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Anotace  

JENDŘEJČÍK, R. Možný výskyt krizových situací na komunikacích  

Moravskoslezského kraje. Bakalářská práce, OSTRAVA: VŠB-TUO, 2010, 62s., 4 přílohy 

Tato bakalářská práce řeší některé  krizové  situace na silnicích moravskoslezského 

kraje, uvádí rovněž výčet dopravních nehod v zimním období  na vybraných komunikacích. 

Představuje také část operačního plánu zimní údržby v okrese Frýdek-Místek. 

 

Klíčová slova 

Zimní údržba, kalamita, krizová situace, silniční provoz. 

 

Anotion  

JENDŘEJČÍK, R. The Posibility of Rise the Crisis Situations on Road in Moravan-

Silesian Region. Thesis, OSTRAVA: VŠB-TUO, 2010, 62p., 4 supplements  

This diploma work introduces some crisis situations on the roads of Moravan-Silesian 

Region and presents also a list of traffic accidents on chosen roads in winter season. It is 

dealing with a part of winter service plan of operations in district of Frýdek-Místek as well. 

 

Key word 

Winter service, calamity, crisis situation, traffic. 
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Rejstřík vybraných pojmů 

Zkratka Popis 

CTV Centrum tísňového volání 

HOŠ Hlavní operační štáb 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JSDI Jednotný systém dopravních informací 

KOŠ Krajské operační štáby 

MKS Měřící a kamerový systém 

NIDC Národní dopravní informační centrum ČR se sídlem v Ostravě 

OK a.s. Ostravské komunikace a.s. 

OOŠ Okresní operační štáby 

PIT Proměnná informační tabule 

PZÚ Plán zimní údržby 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České Republiky 

SSMSK Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o. 
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Rešerše 

ČÁSLAVA L., MELICHAR P., PRAŽAN J., ŠANTRŮČEK B., Základy stavby a údržby 

pozemních komunikací, 1.vydání, Chrudim:Vyšší odborná škola Chrudim, 2007. 241 s. 

Publikace se zabývá společenskou funkcí dopravy, zák.13/1997 Sb.,vyh.č. 104/1997 Sb.  

a základními údaji o dopravě. [1] 

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., VANĚK M., Bezpečnostní plánování, 1.vydání, Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum, 2006. 157 s. ISBN 80-86634-52-4 [2] 

Publikace se zabývá oblastí managementu a plánování v oblasti krizového řízení Je zmíněná i 

problematika ochrany informací v oblasti bezpečnosti státu. 

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V.,  Základy krizového managementu, 2.vydání, Ostrava: Edice 

SPBI Spektrum, 2004. 102 s. ISBN 80-86634-44-2 [3] 

Publikace se zabývá základy krizového řízení, plánování a organizace činnosti, komunikací  

a výběrem a přípravou pracovníků v oblasti záchranných služeb. Při řešení krizových situací 

je nutné počítat s určitou mírou rizika, toto riziko eliminovat na určitou přijatelnou míru 

(zbytkové riziko). Hlavním cílem krizového managementu je minimalizovat toto riziko na 

přijatelnou společensko-ekonomickou úroveň. 

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., Právní rámec krizového managementu, 2.vydání, Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum, 2007. 98 s. ISBN 80-86634-67-1 [5] 

Publikace seznamuje zejména pracovníky a příslušníky složek zařazených do IZS s právním 

rámcem vymezujícím oblast krizového řízení.V publikaci jsou popsány i vzájemné vazby 

orgánů krizového řízení.  

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., HANUŠKA Z., Integrovaný záchranný systém, 1.vydání, 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2005. 157 s. ISBN 80-86634-55-8 [8] 

Kniha popisuje integrovaný záchranný systém jako systém spolupráce a koordinace složek, 

orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění 

záchranných a likvidačních prací. Publikace se dále zabývá činností operačních a 

informačních středisek a jejich činností ve vztahu ke složkám integrovaného záchranného 

systému. 
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1 Úvod 

V této práci chci představit systém řešení krizových situací v dopravě způsobených 

povětrnostními vlivy na silnicích Moravskoslezského kraje. Pro vybraný úsek silnice chci 

navrhnout řešení, které usnadní hlavně nákladní dopravu v zimním období. Vybraným 

úsekem je silnice I/56 od obce Ostravice po obec Bílá na Frýdecko-Místecku. Úsek je velmi 

frekventovaný a hlavně v zimním období pro nákladní dopravu obtížně sjízdný. Výsledné 

řešení by mělo přinést nejen snížení nákladů dopravcům, nákladů na odstraňování škod a 

vyprošťování, ale i zvýšení bezpečnosti provozu popř. snížení rizika ekologických škod 

v případě havárií. 
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2 Historie silniční sítě 

Za prapůvodce dnešních komunikací lze označovat dávné stezky a místní obecní cesty. 

Vedle vodních toků to byly nejstarší komunikace, které vytvářel člověk. Byly budovány již ve 

starověku a sloužily k obchodním aktivitám mezi jednotlivými osadami, či městy. Jejich stav 

byl ve srovnání s dneškem velmi neuspokojivý, neboť se jednalo převážně o dlážděné cesty 

různých šířek. 

Název silnice se u nás začínal používat ve 14. století za vlády Karla IV, tehdejší síť 

stezek a cest se podstatně rozšířila, staré cesty se začaly opravovat a zesilovat kamenným 

podkladem, odtud název silnice, což byla silná cesta. 

Za vlády dalších panovníků z rodu Habsburků se v masové výstavbě také pokračovalo. 

Marie Terezie se zapsala do historie v 18. století, kdy vydala první ucelený silniční zákon, tzv. 

Tereziánský patent. Další následovníci rodu také nezaháleli. Její syn Josef II nařídil 

vybudovat ve své době mimo jiných asi nejdůležitější silnici z tehdy velmi vlivné Olomouce, 

přes Lipník, Příbor a Těšín až do Polska. Těmto nově zbudovaným silnicím se říkalo císařské 

a byly budovány na celém Habsburky ovládaném území podle francouzského vzoru. 

Parametry těchto silnic, což byly vlastně tehdejší stavební dokumentace, byly dány v úředních 

předpisech jako tzv. císařské patenty a nařízení, kde některé jsou dosud platné. Jsou v nich 

obsažená ustanovení o technických náležitostech silnic, o vlastnických vztazích silnic, o 

zaměstnancích údržby silnic a další. V dávných dobách sice platilo, že čím horší cesta, tím 

zdrží případné protivníky při útoku, ale s přibývající průmyslovou výrobou, počet 

přepravovaných surovin nadále rostl, silnice se začaly opotřebovávat, a hledal se způsob, jak 

minimalizovat škody na přepravních povozech i na silnicích. 

První zmínka o cestářích byla zaznamenána už z dob Marie Terezie, která vydala 

nařízení, které stanovovalo na údržbu jednotlivých úseků cest cestáře. Jeho náplní práce bylo 

denně procházet svěřený úsek a odstranit překážky na silnici. Dnešní terminologií by se to 

dalo nazvat odstranění komunikačních závad, měl na starost opravování děr, odstraňování 

nánosu bahna, sečení trávy, vysekávání ledu, odstranění sněhu a další opravy. 

Důležitý průlom při stavbě silnic nastal na začátku 20. století, kdy se začaly stavět 

silnice s asfaltovým povrchem. Takové cesty měly už rovný povrch, díky němuž se postupně 

zvyšovala rychlost přepravy zboží i rychlost přepravy cestujících. 
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3 Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj (od ledna 2000 do května 2001 Ostravský kraj) je jedním ze 14 

vyšších územně samosprávních celků v České republice. Kopíruje z velké části bývalý 

Severomoravský kraj (viz obr. 1 a obr. 2). Z hlediska polohy je kraj v severovýchodní části 

republiky. Kraj sousedí se Zlínským a Olomouckým krajem, z celostátního hlediska sousedí 

se  Slezským a Opolským vojvodstvím v Polsku a Žilinským krajem na Slovensku. Je 

geograficky poměrně členitý, nachází se v něm na severozápadě pohoří Hrubého Jeseníku a 

na jihovýchodě se rozprostírají Moravskoslezské Beskydy, i díky této členitosti je silniční síť 

v tomto kraji jak na budování nových, tak na údržbu starých komunikací finančně velmi 

náročná. Celková rozloha kraje je 5.427 km2, což je asi 7 % území našeho státu, počet osob 

žijících v kraji je odhadem 1,25 mil. to je asi 9% obyvatel. Hustota zalidnění je přibližně 230 

obyvatel na km2 . [6] 

   
obr. 1 – Geografická poloha Moravskoslezského kraje [4] 
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Silniční síť v našem kraji představuje přes 3.500 km komunikací I. – III.tříd. 

Moravskoslezským krajem prochází důležité komunikace evropského významu, jedná se  

o E75 Budapešť – Gdaňsk a  E462 Vídeň – Krakov, ty jsou vedeny z velké části po národních 

silnicích I/11 a I/48. Tyto silnice v současné době slouží pro většinu meziregionálního 

a mezinárodního tranzitu (viz obr. 3). 

  

obr. 2 – Moravskoslezský kraj [4] 

V regionu se nyní stavějí dálnice a rychlostní silnice, které by měly snížit dopravní 

zátěž měst a obcí. V roce 2009 byl otevřen další úsek dálnice D1, který odlehčil velmi 

přetíženou silnici I/48. Mezi kritické úseky patří část mezi Frýdkem –Místkem a Novým 

Jičínem, která vstřebává veškerou dopravu z páteřní trasy Praha – Brno – Ostrava. Nová 

dálnice D1 je součástí VI.B koridoru Transevropských sítí TEN (Trans European Network). 

Dálnice D1 a navazující polská A1 umožní rychlé napojení dálnicí A4 z Katovic na Berlín 

a Hamburg a napojení dálnicí A4 z Katovic do Krakova. V současnosti je již hotov úsek 

rychlostní silnice R48, který umožňuje rychlé silniční propojení z Frýdku-Místku přes Český 

Těšín a navazuje na silnici S1 do obce Bialsko-Biala. Rychlostní silnice R48 bude z Frýdku-

Místku opačným směrem pokračovat ve směru na Bělotín, kde se napojí na D1. Již 

v současné době je možné spojení Frýdku-Místku a Ostravy po rychlostní silnici R56. 

Moravskoslezským krajem jsou vedeny silnice 1. třídy, které propojují většinu významných 

0 10 20 30 40 km 
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měst. Významné silnice I. třídy jsou mnohdy vícepruhé, částečně i směrově dělené silnice 

s mimoúrovňovými kříženími. Takto je zajištěno silniční propojení krajského města Ostravy 

až do Frýdlantu nad Ostravicí, Havířova a Karviné. Momentálně se staví vícepruhá silnice 

první třídy I/11 z Ostravy do Opavy. Ostatní silnice I. třídy jsou jen dvoupruhé. Důležitým 

základem silniční sítě jsou silnice II. a III. třídy. Těmi jsou zpřístupněny všechny lokality 

a přináší základní podmínky pro život a podnikání každého města nebo obce. Jejich majitel 

Moravskoslezský kraj má ambici vytvořit vlastní silniční sítí kvalitní funkční doplněk 

k dálnicím a silnicím I. třídy. Z celkové délky 2709 km silnic II. a III. tříd jsou vybrány tahy 

krajského významu, které jsou přednostně obnovovány tak, aby byla zajištěna standardní 

dopravní dostupnost do všech regionů kraje. [6] 
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obr. 3 - Mapa silniční sítě Moravskoslezského kraje [6] 
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4 Pozemní komunikace 

Formulace pozemní komunikace jako ucelený pojem pro všechny druhy dopravních 

cest určených k užití silničními a jinými vozidly a chodci byl poprvé použit v zákoně 

č.135\1961 Sb.(silniční zákon), který právní problematiku celého oboru kodifikoval a 

sjednotil dosud velmi rozmanitou terminologii. Vlastníkem dálnic, rychlostních silnic a silnic 

I.třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a 

vlastníkem místních komunikací je příslušná obec, na jejímž území se místní komunikace 

nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. 

 

V současné době se pozemní komunikace řídí těmito předpisy: 

 Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů 

 Sjednocující zásady Ministerstva dopravy a spojů Č.j.106/2005-120-SS/1 

4.1 Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů 

Legislativa upravuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky 

užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací příslušnými 

správními úřady. O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní 

komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního 

významu a stavebně technického vybavení. Pozemní komunikace je dopravní cesta určená 

k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění 

tohoto užití a jeho bezpečnosti.[10] 

Dálnice 

Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu 

silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými 

místy napojení (R35, R3, R11) mají zcela stejnou kategorii a nejedná se o dálnice. Hledání 

pojmu rychlostní silnice v otázkách její kategorizace postupem času dospělo až k šířce 25,5m, 

což dokazuje, že rozdíl mezi rychlostní silnicí a dálnicí postupně mizel nejenom ohledně 

maximální povolené rychlosti, ale i v normách tzv. stavebně-technickém chápání. 
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Dálnice nebo rychlostní silnice je povoleno užívat pouze motorovým vozidlům, jejichž 

nejnižší povolená rychlost není nižší, než stanoví §35 zák.361/2000 Sb. 

Silnice 

Je to veřejně přístupná komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. 

Silnice se dle svého určení dělí do tříd:   

• silnice I.třídy  (pro dálkovou a mezinárodní dopravu) 

• silnice II.třídy (pro dopravu mezi okresy) 

• silnice III.třídy (slouží k propojení obcí) 

• samostatnou kapitolou silnic I.třídy jsou rychlostní komunikace, které se svými 

parametry jsou spíše dálnicemi §5 zák.13/1997 Sb. 

Místní komunikace 

Je to veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na 

území obce §6 zák.č.13/1997 Sb. 

Účelové komunikace 

Je to pozemní komunikace, která slouží zejména ke spojení jednotlivých nemovitostí  

a pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí §7 zák.č.13/1997 Sb.  

 

4.2 Vyhláška 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů  

 Tato vyhláška provádí zákon o pozemních komunikacích. Definuje označování 

pozemních komunikací dle tříd. Stanovuje periody kontrol pozemních komunikací, stavební 

úpravy komunikací, rozsah, způsob, časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a 

zimní údržbu. [11] 

4.3 Sjednocující zásady Ministerstva dopravy a spojů Č.j.106/2005-120-

SS/1 

Tyto sjednocující zásady stanovují organizačního řešení zimní údržby na dálnicích a 

silnicích, zimní zpravodajskou službu, hlavní operační štáb (viz Příloha č.1 – Zásady 

organizačního zabezpečení ZÚ). 
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5 Krizové situace na pozemních komunikacích 

Krizové situace na pozemních komunikacích jsou situace, při kterých jsou ohroženy 

životy, zdraví, majetek, životní prostředí a ohrožení není možné odvrátit běžnou činností 

správních úřadů a složek IZS.  

Řešení krizových situací na pozemních komunikacích se řídí kromě silničního zákona 

také zákony, které bych rád představil.  

5.1 Legislativa 

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

Zákon č. 239/2000 Sb., vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky IZS  

a jejich působnosti pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických  

a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích 

a při ochraně obyvatelstva před a po vyhlášení stavu nebezpečí (krizové stavy).[11] 

Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, 

jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace a při 

jejich řešení. Tento zákon se využívá v naší oblasti při stavu nebezpečí v rámci našeho kraje, 

vyhlašuje ho hejtman kraje a toto nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů.[11] 

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

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

některých souvisejících zákonů upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav (krizové stavy) a přijetí hospodářských 

opatření po vyhlášení krizových stavů.  

Stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření 

pro krizové stavy a též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí 
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hospodářských opatření pro krizové stavy. Opatřením dle tohoto zákona se rozumí zejména 

organizační, finanční a materiální opatření. [11]  

Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR  

Zákon č.219/1999 Sb.ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je důležitý §16 a 

§18, který dává možnost požádat o výpomoc územní jednotku armády a to zejména 

v případech ohrožení života, majetku a zdraví občanů. 

Toto se týká např. živelných pohrom jako sněhové kalamity, povodní, atd. Žádost musí 

být řádně zdůvodněna a konkretizována. Dle tohoto zákona byla vyžádána pomoc armády 

také při živelné katastrofě na Novojičínsku z léta 2009. [10] 

5.2  Krizové situace v Moravskoslezském kraji  

Mezi příčiny krizových situací na silnicích patří hlavně náhlé výkyvy počasí, které 

nelze předpokládat. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozorňuje na nadcházející 

nepříznivé počasí, ale ne vždy je možné se připravit. Místní vydatné sněhové nebo dešťové 

srážky, náhlé změny teplot či silný nárazový vítr nelze předpovídat s velkým časovým 

předstihem ani při dnešní vyspělé technice ČHMÚ.  

V roce 1997 postihly Moravu povodně způsobené nečekanými úhrny srážek na horách. 

Následné povodně pak způsobily rozsáhlé škody nejen na silnicích, ale i na majetku obyvatel. 

V roce 2009 se objevil nový fenomén tzv. „bleskové povodně“, které nebylo možné očekávat. 

Vydatné úhrny přesahující i 100 mm srážek na m2 způsobily v krátkém čase záplavy převážně 

na Novojičínsku (viz obr. 4 až obr. 5). Další kalamitní stavy v letošním roce byly zapříčiněny 

silnými poryvy větru, jež způsobovaly polomy stromů (viz obr. 7). 
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obr. 4 – Povodně na Novojičínsku 1 [9] 

 
obr. 5 - Povodně na Novojičínsku 2 [zdroj autor] 

  
obr. 6 - Povodně na Novojičínsku 3 [zdroj autor] 
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obr. 7 - Obec Morávka [zdroj autor] 

Další krizové situace v našem kraji vznikají v zimním období, tyto situace budou 

popsány v následujících kapitolách. 
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6 Zimní údržba v Moravskoslezském kraji 

Zimní údržba je zmírňování následků povětrnostních podmínek, zejména sněhových 

srážek a náledí na komunikacích. Zmírňování se provádí zpravidla pluhováním a chemickým 

posypem a v místech vodních zdrojů posypem inertním. 

Zimní údržba silnic v Moravskoslezském kraji se provádí na základě zpracovaného 

plánu zimní údržby. Tento plán zpracovává Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Obsah 

plánů zimní údržby, jakož i vymezené období 1.11. až 31.3. následujícího roku je dán 

vyhláškou MDS č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Tento plán poskytuje přehled odpovědných osob, 

vyčleněné techniky a přehled udržované silniční sítě.  

  

obr. 8 - Struktura SSMSK, p.o. 
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Popisuje také fungování zimní zpravodajské služby na okresní, krajské a celostátní 

úrovni. 

Činnosti spojené z výkonem zimní údržby dle výše zmiňované vyhlášky v našem kraji 

realizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. (v případě vnitřního města Ostravy toto 

zajišťují Ostravské komunikace a.s.), tato společnost připravuje návrh plánu zimní údržby 

z jednotlivých dílčích plánů svých středisek (viz obr. 8), každé středisko se skládá z několika 

cesmistrovství. V našem středisku Frýdek–Místek máme tři cesmistrovství (Frýdek, Bílá, 

Bystřice nad Olší a detašované pracoviště Frýdlant nad Ostravicí). Tento dokument se 

předkládá Krajskému úřadu a ten jej  jako celek předkládá ke schválení radě kraje. 

Tento dokument je také veřejně přístupný na vývěsce kraje. Definuje například seznam 

odpovědných osob na jednotlivých střediscích a cesmistrovstvích, seznamy udržovaných 

úseků, seznamy neudržovaných úseků (viz přílohy 3 a 4), mapové přílohy tras, skládky sněhu 

a činnost krajského operačního štábu zimní údržby. Kalamitní stav je takový stav silniční sítě, 

kdy není možno k zajištění sjízdnosti odstranit nebo zmírnit závady ve sjízdnosti v časových 

limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti silnic při nasazení kapacit určených v plánu 

zimní údržby a jestliže tento stav neumožňuje sjízdnost běžným dopravním prostředkem. 

Jedná se o takový stav při déle trvajících sněhových srážkách a silném větru, kdy se vytvářejí 

souvislé sněhové jazyky a závěje znemožňující průjezdnost komunikací, případně překážky, 

které není možno objet, nebo stav při mrznoucím dešti, kdy se náhle vytváří plošně rozsáhlá a 

souvislá ledová vrstva. 

 
obr. 9 - Odstraňování sněhu Bílá [zdroj autor] 

Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit 

sjízdnost jsou např. vánice, dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy a ledové vrstvy, 
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mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně, přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní 

situace (§ 26 odst.. 5 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů [11]). 

Při zimní silniční kalamitě je obvyklý způsob údržby podle plánu zimní údržby 

nedostatečný. Komunikace, na kterých není možné zajistit sjízdnost dostupnými prostředky, 

se dočasně uzavírají. Jedná se převážně o silnice III.tříd. Plán zimní údržby popisuje také 

činnost operačních štábů, které bych rád představil. 

Operační štáb zimní údržby 

Při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách řídí zimní údržbu operační 

štáby. Operační štáby zasedají po svém ustanovení před začátkem zimního období a 

projednávají organizační činnost. Vedoucí operačního štábu svolává jeho členy k řešení 

vzniklých kalamitních situací. Počet zasedání a rozsah svolání jednotlivých členů operačního 

štábu je dán potřebou konkrétního řešení kalamitní situace. Pro názornost představím i 

jednotlivé stupně operačních štábů: 

Okresní operační štáb zimní údržby 

Okresní operační štáb vyhlašuje kalamitní stav na území bývalých okresů (OV, BR, 

FM, NJ, OP, KA.), dále také informuje o jednotlivých nesjízdných úsecích silnic operační 

a informační střediska integrovaného záchranného systému jednotlivých oblastních středisek, 

které zajišťují předání informací operačním a informačním střediskům integrovaného 

záchranného systému Moravskoslezského kraje. 

Zasedání okresního operačního štábu zimní údržby se účastní pracovník krajského úřadu z 

odboru dopravy a silničního hospodářství, a to na výzvu vedoucího OOŠ. 

OOŠ přebírá řízení zimní údržby a po vyčerpání všech dostupných možností zajišťuje 

výpomoc k odvrácení kalamity i u jiných organizací stanoví stupeň zimní kalamity i způsob, 

daný pro příslušný stupeň. Organizuje konkrétní opatření jednotlivým pracovištím údržby 

silnic, zejména pokud jde o vyloučení nebo zahrnutí jednotlivých úseků silnic do výkonu 

údržby silnic. Dále také informuje o vzniklé situaci a vyhlášeném kalamitním stavu a jeho 

dopadech orgánům obcí a měst, institucí, kterých se tento stav týká, jakož o ukončení 

kalamitního stavu a přechodu na normální režim zimní údržby. 

Závěrem své činnosti provede operační štáb písemné vyhodnocení průběhu kalamity  

a případně formuluje poznatky a zkušenosti k využití pro příští uplatnění. Úkolem OOŠ je 
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znát dopodrobna organizaci zimní údržby, prověřit provádění zimní údržby, spolupracovat 

s OOŠ sousedních okresů. 

Krajský operační štáb zimní údržby 

Svolává se v případě, že kalamitní stav zasáhl 3 a více okresů MSK v různém stupni 

kalamity a prognóza povětrnostní situace nepředpokládá zlepšení současného stavu. 

Podává informace na JSDI o vzniklé situaci. Určuje rozsah výpomoci při řešení kalamitních 

stavů mezi jednotlivými středisky SSMSK p.o. a OK,a.s. koordinuje jejich činnost. 

Hlavní krizový štáb  

Hlavní krizový štáb zimní údržby je ustanoven Ministerstvem dopravy a spojů (MDS). 

Tvoří jej delegovaní pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Prezidia Policie ČR, 

Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR, Ministerstva životního prostředí, Krajských úřadů, Českého 

hydrometeorologického ústavu, aj. podle zpracovaného seznamu na příslušné zimní období. 

Vedoucím HOŠ je ředitel odboru pozemních komunikací MDS. 

HOŠ zabezpečuje a sleduje zejména dodržování plánů zimní údržby, připravenost  

a průběh výkonu zimní údržby na území republiky. Vyhodnocuje, navrhuje a upravuje postup 

spolupráce s organizacemi ostatních resortů k odstranění a řešení kalamitních situací ve 

sjízdnosti pozemních komunikací způsobených povětrnostními vlivy. Operativně řeší vzniklé 

konkrétní kalamitní situace přesahující možnosti okresních a krajských operačních štábů 

v celorepublikovém rozsahu prostřednictvím delegovaných zástupců jednotlivých resortů, 

orgánů a institucí.  

Dispečink zimní údržby 

Dispečeři SSMSK, p.o. a OK,a.s. zabezpečují zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení 

příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby odstraňování sněhu 

bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení. 

Doba zjištění závady ve sjízdnosti silnice do doby výjezdu prvních mechanizmů ke 

zmírnění této závady nesmí být dle Vyhlášky MDS č.104/1997 Sb., v zimním období delší 

než 30 minut. Mimo zimní období se závady ve sjízdnosti zmírňují bez průtahů. 

Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost v těchto časových lhůtách od  

výjezdu posypových mechanizmů: 
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1). na rychlostních komunikacích do 2 hodin (silnici I/56 v úseku OV – Frýdek - Místek  

a I/48 Dobrá – Český Těšín.) 

2). na silnicích zařazených do  

I. pořadí do 3 hodin 

II. pořadí do 6 hodin 

III. pořadí do 12 hodin 

Tyto lhůty neplatí na území, na němž byl vyhlášen kalamitní stav, (tento stav je popisován na 

předchozí straně. 

 

Přehled silnic dle pořadí důležitosti v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje je 

obsažen, stejně jako jmenovité seznamy silnic a podrobné popisy údržbových tras a 

příslušných technologií, v plánech zimní údržby a v jejich mapových přílohách středisek 

SSMSK a OK,a.s. [10] 
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7 Krizové situace v zimním období na Frýdecko-Místecku 

Okres Frýdek-Místek leží z velké části na úpatí Beskyd, a proto není zejména v zimním 

období o krizové situace v podobě neprůjezdnosti vozovek nouze. Těmto situacím jsou často 

přisuzovány (mnohdy neoprávněně) dopravní nehody a mezi řidiči i v médiích jsou silničáři 

označovaní jako ti, co „jsou připraveni na sníh pouze v létě“. Pro představu uvádím některé 

statistiky dopravních nehod na silnicích, jako je např. silnice první třídy č. I/56. Tato velmi 

frekventovaná komunikace prochází našim okresem o délce téměř padesáti kilometrů a vybral 

jsem si úsek od obce Paskov až po obec Frýdlant nad Ostravicí. Ze statistiky nehod za zimní 

období 2008/2009 nahlášených na PČR (škody do 100 tis. Kč. a bez zranění osob policie 

neeviduje) je velmi nepříznivá (viz obr. 10). Z grafu vyplývá, že je stále velký podíl 

dopravních nehod za nepříznivých klimatických podmínek.  
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obr. 10 - Statistika nehod na I/56 [13] 

Druhá komunikace, pro kterou jsem statistiku zpracoval je silnice druhé třídy č.II/473. 

Tato velmi frekventovaná komunikace prochází našim okresem o délce cca osmnáct 

kilometrů od Místku po Šenov a je to hlavní spojnice mezi Frýdkem a Havířovem. Statistika 
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za zimní období 2008 - 2009 je pouze z katastru Frýdku-Místku a jedná se asi o 4,5 

kilometrový úsek. 
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obr. 11 - Statistika nehod na 2/473 [13] 
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8 Vybraný úsek kalamitních situací na silnicích 

Moravskoslezského kraje 

V rámci našeho kraje jsem si vybral pro možné zmírnění kalamitních situací pro vlastní 

návrhy řešení silnici č.I/56 v úseku od města Frýdek-Místek po obec Bílá. 

Silnice I/56 je značně frekventovaná komunikace s velkou hustotou nákladní dopravy 

směřující na Slovensko. Poloha úseku který jsem vybral, je v nadmořské výšce přibližně 300 

až 600 m n.m. 

 
obr. 12 - Úsek estakády Šance 

V zimním období je na této komunikaci velmi často nenadálý příval sněhu. Za minulé 

zimní období bylo zaznamenáno 17 dní, kdy napadlo za 12 hodin více než 10 cm nového 

sněhu. Tato komunikace se díky zdroji pitné vody (vodní nádrž Šance) nesmí udržovat 

chemicky, ale pouze drceným lomovým kamenem. V okamžiku, kdy je na vozovce  vrstva 

sněhu, se na této trase potýkáme s uvízlými kamiony, zejména v úseku zvaném jako 

„estakády nad přehradou Šance“ (viz obr. 12). V těchto místech nelze vozidlo otočit díky 

profilu vozovky (viz obr. 13).  
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 obr. 13 - Graf stoupání na úseku estakády Šance 

Velmi často se stává, že sypače, které jezdí paralelně jak z pobočky ve Frýdlantu, tak 

z pobočky na Bílé, nemohou projet přes uvízlé nákladní vozy. Tento úsek je dlouhý 18 

kilometrů a při jízdě se spuštěným pluhem trvá jedna jízda sypače v jednom směru dle mého 

měření v průměru 30 minut za předpokladu, že je trasa průjezdná (viz obr. 14). Nejkritičtější 

úsek této cesty je již zmiňovaná estakáda Šance. V následující části své práce bych rád 

představil možná řešení v oblasti bezpečnosti provozu na výše zmiňované trase silnice I/56 

v zimním období. Jedná se o tři navržená zlepšení. První navrhované řešení se týká 

vybudování odstavné plochy, druhé řešení se zabývá instalací proměnných informačních 

tabulí, závěrečné řešení  na této komunikaci se týká kamerových měřících zařízení. Tyto mé 

varianty řešení detailně představuji v následujících částech této kapitoly.  
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obr. 14 - Mapka trasy sypače 
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8.1 Vybudování odstavného parkoviště 

Jedním z možných řešení těchto svízelných situací by bylo dle mého názoru vybudování 

odstavného parkoviště v úseku stávajícího odpočívadla v katastru obce  Baška - Hodoňovice 

(viz obr. 15), toto místo jsem si vybral proto, že se nachází ještě v relativně nízké nadmořské 

výšce, je mimo zastavěné území a v místě je stávající odpočívadlo (viz obr. 16 - Možné místo 

vybudování parkoviště). 

  
obr. 15 – Mapa umístění odstavné plochy 

Tento prostor se nachází ještě asi osm kilometrů od ochranného pásma vodní nádrže 

Šance. Vybudování plochy by nebylo tak technicky náročné a tato plocha by měla celoroční 

využití jako odstavné parkoviště. Na toto odstavné parkoviště by byla nákladní vozidla 

odkláněná hlídkou policie. Při využívání této možnosti by byl značně usnadněn provoz 

sypačů zimní údržby. Tyto sypače jen v tomto zimním období uvízly na kritickém území 

estakády v sedmi případech. Úsek komunikace je v těchto místech velmi úzký a vozidla zimní 

údržby nemohla touto komunikací projet.   
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tab. 1 – Předběžná kalkulace pořizovacích nákladů [15] 
Název činnosti m2 Kč/TJ Celkem Kč 
Plošná úprava terénu  
srovnání terénu na projektované výšky 5 200 23,00 119 600
Úprava pláně zhutnění na požadovanou únosnost 45 MPa 5 200 18,50 96 200
Podklad ze štěrkodrti tl.220 mm po zhutnění 5 200 137,00 712 400
Kamenivo zpevněné cementem  5 110 246,00 1 257 060
Postřik živičný - spojovací emulze 5 110 18,00 91 980
Asfaltobeton podkladní 5 060 361,00 1 826 660
Postřik živičný - spojovací emulze 5 060 13,50 68 310
Asfaltový beton ložní  5 030 317,00 1 594 510
Postřik živičný - spojovací emulze 5 030 13,50 67 905
Asfaltobeton obrusný  5 000 233,00 1 165 000
Cena bez DPH celkem     6 999 625
 

 
obr. 16 - Možné místo vybudování parkoviště [zdroj autor] 

Podklady k cenám pro tuto variantu jsem čerpal ze sborníku cen stavebních prací. Náklady na 

tuto variantu by byly přibližně 7 000 000,-Kč (viz tab. 1). 
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8.2 Instalace proměnných informačních tabulí (PIT) 

Jednou z dalších možností jak zmírnit kalamitní situaci na silnici je včasná informace 

řidičům o stavu krizového úseku vozovky pomocí proměnných informačních tabulí. 

 
obr. 17 – Mapa umístění PIT 

Proměnné informační tabule jsou určeny pro předávání dopravních informací s cílem 

umožnit řidičům pohodlné a včasné rozhodnutí na základě prezentovaných informací o 

jednotlivých stavech na pozemních komunikacích. Hlavní informace jsou zaměřeny na 

dopravní uzávěry, kongesce, náledí a doporučení objízdných tras. Informace pro řidiče jsou 

automaticky rozesílány na PIT (proměnlivé informační tabule) podle aktuální dopravní 

situace v oblasti (uzavírky, hustota dopravy). 

PIT 

PIT 

PIT
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obr. 18 – Proměnná informační tabule [14] 

Tyto tabule bych umístil na tři nejfrekventovanější místa v katastru obce Frýdek-Místek 

(viz obr. 17). Tato místa jsou vždy před významnými křižovatkami, a to z toho důvodu, aby 

mohli řidiči plynule pokračovat po objízdných trasách. Jedním ze strategických míst pro 

umístění jsem vybral místo pro PIT  před okružní křižovatkou a mimoúrovňovým křížením ze 

silnicí I/48. Řidiči přijíždějící ze směru od Ostravy by byli s předstihem informováni o 

problémech se sjízdností v horském úseku trasy na bývalý hraniční přechod Bílá/Bumbálka. 

Další stěžejní místo pro instalaci tabule jsem vybral na silnici I/48 před mimoúrovňovým 

křížením se silnicí I/56. Tabule by upozorňovala na problémy se sjízdností řidiče, kteří 

pojedou od směru Nový Jičín. Poslední tabuli bych umístil tak, aby odkláněla nákladní 

dopravu směřující na Slovensko ze silnice I/56 na silnici první třídy I/48 směr Mosty u 

Jablunkova nebo silnici druhé třídy II/477 (viz obr. 17 komunikace podbarvená 

oranžovočerným podbarvením) a dále na silnici první třídy I/48. Tyto tři tabule by byly pro 

informovanost dostačující. Ostatní komunikace, které se na silnici I/56 napojují, velká 

nákladní vozidla vzhledem ke své hmotnosti nepoužívají.  

tab. 2 – Předběžná kalkulace pořizovacích nákladů [14] 
název činnosti ks Kč/ TJ celkem Kč 
Proměnlivá informační tabule 
vč.instalace a inž.sítí 3 7 000 000 21 000 000
údržba a provoz za jeden rok 3 300 000 900 000/rok
Cena bez DPH celkem     21 900 000
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Finanční náročnost této varianty jsem zjistil u dodavatele těchto zařízení pro dálnici D1. 

Pořizovací náklady těchto tabulí se pohybují cca od 7 000 000,- Kč a dále je nutno počítat 

s náklady na jejich provoz a údržbu v přibližné výši 300 tis. Kč ročně. Celkové náklady na 

instalaci a provoz třech informačních tabulí v prvním roce činí 21 900 000,-Kč a následně 

900 000 Kč/rok (viz tab. 2).  

8.3 Instalace měřících a kamerových systémů  

Třetí varianta, kterou navrhuji s možností předcházení a zmírnění kalamitních situací na 

této komunikaci, je instalace měřících a kamerových systémů.  

 
obr. 19 – Měřící a kamerový systém [12] 

Z možných míst jsem si vybral tyto tři místa na silnici I/56. Jedná se o katastry obcí 

Ostravice, Staré Hamry a Bílá (viz obr. 21). 

Umístění těchto třech měřících stanic jsem vybral s ohledem na geografický profil trasy. 

První stanici navrhuji umístit ještě před samotnou estakádou vodní nádrže a druhou měřící 

stanici bych umístil na konci estakády, protože v tomto úseku je častým jevem námraza 

způsobena vlivem srážení vodních par z této rozsáhlé vodní plochy. Třetí měřící stanici bych 

umístil ke křížení silnic I/56 a II/484. Počet měřících stanic a místo jsem zvolil i s ohledem na 

rozdílnost klimatických podmínek na problémových úsecích silnice. Při menším počtu 

měřících stanic by informace o stavu komunikace nebyly dostatečné. 

snímač teploty 

kamera 

snímač  

směru větru anemometr 

vyhodnocovací  

jednotka  

a akumulátor 
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tab. 3 – Předběžná kalkulace pořizovacích nákladů [12] 
název činnosti ks Kč/TJ celkem Kč
Měřící stanice vč. kamery  3 1 900 000 5 700 000
Instalace  3 600 000 1 800 000
Cena bez DPH celkem     7 500 000

 

 Na těchto běžně používaných stanicích lze on-line sledovat stav počasí, teplotu povrchu 

vozovky, rosný bod, teplotu okolí, hustotu provozu atd. Naměřené hodnoty se ukládají do 

paměti a jejich průběh lze zobrazit pomocí grafů (viz. obr. 20). Cena jedné stanice je dle 

dodavatele pro dálnici D1 cca 2,5 mil. Kč. Celkové pořizovací náklady pak činí 7,5 mil. Kč 

(viz tab. 3). 

 
obr. 20 – Graf hodnot měřící stanice 

V případě zjištění problémů v dopravě by mohly být zejména nákladní automobily, 

které nejsou schopny tento úsek za ztížených klimatických podmínek absolvovat, 

odstavovány za pomocí policie přímo na komunikaci I/56. Odstavování vozidel by probíhalo 

v pravém jízdním pruhu této komunikace, kde je možnost odstavení minimálně v osmi 

kilometrech délky silnice na nezbytně nutnou dobu, za kterou mohou sypače kritický úsek 

kaskády ošetřit. Standardní čas na odklizení sněhu nepřesahuje 1 hodinu, jestliže nepříznivé 

podmínky ustanou. Jinak je doba odklízení závislá na vývoji nepříznivých podmínek. Zdržení 

v kolonách v prvním příkrém stoupání pod přehradou, díky zablokování kamiony, bývá často 

několikahodinové. Při vyprošťování kamionů zde zasahuje, jak těžká technika soukromých 
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firem, tak i těžká technika složek integrovaného záchranného systému. Jen v zimním období 

2009/2010 bylo na tomto úseku 17 dopravních nehod nákladních vozidel šetřených PČR. 

 
obr. 21 – Mapa umístění MKS 
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9 Vyhodnocení návrhů  

V předešlém bodě této práce jsem nabídl některá řešení na velmi frekventované a 

v zimě náročně udržované trase Ostravice – Bílá. Dle mého názoru by všechny tyto varianty 

mohly mít v praxi uplatnění.  

Varianta zmiňovaná v bodě 8.1 s vybudováním odstavného parkoviště je ze všech 

variant nejlevnější, stála by cca 7 mil. Kč. Dala by se jako odstavná plocha používat celoročně 

např. jako plocha pro plnění povinných bezpečnostních přestávek řidičů. Na protilehlé straně 

vozovky je i motorest, kde se řidiči mohou občerstvit. Vybudování této varianty by bylo 

časově nejnáročnější. 

Nejdražší variantou, která je popisována v bodě 8.2 by byla varianta s proměnlivými 

informačními tabulemi tzv.“inteligentních značek“. Částka, za kterou se u nás pořizují tyto 

tabule, je velmi vysoká a souhrnem by přesahovala jen za instalaci 21 mil.Kč. Tyto tabule by 

se daly ovládat na dálku z dispečinku dopravního inspektorátu ve Frýdku-Místku. Zmiňované 

tabule by mohly být samozřejmě používány k řízení provozu, nebo předáváním informací 

řidičům nejen v zimním období. Největší výhodou této varianty je právě její nízká technická 

náročnost provedení a minimální zásah do krajiny. Další výhodou je včasná a přesná 

informovanost řidičů, kteří se tak mohou vyhnout kritickému místu. 

Varianta s nainstalováním kamer, kterou popisuji v bodě 8.3 by stála asi 7,5 mil. korun, 

tyto kamery by bylo možno sledovat mimo jiné i na našem dispečinku zimní údržby a již 

s předstihem by mohly být na trasu stahovány další sypače z jiných, méně frekventovaných 

úseků. Při využití této varianty by vznikaly i finanční úspory v rámci zimní údržby, jejich 

vyčíslení není jednoduché vzhledem k rozdílné intenzitě srážek v jednotlivých letech. Výjezd 

sypače, který jede jen na kontrolní jízdu úseku se účtuje sazbou 65 Kč/Km.  Je s podivem, že 

na úseku této komunikace, který prochází okresem Frýdek-Místek není ani jedna kamera 

sledující provoz, ani čidla, která jsou schopna zaznamenávat relativní vlhkost, teplotu 

vozovky, sílu větru a teplotu vzduchu. Tyto stanice rovněž varují dispečery v případě náledí, 

nebo ledovky. Tato varianta má využití zejména v zimním období. Výhodou je, že informuje 

pracovníky údržby silnic o aktuálním stavu vozovky, kteří mohou včas reagovat a tím 

předcházet krizovým situacím. 

Dle mého názoru by bylo nejlepší zrealizovat všechny varianty popsané v bodech 8.1-

8.3. Její finanční náročnost by si na tomto asi pětadvacetikilometrového úseku vyžádala přes 

56 mil. Kč. Každá z variant neřeší zcela všechny situace a všechny varianty se mohou 
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navzájem doplňovat. První varianta řeší odstavení nákladní dopravy v případě, že již došlo ke 

krizové situaci. Druhá varianta řeší informovanost a třetí varianta pomáhá předcházet krizové 

situace. Kombinace všech tří variant by zlepšila bezpečnost dopravy a zmírňovala by i 

následky ekologických škod. 

Další zcela odlišné řešení by bylo možné hledat v rozšíření stávající komunikace nebo 

výstavbou nové komunikace vedené mimo ochranné pásmo vodní nádrže Šance, která by 

měla menší převýšení. Toto je však pouze úvaha a je mimo rozsah této práce. 
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10 Závěr 

V úvodu práce jsou popsány komunikační trasy z historického hlediska. V dalších 

kapitole jsem se snažil představit polohu našeho kraje a jeho silniční síť. Následuje pasáž 

zaměřená na komunikace obecně a na legislativu a je zde popsána legislativa pro řešení 

krizových stavů na komunikacích. V práci jsem použil také některé své fotografie z oprav 

poškozených komunikací v obci Žilina na Novojičínsku, polomů v obci Morávka a fotografie 

ze zasněžené obce Bíla z února tohoto roku. Podkapitoly bodu osm mají za cíl nastínit řešení 

problémů ze sjízdností v úseku Frýdlant – Bílá, s tímto úsekem je spojeno spousta úskalí. 

V zimní údržbě se pohybuji od roku 1993, a mohu zodpovědně říct, že tento úsek je zcela 

určitě nejobtížnější úsek pro provádění zimní údržby v okrese Frýdek-Místek. V současné 

době pracuji na hlavním dispečinku střediska Frýdek-Místek jako vedoucí cestmistrovství. 

Cílem bakalářské práce bylo popsat důležité silnice v Moravskoslezském kraji, jejich 

rizika a úskalí, práce se snaží také přiblížit zimní údržbu v okrese Frýdek-Místek. Výsledkem 

této práce jsou zpracovány a popsány tři možnosti zlepšení informovanosti o aktuálních 

stavech na zmiňovaném úseku, který je detailně popsán v bodě osm.  

Přínos této práce je v jasném definování problémů na vybraném úseku silnice I/56 mezi 

obcemi Ostravice a Bílá a návrhu řešení krizových situací na této komunikaci, které by mohly 

být podkladem ke zhotovení předběžných projektů a kalkulací. Práce také definuje 

ekonomické, ekologické a bezpečnostní přínosy v případě realizace řešení. 

V současné době na tomto úseku scházejí jakékoliv kamerové a meteorologické 

systémy. V popisovaném úseku není ani žádná odstavná plocha pro nákladní automobily. Na 

této trase rovněž není ani možnost se od obce Ostravice s nákladními vozidly otočit. Značná 

část řidičů těchto nákladních vozidel pokračuje v jízdě i v době, kdy je tento úsek obtížně 

sjízdný i pro osobní vozidla. Včasné varování nebo odklon dopravy, jak je popisován v bodě 

8.2 by zamezil kolizním situacím, kterých jen za období zimní údržby 2009/10 vzniklo 

celkem 21. Komunikace byla v sedmi případech uzavřena déle než jednu hodinu. V tomto 

úseku nepomohla vyřešit stav ani před zimní sezónou instalovaná dopravní značka „zimní 

výbava“. Kdyby již v této době byly nainstalovány proměnlivé informační tabule, jejichž 

funkčnost a umístění detailně popisuji v bodě 8.2, k těmto kolizím a uzavírkám by 

nedocházelo. Náklady na vyproštění, popř. i přeložení nákladu, nebo odtažení se pohybují 

v rozmezí 10 až 40 tisíc Kč v návaznosti na hmotnost vozidel, míru poškození atd. Speciální 
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vyprošťovací technika integrovaného záchranného systému vyprošťující nedbalého či 

neinformovaného řidiče v této odlehlé části okresu nemůže být nasazená na jiném místě. 

Bakalářská práce je rozčleněna do desíti kapitol. Kapitoly 1 až 7 jsou zaměřeny na 

silniční síť Moravskoslezského kraje, kde popisuji historii, legislativu spjatou s údržbou 

komunikací, krizové situace na této silniční síti. Kapitoly osm až deset popisují a vyhodnocují 

řešení na vybrané komunikaci I/56. 
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Příloha č.1 – Zásady organizačního zabezpečení ZÚ 
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Příloha č.2 – Pokyn k organizaci zpravodajské služby 
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Příloha č.3 - SEZNAM NEUDRŽOVANÝCH ÚSEKŮ ZÚ 08/09 

Okres Bruntál  
Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km) 

II/440 14,124 -15,031 Dětřichov n.B.,křiž. 45 - hranice Olomouckého kraje 0,907 

II/450 12,360 -15,910 křiž.4526 nad Suchou Rudnou – rozcestí Hvězda 3,280 

III/44429 12,256 -14,628 hranice Olomouckého kraje – křiž. 45 u Dětřichova n.B. 2,372 

III/45213 14,808 -17,351 Křišťanovice,křiž. 45217-křiž. 46 u Rejchartic 2,543 

III/45215 9,379 – 12,282 hranice Olomouckého kraje – Roudno,zač.zástavby 2,903 

III/45215 14,332 -19,204 Roudno (KZ) – Bílčice, křiž.  4,872 

III/45216 0,044 - 2,151 Lomnice(KZ) – hranice Olomouckého kraje 2,107 

III/45216 5,161 – 8,092 hranice Olomouckého kraje – Křišťanovice, křižovatka 45213 2,931 

II/453 21,057 -22,271 hranice Olomouckého kraje-Heřmanovice (ZZ) 1,214 

II/457 66,809 -71,056 Vysoká, křiž. 45715-Sádek, křiž. 45717 a 15726 4,247 

III/45713 1,808 -7,054 Petrovice (KZ) – křižovatka 445 nad Heřmanovicemi 5,246 

III/45725 0,000 – 1,694 Slezské Rudoltice, křiž. 45720 – křiž. 45814 před st. hranice 1,694 

III/45814 5,075 -13,478 Piskořov (KZ) – Hrozová, křiž. 45720 8,403 

III/45814 13,974 – 16,700 Hrozová (KZ) – Ostrá Hora, křiž. 45819 2,726 

III/45816 0,752 – 1,552 Rusín, křiž. 45817 – Rusín, křiž. 45817 a 45818 0,800 
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Silnice Staničení od – do  Popis úseku  Délka (km) 

II/460 0,000 – 2,881 křižovatka 57 u Úvalna – hranice okresu Opava 2,881 

III/4521 0,000 – 5,249 křižovatka 452 u Jelení – Staré Purkartice (ZZ) 5,249 

III/4588 9,274 – 12,589 Krasov (KZ) – Široká Niva, křiž. 4584 3,315 

III/45811 1,900 – 2,457 Burkvíz (KZ) – zaústění do lesa 0,557 

III/4592 0,000 - 0,780 křiž. 459 nad Guntramovicemi – Guntramovice (ZZ) 0,780 

III/4596 0,642 – 1,400 Lichnov (KZ) – hranice okr. Opava 0,758 

II/440 9,565 – 10,075 Rýžoviště křiž. 4453 – hranice Olomouckého kraje 0,510 

II/440 11,527 – 13,264 hranice Olomouckého kraje – Dětřichov n.B., žel. Stanice 1,737 

II/445 17,177 – 18,234 hranice Olomouckého kraje – Kněžpole, křiž.  4454 1,057 

II/445 28,235 – 33,615 Rýmařov (KZ) – Dolní Moravice (ZZ) 5,380 

II/450 16,914 – 23,310 Karlova Studánka.křiž. 445 – Vidly, křiž. 451 6,396 

III/37010 13,182 – 17,057 hranice Olomouckého kraje – Nové Pole (ZZ) 3,875 

III/37014 0,372 – 1,109 hranice Olomouckého kraje – Mirotínek, točna 0,737 

III/44513 0,500 – 1,366 Lesní Mlýn, za mostem ev.č. 44513-4 – Horní Václavov (ZZ) 0,866 

Celkem okres Bruntál v km 80,343 
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Okres Karviná 
Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km) 

III/4689 7,891 – 8,091 Petrovice - Prstná – točna  -konec úseku 0,200 

Celkem okres Karviná v km 0,200 

 

Okres Nový Jičín 
Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km) 

II/464 16,360 – 17,930 hranice okr. Opava – 465 Výškovice 1,570 

III/0481 3,728 – 6,103 hranice okr. PR – Hrabětice 2,375 

III/04737 3,750 – 7,683 Pohoř – Kletná 3,933 

III/0488 0,000 – 2,454 04816 Starojická Lhota – 0489 Hůrka 2,454 

III/4417 4,331 – 11,077 hranice okr. PR – Dobešov – Odry 6,746 

III/4418 0,000 – 4,400 4417 Odry – Veselí 4,400 

III/4418 7,260 – 8,763 47 - 04732 Hynčice 1,503 

III/4623 9,270 – 12,650 44212 Heřmanice – 46213 Vítovka 3,380 

III/46213 0,000 – 3,475 46211 Vlkovice – 4623 Vítovka 3,475 

III/4631 1,405 – 5,290 Děrné – 4639 Nové Dvory 3,885 

III/4836 0,000 – 2,135 Frenštát p. R. spojka 2,135 

Celkem okres Nový Jičín km  35,856 
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Okres Opava  
 

Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km) 

II/460 2,881 – 5,201 Úvalno – Brumovice 2,320 

II/464 14,211 – 16,325 Hlubočec – Výškovice 2,114 

II/467 15,396 – 16,808 Třebom – st. hranice 1,412 

II/469 15,690 – 18,096 Hať – st. hranice 2,406 

III/04614 0,000 – 1,673 Sudice – st.hranice 1,673 

III/0577 0,000 – 1,830 Holasovice - st. hranice 1,830 

III/0578 0,746 – 0,920 Vávrovice – st. hranice 0,174 

III/05712 0,934 – 1,139 Držkovice – st. hranice 0,205 

III/01129 0,938 – 3,392 Kateřinky – st. hranice 2,454 

III/01131 0,000 – 0,343 I/11 – Kamenec 0,343 

III/4413 2,895 – 4,438 Podlesí – průtah 1,543 

III/4423 0,000 – 2,709 Kerhartice – N. Lublice 2,709 

III/4424 0,000 – 4,329 Kerhartice – Harta – I/46 4,329 

III/4427 1,634 – 3,652 Čermná – N. Oldřůvky 2,018 

III/44327 9,032 – 13,594 N. Lublice – Mladecko 4,562 

III/44328 0,000 – 2,416 St. Lublice – Kerhartice 2,416 

III/44339 0,000 – 2,078 D. Životice – Mikolajice 2,078 



 57

Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km) 

III/45923 0,000 – 0,051 I/46 – Leskovec 0,051 

III/4596 1,400 – 4,274 Lichnov – Úblo 2,874 

III/4601 4,600 – 9,452 Sosnová – Brumovice 4,852 

III/4607 0,000 – 2,780 V. Heraltice – Sádek 2,780 

III/46011 0,000 – 0,442  I/46 – Slavkov 0,442 

III/4628 0,500 – 1,617 Prostřední Dvůr – Veselka 1,117 

III/46214 0,000 – 1,828 Jančí – spojovací 1,828 

III/4646 0,000 – 3,890 P. Polom – Podvihov 3,890 

III/4667 0,000 – 2,127 Hrabyně – Smolkov 2,127 

III/46613 0,000 – 2,400 V. Polom – Plesná 2,400 

III/4678 3,500 – 4,435 Jilešovice – Dobroslavice 0,935 

III/46820 1,559 – 3,705 Bělá – Závada 2,146 

III/46822 0,000 – 0,337 Chuchelná – st. hranice 0,337 

III/46826 0,000 – 1,869 Třebom – st. hranice 1,869 

Celkem okres Opava  62,234 

CELKEM NEUDRŽOVANÝCH ÚSEKŮ V REGIONU  v km 178,633 
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Příloha č.4 - SEZNAM NEUDRŽOVANÝCH ÚSEKŮ ZÚ 09/10 

Okres Bruntál  
Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km) 

II/440 14,124 -15,031 Dětřichov n.B.,křiž. 45 - hranice Olomouckého kraje 0,907 

II/450 12,360 -15,910 křiž.4526 nad Suchou Rudnou – rozcestí Hvězda 3,280 

III/44429 12,256 -14,628 hranice Olomouckého kraje – křiž. 45 u Dětřichova n.B. 2,372 

III/45213 14,808 -17,351 Křišťanovice,křiž. 45217-křiž. 46 u Rejchartic 2,543 

III/45215 9,379 – 12,282 hranice Olomouckého kraje – Roudno,zač.zástavby 2,903 

III/45215 14,332 -19,204 Roudno (KZ) – Bílčice, křiž. 452 4,872 

III/45216 0,044 - 2,151 Lomnice(KZ) – hranice Olomouckého kraje 2,107 

III/45216 5,161 – 8,092 hranice Olomouckého kraje – Křišťanovice, křižovatka 45213 2,931 

II/453 21,057 -22,271 hranice Olomouckého kraje-Heřmanovice (ZZ) 1,214 

II/457 66,809 -71,056 Vysoká, křiž. 45715-Sádek, křiž. 45717 a 15726 4,247 

III/45713 1,808 -7,054  Petrovice (KZ) – křižovatka 445 nad Heřmanovicemi 5,246 

III/45725 0,000 – 1,694 Slezské Rudoltice, křiž. 45720 – křiž. 45814 před st. hranice 1,694 

III/45814 5,075 -13,478 Piskořov (KZ) – Hrozová, křiž. 45720 8,403 

III/45814 13,974 – 16,700 Hrozová (KZ) – Ostrá Hora, křiž. 45819 2,726 

III/45816 0,752 – 1,552 Rusín, křiž. 45817 – Rusín, křiž. 45817 a 45818 0,800 
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Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km) 

II/460 0,000 – 2,881 křižovatka 57 u Úvalna – hranice okresu Opava 2,881 

III/4521 0,000 – 5,249 křižovatka 452 u Jelení – Staré Purkartice (ZZ) 5,249 

III/4588 9,274 – 12,589 Krasov (KZ) – Široká Niva, křiž. 4584 3,315 

III/45811 1,900 – 2,457 Burkvíz (KZ) – zaústění do lesa 0,557 

III/4592 0,000 - 0,780 křiž. 459 nad Guntramovicemi – Guntramovice (ZZ) 0,780 

III/4596 0,642 – 1,400 Lichnov (KZ) – hranice okr. Opava 0,758 

II/440 9,565 – 10,075 Rýžoviště křiž. 4453 – hranice Olomouckého kraje 0,510 

II/440 11,527 – 13,264 hranice Olomouckého kraje – Dětřichov n.B., žel. Stanice 1,737 

II/445 17,177 – 18,234 hranice Olomouckého kraje – Kněžpole, křiž. 4454 1,057 

II/445 28,235 – 33,615 Rýmařov (KZ) – Dolní Moravice (ZZ) 5,380 

II/450 16,914 – 23,310 Karlova Studánka.křiž. 445 – Vidly, křiž. 451 6,396 

III/37010 13,182 – 17,057 hranice Olomouckého kraje – Nové Pole (ZZ) 3,875 

III/37014 0,372 – 1,109 hranice Olomouckého kraje – Mirotínek, točna 0,737 

III/44513 0,500 – 1,366 Lesní Mlýn, za mostem ev.č. 44513-4 – Horní Václavov (ZZ) 0,866 

Celkem okres Bruntál v km 80,3 
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Okres Nový Jičín 
Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km) 

II/464 16,360 – 17,930 hranice okr. Opava – 465 Výškovice 1,570 

III/0481 3,728 – 6,103 hranice okr. PR – Hrabětice 2,375 

III/04737 3,750 – 7,683 Pohoř – Kletná 3,933 

III/0488 0,000 – 2,454 04816 Starojická Lhota – 0489 Hůrka 2,454 

III/4417 4,331 – 11,077 hranice okr. PR – Dobešov – Odry 6,746 

III/4418 0,000 – 4,400 4417 Odry – Veselí 4,400 

III/4418 7,260 – 8,763 47 - 04732 Hynčice 1,503 

III/4623 9,270 – 12,650 44212 Heřmanice – 46213 Vítovka 3,380 

III/46213  0,000 – 3,475 46211 Vlkovice – 4623 Vítovka 3,47 

III/4631 1,405 – 5,290 Děrné – 4639 Nové Dvory 3,885 

III/4836 0,000 – 2,135 Frenštát p. R. spojka 2,135 

Celkem okres Nový Jičín km  35,856 
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Okres Opava  
Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km) 

II/460 2,881 – 5,201 Úvalno – Brumovice 2,320 

II/464 14,211 – 16,337 Hlubočec – Výškovice 2,126 

II/467 15,396 – 16,808 Třebom – st. hranice 1,412 

III/04614 0,000 – 1,673 Sudice – st.hranice 1,673 

III/0577 0,000 – 1,830 Holasovice - st. hranice 1,830 

III/01131 0,000 – 0,343 I/11 – Kamenec 0,343 

III/4413 2,895 – 4,438 Podlesí – průtah 1,543 

III/4423 0,000 – 2,709 Kerhartice – N. Lublice 2,709 

III/4424 0,000 – 4,329 Kerhartice – Harta – I/46 4,329 

III/4427 1,634 – 3,652 Čermná – N. Oldřůvky 2,018 

III/44327 9,032 – 13,594 N. Lublice – Mladecko 4,562 

III/44328 0,000 – 2,416 St. Lublice – Kerhartice 2,416 

III/44339 0,000 – 2,078 D. Životice – Mikolajice 2,078 

III/45923 0,000 – 0,051 I/46 – Leskovec 0,051 

III/4596 1,400 – 4,274 Lichnov – Úblo 2,874 

III/4601 4,600 – 9,452 Sosnová – Brumovice 4,852 

III/4607 0,000 – 2,780 V. Heraltice – Sádek 2,780 

III/46011 0,000 – 0,442 I/46 – Slavkov 0,442 
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Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km) 

III/46214 0,000 – 1,828 Jančí – spojovací 1,828 

III/4646 0,000 – 3,890 P. Polom – Podvihov 3,890 

III/4667 0,000 – 2,127 Hrabyně – Smolkov 2,127 

III/46613 0,000 – 2,400 V. Polom – Plesná 2,400 

III/4678 3,500 – 4,435 Jilešovice – Dobroslavice 0,935 

III/46820 1,559 – 3,705 Bělá – Závada 2,146 

III/46826 0,000 – 1,869 Třebom – st. hranice 1,869 

Celkem okres Opava km 55,553 

CELKEM NEUDRŽOVANÝCH ÚSEKŮ V REGIONU  v km 171,752 

 

 




