plochy a příjezdové 

komunikace také nedává zpřesňující požadavky. Požaduje ovšem individuální posouzení, zda 

nástupní plochy budou mít požadované parametry i v případě využití maximální kapacity 

shromažďovacího prostoru a zda nedojde k zablokování nástupní plochy parkujícími vozidly 

nebo jiným způsobem. Na toto je třeba brát zřetel především při navrhování počtu 

parkovacích míst pro návštěvníky [10]. 

Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče jsou navrhovány dle normy ČSN 730835. 

Dělí se do dvou kategorií. Ambulantní zařízení a lůžková zařízení. Každá kategorie se dále 
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dělí na dvě skupiny podle počtu ordinací či lůžek. Kromě tohoto členění jsou ještě zahrnuty 

takzvané ústavy sociální péče, což jsou takové objekty, kde je poskytována péče osobám 

starším než 60 let, případně tělesně, smyslově či mentálně postiženým. Tyto druhy objektů 

jsou charakteristické častým výskytem osob se sníženou schopností pohybu, a proto pro ně 

platí přísnější požadavky. Zřízení nástupní plochy pro požární techniku se odlišně od 

požadavků normy ČSN 73 0802 požaduje u nových objektů druhu LZ2, což jsou lůžková 

zdravotnická zařízení, která mají více než 15 lůžek nebo více než 10 lůžek pro dětské 

pacienty, a pro ústavy sociální péče již od 6 metrů výšky [11]. 

Pokud jsou nástupní plochy zřízeny, pak musí splňovat normou stanovené parametry. 

Každá nástupní plocha musí bezprostředně navazovat na příjezdovou komunikaci takovým 

způsobem, aby byl umožněn příjezd požární vozidel a to i výškové techniky. Minimální šířka 

nástupní plochy je 4 metry. Dále musí být tato plocha odvodněna a zpevněna pro použití 

vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je 100 kN. Povrch plochy smí být 

i zatravněn či jinak upraven pokud bude nástupní plocha řádně označena. Konzultacemi 

s architekty jsem však zjistil, že tato možnost není příliš reálně použitelná. Maximální 

dovolený sklon plochy je v jednom směru (zpravidla podélném) 5 % a ve druhém 2 %. Musí 

být situována podél nebo kolmo k nejdelší straně průčelí tak, aby byl v každém podlaží 

umožněn zásah z automobilového žebříku nebo z automobilové plošiny. Norma také 

doporučuje využití nástupní plochy k jiným vhodným účelům, které nebudou bránit příjezdu 

požárních vozidel a protipožárnímu zásahu. Například chodník pro pěší, obslužná 

komunikace nebo manipulační plochy. Nesmí se však navrhnout její využití pro parkování 

nebo odstavení vozidel, aby se nebránilo příjezdu a zásahu požárních jednotek. Počet, 

umístění a vybavení příjezdových komunikací a nástupních ploch se určí projektovým 

řešením v dohodě s územně příslušným hasičským záchranným sborem [8]. 

Nástupní plochy jsou dále řešeny i v ostatních normách kodexu požární bezpečnosti 

staveb. Především v normě ČSN 73 0804, podle které se navrhují výrobní objekty. Požadavky 

na nástupní plochy jsou obdobné, jako u již zmíněných objektů, jen lehce upravené vzhledem 

k jinému charakteru objektů. Nejdůležitějším rozdílem je, že u výrobních objektů jsou 

nástupní plochy požadovány již od 9 metrů výšky [12]. Tohoto druhu budov však 

v městských aglomeracích není takové množství, Ostrava je samozřejmě výjimkou. Navíc 

jsem po konzultacích s příslušníky HZS MSK dospěl k názoru, že nástupní plochy u tohoto 

druhu objektů nemají takové problémy, jako u objektů rozebíraných výše, a proto se 

domnívám, že požadavky na ně není třeba dopodrobna rozebírat. 
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4.1.2. Příjezdové komunikace 

Ke všem objektům musí vést přístupová komunikace umožňující příjezd požárních 

vozidel a to až k nástupní ploše nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do 

objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu, pokud nástupní plocha nemusí 

být zřízena [8]. Od vybudování přístupové komunikace lze upustit, pokud by její vybudování 

bylo nákladnější, než je případná škoda vzniklá požárem, případně pokud by dojezdový čas 

jednotky byl delší, než je předpokládaná doba požáru. K této situaci však při výstavbě 

v městských aglomeracích zpravidla nedochází [12]. 

Přístupová komunikace je nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou 

vozovky nejméně 3 metry, navržená dle norem pro projektování silničních komunikací (ČSN 

73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6114). V případě, že je přístupová komunikace navržena jako 

jednopruhová, musí být zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel, pokud je navržena jako 

vícepruhová, musí být vždy zajištěn volný alespoň jeden jízdní pruh. V případě, že je na 

přístupové komunikaci umístěn požární hydrant, doporučuje norma u tohoto hydrantu 

navrhnout rozšíření komunikace, aby nedošlo k zablokování komunikace při plnění požární 

techniky. V případě že jsou objekty ohrazeny či je z jiných důvodů při příjezdu požární 

techniky k nim nutno projet sníženým či zúženým vjezdem či průjezdem je nutné zachovat 

vjezd či průjezd o světlých rozměrech nejméně 3,5 m do šířky a 4,1 m do výšky. Pokud je 

přístupová komunikace jednopruhová neprůjezdná a je delší než 50 metrů, musí být 

zakončena smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla [8]. Pro 

příjezdové komunikace mají úlevu pouze stavby pro bydlení typu OB1. V městské zástavbě 

se jedná především o rodinné domy. U těchto staveb postačuje jednopruhová příjezdová 

komunikace o šířce 2,5 metru, která bude ukončena nejméně 50 metrů od vchodu do objektu 

[9].  
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5. Legislativa ve vybraných státech v zahraničí 

Pro porovnání, jak se s problémem navrhování nástupních ploch a příjezdových cest 

potýkají v zahraničí, jsem studoval legislativu některých vybraných států. Výběr států pro 

porovnání probíhal především dle dostupnosti materiálů, z kterých je možno informace čerpat. 

Pro srovnání jsem z evropských států vybral Slovensko, Polsko, Španělsko a Velkou Británii. 

Pro zajímavost jsem do výběru zahrnul i jeden mimoevropský stát a to Spojené státy 

americké. 

5.1. Slovensko 

Dle mnou zjištěných informací je základním právním předpisem pro zabezpečení požární 

bezpečnosti staveb na Slovensku vyhláška 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické 

požadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pre užívanie stavieb v znení 

neskorších predpisov. Tato vyhláška je prováděcí vyhláškou zákona č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

Požadavky této vyhlášky jsou obdobné jako u české vyhlášky 23. Rozdílem však je, že 

veškeré požadavky na nástupní plochy má obsaženy ve svém textu a neodvolává se na znění 

norem. Rozdíly oproti požadavkům v České republice (dále jen ČR) jsou následující. 

Přístupová komunikace musí vést maximálně 30 m od stavby, vyjma rodinných domků, kde je 

hranice stejně jako v ČR 50 m. Vjezdy a průjezdy musí mít šířku minimálně 3,5 m a výšku 

4,5 m, což je přísnější požadavek než v ČR. Nástupní plochy je nutné navrhnout ve stejných 

případech jako v ČR, avšak minimální požadovaná šíře je pouze 3,5m. Dalším rozdílem je 

požadavek sklonu maximálně 2%, což je přísnější požadavek než v ČR. Nástupní plocha musí 

být stejně jako v ČR umístěna podél nebo kolmo k průčelí stavby tak, aby byl umožněn zásah 

z automobilového žebříku či automobilové plošiny. [13] 

5.2. Polsko 

V současné době se v Polsku příjezdové komunikace a nástupní plochy navrhují dle 

obdoby českého stavebního zákona (Rozporządzenie ministra infrastruktury l.690 z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadač budynki 

i ich usytuowanie.) a dále také dle zvláštního právního předpisu obsahujícího požadavky pro 

přístup požární techniky u některých druhů staveb (Rozporządzenie ministra spraw 

wewnetrznych i administracji l.1030 z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpožarowego 

zaopatrzenia w wode oraz dróg požarowych) [14]. 
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Obecně musí být každá budova projektovaná dle stávajících předpisů vybavena 

příjezdovou komunikací sloužící k obsluze této stavby. Šířka, podélný i příčný sklon, 

maximální zatížení, minimální výška vjezdu a další technické parametry se navrhují podle 

potřeb při předpokládaném využití stavby, pokud v ostatních předpisech, například požárních, 

není stanoveno jinak. Přestože jsou požadavky dány volně, jsou stanoveny minimální rozměry 

přístupových komunikací, které je nutno dodržet. Je dána minimální šířka přístupové 

komunikace, která činí 3 metry. V případě že příjezdová komunikace slouží zároveň i pro 

parkování vozidel a pohyb chodců, musí být její minimální šířka 5 m. Pro ostatní parametry 

příjezdových komunikací nejsou požadavky dány [15]. 

Nástupní plochy pro požární techniku se navrhují dle předpisů požární bezpečnosti. 

Musí být navrženy u veřejně přístupných budov, v nichž se zdržuje více než 50 osob, které 

nejsou jejich pravidelnými obyvateli, nebo veřejně přístupných budov, ve kterých je požární 

úsek o ploše větší než 1000 m
2
. Dále u budov, kde se vyskytují osoby se sníženou 

pohyblivostí, jako například školky, domovy pro seniory, nemocnice a další zdravotnická 

zařízení. U budov pro bydlení s více než 50 lůžky a dále také u veškerých budov vyšších než 

12 metrů. 

Nástupní plochy jsou zpevněné pozemní komunikace o šířce nejméně 4 m a podélném 

sklonu maximálně 5%. Tyto komunikace se navrhují podél delší strany objektu po celé délce. 

V případě že je delší strana dlouhá 60 a více metrů, navrhují se i podél kratších stran. Mezi 

nástupní plochou a stěnou budovy nesmí být stromy, keře, ani jiné krajinné prvky vyšší než 

3m, které by znemožňovaly přístup požární výškové techniky. V odůvodněných případech lze 

provést nástupní plochu i jiným způsobem, vždy ale musí být umožněn přístup k 30% fasády 

u budov s šířkou do 60 m nebo 50% u budov s větší šířkou. 

Pokud jsou objekty vybaveny nástupní plochou, pak pro příjezdové komunikace na 

nástupní plochy navazující platí zpřesňující požadavky oproti stavebním předpisům. 

Příjezdové komunikace musí mít šířku nejméně 3m a únosnost alespoň 50 kN. U budov pro 

shromažďování osob dokonce minimální šířku 3,5 m a únosnost 100 kN. Minimální poloměr 

otáčení na zakřivených částech příjezdové komunikace je 11 metrů. Pokud je pozemek 

oplocen, či jinak stavebně znepřístupněn, musí být navržen průjezd. Nejmenší možná výška 

tohoto průjezdu je 4,2 m s výjimkou rodinných domů, u kterých je nejmenší možná výška 

3,2 m. Nejmenší možná šířka průjezdu je 3,6 m. Šířka vozovky může být 3 m. Pokud jsou nad 

příjezdovou cestou viadukty, mosty, nadjezdy či jiná obdobná zařízení musí mít světlou výšku 

a šířku průjezdu shodně 4,5 m. Pokud je stavba vyžadující vybudování nástupní plochy 
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umístěna na uzavřeném pozemku o výměře větší než 5 hektarů, musí mít tento pozemek 

minimálně 2 vjezdy splňující výše uvedené podmínky a to ve vzájemné vzdálenosti alespoň 

75 metrů. Pokud nástupní plochy a na ně navazující příjezdové komunikace neumožňují 

odjezd požární techniky opačným směrem než příjezd, musí být tyto komunikace ukončeny 

prostorem pro umožnění otáčení požární techniky o rozměrech 20 x 20 m. Toto neplatí, pokud 

se jedná o odbočku o délce maximálně 15 m. [16]. 

5.3. Španělsko 

Právní systém ve Španělsku je podobně jako ve Spojených státech a Velké Británii řešen 

do jisté míry regionálně, tudíž každý region může mít své právní a technické předpisy 

upraveny. Na základě konzultace s místními odborníky jsem zjistil, že však je všeobecně 

postupováno dle normy Documento Básico SI, Seguridad en caso de incendio. Tato norma 

mimo jiné stanovuje požadavky na požární ochranu staveb. 

Příjezdové komunikace musí mít dle této normy následující parametry. Minimální volná 

šířka vozovky musí být 3,5 metru. Minimální výška průjezdu 4,5 metru. Minimální únosnost 

vozovky musí být alespoň 20 kN/m
2
. V zakřivených částech vozovky musí být poloměr 

otáčení minimálně 12,5 metru a šířka zpevněného povrchu v tomto místě musí být minimálně 

7,2 metru. 

Nástupní plochy pro požární techniku jsou vyžadovány u budov s požární výškou více než 

9 metrů. Požární výška dle této normy má téměř shodnou definici jako v České republice. 

Jedná se o vzdálenost od vchodu po výškovou kótu podlahy posledního nadzemního podlaží, 

kde se vyskytují osoby. Nástupní plochy mohou být umístěny buď z vnějšku objektu, nebo 

uvnitř objektu. Umístěním uvnitř objektu se rozumí umístění v atriu, která jsou ve Španělsku 

velmi oblíbená a rozšířená. Toto atrium může být i zastřešeno, ale výška střechy nad atriem 

musí být ve stejné výškové úrovni jako zastřešení zbytku objektu. Dalšími požadavky na 

nástupní plochy jsou minimální volná šířka nástupní plochy 5 metrů, maximální vzdálenost 

vstupů, které umožňují zásah jednotek požární ochrany v celém objektu 30 metrů, maximální 

sklon vozovky 10% a minimální únosnost je 100 kN/ 20cm
2
. Maximální přípustná vzdálenost 

nástupní plochy od paty obrysu objektu je odstupňována dle požární výšky budovy, viz 

tabulka 1. 
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Tab. 1 Maximální přípustná vzdálenost nástupní plochy od paty obrysu objektu 

Požární výška [m] Maximální přípustná vzdálenost nástupní 

plochy [m] 

Do 15 (včetně) 23 

15 – 20 18 

Více než 20 10 

 

Dále norma stanovuje další požadavky pro zabezpečení funkčnosti nástupní plochy. 

Tato nesmí být osazena městským mobiliářem, který by znemožňoval zásah jednotek požární 

ochrany, například lavičkami, ukazateli, záhony či dalšími prvky. Dále má být zabezpečeno, 

aby nástupní plochy nebyly zablokovány parkujícími automobily. Na fasádě budovy musí být 

otvory zabezpečující přístup dovnitř budovy, tyto otvory musí mít rozměr alespoň 0,8 x 1,2 m 

a mohou být maximálně 25 metrů od sebe (měřeno od střední vertikální osy). Pro zabezpečení 

přístupu mohou být maximálně ve výšce 1,2 metru od podlahy podlaží, do kterého 

zabezpečují přístup. Přístup výškovou technikou nesmí být znemožněn stromy, keři, 

elektrickým vedením či jinými prvky z vnějšku fasády. 

Na závěr jsou uvedeny doplňující požadavky pro zabezpečení příjezdu jednotek. 

V případě, že je příjezdová cesta jednosměrná a delší než 20 metrů musí být zakončena 

manipulačním prostorem pro otočení požární techniky.  Jeho rozměry nejsou přesně dány. 

V případě, že je budova osazena suchovodem, musí být nástupní plocha provedena tak, aby 

umožnila ustavení čerpacího vozidla maximálně 18 metrů od přípojného místa suchovodu, 

a dále tak, aby byl od čerpacího vozidla volný výhled na přípojné místo. V případě, že je 

budova v zastavěném bloku budov, pak se doporučuje, aby k ní vedly minimálně dvě různé 

příjezdové cesty. Pokud je stavba umístěna v blízkém sousedství lesa, musí být oddělena 

pruhem, který nesmí obsahovat žádné látky umožňující šíření požáru, o šířce minimálně 20 

metrů [17]. 

5.4. Spojené státy americké 

Pro porovnání, jaké jsou požadavky na příjezdové komunikace a nástupní plochy mimo 

Evropu, jsem zvolil požadavky kodexu norem požární ochrany americké národní organizace 

NFPA. Právní systém ve Spojených státech amerických je však odlišný od toho evropského. 

Studiem právního systému USA jsem však dospěl k názoru, že kodexy organizace NFPA jsou 

závazným federálním technickým předpisem. Jednotlivé státy federace je mohou mít 

upraveny ještě svými státními právními předpisy. 
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Konkrétní požadavky na nástupní plochy a příjezdové komunikace jsou přísnější než 

v České republice a vůbec v Evropě, což se dá vysvětlit zcela jinými požadavky místní 

požární techniky, která má mnohem větší rozměry než technika používaná běžně v Evropě. 

Příjezdové komunikace musí být vybudovány ke každé budově, zařízení nebo skupině 

budov. V některých případech příjezdové cesty vybudovány být nemusí, avšak vždy o tom 

rozhodne příslušný správní orgán.Ten také může přikázat instalaci jiných protipožárních 

systémů, například sprinklerového hasicího zařízení. Výjimky, u kterých po schválení není 

nutno příjezdovou komunikaci budovat, jsou přesně dány. Jedná se o soukromé domy pro 

bydlení vybudované před nabytím účinnosti kodexu norem NFPA, dále soukromé domy pro 

bydlení vybavené sprinklerovým hasicím zařízením, garáže a přístřešky pro automobily 

pokud nejsou větší než 122 m
2
 a zemědělské stavby včetně kůlen, stájí apod. opět pokud 

nejsou větší než 122m
2
. 

Maximální dovolená vzdálenost přístupové cesty od vstupu do objektu je 15 metrů pro 

obytné domy a 46 metrů pro ostatní budovy a zařízení. Tuto vzdálenost lze zvětšit instalací 

sprinklerového hasicího zařízení a to až na 46 metrů u obytných domů a 137 metrů u ostatních 

budov a zařízení. Příslušný správní orgán může v odůvodněných případech, například při 

nevyhovujících klimatických či terénních podmínkách, nařídit i vybudování více přístupových 

cest než pouze jedné. 

Příjezdové cesty musí být navrženy o minimální šířce 6,1 m a průjezdné výšce minimálně 

4,1 m. Průjezdná výška však může být snížena, pokud se tím neomezí možnost průjezdu 

požární techniky, průjezd bude řádně označen a toto označení bude udržováno. Pokud však 

i minimální požadovaná šířka a výška nedostačuje pro průjezd techniky, může příslušný 

správní orgán nařídit vybudování příjezdové cesty o větších rozměrech. Únosnost a poloměr 

otáčení nejsou dány a musí být vybudovány tak, aby splňovaly požadavky používané požární 

techniky. Pokud příjezdová komunikace není průjezdná a je delší než 46 m musí mít na konci 

plochu pro otočení požární techniky. Největší přípustné stoupání a klesání příjezdové cesty je 

0,3 m na 6 m. 

Příjezdové cesty musí zůstat za každých okolností volné, nesmějí být zablokovány 

například zaparkovanými automobily. Také minimální šířka, ani jiné parametry nesmějí být 

sníženy. Nejedná-li se o veřejně přístupnou komunikaci nebo komunikaci používanou k jiným 

účelům, může příslušný správní orgán nařídit vybudování brány, závory či jiného technického 

prostředku pro zabránění vjezdu. Pokud je tento prostředek použit, pak musí být umožněn 

přístup veřejným činitelům a taktéž nesmí být prostředek zablokován například stojícími 
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automobily. Pro rozeznání musí být příjezdové komunikace pro požární techniku označeny. 

Vzhledem k tomu že mnou studovaný předpis nerozlišuje rozdíl mezi nástupní plochou 

a příjezdovou komunikací domnívám se, že nutnost označení příjezdové komunikace platí pro 

část v blízkosti objektu, která slouží zároveň i jako nástupní plocha.  [18]. 

5.5. Velké Británie 

Pro studium požadavků na nástupní plochy jsem využil dokumenty britské organizace 

FPA. Nejedná se o přesné znění technického předpisu platného ve Velké Británii, ale 

o schválený dokument sloužící pro výklad a souhrn požadavků technických předpisů [19]. 

Proto ho považuji za dostatečně relevantní zdroj pro své použití. 

Pro obytné domy platí následující požadavky. Příjezdová cesta musí končit maximálně 

45 metrů od domu. Minimální šířka mezi obrubníky musí být 3,7 metru, minimální šířka 

průjezdu 3,1 metru, minimální poloměr otáčení mezi obrubníky 16,8 metru respektive 26 pro 

výškovou techniku a poloměr otáčení mezi zdmi 19,2 metru respektive 29 metrů. Minimální 

podjezdná výška má být 3,7 metru a 4 metry pro výškovou techniku. Minimální únosnost 12,5 

tuny a pro výškovou techniku 17 tun. U mostů se doporučuje všude únosnost alespoň pro 

výškovou techniku, tedy 17 tun. Pokud příjezdová cesta není průjezdná a je delší než 20 metrů 

je nutno navrhnout prostor pro otáčení požární techniky [20]. 

Pro stavby jiné než obytné domy se navrhují mimo příjezdových komunikací 

i nástupní plochy. Dle studovaného dokumentu je rozhodujícím faktorem o tom, zda zřídit 

nástupní plochu, velikost budovy. Velikost nástupní plochy se určuje dle celkové plochy 

podlahy objektu (sčítají se všechna podlaží mimo sklepů) a výšky objektu z tabulky 2. 

Tab. 2 Požadovaná velikost nástupní plochy dle velikosti objektu 

Celková podlahová 
plocha [m2] 

Výška budovy 
[m] 

Požadovaná velikost nástupní 
plochy 

Použitá technika 

do 2000 do 11 15% obvodu budovy CAS 

 
nad 11 15% obvodu budovy AP, AZ 

2000 – 8000 do 11 15% obvodu budovy CAS 

 
nad 11 50% obvodu budovy AP, AZ 

8000 - 16 000 do 11 50% obvodu budovy CAS 

 
nad 11 50% obvodu budovy AP, AZ 

16 000 - 24 000 do 11 75% obvodu budovy CAS 

 
nad 11 75% obvodu budovy AP, AZ 

více než 24 000 do 11 100% obvodu budovy CAS 

 
nad 11 100% obvodu budovy AP, AZ 
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Pokud je v tabulce uveden předpoklad použití výškové techniky, pak nástupní plocha 

podél objektu musí vyhovět požadavkům této techniky. Ty jsou rozlišeny pro automobilové 

žebříky a automobilové plošiny. Pro automobilové žebříky musí mít nástupní plocha šířku 

minimálně 5 metrů a vzdálenost od paty obrysu objektu smí být maximálně 4,9 metru. Pro 

automobilové plošiny jsou požadavky přísnější. Minimální požadovaná šířka nástupní plochy 

je 5,5 metru a maximální možná vzdálenost od paty obrysu objektu je 2 metry. Dále je 

požadováno 2,2 metru volného prostoru na druhé straně nástupní plochy pro umožnění 

manipulace s plošinou [21]. 

5.6. Odlišnosti od českých technických předpisů 

Tab. 3 Porovnání požadavků v různých státech 

Stát 
Česká 

republika 
Slovensko Polsko 

Velká 

Británie 
USA Španělsko 

Šíře příjezdové 

komunikace [m] 
3 3 3 3,1 6,1 3,5 

Minimální 

průjezdná výška 

komunikace [m] 

4,1 4,5 4,2 4 4,1 4,5 

Maximální výška 

budovy, která 

nemusí být 

vybavena 

nástupní plochou 

[m] 

12 12 12 11 - 9 

Minimální šíře 

nástupní plochy 

[m] 

4 3,5 4 

Dle 

techniky  

5 až 5,5 

6,1 5 

Minimální 

únosnost nástupní 

plochy [kN] 

100 80 50 až 100 125 až 170 
dle 

techniky 
100 

Maximální 

povolený sklon 

nástupní plochy 

[%] 

5 podélně 

2 v druhém 

směru 

2 5 - 5,2 10 

Vzdálenost 

nástupní plochy 

Tak aby byl 

umožněn 

zásah 

výškovou 

technikou 

Tak aby byl 

umožněn 

zásah 

výškovou 

technikou 

Dle výšky 

budovy 5 

až 25 

metrů 

Dle 

techniky 

2 až 4,9 

metrů  

- 

Dle výšky 

budovy 10 

až 23 metrů 
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V tabulce 3 jsou shrnuty nejdůležitější parametry nástupních ploch v jednotlivých 

státech. Podrobnější seznámení je uvedeno v předcházejícím textu, pro lepší srovnání je však 

tento tabulkový přehled nejdůležitějších parametrů lepší. Parametry příjezdových komunikací 

jsou ve srovnávaných státech velmi obdobné, snad vyjma Spojených států amerických, kde se 

však podle mnou zjištěných informací příjezdová komunikace používá i jako nástupní plocha. 

Výška budovy, od které je nutno nástupní plochu zřídit, je také velmi obdobná a ve většině 

zemí jsou nástupní plochy navrhovány ještě podle doplňujících požadavků. Únosnost nástupní 

plochy je obdobná, snad až na Velkou Británii, která požaduje vyšší hodnotu. Požadavek 

únosnosti je v britských předpisech upraven dle předpokladu techniky, která bude u zásahu 

použita, což může výsledek zkreslovat. 

U požadované šíře nástupní plochy je však situace jiná. Pouze na Slovensku je 

požadovaná minimální šíře nástupní plochy 3,5 metru. V České republice a Polsku je 

požadovaná šíře 4 metry a to, jak vyplyne z následujícího textu, stále není úplně dostačující 

hodnota pro snadné použití výškové techniky. Ve Velké Británii a Španělsku je požadovaná 

šíře minimálně 5 metrů, což lze již považovat u většiny staveb za dostačující hodnotu. 

Požadovaná šíře příjezdové komunikace 6,1 metru v USA se může zdát jako naprosto ideální, 

avšak je nutno vzít v úvahu zcela jiné parametry požární techniky, které lze naopak 

v evropských zemích považovat za téměř totožné.  

Také bych rád upozornil na fakt, že v předpisech některých států, například Velké 

Británie, Španělska či Polska lze objevit odstupňování velikosti nástupní plochy a vzdálenosti 

nástupní plochy od paty obrysu objektu dle velikosti nebo výšky objektu, pro který se tato 

navrhuje. Domnívám se, že to je velmi dobré pravidlo, které bere v potaz nutnost použití 

výškové techniky s různým dosahem u různých budov, ale také snižující se dosah výškové 

techniky při ustavení ve větší vzdálenosti. Zahrnutím takového požadavku do českých 

technických norem by mohla být požární bezpečnost staveb zvýšena. Tato úprava mi také 

přinesla myšlenku, že dle výšky budovy by mohla být upravena i šíře nástupní plochy, což by 

velmi dobře zohlednilo nutnost použití různého dosahu výškové techniky u různě vysokých 

budov a různý dosah automobilových žebříků při různém stupni vysunutí podpěrných patek. 
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6. Porovnání požadovaných parametrů s parametry používané techniky 

Vzhledem k tomu, že celá tato práce je zaměřená spíše na zhodnocení parametrů 

nástupních ploch, budu na tomto místě porovnávat technicko-taktická data vybraných druhů 

výškové techniky s požadavky platných českých technických norem, viz tabulka 4. 

Výsledkem tohoto porovnání by měl být závěr, zda požadavky na nástupní plochy jsou či 

nejsou pro stávající požární techniku dostatečné. 

Pro porovnání jsem vybral příklady výškové techniky využívané u HZS 

Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) a HZS Královéhradeckého kraje (dále jen KHK) 

a to konkrétně: 

Automobilový žebřík Camiva na podvozku Mercedes Benz Econic využívaný u HZS MSK na 

stanici Ostrava Zábřeh. Viz obrázek 4.   

 

Obr. 4 AŽ 30 Camiva – MB Econic [22] 
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Automobilový žebřík Magirus na podvozku Iveco využívaný u HZS MSK na stanici Ostrava 

Zábřeh. Viz obrázek 5. 

 

Obr. 5 AŽ 52 Magirus [22] 

Automobilový žebřík Metz na podvozku Mercedes Benz Econic využívaný u HZS KHK na 

stanici Hradec Králové, U Přívozu. Viz obrázek 6. 

 

Obr. 6 AŽ 39 Metz - MB Econic [23] 
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Automobilová plošina Bronto-Skylift na podvozku Volvo využívaná u HZS KHK na stanici 

Hradec Králové, U Přívozu. Viz obrázek 7. 

 

Obr. 7 AP 54 Bronto Skylift - Volvo [24] 

 

Tab. 4 Porovnání technických parametrů výškové techniky 

Označení 

techniky 

Celková 

délka vozidla 

[m] 

Vzdálenost mezi 

podpěrami na 

délku vozidla [m] 

Šířka vozu při 

maximálně 

vysunutých 

podpěrách [m] 

Šíře nástupní 

plochy dle ČSN 

730802 

AZ 30 Camiva 10,1 4,7 5,1 4 

AZ 52 Magirus 12 5,5 4,7 4 

AZ 39 Metz 10,1 4,4 4,8 4 

AP 54 Bronto 12,9 7 6,0 4 

[22] [25] 

Při porovnání základního parametru pro ustavení výškové techniky, kterým je šířka vozu 

s roztaženými podpěrnými patkami, s parametry které jsou dány českými technickými 

normami, je i laikovi na první pohled patrné, že tento požadavek není zcela dostatečný. 

U některých druhů výškové techniky je možné pracovat i s ne úplně vysunutými podpěrami, 

ovšem toto nemusí být možné u všech typů a dále se snižuje dosah výškové techniky, který 

poté nemusí být pro efektivní provedení zásahu dostatečný. Většina typů výškové techniky 

dále umožňuje jednostranné ustavení, avšak tímto se opět snižují jejich manipulační možnosti.  
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Dalším problémem je, že moderní technika je z velké části řízena počítačem, což na jednu 

stranu usnadňuje práci strojníků a tím velmi zrychluje a zefektivňuje zásah. Na druhou stranu 

ani v případě, že by k tomu byly závažné důvody, nelze překročit bezpečnostní parametry této 

techniky, přestože legislativně tuto pravomoc velitel zásahu má. Počítačem řízená výšková 

technika však tuto možnost technicky neumožňuje. 

Pro stanovení dokonalých závěrů by samozřejmě bylo třeba zmapovat výškovou techniku 

používanou u všech HZS krajů. I tento malý vzorek, který jsem získal, myslím, dostačuje pro 

vyvození závěrů. Vyhláška 23 sice stanovuje povinnost konzultovat velikost nástupní plochy 

s místně příslušným HZS kraje tak, aby nástupní plocha vyhovovala potřebám místní 

jednotky, a na základě konzultací s příslušníky HZS pracujícími na úseku stavební prevence 

jsem se dozvěděl, že se tak v současné době i prakticky děje a veškeré stavby jsou již od 

stádia návrhu konzultovány, přesto by však zpřesnění požadavků českých technických norem, 

dle mého názoru, přispělo ke zlepšení povědomí projektantů a ke zvýšení bezpečnosti občanů. 

Na základě zjištěných parametrů výškové techniky se domnívám, že šíře nástupní plochy by 

měla být alespoň 5 metrů. Při porovnávání zahraničních předpisů jsem taktéž zjistil, že 

některé státy mají vzdálenost nástupní plochy od objektu a velikost nástupní plochy 

odstupňovánu, většinou dle výšky objektu. Zkombinováním odstupňování vzdálenosti 

nástupní plochy od objektu a její velikosti dle výšky objektu a zakomponováním do českých 

technických norem by se dle mého názoru podařilo u většiny staveb skloubit dostatečnou 

úroveň požární bezpečnosti a zároveň zachovat přijatelnou ekonomickou náročnost. U staveb, 

u kterých dostačuje zásah z výškové požární techniky s menším dosahem, by postačovala 

menší nástupní plocha a u výškových staveb, kde je nutno použít výškovou techniku s co 

největším možným dosahem by bylo nutné naprojektovat větší nástupní plochu, která by 

zároveň byla blíže k patě obrysu objektu. 
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7. Časový snímek dne ve vybraných lokalitách 

Pro zmapování aktuálního stavu nástupních ploch a na ně navazujících přístupových 

komunikací jsem vybral vždy jednu lokalitu z daného města. Pro zhodnocení všech 

zkoumaných parametrů jsem vybral nástupní plochy u výškových budov určených pro bydlení 

osob, které, jak jsem zjistil konzultacemi s příslušníky HZS MSK, představují při zásahu 

zpravidla největší problém. Z důvodu nejlepší dostupnosti jsem vybral pro srovnání objekty 

ve městech Hradec Králové a Ostrava. Během zpracovávání práce jsem měl možnost navštívit 

i zahraničí a proto jsem do srovnání zahrnul i město Valencia, nacházející se ve Španělsku. 

Ve zkoumaných lokalitách jsem provedl pozorování vždy ve třech časových obdobích během 

všedních dnů. První pozorování proběhlo v dopoledních hodinách, kdy jsem předpokládal 

nástupní plochy a příjezdové komunikace volné, neboť řada lidí využívá svůj automobil 

k cestám do zaměstnání nebo k výkonu svého povolání. Druhé pozorování probíhalo 

v odpoledních hodinách. Zpravidla po 16. hodině, kdy jsem předpokládal, že většina lidí již 

bude ze zaměstnání zpět a nástupní plochy a příjezdové komunikace již budou částečně 

blokovány parkujícími vozy. Poslední pozorování jsem provedl v nočních hodinách, zhruba 

po 22. hodině, kdy jsem předpokládal, že doma již budou téměř všichni obyvatelé a počet 

parkujících automobilů bude blízký maximálnímu počtu, který se v lokalitách vyskytuje. Tyto 

předpoklady jsem si ověřil i pořízením videozáznamu využití nástupní plochy a to v ulici 

Baarova v Hradci Králové. Sestřih videozáznamu je přílohou práce. 

7.1. Hradec Králové 

V Hradci Králové jsem stav nástupních ploch a příjezdových cest zkoumal v ulici 

Baarova. Časový snímek jsem stanovil pro všechny budovy v lokalitě, pro prezentování 

výsledků vybírám budovu, u které byl stav nejméně vyhovující. Jedná se o panelový dům 

určený pro bydlení osob o 13 nadzemních podlažích v ulici Baarova, číslo popisné 1380. 

Nástupní plocha u této budovy je vybudována v šířce cca 4,5 metru. To zcela vyhovuje 

i dnešním požadavkům normy, přesto by však bylo ustavení techniky tak, aby mohly být 

využity její maximální parametry, obtížné. Nástupní plocha je umístěna podél hlavního 

průčelí objektu po celé délce, což lze považovat za umístění ideální. Stavebním řešením ji 

tedy i přes drobný nedostatek šířky lze považovat za dobře řešenou. Horší je však její stávající 

stav. Viz obrázek 8. 
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Obr. 8 Stav nástupní plochy v ulici Baarova 

Jak je z fotografie, zachycující stav v místě, patrné je plocha v současném stavu téměř 

nepoužitelná. Pokud by se výškovou techniku vůbec podařilo ustavit, což by pravděpodobně 

díky počtu odstavených automobilů nebylo vůbec možné, zásah by dále blokovaly vzrostlé 
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stromy podél nástupní plochy rostoucí. Pozorování v místě bylo samozřejmě provedeno ve 

třech časových obdobích. Odstavené automobily by však zásah výškovou technikou 

znemožnily v jakoukoli denní dobu, neboť zde jsou díky nedostatku parkovacích míst v dané 

lokalitě odstaveny téměř neustále. Viz obrázky 9, 10 a 11 

 

Obr. 9 Nástupní plocha v ulici Baarova v dopoledních hodinách 
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Obr. 10 Nástupní plocha v ulici Baarova v odpoledních hodinách 

 

Obr. 11 Nástupní plocha v ulici Baarova ve večerních hodinách 
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Řešením situace v tomto místě je dle mého názoru ořezání vzrostlých stromů vlastníkem 

objektu tak, aby nezasahovaly nad nástupní plochu, a dále řešení parkovací otázky v místě. 

Oproti ostatním domům v okolí sice není přímo u objektu parkovací plocha a parkovací 

kapacity v okolí nejsou dostatečné, což však samozřejmě řidiče neopravňuje k blokování 

nástupní plochy a tím potenciální ohrožování všech obyvatel objektu. 

7.2. Ostrava 

V Ostravě jsem pro zmapování stavu vybral nástupní plochu u panelového domu v ulici 

Milana Fialy, číslo popisné 245, městská část Ostrava-Dubina. Jedná se o dům určený pro 

bydlení osob o dvanácti nadzemních podlažích. Nástupní plochy u tohoto domu jsou dle mého 

názoru ze stavebního hlediska v dobrém stavu. Jsou navrženy s dostatečnou šířkou a řádně 

označeny dopravními značkami. Jediný nedostatek je dle mého názoru jejich umístění k boční 

straně objektu a nikoli hlavnímu průčelí. Tato strana je sice také vybavena okny, která by ale 

dnešním požadavkům normy na velikost otvorů pro vykonání protipožárního zásahu 

pravděpodobně nevyhověla, viz obrázek 12. 
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Obr. 12 Orientace nástupní plochy v ulici Milana Fialy 

Větším problémem v dané lokalitě je však absolutní ignorace dopravního značení 

parkujícími řidiči a to i přes přítomnost parkovací plochy ve vzdálenosti cca 50 metrů od 

objektu. Na této parkovací ploše bylo v každém časovém intervalu, kdy jsem místo navštívil 

alespoň 10 volných parkovacích míst, tedy více než počet vozidel parkujících na nástupní 

ploše. 
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V dopoledních hodinách byl v souladu s mým předpokladem počet parkujících automobilů 

v rozporu s předpisy minimální. Nástupní plocha sice byla blokována jedním zaparkovaným 

vozidlem, ovšem to by pravděpodobně nebylo velkou překážkou protipožárního zásahu 

a ustavení výškové techniky by bylo možné. Viz obrázek 13. 

 

Obr. 13 Nástupní plocha v ulici Milana Fialy v dopoledních hodinách 

I příjezdové cesty byly volné a umožnily by příjezd vozidel na místo mimořádné 

události i přesto že část komunikace byla parkujícími automobily zúžena na jeden jízdní pruh. 

Horší pak byla situace v odpoledních a večerních hodinách. Místo jsem navštívil cca 

v 17:30 a poté ve 22:00. V obou časových úsecích již byla nástupní plocha zatarasena 

parkujícími vozidly a to i přes přítomnost nedalekého parkoviště, které, jak jsem si speciálně 

ověřil, nebylo zcela zaplněno a vozidla parkující na nástupní ploše by bez problémů pojmulo. 

Situaci na místě dokumentují obrázky 14 a 15. 
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Obr. 14 Nástupní plocha v ulici Milana Fialy v odpoledních hodinách 

 

Obr. 15 Nástupní plocha v ulici Milana Fialy ve večerních hodinách 
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Takovéto blokování nástupní plochy by pravděpodobně velmi omezilo možnost použití 

výškové techniky, v případě vzniku požáru by komplikovalo zásah jednotek požární ochrany 

a tím ohrozilo obyvatele domu, mezi které pravděpodobně patří i majitelé špatně parkujících 

automobilů. I příjezdové komunikace k objektu byly zúženy parkujícími automobily. Příjezd 

jednotek by pravděpodobně znemožněn nebyl, podepsalo by se to však na době dojezdu na 

místo. 

Celkově tuto lokalitu hodnotím jako dobře stavebně řešenou, ovšem blokovanou 

neukázněnými řidiči, což by však vyřešil pravidelný dohled městské policie. Díky přilehlému 

parkovišti by také neuspěl argument o nedostatečném počtu parkovacích ploch. 

7.3. Valencia 

Během svého pobytu ve Španělsku jsem se rozhodl také posoudit stav nástupních ploch 

v tomto státě. Pro zdokumentování stavu jsem vybral dům pro bydlení osob o 9 nadzemních 

podlažích v ulici Calle de José Maria Haro. Ten je i přes jiný druh výstavby ve Valencii 

podobný objektům, které jsem pro porovnání zvolil v České republice (viz obrázek 16). 
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Obr. 16 Dům pro bydlení osob v ulici Calle de José Maria Haro 
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Nástupní plocha byla navržena v dostatečné šířce, avšak i na základě konzultací 

s odborníky jsem dospěl k názoru, že je pro efektivní zásah výškové techniky patrně příliš 

blízko k objektu, viz obrázek 17. Pozorováním na místě jsem opět dospěl k názoru, že 

největším problémem je především parkování automobilů, které zde však nebylo patrné 

v takové míře jako v České republice. Při pozorování během dne na nástupní ploše žádná 

vozidla odstavena nebyla. V noci už byla situace jiná a ustavení a použití výškové techniky by 

patrně nebylo možné. Příjezdová komunikace navazující na nástupní plochu však byla 

parkujícími automobily zúžena v průběhu celého dne (viz obrázek 20). Průjezd techniky by 

patrně byl možný, avšak na šikovnost strojníků nelze spoléhat. Zajímavým zjištěním pro mě 

bylo, že i u budov, které nejsou nejmodernější výstavbou, se nacházejí podzemní parkoviště 

pro obyvatele domů. Jak jsem později zjistil, takováto parkoviště ve Valencii nejsou zdaleka 

raritou. Tato parkoviště sice pravděpodobně nedokáží pojmout všechna vozidla obyvatel 

budovy, přesto se domnívám, že díky nim byla situace lepší než v České republice. Naneštěstí 

neukáznění řidiči existují v celém světě a tak jsou problémy podobné. 

Stav v jednotlivých úsecích dne byl následující: 

 

Obr. 17 Nástupní plocha v ulici Calle de José Maria Haro v dopoledních hodinách 
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Obr. 18 Nástupní plocha v ulici Calle de José Maria Haro v odpoledních hodinách 

 

Obr. 19 Nástupní plocha v ulici Calle de José Maria Haro ve večerních hodinách 
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Obr. 20 Příjezdová komunikace navazující na nástupní plochu v ulici Calle de José Maria Haro 

Je nutno také dodat, že životní styl Španělů je trochu odlišný od toho našeho. V době kdy 

byla pořízená druhá série snímků, je totiž období takzvané siesty, na kterou se část lidí vrací 

zpět do svých domovů, avšak část se domů nevrací a zůstává v blízkosti pracoviště. 
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8. Závěr a návrh možného řešení 

Na začátku své bakalářské práce jsem shrnul české technické předpisy, podle kterých se 

nástupní plochy pro vozidla IZS a na ně navazující příjezdové komunikace navrhují. Dále 

technické předpisy Slovenska, Polska, Španělska, Velké Británie a USA. Nejdůležitější 

parametry, které tyto předpisy na nástupní plochy a příjezdové komunikace kladou, uvádím 

v přehledné tabulce. Při porovnání je vidět, že předpisy ostatních států kladou na některé 

parametry přísnější požadavky. Dále lze u některých států vidět odstupňování velikosti 

nástupní plochy, či její vzdálenosti od paty obrysu objektu dle výšky objektu, pro který je 

navrhována. Domnívám se, že toto je dobré řešení, neboť dokáže skloubit dostatečnou míru 

bezpečnosti s ekonomickou náročností. 

 V další části jsem se seznámil s technickými parametry vybrané výškové techniky 

používané u HZS krajů a tyto parametry porovnal s rozměry, které pro nástupní plochy 

požaduje norma ČSN 730802. Rozměry plochy, které výšková technika pro své maximální 

využití potřebuje, jsou větší, než norma požaduje. I proto si myslím, že odstupňování velikosti 

nástupní plochy a vzdálenosti od paty objektu podle výšky, které lze v některých zahraničních 

státech vidět je dobrým řešením, které by bylo vhodné implementovat do českých technických 

norem a případně doplnit i o odstupňování šíře nástupní plochy. V současné době jsou sice 

nově projektované stavby konzultovány během stavebního řízení s místně příslušným HZS 

kraje, které může požadovat přísnější požadavky na základě místně používané techniky, 

přesto si myslím, že by aktualizace dle mého návrhu přispěla ke zlepšení protipožární 

bezpečnosti při nepříliš velkých ekonomických nákladech. 

V závěrečné části práce jsem se seznámil se stávajícím stavem nástupních ploch ve 

vybraných lokalitách. Problémem je, že tyto plochy nebyly projektovány dle současně 

platných norem, přesto si myslím, že pokud již byly nástupní plochy zřízeny včetně správného 

označení, měly dostatečné parametry pro jejich využití výškovou technikou. Bohužel však na 

řadě míst, kde by nástupní plochy pro zabezpečení bezpečnosti obyvatel měly být, nejsou 

zřízeny. V takovýchto případech je nutno nástupní plochu zřídit například zrušením některých 

parkovacích míst, či posoudit zda nebyla v průběhu používání objektu zrušena. Tento krok je 

však vždy nutno posoudit individuálně. Taktéž je nutné zabezpečit, aby na nástupní plochu 

navazovala vhodná příjezdová komunikace tak, aby byl umožněn průjezd výškové techniky.  

Pro srovnání jsem vybral místa, které mají nástupní plochu zřízenu, a zaměřil se na její 

stav. Pozorováním jsem zjistil, že největším problémem na takovýchto plochách je parkování 

neukázněných řidičů. Domnívám se, že řešením tohoto problému je pouze snížení počtu 
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parkujících automobilů v místech nástupních ploch. Toho lze docílit spojením stavebních 

úprav, které počet parkovacích ploch zvýší a dále osvětou mezi řidiči a represivními postihy 

neukázněných řidičů ze strany kompetentních orgánů. V první fázi by měla probíhat osvěta 

mezi řidiči prostřednictvím například letákové kampaně, jak se děje například v Ostravě, 

Bruntále, Břeclavi či Chebu. Aby osvěta byla účinná, je nutné se zaměřit na řidiče parkující 

v problematických lokalitách, které budou určeny zmapováním nástupních ploch v hasebním 

obvodu místně příslušných jednotek. Je však pravděpodobné, že takováto osvěta k výraznému 

zlepšení nepovede, jak napovídají i praktické zkušenosti příslušníků HZS MSK. Poté musí 

nastoupit represivní opatření. Parkování automobilů na nástupní ploše je dopravním 

přestupkem, a proto jeho řešení nespadá do kompetencí HZS. Pro uvolnění nástupních ploch 

je nutná spolupráce HZS a Obecní policie případně Policie České republiky, které tento 

dohled provádí. Problémem však je, že při takovýchto represivních opatřeních budou 

obyvatelé, kteří nemohou zaparkovat svůj automobil velmi rozhořčeni. Řešení vidím 

v citlivém řešení parkovací situace například vybudováním záchytných parkovišť 

v docházkové vzdálenosti. Řada velkých měst problém s parkováním řeší zpoplatněným 

stáním v nejexponovanějších místech a nabídkou parkování na záchytném parkovišti zdarma. 

Toto je však z velké části i politický problém a nalézt vyrovnané řešení proto není 

jednoduché.  
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