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Anotace  

  

 Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu operačního plánu, který se zabývá narušením 

funkčnosti silniční dopravy v Moravskoslezském kraji. Základem tvorby operačního plánu  

je analýza rizik, kterou jsem zpravoval před samotnou tvorbou plánu. Hlavní částí práce  

je operační plán, ve kterém jsou rozpracovány způsoby a postupy řešení narušení funkčnosti 

silniční dopravy v Moravskoslezském kraji včetně přijímaných krizových opatření a způsobu 

nasazení sil a prostředků.  

  

 Klíčová slova: silniční doprava, krizové situace, opatření, kritická infrastruktura 

 

 

 

 

Annotation 

 

 This bachelor thesis focuses on the creation of an operational plan, that deals with  

a disruption of road traffic functionality in the area of Moravian-Silesian region. The core  

of the creation of the operational plan is the risk analysis, that I had processed before  

the formation of the plan itself. The main part of the thesis is constituted by the operational 

plan in which the methods to solve the disruption of road traffic functionality  

in Moravian-Silesian region including taking measures to prevent predicaments and the 

methods of employing forces and resources are processed.  

   

 Key words: road transport, predicaments, critical situations, critical infrastructure  
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1. Úvod 

Kraj se po zániku Československa ocitl v poloze severovýchodního pohraničí,  

na hranicích s Polskem a Slovenskem, nejvíce vzdáleného od přímých kontaktů  

s metropolí státu a s hospodářskými podněty z vyspělých zemí EU. Velkým nedostatkem 

kraje z hlediska dopravní infrastruktury byla absence přímého napojení  

na dálniční síť. V listopadu 2009 byl zahájen  provoz na  dálnici D 47 (D1), která  

se stala součástí VI. Evropského multimodálního koridoru. Dálnice mezi Lipníkem nad 

Bečvou a polskou hranicí u Bohumína značně vylepší dopravní obsluţnost. Stavba dálnice  

D 47 navazovala na dálnici D1 ve směru na Brno a Prahu a na jiţ provozovanou rychlostní 

silnici R 35 ve směru na Olomouc a Hradec Králové. 

Silniční komunikační systém se v současnosti dále opírá o hlavní mezinárodní silnice 

I/11 (E 75): Opava – Ostrava – Český Těšín – Mosty u Jablunkova a  I/48  

(E 462): Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín, které procházejí východní částí kraje.  

V současnosti probíhá jejich modernizace, a to především na silnici I/48, která  

je upravována na rychlostní komunikaci R 48. [12.] 

Silniční doprava jako podsystém dopravního systému realizuje největší přepravní 

výkony jak v osobní, tak i nákladní dopravě. Je důleţitá pro obsluhu území jak osobní, tak  

i nákladní dopravou, nezastupitelnou roli hraje při podpoře podnikání  

v daném regionu a při získávání zahraničních investorů. Neocenitelnou úlohu má  

i v rámci cestovního ruchu apod.  

Silniční doprava je činnost prováděná na základě koncese a licence a podle podmínek 

stanovených zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

Narušení silničního dopravního systému můţe být způsobeno příčinou uvnitř nebo vně 

systému.  

 Mimořádné události v dopravě mající původ vně dopravního systému (soustavy) jsou 

situace, které jsou způsobeny příčinami, na které reagují státní orgány vyhlášením krizových 

stavů (válečný stav, stav ohroţení, nouzový stav). Jedná se o ţivelní pohromy, provozní 

havárie a havárie spojené s infrastrukturou, terorismus, diverzní činnost a vojenskou agresi. 

[6.] 
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Tyto události vzniklé mimo dopravní systém mohou mít za následek vyřazení 

dopravní infrastruktury takového rozsahu, ţe můţou být narušeny základní funkce státu 

v oblasti dopravy (základní dopravní obsluţnost, vykonávání nezbytných správních činností  

a státního dozoru, narušení hospodářství státu apod.).  

 

Mimořádné události v dopravě mající původ uvnitř dopravního systému (soustavy), 

vznikají v důsledku provozu dopravních prostředků na dopravní infrastruktuře (jedná  

se především o dopravní nehody). Takové události vzniklé v důsledku provozu dopravních 

prostředků na dopravní infrastruktuře můţou omezit nebo znemoţnit vyuţívání dopravní 

infrastruktury pro dopravu na časově omezenou dobu. Nepředpokládá se však, ţe by dopravní 

infrastruktura byla narušena v takovém rozsahu, aby to mělo zásadní vliv na funkčnost 

dopravní soustavy (není nutné vyhlásit krizovou situaci). 

Vyřazení části dopravní infrastruktury lze řešit objíţďkami, náhradní přepravou apod. 

Odstraňování následků mimořádné události lze řešit mírovými silami a prostředky (sloţkami 

IZS a silami a prostředky k tomu předurčenými). [6.] 

 Podle rozsahu následků lze dělit mimořádné události tak, jak je uvedeno v tabulce č. 1 

(dělení mimořádných událostí lze vyuţít i pro události v resortu dopravy). 

 

Tabulka 1: Mimořádné události podle rozsahu následků [2.] 

 

Kvantifikační 

stupeň 

 

Číslo a typ mimořádné 

události 

 

Ztráty na lidských 

životech, újmy na zdraví 

 

Materiální 

ztráty 

[mil. Kč] 

I. 1. ZÁVADA ţádné 10
-4

 

I. 2. VADA ţádné, dílčí ohroţení zdraví 10
-4 

– 10
-3

 

II. 3. PORUCHA ţádné, dílčí ohroţení zdraví 10
-3

 – 10
-2

 

II. 4. NEHODA jedinec, hromadné ohroţení 10
-1

 

III. 5. HAVÁRIE několik jedinců 1 a více 

III. 6. ZÁVAŢNÁ HAVÁRIE desítky osob 1 - 10 

III. 7. POHROMA desítky aţ stovky 10 – 10
2
 

IV. 8. KATASTROFA stovky aţ tisíce 10
2
 – 10

3
 

IV. 9. KATAKLYZMA desetitisíce aţ statisíce 10
3
 – 10

4
 

IV. 10. APOKALYPSA milióny a více 10
6
 a více 
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Podle rozsahu škod a sil a prostředků potřebných k navození normálního stavu lze 

mimořádné události v dopravě dělit na: 

 nehodové události (kvantifikační stupeň I a II) 

 havarijní události ( kvantifikační stupeň III) 

 krizové události ( kvantifikační stupeň IV) 

 

 Krizový stav v dopravě je stav po mimořádné události skupiny III. a IV., kdy  

je narušena normální funkce odvětví dopravy nebo celého dopravního systému  

a navození normálního stavu není zvládnutelné integrovaných záchranným systémem, 

speciálními sluţbami a prostředky resortu dopravy, které jsou běţně dosaţitelné. Pro 

obnovení funkčnosti systému je nutno vyuţít prostředků a opatření rozpracovaných 

v krizových plánech subjektů hospodářské mobilizace resortu dopravy popřípadě i státu. 

 

V působnosti resortu dopravy jsou ustanoveny tyto subjekty hospodářské mobilizace: 

Oblast silničního hospodářství 

 příspěvkové organizace “Krajská správa a údrţba silnic“ (KSÚS) s krajskou 

působností 

 příspěvková organizace “Ředitelství silnic a dálnic“ (ŘSD), se svými správami 

v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Pardubicích, Brně a Ostravě 

Oblast silniční dopravy 

 finální dodavatelé silniční dopravy, kterými jsou zpravidla dopravní společnosti 

vzniklé z krajských podniků ČSAD, dnes většinou akciové společnosti zajišťující 

osobní a nákladní dopravu 

 

Havarijní stav v dopravě je stav po mimořádné události skupiny III., kdy dojde k narušení 

funkčnosti dopravní cesty, k obnovení normálního stavu stačí síly  

a prostředky integrovaného a záchranného systému v součinnosti s příslušnými speciálními 

sluţbami a sílami a prostředky resortu dopravy. K navození normálního stavu se vyuţívají 

zpracované havarijní plány. 

Nehodový stav v dopravě je stav po mimořádné události skupiny I. a II. (po dopravní nehodě 

a jiné události), které svým rozsahem výrazně naruší plynulost provozu  

po dopravní cestě nebo vyţaduje přijímat mimořádná provozní opatření v důsledku 

mimořádně nepříznivých povětrnostních a ekologických vlivů. [2.] 
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Cílem této bakalářské práce je vypracování operačního plánu pro zdolání krizové 

situace, při které dojde k narušení funkčnosti silniční dopravy na území Moravskoslezského 

kraje. Základem zpracování je analýza rizik, které ohroţují funkčnost silniční dopravy. Dále 

bude popsán rozsah a dopady krizové situace, rozpracovány způsoby a  postupy řešení 

narušení funkčnosti silniční dopravy včetně přijímaných krizových opatření a způsobu 

nasazení sil a prostředků. 

Operační plán je koncipován jako příloha krizového plánu Moravskoslezského kraje 

pro řešení daného typu krizové situace. 
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2. Rešerše odborné literatury 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.; ŠENOVSKÝ, P.: Ochrana kritické infrastruktury.  

1. vyd. Ostrava: Edice SPBI, 2007 136 str., ISBN 978-80-7385-025-8  

Tato publikace se zabývá oblastí ochrany důleţité infrastruktury, tzv. „kritické 

infrastruktury“. Zaměřuje se na problematiku jak v zahraničí, tak i v České republice. Autoři 

se zabývají základní ochranou kritické infrastruktury, stanovováním kritických prvků a dále 

jak eliminovat napětí v systémech.  

 

Radovan Soušek a kol.: Doprava za krizových situací, Institut Jana Pernera, Pardubice 2008, 

ISBN 80-86530-46-9 

Publikace se věnuje nejpravděpodobnějším krizovým situacím, které mohou v dopravě 

nastat. V úvodu se autoři věnují mimořádným událostem, krizovému řízení v ČR, krizovému 

plánování a havarijnímu plánování. Dále se publikace věnuje krizovému řízení v resortu 

dopravy, materiálním a technickým prostředkům k řešení mimořádné události. V závěru  

je rozebráno pouţití dalších druhů dopravy v krizových situacích a zabezpečení základní 

dopravní obsluhy v krizových situacích.  

 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými 

vozidly prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakoţ i práva  

a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů 

státní správy na tomto úseku. Zákon se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro 

soukromé potřeby fyzické osoby – provozovatele vozidla, členů jeho domácnosti a jiných 

osob, pokud není prováděna za úplatu. 

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích 

podle zvláštního právního předpisu, pravidla provozu na pozemních komunikacích, 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. 
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon),  

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávních celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě  

na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením a při jejich řešení. 

 

 Typové plány 

Typový plán: Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu. 2003, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Typový plán: Narušení funkčnosti silniční soustavy. 2003, Ministerstvo dopravy, Odbor 

krizového řízení. 

 Typové plány stanovují pro určitý druh krizové situace doporučené postupy, zásady  

a opatření pro její řešení. Slouţí jako zdroj informací pro tvorbu operačního plánu. 
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3. Analýza vnějších rizik  

 

 Doprava je jedním z klíčových faktorů v moderních společnostech a to jak z hlediska 

hospodářského tak i sociálního. Provozování dopravy je závislé především na dopravní 

infrastruktuře. Dopravní infrastruktura je však lehce zranitelná. Nebezpečí hrozící dopravní 

infrastruktuře se mohou projevit mnoha způsoby a to nahodile nebo záměrně v důsledku 

vzniku mimořádných událostí. [6.] 

 Základem k tvorbě operačního plánu je analýza charakteristik krizové situace. Jako 

metodu jsem zvolil Analýzu příčin a následků (FMEA). Z hlediska rozsahu krizové situace 

bude vhodné zvolit analýzu vnějších rizik (ţivelní pohromy, provozní havárie a havárie 

spojené s infrastrukturou, terorismus apod.).  
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Tabulka 2: Analýza vnějších rizik metodou FMEA 

Identifikace procesu:  

 

 

 

Prvek projektu 

 

 

 

Projev 

 

 

 

Následek 

 

 

 

Příčina 

 

Současný stav 

 

 

Doporučená 

opatření 
 

Kontrolní 

opatření 

V
ý
zn

am
 

V
ý
sk

y
t 

O
d
h
al

en
í 

R
P

N
 

1. Únik 

nebezpečné látky 

z cisterny z 

důvodu nehody 

Nehoda cisterny 

s následným 

únikem 

nebezpečné látky 

Vytvoření toxické 

nebo výbušné 

koncentrace 

Poškození cisterny 

z důvodu nehody 

 4 4 4 64 Zásah 

hasičského 

záchranného 

sboru  

2. Únik pohonné 

hmoty z vozidla 

z důvodu nehody 

Kontaminace 

půdy, vody nebo 

ovzduší (při 

poţáru PHM) 

Znečištění ŢP Poškození nádrţe 

vozidla z důvodu 

nehody 

 4 4 4 64 Zásah 

hasičského 

záchranného 

sboru 

3. Sesuv kamení 

na komunikaci 

Zasypání 

komunikace 

kamením, pád 

kamení na vozidla 

Přerušení provozu 

(omezení či zastavení 

přepravy osob, 

surovin, výrobků), 

zranění osob, 

poškození vozidel 

Nestabilita svahu Kontroly 

stability 

svahu 

7 4 7 196 Ukotvení svahu 

pletivem 

4. Zemětřesení Částečné nebo 

celkové poničení 

komunikace, 

mostů, tunelů 

Přerušení provozu, 

zranění osob, 

poškození vozidel, 

mostů a silniční sítě 

Pohyb částečně 

plastických hornin 

 9 1 9 81 Zásah sloţek 

IZS 
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Identifikace procesu:  

 

 

 

Prvek projektu 

 

 

 

Projev 

 

 

 

Následek 

 

 

 

Příčina 

 

Současný stav 

 

 

Doporučená 

opatření 
 

Kontrolní 

opatření 

V
ý
zn

am
 

V
ý
sk

y
t 

O
d
h
al

en
í 

R
P

N
 

5. Povodeň Zatopení 

komunikace  

Přerušení provozu, 

zranění osob, 

poškození vozidel, 

mostů a silniční sítě 

Přívalové a 

dlouhotrvající deště, 

prudké jarní tání 

Průběţná 

kontrola 

meteorolog. 

situace 

8 7 5 280 Protipovodňová 

opatření na 

vodním toku 

6. Zvláštní 

povodeň 

Zatopení 

komunikace, 

částečné nebo 

celkové poničení 

komunikace 

Přerušení provozu, 

zranění osob, 

poškození vozidel, 

mostů a silniční sítě 

Porucha vodního 

díla, protrţení hráze, 

nouzové řešení KS 

na vodním díle 

 

 8 4 6 192  

7. Otřesy 

vyvolané důlní 

činností 

Propad zemských 

dutin 

Přerušení provozu, 

zranění osob, vznik 

druhotných MU, 

poškození vozidel, 

mostů a silniční sítě 

Uvolnění energie 

v masivu horniny 

 6 3 6 108 Zásah sloţek 

IZS 

8. Svahové 

pohyby velkého 

rozsahu 

Zavalení 

komunikace 

bahnem, zeminou 

Přerušení provozu, 

zranění osob, vznik 

druhotných MU, 

poškození silniční sítě, 

mostů 

Vysoký obsah vody 

v hornině, narušení 

svahu 

lidskou/přírodní 

činností 

Kontrola 

stability 

svahu 

7 2 8 112 Stavba 

stabilizačního 

násypu u paty 

svahu 
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Identifikace procesu:  

 

 

 

Prvek projektu 

 

 

 

Projev 

 

 

 

Následek 

 

 

 

Příčina 

 

Současný stav 

 

 

Doporučená 

opatření 
 

Kontrolní 

opatření 

V
ý
zn

am
 

V
ý
sk

y
t 

O
d
h
al

en
í 

R
P

N
 

9. Lesní poţár Pád ohořelých 

stromů na 

komunikaci, 

vozidla 

Narušení provozu, 

zranění osob 

Dlouhotrvající sucha, 

nedbalost, úmyslné 

zapálení 

  4 4 8 128 Zásah 

hasičského 

záchranného 

sboru 

10. Vichřice a 

větrná smršť 

Pád stromů na 

komunikaci, 

vozidla 

Omezení nebo 

zastavení provozu, 

zranění osob 

  5 5 5 125 Zásah sloţek 

IZS 

11. Sněhová, 

mrazová 

kalamita, 

zámraza  

Spad velkého 

mnoţství sněhové 

pokrývky, silný 

mráz 

Omezení nebo 

zastavení provozu, 

zranění osob 

Dlouhotrvající 

sněţení, mráz 

Kontrola 

meteorologické 

situace 

6 7 5 210 Povolání 

techniky správy 

a údrţby silnic 

12. Narušení 

dodávek ropy  

Sníţení obejmu 

PHM a ropných 

produktů 

Omezení nebo 

zastavení přepravy, 

poškození dopravců 

Sníţení dovozu ropy, 

ţivelní pohroma, 

teroristický čin 

 5 3 4 60 Zvětšení zásob 

ropy a produktů 

pro překonání 

MU 
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Identifikace procesu:  

 

 

 

Prvek projektu 

 

 

 

Projev 

 

 

 

Následek 

 

 

 

Příčina 

 

Současný stav 

 

 

Doporučená 

opatření 
 

Kontrolní 

opatření 

V
ý
zn

am
 

V
ý
sk

y
t 

O
d
h
al

en
í 

R
P

N
 

13. Blokády na 

silnici 

Ucpání 

komunikace 

vozidly nebo 

velkými předměty 

Omezení nebo 

zastavení provozu 

Nesouhlas s politikou 

státu 

 4 3 5 60  

14. Poţár 

automobilu v 

tunelu 

Technická závada 

automobilu, která 

způsobila jeho 

poţár 

Omezení nebo 

zastavení provozu, 

zranění osob 

Technická závada 

vozidla a jeho 

následný poţár 

 4 4 6 96 Kamerový 

systém, únikové 

východy 

15. Destrukce 

mostu 

Pád, poškození 

mostní konstrukce 

Přerušení provozu, 

zranění osob, vznik 

druhotných MU 

Technická závada, 

podemletí vodou, 

eroze půdy 

Revize 

nosné 

konstrukce 

9 1 8 72 Častější kontroly 

mostních 

konstrukcí 

16. Narušení 

dodávek el. 

energie u MHD 

 

 

 

Zastavení všech 

vozidel, které 

potřebují 

k provozu el. 

energii  

 

 

 

 

Omezení provozu, 

zastavení trolejbusů, 

tramvají, 

ekonomické dopady 

 

 

Výpadek na straně 

výrobce, přenosové 

soustavy nebo 

dodavatele, 

dlouhodobý výpadek 

el. energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

Pouţití náhradní 

autobusové 

dopravy 
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Tabulka 3: FMEA 

Význam (dopad):  Pravděpodobnost výskytu 

problému:  
Pravděpodobnost odhalení: 

 sotva přehlédnutelný  = 1  nepravděpodobné = 1  vysoká   = 1 

 
bezvýznamný  = 2 - 3  velmi malá  = 2 - 3  mírná   = 2 - 5 

 
středně významný = 4 - 6  malá   = 4 - 6  malá   = 6 - 8 

 
závaţný  = 7 - 8  mírná   = 7 - 8  velmi malá  = 9 

 
mimořádně závaţný = 9 - 10 vysoká   = 9 - 10 nepravděpodobné = 10 

 
 

       

 Rizikové prioritní číslo: RPN = význam*výskyt*odhalení 

 

 Prvky projektu s nejvyšším rizikovým číslem RPN 

 

 Povodeň      280 

 Sníh       210 

 Sesuv kamení na komunikaci    196 

 Zvláštní povodeň     192 

 Lesní poţár      128 

 Vichřice      125 

 Svahové pohyby velkého rozsahu   112 

 

 Tyto mimořádné události mohou přerůst v krizovou situaci a být důvodem vyhlášení krizového stavu. 
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4.                Operační plán 

 

 

 

 

 

 

NARUŠENÍ FUNKČNOSTI SILNIČNÍ 

DOPRAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM 

KRAJI 
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A. Informační část 

 

A-1 Charakteristika krizové situace 

 

 Tento operační plán řeší jaké budou dopady na společnost pokud dojde k narušení 

silniční dopravy. Narušení dopravy totiţ způsobí problémy v cestovním ruchu, můţe dojít 

k zastavení nebo přerušení výrobních procesů, lidé se nebudou moci dostat do zaměstnání, 

škol, úřadů apod. Můţe také dojít k problémům se zásobováním důleţitých komodit, jako jsou 

potraviny, léky a podobné výrobky. 

 Z hlediska výskytu se můţe jednat o narušení dopravy na omezeném nebo celém 

území České republiky. Narušení silniční dopravy můţe být způsobeno uvnitř nebo vně 

systému.  

 V tomto operačním plánu se řeší pouze takové narušení silniční dopravy, které  

si vyţádá v souladu s příslušnou krizovou legislativou vyhlášení krizového stavu (stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohroţení státu). Taková krizová situace můţe prakticky 

nastat pouze z příčiny vně systému. 

 

Krizové situace, které ovlivní silniční dopravu 

 

Přírodní rizika: 

 

 sesutí a sesuvy půdy 

 zemětřesení 

 povodeň, zvláštní povodeň 

 lesní poţáry 

 otřesy vyvolané důlní činností 

 sněhová, mrazová kalamita a zámraza 

 vichřice a větrná smršť 

 

Rizika související s lidskou činností: 

 

 mimořádné události týkající se provozu (nehoda nebo únik během přepravy 

nebezpečných věcí, poţár v tunelu, atd.) 
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 mimořádné události na technologických zařízeních v blízkosti dopravní cesty (poţár, 

exploze, únik radioaktivity, atd.) 

 mimořádné události vyvolané úmyslným narušením (blokády, protesty, teroristický 

útok, atd.) 

 

Rizika technická (technických zařízení): 

 

 např. destrukce mostů, tunelů, případně dalších technických zařízení  

 narušení dodávek elektrické energie [6.] 

 

 Pravděpodobnost vzniku takových mimořádných situací je hodně obtíţné stanovit. 

Vznik takových událostí totiţ většinou nemůţeme ovlivnit, pouze můţeme vhodnými 

preventivními opatřeními sníţit jejich negativní dopady. 
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A-2 Rozsah krizové situace 

 

 Silniční doprava je jednou z oblastí kritické infrastruktury. Mimořádná událost, která 

by způsobila narušení funkčnosti silniční dopravy zasáhne jak nákladní, tak osobní přepravu.  

U osobní přepravy se jedná i o přerušení nebo zastavení provozu na tramvajových  

a trolejbusových drahách. Pak je nutné zajistit náhradní autobusovou dopravu (NAD). 

 Svým rozsahem můţe narušení silniční dopravy narušit přepravu osob do zaměstnání, 

můţe dojít k zastavení výroby z důvodu narušení přepravy důleţitých surovin a součástek. 

Omezená mobilita sloţek IZS můţe mít za následek úmrtí osob, omezení nebo úplné 

zastavení dopravy můţe mít dopad na psychiku obyvatel. Společenské nepokoje můţe také 

způsobit nedostatek potravin, léků a jiných komodit v dotčených oblastech. 

 Při mimořádných událostech souvisejících s lidskou činností se krizové situace 

zpravidla týkají místních komunikací, jejich správních úřadů a organizací a jejich 

organizačních jednotek a zařízení určených pro jejich údrţbu a obnovu.  

 U mimořádných událostí regionálního charakteru se krizová situace zpravidla týká 

silnic II. a III. třídy, u celostátního pak silnic I. třídy a dálnic. [6.] 

 Při krizových situacích spojených s přírodními riziky je rozsah většinou plošný  

a rozsáhlá mimořádná událost zpravidla zasahuje několik územních celků. Působení 

nebezpečných povětrnostních vlivů, ale i dlouhotrvající sněhové nebo dešťové přeháňky často 

zasahují i do několika krajů a mohou zasáhnout celé území České republiky. 
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A-3 Předpokládané dopady krizové situace 

 

 

 

3.1 Dopady na životy a poškození zdraví osob 

 

 poruchy psychiky (úmrtí blízkých osob, ztráta majetku) 

 úmrtí osob, poškození zdraví osob zraněním nebo onemocněním, kde z důvodu 

narušení silniční dopravní infrastruktury nebylo moţné realizovat akutní 

výjezd sanitky, přepravu zdravotnického materiálu nebo zajistit evakuaci 

z ohroţené oblasti náhradním druhem dopravy 

 

3.2 Zničení nebo poškození majetku 

 

 zničení nebo poškození majetku dopravce nebo přepravce buď při nehodě nebo 

v důsledku působení MU 

 v důsledku narušení přepravy můţe dojít ke znehodnocení výrobků (např. 

potravin) 

 

3.3 Poškození životního prostředí 

 

 při narušení silniční přepravy nedojde k narušení ţivotního prostředí 

 

3.4 Mezinárodní dopady 

 

 omezení nebo úplné zastavení mezinárodní silniční dopravy přes území České 

republiky v závislosti na míře poškození dopravní cesty 

 omezení volného pohybu osob nebo zboţí 
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3.5 Ekonomické dopady 

 

 přerušení nebo zastavení výrobních řetězců  

 neschopnost zajištění distribuce potravin, vody, léčiv atd. 

 krach firmy (při dlouhodobém narušení) 

 

3.6 Sociální dopady 

 

 znemoţnění či omezení cestování (do škol, úřadů, zaměstnání apod.) 

 nepokoje při výdeji potravin, vody a jiných komodit 

 

3.7 Dopady na kritickou infrastrukturu 

 

 výpadky v zásobování domácností (potraviny, léky apod.) 

 výpadky dodávek surovin pro výrobu nebo poskytování sluţeb 

 ochromení silničních komunikací 

 omezená mobilita a účinnost zásahu sloţek IZS  
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A-4 Organizační schéma systému řízení 

Obrázek 1: Organizační schéma systému řízení 

 

 

pozn.: Toto schéma je vypracované v programu Visual Paradigm for UML 7.0. 
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B. Realizační část 

  

B-1 Opatření a jejich realizace 

 

Tabulka 4: Postupy při hrozbě vzniku KS 

Č. POSTUPY A OPATŘENÍ ZODPOVÍDÁ PROVÁDÍ 

1. 
 

Průběţné sledování a vyhodnocování 

plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích 

 

KÚ 

 

PČR, KÚ odbor dopravy  

a silničního hospodářství 

2. 
 

Průběţné monitorování situace (stav 

silnic) 

SSMSK, Ostravské 

komunikace, 

provozovatelé 

MHD 

 

3. 
 

Zpracování přepravního plánu 

 

KÚ 

 

KÚ odbor dopravy  

a silničního hospodářství 

4. 
 

Zpracování přehledu moţných 

dodavatelů dopravních sluţeb v MSK 

 

KÚ 

 

KÚ odbor dopravy  

a silničního hospodářství 

5. 
 

Variantní zajištění přepravních potřeb 

 

KÚ 

 

KÚ odbor dopravy  

a silničního hospodářství 

6. 
 

Zajištění dopravní obsluţnosti v oblasti 

vnitrostátní linkové dopravy 

 

KÚ 

 

KÚ odbor dopravy  

a silničního hospodářství 

7. 
 

Průběţné sledování zda nedochází k 

závaţným problémům se zásobováním 

 

ORP 

 

KÚ OKŘ, ORP, HZS 

MSK 

8. 
 

Svolání pracovníků odboru krizového 

řízení (OKŘ) 

 

KÚ 

 

Vedoucí OKŘ 

9. 
 

Vyrozumění KÚ MSK  

 

KOŠ SS MSK 
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10. 
 

Návrh svolání BR MSK k řešení 

narušení silniční dopravy 

 

KOŠ SS MSK 

 

Vedoucí KOŠ SS MSK 

11. 

 

 

 

 

Č. 

 

Aktualizace dokumentace pro svolání a 

činnost krizového štábu kraje  

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTUPY A OPATŘENÍ 

 

 

KÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZODPOVÍDÁ 

 

 

 

OKŘ 

12. 
Prověření stavu připravenosti, 

organizační a materiálně technická 

příprava aktivace sekretariátu vedoucího 

KŠ 

 

KÚ 

 

OKŘ 

13. 
Vydání pokynů k provedení aktualizace 

dokumentace pro svolání a činnost 

krizových štábů OÚ, ORP 

 

 

Tajemník KŠ 

 

14. 
Předání informace o situaci členům BR 

MSK, upřesnění dosaţitelnosti a spojení 

pro případ svolání 

 

Tajemník KŠ 

 

15. 
Určení vybraných pracovníků KŠ do 

pracovní pohotovosti na pracovišti k 

zajištění zkrácené dosaţitelnosti 

 

Tajemník KŠ 

 

16. 
 

Aktivace krizového štábu 

 

Tajemník KŠ                     

cestou OPIS HZS 

MSK 
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Tabulka 5: Postupy při vzniku KS 

Č. POSTUPY A OPATŘENÍ ZODPOVÍDÁ PROVÁDÍ 

17. 
 

Varování a informování obyvatelstva 

 

KÚ MSK 

 
HZS MSK, KŠ určených  

obcí a obcí 

18. 
 

Monitorovat vývoj KS z hlediska moţné 

realizace nouzového zásobování 

 

KÚ 

 

OS KŠ HOPKS 

19. 
 

Aktivace dodavatelů nezbytných 

dodávek 

 

KŠ MSK 

 

 

20. 
Zajištění trvalého monitorování situace 

a přehledu o situaci, nasazených silách  

a prostředcích  

 

 

KÚ 

 

21. 
Průběţné monitorování a 

vyhodnocování plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích  

 

 

KÚ 

 

PČR, KÚ – odbor 

dopravy a silničního 

22. 
Monitorování vzniku odříznutých 

obydlených území nebo obcí v důsledku 

neprůjezdnosti komunikací 

 

KÚ 

 

obce 

23. 
 

Zajištění informovanosti veřejnosti 

 

KÚ, HZS MSK, 

obce 

OS styku medii  

a se zahraničím, OS 

sekretariát vedoucího KŠ 

24. 
 

Povolání sil a prostředků AČR 

 (dle rozsahu)  

 

 

KÚ 

 

OS KŠ HOPKS OS KŠ 

zajištění obrany ČR 

25. 
 

Uzávěra ohroţených míst a regulace 

dopravy 

 

ORP, PČR, MP 

 

26. 

 

 

 

 

Č. 

 

Zabezpečení pořádku 

 

PČR, MP 

 

27. 
 

Nařízení pracovní povinnosti a pracovní 

výpomoci 

 

KÚ, obec 
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B-2 Síly a prostředky 

 

Krajský úřad 

 

 realizuje krizová opatření s působností pro území kraje 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

 

 realizuje krizová opatření v rámci obce 

 

Hasičský záchranný sbor (HZS) 

 

 odstranění nebezpečných stavů 

 záchrana osob 

 evakuace ohroţených osob  

 obnovení průjezdnosti komunikací 

 hašení poţárů 

 varování obyvatelstva 

 zajištění nouzového zásobování 

 poskytnutí základních prostředků humanitární pomoci 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 

 

 viz HZS 

 podpora obecním úřadům 

 

Policie České republiky (PČR) 

 

 uzavření ohroţené oblasti 

 zabezpečení pořádku 

 zajištění regulace dopravy 

 varování obyvatelstva 
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Městská policie 

 

 spolupráce s PČR 

 podpora obecním úřadům 

 varování obyvatelstva 

 

Ostatní složky IZS 

 

 poskytnutí sil a prostředků potřebných k potlačení krizových stavů dle svého 

předurčení 

 

Síly a prostředky AČR 

 

 poskytnutí sil a prostředků základny určených k pomoci při krizových stavech 

 zabezpečení základních ţivotních potřeb postiţenému obyvatelstvu 

 

Technické služby obcí 

 

 zajištění technické pomoci podpory obcím 

 

Česká televize, studio Ostrava 

 

 zajištění odvysílání tísňových informací potřebných pro záchranné a likvidační práce 

při hrozbě nebo při vzniku krizové situace s dopadem na ohroţení ţivota 

 

Český rozhlas  

 

 zajištění odvysílání tísňových informací při hrozbě nebo při vzniku krizové situace  

a poskytnutí nezbytného vysílacího času pro důleţitá a neodkladná oznámení  

v naléhavém veřejném zájmu 

 

 

 



25 

 

Periodický tisk 

 

 uveřejnění všech důleţitých a neodkladných oznámení orgánu veřejné správy, 

zejména uveřejnění rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu a o všech opatřeních 

přijatých v souvislosti s vyhlášením krizových stavů 

 

Úřady práce 

 

 doplnění pracovních sil z evidence uchazečů o zaměstnání 

 zabezpečení vyplácení sociálních dávek 

 

Psycholog 

 

 psychologická pomoc postiţeným 

 

Správa údržby silnic Moravskoslezského kraje 

 

 zabezpečení sjízdnosti a průjezdnosti komunikací 
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B-3 Přehled spojení 

 

 

Telefonní čísla tísňového volání 

 

Jednotné evropské číslo TV:    112 

Čísla tísňového volání v České republice:    HZS 150 

      ZZS 155 

      PČR 158  

      MP 156 

 

Seznam telefonních čísel základních složek IZS MSK 

 

 příloha C-2-1 

 

Seznam telefonních čísel KÚ a ORP 

 

 příloha C-2-2 

 

Seznam telefonních čísel městské policie na území MSK 

 

 příloha C-2-3 

 

Seznam telefonních čísel ostatních subjektů v MSK 

 

 příloha C-2-4 
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C. Přílohová část 

 

C-1 Přehled právních norem 

 

 Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona  

č. 300/2000 Sb.  [1.] 

 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů [2.] 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých 

zákonů [3.]   

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.  [4.]   

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb. [5.]     

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. [6.]     

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů [7.]      

 Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 

jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 

některých souvisejících předpisů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území) [8.]     

 Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě  [9.]     

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

[10.]     

 

o Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro 

krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb. [11.]    

o Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě [12.]    
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C-2 Další přílohy 

 

Příloha C-2-1: Telefonní čísla základních složek IZS MSK 

 

Telefonní čísla základních složek IZS MSK 

Složka Telefon KMT 

 

 

 

 

HZS MSK 

KOPIS Ostrava (CTV)   

SOPIS-

západ 

Bruntál   

Opava   

 

SOPIS- jih 

Frýdek-Místek   

Nový Jičín   

Karviná   

 

 

 

PČR 

OS Bruntál   

OS Opava   

OS Nový Jičín   

OS Ostrava - město   

OS Karviná   

OS Frýdek-Místek   

 

 

ZZS 

 

 

KOS Ostrava - město   

dispečink Bruntál   

dispečink Opava   

dispečink Nový Jičín   

dispečink Karviná   

dispečink Frýdek-Místek   
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Příloha C-2-2: Telefonní čísla KÚ a ORP 

 

Telefonní čísla pracovníků KÚ a ORP 

Obec Funkce Telefon KMT 

 

Oddělení krizového 

řízení KÚ MSK 

 

vedoucí OKŘ   

obranné plánování   

HOPKS   

Bruntál 

 

vedoucí OKŘ   

tajemník BR   

Rýmařov tajemník OÚ   

Krnov tajemník MěÚ   

Opava vedoucí OKŘ   

referent OKŘ   

Hlučín tajemník BR   

Kravaře tajemník MěÚ   

Vítkov tajemník MěÚ   

Ostrava-město vedoucí OKŘ   

referent OKŘ   

Karviná vedoucí OKŘ   

referent OKŘ   

Bohumín tajemník BR   

Český Těšín tajemnice MěÚ   

Havířov tajemník BR   

Orlová tajemník MěÚ 

 

 

 

 

 Nový Jičín vedoucí OKŘ   

referent OKŘ    

Bílovec tajemník MěÚ 

 

  

Frenštát p. Radhoštěm tajemník MěÚ 

 

  

Odry tajemník MěÚ 

 

  

Kopřivnice tajemník MěÚ 

 

  

Frýdek - Místek vedoucí OKŘ   

referent OKŘ   

Frýdlant n. Ostravicí tajemník MěÚ 

 

  

Jablunkov 

 

tajemník MěÚ 

 

  

. Třinec 

 

tajemník BR   
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Příloha C-2-3: Telefonní čísla Městské policie 

 

Telefonní čísla Městské policie na území MSK 

Územní odbor Obec Telefon 

 

 

Bruntál 

Bruntál  

Krnov  

Rýmařov  

Vrbno p. Pradědem  

 

 

Opava 

Hlučín  

Kravaře   

Opava  

Vítkov  

 

 

Ostrava - město 

Klimkovice  

Ostrava  

Šenov  

Vratimov  

 

 

 Karviná  

Bohumín  

Český Těšín  

Havířov  

Karviná   

Orlová  

 

 

Nový Jičín 

Bílovec  

Frenštát p. Radhoštěm  

Nový Jičín  

Kopřivnice  

Odry  

 

 

Frýdek-Místek 

Frýdek-Místek  

Frýdlant nad Ostravicí  

Jablunkov  

Třinec  
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Příloha C-2-4: Telefonní čísla ostatních subjektů 

 

Telefonní čísla ostatních složek 

Organizace Telefon 

Armáda České republiky  
Česká televize, studio Ostrava  

Český rozhlas, studio Ostrava  

Krajská správa silnic Ostrava  

Psychologická sluţba 

 

ZZS, HZS MSK 

 

 

 

Úřad práce 

Bruntál  
Opava 

 

 

Ostrava - město  

Karviná  

Nový Jičín  

Frýdek - Místek  
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C-3 Přehled zkratek 

 

AČR   Armáda České republiky 

a.s.   akciová společnost 

BR   Bezpečnostní rada 

CNP   Civilní nouzové pánováni 

CTV   Centrum tísňového volání 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČSAD   Česká státní automobilová doprava 

EU   Evropská unie 

HOPKS  Hospodářská opatření pro krizové stavy 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

JSDH   Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KOPIS   Krajské operační a informační středisko 

KOS   Krajské operační středisko 

KS   Krizový stav 

KSÚS   Krajská správa a údrţba silnic 

KŠ   Krizový štáb 

KŘ   Krizové řízení 

KÚ   Krajský úřad 

MD   Ministerstvo dopravy 

MěÚ   Městský úřad 

MP   Městská policie 

MSK   Moravskoslezský kraj 

MV   Ministerstvo vnitra 

NAD   Náhradní autobusová doprava 

OKŘ   Oddělení krizového řízení 

OP   Operační plán 

OPIS   Operační a informační středisko 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

OS   Operační středisko 
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OŠ   Operační štáb 

OÚ   Obecní úřad 

PČR   Policie České republiky 

PHM   Pohonné hmoty 

ŘSD ČR  Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SOPIS   Sektorové operační a informační středisko  

s.p.   státní podnik 

SSHR   Správa státních hmotných rezerv 

SSÚD   Středisko správy a údrţby dálnic 

SSÚRS  Středisko správy a údrţby rychlostní komunikace 

TV    Tísňové volání 

ZZS   Zdravotnická záchranná sluţba 
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5. Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření operačního plánu, kde by byly 

rozpracovány způsoby a postupy řešení krizové situace při narušení funkčnosti silniční 

dopravy v Moravskoslezském kraji. Silniční doprava je jednou z oblastí kritické infrastruktury  

a realizuje největší přepravní výkony jak v osobní, tak i nákladní dopravě. Nezastupitelnou 

roli hraje nejen při podpoře podnikání v regionu, ale i v rámci cestovního ruchu. Při 

mimořádných událostech nebo krizových situacích je nutno zabezpečit základní sluţby 

obyvatelstvu (např. zásobování, dopravní obsluţnost) včetně evakuace.  

 Vznikem tohoto operačního plánu byl vytvořen návrh preventivních opatření. Potom 

také přehled opatření, pokud by daná krizová situace nastala. Obsahem tohoto plánu  

je i přehled sil a prostředků nutných pro zvládnutí dané krizové situace a seznam telefonních 

spojení mezi jednotlivými sloţkami a subjekty.  

 U mimořádných událostí, které byly vypracovány v analýze vnějších rizik, je rozsah 

negativních jevů široký. Většinou nelze takové jevy předpovídat, a proto úkolem tohoto plánu 

bylo minimalizovat negativní dopady. 

 Účinná spolupráce sloţek a orgánů krizového řízení vede ke zdárnému řešení  

a minimalizaci škod.  
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