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Anotace 

 

ŠURAN, Marek. Dopady destrukce železničního viaduktu na dopravu v regionu. Ostrava, 

2013. 54 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FBI. 

Diplomová práce se zabývá vlivem nesjízdnosti významného dopravního prvku na 

dopravu v regionu se zaměřením na činnost záchranného systému. V práci jsou popsány 

jednotlivé pojmy z oblasti dopravy a dopravní infrastruktury a také popis jednotlivých složek 

integrovaného záchranného systémů včetně jejich závislosti na dopravě. Dále je práce tvořena 

případovou studií, která se zabývá destrukcí konkrétního železničního viaduktu nedaleko 

Hlučína, pod kterým vede silnice 1. třídy č. I/56. V rámci analýzy je zjišťováno jak 

dlouhodobá nesjízdnost části silnice č. I/56 ovlivní činnost základních složek integrovaného 

záchranného systému ve správním obvodu ORP Hlučín a ORP Kravaře. 
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The thesis examines influence of important traffic element impassability on the 

transport in a region focusing on the rescue system activities. The thesis describes the 

individual terms regarding the field of transport and transport infrastructure, as well as it 
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dependence on a transport. The thesis is furthermore composed of a case study that deals with 

the destruction of concrete railway viaduct near Hlučín under which the passes first class road 
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operation of the basic components of the integrated rescue system in the administrative 
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1. Úvod 

 
Doprava je jedním z nejdůležitějších prvků dnešní společnosti. Hlavním úkolem 

dopravy je přemístění osob, zboží a informací. Doprava jako taková je těsně spjata s územím, 

ve kterém zajišťuje spojení mezi jednotlivými sídelními útvary či prvky (obce, města, školy, 

zdroje pracovních příležitostí aj.). K tomu, aby mohlo být přemístění uskutečňováno, je 

potřebná existence základních složek dopravy, kterými jsou dopravní prostředky (např. 

automobily), dopravní cesty (např. silnice, železniční trať) a dopravní zařízení (např. čerpací 

stanice). [1] 

Doprava hraje významnou roli také při zdolávání mimořádných událostí. V ČR jsou 

ke zdolávání mimořádných událostí využívány základní složky IZS, konkrétně jednotky PO, 

Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Jednou z povinností těchto složek je provádění 

neodkladného zásahu v místě mimořádné události. Je zřejmé, že tato povinnost s dopravou 

úzce souvisí, neboť právě různé faktory při přepravě (např. sjízdnost silnic) mají zásadní vliv 

na dojezdové časy a včasný zásah jednotlivých složek. 

Cílem této diplomové práce je zjištění dopadů destrukce konkrétního železničního 

viaduktu na dopravu v regionu se zaměřením na činnost základních složek IZS. 

Práce je rozdělena na dvě části - teoretický základ a případovou studii. V teoretickém 

základu jsou obecně vymezeny jednotlivé pojmy z oblasti dopravy a dopravní infrastruktury a 

dále je v ní obsažen obecný popis jednotlivých složek IZS a jejich závislosti na dopravě.  

Případová studie se zabývá destrukcí železničního viaduktu nedaleko Hlučína, pod 

kterým vede silnice 1. třídy č. I/56. Vlivem této události dojde k dlouhodobé nesjízdnosti jak 

silnice č. I/56, tak železniční trati č. 317, která vede přes viadukt. V rámci analýzy bude 

zjišťováno jak dlouhodobá nesjízdnost části silnice č. I/56 ovlivní činnost základních složek 

IZS ve správním obvodu ORP Hlučín a ORP Kravaře. Bude zkoumáno, v jaké míře destrukce 

prodlouží dojezdové vzdálenosti resp. dojezdové časy základních složek IZS do obcí 

nacházejících se ve správním obvodu ORP Hlučín a ORP Kravaře. Hloubka analýzy se odvíjí 

od podrobnosti dostupných veřejných statistických údajů jednotlivých složek.  
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2. Rešerše literatury 

 

BRINKE, Josef. Úvod do geografie dopravy. [1] 

Publikace se zabývá základním vymezením dopravy a jejich jednotlivých složek. Její součástí 

jsou kapitoly zabývající se dopravními systémy a jejich historií, vlivem geografických faktorů 

na dopravu, základní analýzou dopravní sítě a v neposlední řadě také stručnou 

charakteristikou jednotlivých odvětví (silniční, železniční doprava aj.). 

 

PASTOR, Otto a Antonín TUZAR. Teorie dopravních systémů. [5] 

Publikace obsahuje komplexní vysvětlení teorie dopravních systémů včetně úloh, které jsou 

v dopravních systémech formulovány. Dále se publikace zabývá dopravními sítěmi, u kterých 

je popisováno jejich navrhování, správné zobrazení a srozumitelný popis vlastností. Její 

součástí jsou také úlohy k výběru nejoptimálnějších sítí a podsítí 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném. [19] 

Zákon popisuje činnost a fungování integrovaného záchranného systému. Stanovuje jeho 

základní a ostatní složky. Upravuje působnost základních a ostatních složek, státních orgánů a 

orgánů územních samosprávních celků. Dále obsahuje úpravu organizace v místě zásahu při 

součinnosti složek integrovaného záchranného systému a práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při mimořádných událostech. 

 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. [21] 

Ve vyhlášce je upraveno rozmístění jednotek požární ochrany na území ČR v rámci plošného 

pokrytí území. Dále je v ní popsána vnitřní organizace, vybavení a samotná činnost jednotek 

požární ochrany. V neposlední řadě také obsahuje zásady velení hasičů při zásahu včetně práv 

a povinností velitele zásahu. 
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3. Doprava 

 

Doprava byla a je součástí každého lidského společenství a ovlivňuje jeho činnost 

v mnoha směrech. Člověk měl již od prvopočátku potřebu se neustále někam přemisťovat. Ať 

už to bylo za potravou či za příznivějšími životními podmínkami (úrodnější půda, blízkost 

vodního zdroje atd.). Z tohoto důvodu můžeme dopravu zařadit mezi nejstarší lidské činnosti. 

Doprava jako taková sehrála důležitou roli při vzniku malých sídelních útvarů a v návaznosti 

na to v rozvoji celých oblastí. Města samotná byla budována na dopravně výhodných místech 

a to zejména na křižovatkách obchodních cest, v blízkosti říčních přechodů a přejezdů, 

nedaleko horských průsmyků, případně u zálivů příhodných pro stavbu přístavů. [4] 

3.1 Doprava a přeprava 

Podle Brinkeho je doprava definována jako: „Záměrné a organizované přemístění 

věcí a osob uskutečňované dopravními prostředky po dopravních cestách“. Z této definice 

jsou patrné tři základní složky dopravy a těmi jsou: 

 
• dopravní prostředky – obecně pohyblivá zařízení, kterými se uskutečňuje přeprava 

jako taková (např. letadla, automobily, vlaky atd.) 

• dopravní cesty – jde o prostor nebo terén, ve kterém je doprava uskutečňována a dle 

obecných pravidel lze konstatovat, že se rozdělují na přírodní (např. vzdušný prostor, 

hladina oceánů) a umělé (např. silnice, železnice) – jak je patrné jejich dělení vychází 

z toho, zda byly vytvořeny za přispění činnosti člověka či nikoliv 

• dopravní zařízení – objekty a technická zařízení sloužící k dopravě (např. nádraží, 

letiště) a na kterých jsou soustředěny dopravní prostředky [1] 

 

Výsledkem dopravy je přeprava, která je definována jako: „Část dopravy, kterou se 

přímo uskutečňuje přemístění osob a věcí“. Doprava a přeprava jsou často zaměňovány, 

případně je jim přisuzován stejný význam. Z výše uvedených definic je však patrné, že se 

jedná o činnosti, které se vzájemně prolínají a jedna (přeprava) je podmnožinou druhé 

(doprava). Rozdíl je lépe patrný z následujícího přiblížení: „Přepravce je osoba nebo 

organizace, pro kterou se uskutečňuje přemístění osob a dopravními prostředky, zatímco 

dopravce je provozovatel dopravy“. [3] 
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3.2 Funkce dopravy 

Z ekonomického hlediska je doprava jednou ze sfér národního hospodářství spolu s 

průmyslem a zemědělstvím. Její činnost (přeprava nákladu a osob) je základním kamenem 

systému územně ekonomických vztahů (vnitrooblastních, mezioblastních a mezinárodních). 

Z hlediska přepravy výrobků a surovin potřebných pro jejich výrobu můžeme dopravu 

považovat jako pokračovatele výrobního procesu. Nebýt dopravy, nemohl by fungovat 

výrobní proces a v neposlední řadě by bez dopravy bylo vyloučeno užití konkrétních výrobků 

(nebylo by možné dopravit je ke koncovým zákazníkům). Přeprava osob je prováděna ve 

dvou rovinách. V prvé řadě je nezbytné zajistit přemístění osob do míst, ve kterém provádí 

pracovní či školní povinnost a po jejím skončení je přemístit zase zpět domů. Dále je 

zajišťována přeprava osob k uspokojení jejich osobních potřeb (nákupy, návštěvy, rekreace 

atd.). [1][5] 

 
Základní funkce dopravy: 

• přeprava surovin a výrobků 

• přeprava osob 

• obsluha území 

• rozvoj území [1][5] 

3.3 Druhy dopravy 

Doprava se dá členit podle velkého množství kritérií. Na obrázku (viz Obrázek 1) jsou 

uvedeny základní druhy dopravy. Nejzákladnější a nejběžněji používané rozdělení dopravy je 

podle dopravní cesty. Ke třem možným dopravním cestám na naší planetě (půda, voda, 

vzduch) jsou přiřazeny jednotlivé dopravní cesty. Specifická je doprava potrubní, do které se 

řadí např. ropovody, plynovody, dopravu vody aj. a ostatní, zahrnující rozvod el. energie a 

poštovní a telekomunikační služby. [1] 

Vzhledem k tomu, že se tato práce zaměřuje na dopravní problematiku týkající se 

území ČR, budou dále rozebrány pouze dopravy, které na našem území převažují. Konkrétně 

silniční a železniční. 
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Podle dopravní cesty

silniční
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ostatní

 
Obrázek 1 – Druhy dopravy, zpracováno s pomocí [5] 
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3.4 Silniční doprava 

Ze všech odvětví dopravy je ta silniční jednou z nejmladších a v současné době i 

nejrozšířenějších. Své místo si vydobyla díky tomu, že jsou osoby a náklad přepravovány 

nezávislými dopravními prostředky s možností volného pohybu. Spolu s hustou silniční sítí 

jsou pro ni tedy charakteristické tyto vlastnosti: operativnost a rychlost. Celosvětově zajišťuje 

přepravu osob a nákladu především na krátké až střední vzdálenosti. Ve vyspělých zemích je 

jednou z částí systému kombinované dopravy, ve kterém navazuje na ostatní druhy dopravy 

(např. železniční vagóny pro automobily při průjezdu Alpami apod.). V rozvojových zemích, 

ve kterých často chybí železnice, tvoří jediný možný způsob dopravy (některé africké a 

asijské země). Vysoká energetická náročnost silniční dopravy a znečišťování životního 

prostředí nutí společnost k vývoji nových technologií a konceptů. Z tohoto popudu vznikají 

např. automobily na elektrický či vodíkový pohon. Jedním z největších úskalí silniční dopravy 

je nehodovost, která ji co do počtu obětí řadí na první místo ze všech druhů doprav. [1] 

 

Výhody: 

− rychlá na krátké vzdálenosti 

− hustá dopravní síť 

− přímá přeprava ze zdrojového do cílového místa 

− manévrovatelnost 

− jednoduchá nakládka a vykládka 

− široká dostupnost 

− široký výběr dopravních prostředků [1][11][14] 

 

Nevýhody: 

− vysoká nehodovost 

− závislost na počasí 

− negativní dopady na životní prostředí 

− s přepravní vzdáleností rostou náklady 

− zábor zemědělské půdy při výstavbě silnic 

− vznik urbanistických bariér [1][11][14] 
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3.5 Železniční doprava 

V minulosti měla železnice významnější vliv než dnes. Dokázala odstranit závislost 

průmyslu na vodních cestách, čímž umožnila industrializovat i odlehlejší území. Po druhé 

světové válce její vliv klesl v důsledku rozvoje automobilové a letecké dopravy. Ve světovém 

měřítku se železniční doprava využívá především pro přepravu nákladu a v menší míře také 

osob na střední až velké vzdálenosti. Železniční doprava využívá tří druhů trakcí (způsob 

pohnu), a to parní, elektrickou a motorovou. V některých zemích má v osobní dopravě 

výraznější vliv (např. Indie, Japonsko apod.). [1] 

 

Výhody: 

− nízké energetická náročnost 

− velká přepravní kapacita 

− rychlost přepravy (není omezena vysokou intenzitou dopravy) 

− menší závislost na počasí [11] 

 

Nevýhody: 

− vysoké náklady při budování železničních tratí 

− vysoké náklady na pořízení nových souprav 

− kde není možná přímá přeprava ze zdrojového do cílového místa (vlečka), je nutné 

kombinovat se silniční dopravou [11] 

 

3.6 Dopravní síť a její specifika 

Základním předpokladem pro efektivní přepravu osob, věcí, zvířat apod. je existence 

dopravní sítě. Pro pochopení souvislostí je potřeba vysvětlit základní termíny, s kterými 

dopravní sítě pracují. Jde zejména o následující pojmy: 

 
• dopravní cesta – terén, na kterém je uskutečňována doprava mezi počátečním a 

koncovým uzlem, terén je k účelu dopravy upraven a vybaven 

• komunikace – dopravní cesty včetně odbavovacích zařízení ve smyslu nádraží, 

terminálů, zastávek apod.  

• komunikační linka – pravidelné spojení uskutečňované konkrétním dopravním 

prostředkem, mezi počátečními mezilehlými a koncovými místy (např. železniční 

linka Praha – Ostrava) 
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• tah – dopravní linky různých druhů doprav spojující stejné počáteční a koncové body 

(např. tah Praha – Ostrava se skládá z železniční a silniční linky) 

• dopravní bod – body na dopravních cestách, na kterých se uskutečňuje nakládka a 

vykládka zboží, nástup a výstup cestujících, doplňování pohonnými hmotami apod. 

• dopravní uzel – dopravní bod, ve kterém se střetávají alespoň tři komunikace (např. 

železniční uzel, silniční uzel, kombinovaný uzel) [1] 

 

Na základě výše uvedených termínů, jejichž význam je již podrobně vysvětlen výše, je 

dále možné definovat dopravní síť. Pod tímto pojmem se rozumí propojení dopravních uzlů 

pomocí dopravních cest, kterým je umožněno větvení sítě. Obecně lze sítě dělit na sítě 

tvořené komunikacemi stejného druhu (např. železniční, letecké) nebo sítě tvořené 

komunikacemi různých druhů (např. sítě osobní či nákladní dopravy). [1] 
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4. Dopravní infrastruktura 

 

Termín infrastruktura vznikl v 19. století ve Francii a je odvozen z latinského slova 

„infra“, což v překladu znamená „o něco níže“. Původně byla za infrastrukturu považována 

pouze vojenská zařízení. V souvislosti s územím je infrastruktura definována jako „množina 

prvků, které jsou strukturované, navzájem propojené a poskytují určitému území rámcovou 

podporu“. Za infrastrukturu jsou považovány struktury vytvořené zejména člověkem. [7] 

V průběhu 80. let 20. století se začíná v USA objevovat termín veřejná infrastruktura, 

který takto označoval specifické funkce území (např. dálnice, hromadnou dopravu, zpracování 

komunálního odpadu, telekomunikace atd.) [7]. V českém právním řádu najdeme pojem 

veřejná infrastruktura ve stavebním zákoně1, podle kterého se jedná o pozemky, stavby, 

zařízení, a to: 

 
1. dopravní infrastruktura – například stavby pozemních komunikací, drah, vodních 

cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení 

2. technická infrastruktura – vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovody, kanalizace, trafostanice, produktovody aj. 

3. občanské vybavení – stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a 

výchovu, zdravotní služby, sociální služby, kulturu, ochranu obyvatelstva aj.  

4. veřejné prostranství – zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu [18] 
 

Mimo stavební zákon je dopravní infrastruktura definována také jako soubor 

dopravních sítí, jejich vybavení (stavby a zařízení) a také dopravní prostředky pohybující se 

na síti. Nabízí se také alternativní a poněkud stručnější popis, který chápe dopravní 

infrastrukturu pouze jako dopravní cesty a jejich vybavení. Nejčastěji se hovoří o dopravní 

infrastruktuře silniční, železniční, vodní a letecké. [2] 

 
Základní úlohy dopravní infrastruktury: 

• rozvoj území 

• obsluha území 

• zajištění bezpečnosti účastníků dopravního provozu 

• minimalizace negativních dopadů dopravy na životní prostředí [2] 

                                                 
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). [18] 
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• aktivní tvorba krajiny a její ochrana 

4.1 Zahraniční pohled na dopravní infrastrukturu 

Dopravní infrastrukturu netvoří pouze dopravní cesty různých druhů dopravy (silnice 

nebo železnice), ale také spousta objektů, technických zařízení apod. Zajímavý pohled na 

dopravní infrastrukturu přináší příručka Americké asociace státních silnic a bezpečnosti při 

přepravě, která ji chápe jako soubor čtyř specifických prvků (viz Obrázek 2). První prvkem 

jsou dopravní cesty (silnice, dálnice atd.) a stavby, které se na nich nacházejí (mosty, tunely 

atd.). Dalším prvkem jsou zařízení, do kterých se řadí dopravní prostředky (automobily, vlaky 

atd.) společně se zařízeními sloužícími k řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti 

(semafory, značky, informační tabule na dálnicích atd.). Třetím prvkem je vybavení, které je 

možné chápat jako zázemí pro dopravní prostředky (čerpací stanice, údržba vozidel atd.). 

Posledním prvkem jsou lidé, kteří figurují ve všech předcházejících prvcích jako obsluha či 

aktivní členové a také jsou zdrojem i cílem dopravního řetězce (jak v přepravě surovin a 

výrobků, tak v přepravě osob). [35] 

 

 
Obrázek 2 – Prvky dopravní infrastruktury, zpracováno s pomocí [35] 
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4.2 Dopravní infrastruktura ČR 

ČR je díky své poloze ve středu Evropy hojně využívána jako tranzitní země při 

přepravě nákladu, a to jak z východu na západ, tak ze severu na jih. Stěžejními druhy dopravy 

jsou silniční a železniční. ČR leží v mírném klimatickém pásu (střídání čtyř ročních období), 

což s sebou přináší teploty od zimních -25 °C do letních + 35 °C. V zimě jsou díky nízkým 

teplotám a pravidelné sněhové pokrývce vynakládány značné prostředky na údržbu silnic 

(odhrnování sněhu, posypový materiál apod.), při větších mrazech dochází k zamrzání 

výhybek. Po skončení zimy je pak nutné vynaložit další prostředky na opravu silničních 

výtluků způsobených teplotami pod bodem mrazu. [12] 

4.2.1 Silniční infrastruktura 

Základním stavebním prvkem silniční infrastruktury na území ČR je pozemní 

komunikace. Dle zákona o pozemních komunikacích2 je pozemní komunikace přímo 

definována jako „dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně 

pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.“ Pozemní komunikace 

na území ČR se rozdělují následovně: 

 
• dálnice – pozemní komunikace, po které se cestuje na velké vzdálenosti a nenachází 

se na ni mimoúrovňová křížení. Vozidla jezdí v oddělených jízdních pásech. 

• silnice – jsou veřejně přístupné a to jak chodcům, tak vozidlům. Dělí se na silnice I. 

třídy (dálková a mezistátní doprava), II. třídy (doprava mezi okresy) a III. třídy 

(spojení obcí a napojení na ostatní komunikace) 

• místní komunikace – slouží ke komunikaci na území obce 

• účelová komunikace – slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí nebo nemovitostí 

s jinými pozemními komunikacemi. Dále také k obhospodařování zemědělských a 

lesních pozemků. Účelovou komunikací je i komunikace nacházející se uvnitř objektu. 

[16] 

 

Samotné rozdělení pozemních komunikací je důležité při určování jejich vlastníků. 

Stát vlastní dálnice a silnice I. třídy. Kraj vlastní silnice II. a III. třídy, obce místní 

komunikace a fyzické a právnické osoby komunikace účelové. Podíl jednotlivých druhů 

pozemních komunikací je patrný z obrázku (viz Graf 1). 

                                                 
2 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  [16] 
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Graf 1 – Pozemní komunikace v ČR, zpracováno s pomocí [31] 

 

ČR je charakteristická hustou silniční sítí, která zajišťuje propojení územních celků, 

sídelních jednotek a v menší kvalitě i spojení se sousedními státy (špatné napojení na 

evropskou dálniční síť). Hustotou normální silniční sítě se ČR s hodnotou 0,7 km/1 km² řadí 

mezi vyspělé státy EU. Značným handicapem je pro ČR chybějící ucelená dálniční síť, která 

by zajišťovala komplexní propojení hospodářských a sídelních center. Délka dálniční sítě je 

v současnosti na nízké úrovni. Započtou-li se do celkového součtu i rychlostní silnice, je 

hustota dálniční sítě pouhých 11,4 km/1000 km². V porovnání se státy EU s přibližně stejným 

osídlením je tato hodnota 2x nižší. Většina krajů nemá napojení na dálniční síť, přičemž 

některé dokonce ani na síť rychlostních silnic. Mapa silniční a dálniční sítě ČR je zobrazena v 

příloze (viz Příloha 1). [34] 

4.2.2 Železniční infrastruktura 

Základním stavebním prvkem železniční infrastruktury je dráha. Dráha je podle 

zákona o drahách3 definována jako „cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných 

zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.“ V ČR se dráhy 

kategorizují na: 

 
• dráhy celostátní – mezinárodní a celostátní veřejná železniční doprava 

• dráhy regionální – sloužící k veřejné dopravě regionálního a místního významu 

                                                 
3 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách. [17] 

1% 5%

11%

26%
57%

dálnice (745 km)

silnice I. třídy (6 254 km)

silnice II. třídy (14 626 km)

silnice III. třídy (34 117 km)

místní komunikace (74 919 km)
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• vlečka – sloužící k vlastní potřebě provozovatele a podnikatele 

• speciální dráha – obslužnost obce (např. tramvaje) [17] 

 

U železniční infrastruktury je důležité rozlišovat mezi provozovateli dráhy a 

provozovateli drážní dopravy. Provozovatel dráhy zabezpečuje a udržuje dráhu (koleje) jako 

takové. Z tohoto hlediska je největším provozovatelem dráhy v České republice Správa 

železniční a dopravní cesty (spravuje cca 9470 km). Oproti tomu provozovateli drážní 

dopravy je přidělena kapacita dopravní cesty určená k uspokojení přepravních potřeb. 

Největším provozovatelem drážní dopravy je společnost České dráhy a.s. (přeprava osob) a 

její dceřiná firma ČD Cargo a.s. (nákladní přeprava). V tabulce (viz Tabulka 1) je zobrazena 

stručná charakteristika železniční sítě na území ČR doplněná o informace o přejezdech. [10] 

 

Tabulka 1 – Charakteristika železniční sítě ČR (2012), zdroj: [36] 

Celková délka tratí 9 470 km 
Celková délka elektrifikovaných tratí  3 208 km 
Celková délka kolejí  15 552 km 
Počet železničních přejezdů 8 096 
Přejezdy s výstražným křížem 4 382 
Přejezdy se světly a závorou 1 091 
Přejezdy se světly bez závory 2 188 

  

Pokrytí území železničními tratěmi je v ČR na vysoké úrovni. Mapa železničních tratí, 

na kterých probíhá aktivní provoz, je zobrazena v příloze (viz Příloha 2). Hustota železniční 

sítě hodnotou 120 km/1 000 km² převyšuje průměr členských zemí EU více než 2,5 krát. I 

přes hustou železniční síť je velkým nedostatkem pomalá modernizace železničních koridorů, 

která znemožňuje připojení některých území či celých krajů na páteřní tratě a dostatečné 

propojení železniční sítě ČR s evropskou sítí železničních magistrál. Špatná situace je 

v oblasti železničních přejezdů, kde je pouze 40 % přejezdů zabezpečeno světelnými 

signalizačními zařízeními. Maximální rychlost na českých železnicích nesmí překročit 160 

km/h. Této rychlosti bývá dosahováno na tzv. železničních koridorech, přičemž ČR 

procházejí čtyři tranzitní koridory (viz Obrázek 3). [12][34] 



 14 

 
Obrázek 3 – Tranzitní koridory v ČR, zdroj: [36] 
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5. Dílčí závěr teoretické části o dopravě a dopravní infrastruktuře 

 

Doprava by se dala zjednodušeně vysvětlit jako „přemístění něčeho někam“. Pro to 

abychom mohli přemístění uskutečňovat, je nezbytné mít tři základní složky dopravy, kterými 

jsou: dopravní prostředky, dopravní cesty a dopravní zařízení. Uceleně se tyto prvky 

nazývají dopravní infrastrukturou. Dopravní infrastruktura se vždy váže k určitému druhu 

dopravy. Dopravu je možné dělit podle mnoha kritérií. Tím nejzákladnějším kritériem je 

kritérium dopravní cesty. V ČR jsou nejrozšířenější doprava silniční a železniční a v této 

souvislosti také jejich dopravní cesty, o kterých se někdy hovoří jako o silniční a železniční 

síti. ČR je charakteristická hustou silniční sítí, která zajišťuje jak propojení územních celků, 

tak sídelních jednotek. Značným handicapem je pro ČR chybějící ucelená dálniční síť, která 

by zajišťovala komplexní propojení hospodářských a sídelních center. Hustota železniční sítě 

je taktéž na vysoké úrovni. Nedostatkem je pomalá modernizace železničních koridorů, která 

znemožňuje připojení některých území či celých krajů na páteřní tratě a dostatečné propojení 

železniční sítě ČR s evropskou sítí železničních magistrál. [1][34] 

 

Dnešní společnost je dopravou ovlivněna v takové míře, že narušení významných 

dopravních prvků bude mít nezanedbatelné následky v celé řadě odvětví (výrobní proces, 

přeprava osob, zásobování aj.). Mezi oblasti, které jsou na dopravě a dopravní infrastruktuře 

ve velké míře závislé, patří také ochrana obyvatelstva před účinky mimořádných událostí. K 

tomuto účelu jsou v ČR využívány základní složky IZS. Jednou z povinností základních 

složek IZS je provádění neodkladného zásahu v místě mimořádné události a právě zde je 

patrná bezprostřední souvislost s dopravou (dojezdové časy).  

 

Tato práce se dále zaměří na to, jak konkrétní dopravní situace (nesjízdnost 

významného silničního tahu) ovlivní činnost základních složek integrovaného záchranného 

systému a tím i bezpečnost obyvatelstva v přilehlém území.  
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6. IZS a jeho závislost na dopravě 

 

Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) vznikl v roce 2000 přijetím zákona o 

IZS4. Důvodem vzniku celého systému byla potřeba koordinace činností záchranářů při 

společných zásazích, zejména při těch složitějších nebo při mimořádných událostech většího 

rozsahu. Konkrétní vymezení IZS lze nalézt v zákoně o IZS4, kde je definován jako 

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

záchranných a likvidačních prací“. Z výše uvedené definice vyplývá, že IZS nelze chápat 

jako nějakou instituci či úřad, ale jako soubor modelových postupů a činností k zajištění 

vnitřní bezpečnosti ČR. Na obrázku (viz Obrázek 4) jsou zobrazeny jednotlivé složky IZS. [6] 

 

 
Obrázek 4 – Složky IZS, upraveno dle: [15] 

 

Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor ČR společně s jednotkami 

požární ochrany zařazenými do plošného pokrytí, poskytovatelé zdravotnické záchranné 

služby a Policie ČR. Jedná se o složky, které jsou páteří celého systému a jako takové musí: 

 
− zajišťovat nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, 

− provádět neodkladný zásah v místě mimořádné události a 

− rozmisťovat své síly a prostředky po celém území ČR. [19] 

 

                                                 
4 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. [19] 
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Ostatní složky IZS poskytují pomoc jen při určitých typech mimořádných událostí. 

Většinou v případech, kdy základní složky IZS nedisponují některým vybavením (např. 

vybavení vodní záchranné služby) nebo nevykonávají některé specifické činnosti (např. 

vyhledávaní osob v sutinách). Zabezpečení takovýchto činností se zajišťuje uzavřením tzv. 

„dohody o plánované pomoci na vyžádání“. Až po uzavření této dohody je poskytovatel 

považován za ostatní složku IZS [6].  

 

Ostatními složkami jsou: 

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), 

• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. Celní správa ČR), 

• ostatní záchranné sbory (Báňská záchranná služba), 

• orgány ochrany veřejného zdraví (např. hygienické stanice), 

• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. komunální služby), 

• zařízení civilní ochrany, 

• neziskové organizace a sdružení občanů (např. Vodní záchranná služba). [19] 

 

6.1 Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky PO zařazené do plošného 

pokrytí 

Na začátku této kapitoly je nezbytné vysvětlit, jaký je vlastně rozdíl mezi Hasičským 

záchranným sborem ČR (dále jen „HZS ČR“) a jednotkami PO. HZS ČR je zřízen zákonem o 

Hasičském záchranném sboru ČR5 a zjednodušeně řečeno se jedná o profesionální hasiče. 

Posláním HZS ČR je „chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat 

účinnou pomoc při mimořádných událostech.“ Strukturu HZS ČR tvoří generální ředitelství 

HZS ČR, 14 hasičských záchranných sborů krajů, Střední odborná škola požární ochrany a 

Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku a Záchranný útvar HZS ČR v 

Hlučíně. [22] 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. [22] 
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Jednotkami PO jsou: 

• jednotky hasičského záchranného sboru kraje,  

• jednotky hasičského záchranného sboru podniku,  

• jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a  

• jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku. [20] 

 
V konečném důsledku jsou tedy hasičské záchranné sbory krajů jednou z jednotek PO a 

základním úkolem všech jednotek PO je: 

 
− provádění požárního zásahu, 

− provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných MU, 

− podávání zpráv o výjezdu a zásahu územně příslušnému HZS kraje. [20] 

 
Jak bylo řečeno výše, základní složky IZS musí rozmisťovat své síly a prostředky na 

celém území ČR. Jednotky PO jsou dle zákona o požární ochraně6 organizovány do tzv. 

„plošného pokrytí území“. Každý kraj vydává podle vyhlášky7 nařízení kraje, které upravuje 

podmínky zabezpečení plošného pokrytí kraje. Aby mohlo být zmíněné nařízení vydáno, musí 

být stanoven stupeň nebezpečí území obcí v kraji a vybrány jednotky, které budou plošné 

pokrytí zabezpečovat. Stupeň nebezpečí území obcí se stanovuje podle vztahu 1. Hodnoty 

jednotlivých kritérií jsou určovány podle hodnot uvedených v příloze vyhlášky7. [21] 

 
= + +  (1)  

kde 

 celkové kritérium stupně nebezpečí území obce, 

 kritérium počtu obyvatel, 

 kritérium charakteru území, 

 kritérium zásahů. 

 

Po určení stupně nebezpečí území obce a stanovení jednotek, které budou součástí 

plošného pokrytí kraje, vypracuje orgán kraje jako součást nařízení o plošném pokrytí kraje 

mapu plošného pokrytí, ve které budou zakresleny údaje jak o stupni nebezpečí jednotlivých 

obcí, tak o rozmístění jednotek PO. Poskytování pomoci prostřednictvím jednotlivých 

jednotek není vždy totožné. Liší se podle požárního nebezpečí v každém katastrálním území. 

                                                 
6 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. [20] 
7 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. [21] 
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Plošné pokrytí je plánováno tak, aby byly dodrženy dojezdové časy, podle tabulky plošného 

pokrytí (viz Tabulka 2) a k poskytnutí pomoci došlo v rozmezí 7 až 10 minut. [6][21] 

 

Tabulka 2 – Základní tabulka plošného pokrytí, zdroj: [20] 

Stupeň nebezpečí území obce 
Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu 

na místo zásahu 

I 
A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min 
B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min 

II 
A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min 
B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min 

III 
A 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min 
B 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 
 

6.2 Zdravotnická záchranná služba 

Základním právním předpisem upravujícím činnost zdravotnické záchranné služby je 

zákon o zdravotnické záchranné službě8. Výčet činností zdravotnické záchranné služby (dále 

jen „ZZS“) je poměrně dlouhý a podrobný, proto jsou uvedeny pouze některé: 

 
− přednemocniční neodkladná péče, 

− spolupráce s poskytovatelem akutní lůžkové péče, 

− poskytování instrukcí k zajištění první pomoci, 

− vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, 

− třídění osob při hromadném postižení osob, 

− více v zákoně. [23] 

 

ZZS jako základní složka IZS musí stejně jako jednotky PO rozmisťovat své síly a 

prostředky na celém území ČR. Tuto povinnost plní prostřednictvím tzv. „plánu pokrytí 

území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby“ (dále jen „plán ZZS“). 

Pomocí tohoto plánu je zajišťována dostupnost ZZS v jednotlivých krajích včetně hl. m. 

Prahy. Plán ZZS určí počet a rozmístění výjezdových základen, tak aby bylo možné dojet 

z nejbližší výjezdové základny na místo události nejpozději do 20 minut. Plán ZZS vydává 

kraj a před vydáním je jeho návrh projednán na bezpečnostní radě kraje a je vyžádáno 

stanovisko Ministerstva zdravotnictví. [23] 

                                                 
8 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. [23] 
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ZZS má k dispozici několik druhů výjezdových skupin dislokovaných na výjezdových 

základnách. Konkrétně se jedná o: 

 
• Rychlou lékařskou pomoc (RLP) – tvořena nejméně tříčlennou posádkou, jejímž 

vedoucím je atestovaný lékař. Dalšími členy jsou nelékařský zdravotnický pracovník a 

v neposlední řadě řidič-záchranář. Někdy je součástí posádky i pomocný zdravotnický 

pracovník-ošetřovatel. RLP jezdí k případům bezprostředního ohrožení života (např. 

zástava dechu, dopravní nehody). 

• Rychlou zdravotnickou pomoc (RZP) – složena z nejméně dvoučlenné posádky. 

Prvním členem je střední zdravotnický pracovník, druhým řidič-záchranář. Někdy je 

posádka doplněna i o ošetřovatele. RZP je vysílána k pacientům, kteří nevyžadují 

ošetření lékařem. Většinou se jedná o úrazy, u kterých není nutná diagnostická činnost 

či léčba. 

• Setkávací systém (tzv. Rendez-vouz) – jedná se o automobil (většinou SUV nebo 

terénní automobil) jehož posádku tvoří lékař a řidič-záchranář, v některých případech 

také střední zdravotnický pracovník. Využívá se v případech, kdy není nutné pacienta 

transportovat do nemocničního zařízení (např. epileptické záchvaty). Ovšem shledá-li 

lékař na místě zásahu nutnost převozu, je dodatečně přivolána RZP. [37] 

 

6.3 Policie ČR 

Policie ČR (dále jen „policie“) je ozbrojeným bezpečnostním sborem a jako jediná ze 

základních složek IZS nemá pevně stanovenou dojezdovou dobu.  Postavení a činnost policie 

je upravena zákonem o Policii ČR9 a jejím hlavním úkolem je: 

 
− chránit bezpečnost osob a majetku, 

− chránit veřejný pořádek, 

− předcházet trestné činnosti, 

− plnit úkoly podle trestního řádu a  

− plnit další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti [24] 

 

                                                 
9 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. [24] 
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Policie je tvořena Policejním prezidiem ČR (v čele stojí policejní prezident), útvary 

policie s celostátní působností a krajskými ředitelstvími, které mohou ve své působnosti 

zřizovat další útvary. Činnost policie je rozdělena do několika odvětví (pořádková policie, 

zásahové a pohotovostní jednotky, dopravní policie, letecká služba aj.). [8][24] 
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7. Destrukce železničního viaduktu 

 

Blíže nespecifikovaného dne dojde na silnici č. I/56 k hromadné dopravní nehodě. 

Nehoda byla iniciována nárazem autocisterny přepravující PHM o kapacitě 39.000 litrů do 

konstrukce železničního viaduktu nedaleko Hlučína pod nímž vede silnice č. I/56 (viz 

Obrázek 5). 

 

 
Obrázek 5 – Umístění a pohled na předmětný železniční viadukt, zdroj: [28] 

 

Následným nárazem další autocisterny s PHM a nákladního vozidla přepravujícího 

pyrotechnické výrobky došlo k požáru a následnému výbuchu, který způsobil destrukci 

viaduktu. Po odklizení následků dopravní nehody a zjištění rozsahu škod je rozhodnuto, že je 

nezbytné provést kompletní rekonstrukci viaduktu. Rozsah stavebních prací způsobí 

nesjízdnost jak silnice č. I/56, tak železniční trati č. 317, a to v obou směrech. S obnovením 

silničního i železniční provozu se počítá minimálně za tři měsíce. 
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8. Charakteristika zájmového území 

 

Území, u kterého bude zkoumán vliv destrukce železničního viaduktu nedaleko 

Hlučína na dopravu, je zobrazeno na obrázku (viz Obrázek 6). Jedná se o území ležící 

v bezprostřední blízkosti silnice č. I/56, která vede mezi nejvýznamnějšími městy 

Moravskoslezského kraje Opavou a Ostravou. Předmětem zájmu budou správní obvody ORP 

Hlučín a ORP Kravaře. Největší města sledovaného území jsou uvedena v tabulce (viz 

Tabulka 3).  

 

 
Obrázek 6 – Mapa sledovaného území, zdroj: [28] 

 

Město Hlučín patří se svými necelými 15 tis. obyvateli mezi středně velká města ČR a 

jedná se o obec s rozšířenou působností. Hlučín je tvořen třemi katastrálními částmi: Hlučín 

(11 605 obyvatel), Bobrovníky (1 283 obyvatel) a Darkovičky (1 338 obyvatel). Správní 

obvod ORP Hlučín se nachází v severní části Moravskoslezského kraje (viz Příloha 3). 

Sousedí se správními obvody ORP Opava, Ostrava a Kravaře a na severu se Slezským 

vojvodstvím v Polsku. Do správního území ORP Hlučín spadá 15 obcí. Největšími z nich jsou 

města Hlučín a Dolní Benešov a obec Ludgeřovice. Naopak nejmenší obce Závada, Bělá a 

Děhylov. V Hlučíně se nenachází významnější podniky. Největším zaměstnavatelem je přímo 
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město Hlučín a jeho příspěvkové organizace, které zaměstnávají okolo 600 zaměstnanců, a 

proto velká část obyvatel jezdí za prací do 15 km vzdálené Ostravy. Ovšem i přes svou 

blízkost Ostravě se v Hlučíně nachází nezanedbatelné občanské vybavení, které využívají 

nejen obyvatelé Hlučína, ale také obyvatelé okolních obcí. Jedná se např. o školy, nemocnici 

či kulturní a sportovní zařízení. [27][29][30] 

 Kravaře jsou po Hlučíně druhým největším městem sledovaného území. Jejich 

katastrální území je složeno ze tří částí (Kravaře, Dvořisko a Kouty) s celkovým počtem 

necelých 7 tis. obyvatel. Na území města se nenachází významnější průmyslové podniky. 

Kravaře jsou taktéž obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachází 9 obcí. 

Správní území ORP Kravaře se nachází v severní části okresu Opava a sousedí na východě 

s ORP Opava, na severu s polskými hranicemi a na západě s ORP Hlučín (viz Příloha 3). [27] 

 

Tabulka 3 – Největší města a obce ve sledovaném území (2011), zdroj: [27] 

Obec Počet obyvatel 
Katastrální výměra 

[ha] 
Bolatice 4 430 1 324 
Dolní Benešov 4 203 1 481 
Hať 2 575 1 575 
Hlučín 14 122 2 144 
Kobeřice 3 280 1 715 
Kravaře 6 736 1 931 
Ludgeřovice 4 722 1 082 
Píšť 2 108 1 568 
Štěpánkovice 3 145 1 253 

 

8.1 Geografie 

Většina sledovaného území se rozkládá na tzv. Hlučínské pahorkatině, která je 

podcelkem Opavské pahorkatiny. Nejvyšším bodem Opavské pahorkatiny je Almin kopec 

(315 m n. m.). Hlučínská pahorkatina je typická mírně zvlněným terénem s průměrnou 

nadmořskou výškou 258 m. Ve správním obvodu ORP Hlučín se nachází značné množství 

ložisek písku, fungující pískovny jsou v Bohuslavicích, Vřesině a Závadě. Území ORP 

Kravaře je typické vysokým podílem zemědělské půdy (80 % celého správního území), což je 

nejvíce v celém moravskoslezském kraji. [9][13] 
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8.2 Hydrologie 

Vodní toky ve sledovaném území spadají pod Povodí Odry. Řeka Odra ovšem protéká 

pouze malou částí katastru obce Šilheřovice. Nejvýznamnějším vodním tokem sledovaného 

území je řeka Opava, která protéká mezi silnicí č. I/11 a silnicí č. I/56 a dále pokračuje do 

Ostravy, kde se vlévá do Odry. Největšími vodními plochami jsou zatopené štěrkovny 

nedaleko Hlučína a Dolního Benešova. Za zmínku stojí taktéž soustava rybníků na řece 

Opusta mezi Bohuslavicemi a Dolním Benešovem [9]. 

8.3 Klima 

Klimatologicky je sledovaná oblast typická dlouhými a teplými léty a krátkou mírně 

teplou až suchou zimou s krátce trvající sněhovou pokrývkou. Průměrná velikost srážek je 

600 mm za rok a průměrná roční teplota 8 °C. [9] 

8.4 Dopravní infrastruktura 

Rozmístění silniční a železniční sítě ve sledovaném území je zobrazeno na obrázku 

(viz Obrázek 6). Samotným územím a jeho blízkým okolím prochází tři silnice 1. třídy. 

Prvním je silnice č. I/56 vedoucí z Opavy přes Kravaře – Dolní Benešov – Hlučín až do 

Ostravy. Jedná se o páteřní komunikaci, která napojuje obce v okolí Hlučína na hlavní 

spádová města Opavu a Ostravu. Silnice je na celém svém úseku dvoupruhová a směrově 

neoddělená. Slouží také k napojení na dálnici D1 vedoucí v jednom směru přes Olomouc a 

Brno do Prahy a v druhém přes Bohumín na Polskou dálnici A1. [38]  

Druhou silnicí 1. třídy je silnice č. I/46, která vede z Opravy přes Kobeřice až na 

polské hranice. Další významným silničním tahem je silnice č. I/11, která sice sledovaným 

územím přímo neprochází, ovšem svou polohou (je rovnoběžná se silnicí č. I/56) a vysokou 

intenzitou dopravy se dotýká i dopravy v Hlučíně a jeho okolí, a proto je nezbytné se o ní 

zmínit. Jen pro ilustraci, silnice č. I/11 je druhou nejdelší silnicí 1. třídy na území ČR (354 

km), která vede z Hradce Králové přes Šumperk – Opavu – Ostravu až na hranice se 

Slovenskem [32].  

V předmětném území se nachází také několik silnic 2. tříd. První z nich je silnice č. 

II/469, která vede od polských hranic přes Hlučín do Ostravy, kde navazuje na silnici č. I/11. 

Další je silnice č. II/467 spojující silnici č. I/11 se silnicí č. I/56 a obec Štítina s Kravařemi. 

Tato silnice měří pouhých 11 km a končí v obci Kobeřice. Poslední silnicí 2. třídy je silnice č. 

II/466, která prochází podél česko-polské hranice a spojuje silnici č. I/46 s hraničním 

přechodem do Polska v obci Hatě. 
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Železniční spojení Hlučína zajišťuje trať č. 317 Opava východ – Hlučín, která po celé 

své délce kopíruje silnici č. I/56 a stejně jako ona prochází Dolním Benešovem a Kravařemi. 

V Opavě trať č. 317 navazuje na další tratě, z nichž nejvýznamnější jsou trať č. 310 do 

Krnova a trať č. 321 do Ostravy. Na obrázku (viz Obrázek 7) je zobrazen výřez mapy 

železničních tratí Moravskoslezského kraje se všemi výše zmíněnými tratěmi. [26] 

 

 
Obrázek 7 – Železniční tratě v okolí Hlučína, zdroj: [26] 

8.5 Intenzita dopravy 

Aby bylo možné porovnat intenzitu silniční dopravy v sledovaném území, je potřeba 

označit úseky, na kterých jsou jednotlivé intenzity vymezeny. K tomu slouží obrázek (viz 

Obrázek 8), na kterém jsou číselně vyznačeny úseky na důležitých silnicích 1. a 2. tříd. 

V tabulce (viz Tabulka 4) jsou poté ke každému úseku přirazeny hodnoty intenzit pro 

jednotlivé druhy vozidel. 

Nejvíce vytíženou silnicí je silnice č. I/11. Na obou úsecích překračuje intenzita 

dopravy hodnotu 12 tis. vozidel za jeden pracovní den. Na úsecích nedaleko Opavy (úsek 1) a 

Ostravy (úsek 2) je hodnota dokonce vyšší než 17 tis. vozidel. Jak bylo již výše zmíněno, není 

potřeba se primárně zabývat silnicí č. I/11, ale vzhledem k jejím vysokým intenzitám, je nutné 

ji neopomenout.  
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Obrázek 8 – Vyznačení úseků k hodnocení intenzity dopravy 

 

Z hlediska této práce má největší význam silnice č. I/56. Pokud jde o její intenzitu 

dopravy, jedná se o méně vytíženou silnici, v porovnání se silnicí č. I/11. Nejvíce aut směřuje 

jak z Hlučína do Ostravy a zpět (úsek 4), tak z Hlučína do Dolního Benešova a zpět (úsek 5). 

Přes oba úseky projede až 10 tis. aut za jeden pracovní den. Mezi Dolním Benešovem a 

Kravařemi intenzita klesá (úsek 6), a poté se směrem do Opavy (úsek 7) znovu zvedá 

k hodnotě 10 tis. aut za den. Poměrně velkou intenzitu dopravy v porovnání s oběma 

silnicemi 1. třídy má silnice 2. třídy č. II/469, kterou projíždí něco málo přes 6,5 tis. 

automobilů za den (úsek 3). Na dalším úseku této silnice (úsek 10) se ovšem intenzita rapidně 

snižuje. Nejméně vozidel ze všech sledovaných silnic projíždí silnicí č. II/466 (úsek 9). 

Konkrétně se jedná o hodnotu nepřekračující 1 tis. vozidel za jeden pracovní den.  
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Tabulka 4 – Intenzita dopravy na vyznačených úsecích (2010), zdroj: [33] 

Silnice č. Úsek 
[voz/den] 

TV A O Celkem 

I/11 

1-PD 3 204 161 14 104 17 475 
1-VD 915 78 11 713 12 706 
2-PD 2 491 198 15 750 18 439 
2-VD 745 96 12 930 13 771 

II/469 

3-PD 854 52 5 646 6 552 
3-VD 268 25 4 579 4 872 
10-PD 168 13 1 299 1 499 
10-VD 54 6 1 040 1 127 

I/56 

4-PD 1992 154 11 016 13 162 
4-VD 607 74 9 046 9 727 
5-PD 1 777 109 8 278 10 164 
5-VD 544 53 6 821 7 418 
6-PD 1 311 45 5 807 7 163 
6-VD 401 22 4 784 5 207 
7-PD 1 478 111 7 832 9 421 
7-VD 448 54 6 464 6 966 

II/467 
8-PD 508 55 2 982 3 575 
8-VD 160 27 2 169 2 399 

II/466 
9-PD 109 21 736 873 
9-VD 35 10 589 644 

 
Vysvětlivky: TV … těžká motorová vozidla, A … autobusy, O … osobní a dodávková 

vozidla včetně motocyklů, PD … pracovní dny, VD … volné dny. 

 

Vzhledem ke značnému rozsahu problematiky, která by se týkala ovlivnění intenzity 

dopravy v důsledku destrukce, a taktéž k nedostatku veřejně dostupných dat o potřebách 

dopravních kapacit u jednotlivých firem v území se další část této práce prioritně zaměří na 

fungování záchranného systému. 
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9. Analýza vlivu destrukce železničního viaduktu na činnost 

základních složek IZS 

 

K posouzení vlivu destrukce železničního viaduktu na činnost základních složek IZS 

bude použita vlastní analýza. Ta bude aplikována na každou složku zvlášť a skládá 

z následujících fází: 

• určení stanovišť a jejich rozmístění 

• určení nesjízdných silnic – jsou určeny silnice, které jsou s ohledem na techniku 

jednotlivých složek nevhodné jako objízdné 

• tvorba tabulky – v té je porovnávána dojezdová vzdálenost z určených stanovišť do 

obcí ve sledovaném území. 

• analýza dojezdové vzdálenosti – pomocí nástroje „plánování a měření tras“, která je 

součástí webu Mapy.cz, jsou porovnány dojezdové vzdálenosti z jednotlivých 

stanovišť do všech obcí. U ZZS a Policie ČR jsou porovnány dojezdové vzdálenosti 

z nejbližších stanovišť do všech obcí ve sledovaném území. Zjištěné údaje se v tabulce 

zpracují v několika krocích:  

1. Neprochází-li nejkratší dojezdová vzdálenost nesjízdným úsekem nebo je objízdná 

trasa stejně dlouhá, je daná buňka proškrtnuta. 

2. Prochází-li nejkratší dojezdová vzdálenost nesjízdným úsekem, pak je hledána 

nejkratší objízdná trasa do příslušné obce. Do buňky je zapsán rozdíl vzdálenosti 

(např. trasa vedoucí přes nesjízdný úsek je dlouhá 15 km, objízdná trasa 20 km, do 

buňky zapíšeme hodnotu 5).  

3. Rozdílové vzdálenosti s hodnotami 2 km a méně jsou považovány jako přípustné 

prodloužení dojezdové vzdálenosti. Buňky s takovými hodnotami jsou přeškrtnuty. 

4. U zbývajících nepřeškrtnutých buněk je zjištěno, v jaké míře jednotka v dané obci 

zasahovala. Do závorky za hodnotou rozdílové vzdálenosti je zapsáno, kolikrát 

byla jednotka přítomna u všech zásahů dané obce (v %). Tento krok bude 

prováděn pouze pokud to podrobnost statistických dat jednotlivých složek dovolí. 

5. U obcí a stanovišť, které jsou destrukcí nejvíce ovlivněny, je proveden podrobnější 

rozbor 

 
Analýza bude aplikována na dvě situace. První situací bude období mimo zimní 

měsíce, kdy se počítá s nesjízdností silnic č. I/56 v úseku mezi Kozmicemi a Hlučínem a 
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případnou nesjízdností dalších silnic dle možností dopravních prostředků jednotlivých 

základních složek IZS. Druhou situací bude zimní období, kdy se počítá s nesjízdností silnic, 

které nejsou vedeny jako silnice první, druhé ani třetí třídy a tím pádem na nich není 

prováděna zimní údržba. 

9.1 Jednotky PO 

Ve sledovaném území se nachází značný počet hasičských stanic jednotek PO. Na 

mapě (viz Obrázek 9) je vidět rozmístění hasičských jednotek s územní působností, tzn. ty, 

které mohou zasahovat i mimo území svého zřizovatele. Konkrétně se jedná o jednotky JPO I 

– III. Jednotky HZS Moravskoslezského kraje (JPO I) jako jednotky plně profesionální, a 

z tohoto důvodu také nejlépe vybavené, jsou v území dislokovány do největších měst: 

Ostravy, Opavy a Hlučína. Jednotky HZS v Hlučíně a SDH Hlučín budou pro potřebu této 

analýzy považovány za jednu jednotku. Co se týká Ostravy, na jejím území se nachází více 

než dvě stanice HZS Moravskoslezského kraje, ale pro potřebu pokrytí našeho území jsou 

nejdůležitější stanice, které se nachází v blízkosti silničních tahů směřujících do Hlučína. Dále 

je v našem území devět hasičských stanic jednotek PO II a III. U nich můžeme sledovat 

rozmístění zejména kolem hlavních silničních komunikací. 

 

 
Obrázek 9 – Rozmístění jednotek PO s územní působností 
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Jednotky PO s místní působností (JPO V), které zasahují pouze na území svého 

zřizovatele, reprezentuje v našem území 21 hasičských stanic. Kompletní výčet těchto 

jednotek včetně jejich zřizovatele je uveden v tabulce (viz Tabulka 5). 

 

Tabulka 5 – Jednotky PO s místní působností, zdroj: [25] 

Dislokace Zřizovatel 
Bělá obec 
Bobrovníky město Hlučín 
Bohuslavice obec 
Borová obec Bolatice 
Darkovice obec 
Darkovičky město Hlučín 
Děhylov obec 
Hať obec 
Chuchelná obec 
Kouty město Kravaře 
Kozmice obec 
Ludgeřovice obec 
Strahovice obec 
Svoboda obec Štěpánkovice 
Štěpánkovice obec 
Štítina obec 
Velké Hoštice obec 
Vrbka obec Služovice 
Závada obec 

 

Do výčtu nesjízdných silnic (viz Obrázek 9) je zařazena silnice mezi Hlučínskou částí 

Darkovičky a Kozmicemi, dále silnice nad obcemi Závada a Hať a také úsek mezi 

Dobroslavicemi a Kozmicemi. Tyto silnice nejsou směrově odděleny a jejich šířka by mohla 

činit problém při setkání hasičského automobilu s automobilem jedoucím v protisměru. 

V zimních měsících se k nesjízdným úsekům přidá část silnice mezi Vřesinou a 

Bohuslavicemi. Jedná se o přibližně 2 km úsek, na kterém není prováděna zimní údržba. Při 

výpočtech dojezdových časů se vychází z průměrné rychlosti požárních automobilů 45 km/h. 

 

Po destrukci 

V situaci, která nastává po destrukci železničního viaduktu, musí jednotky PO 

reagovat na skutečnost, že silnice č. I/56 je v úseku mezi Hlučínem a Kozmicemi v obou 

směrech dlouhodobě nesjízdná. Tabulka (viz Tabulka 6) obsahuje srovnání dojezdových 

vzdáleností jednotlivých jednotek PO do všech obcí nacházejících se ve sledovaném území. 
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Tabulka 6 – Rozdíly dojezdových vzdáleností jednotek PO 

Obce 
Jednotky PO s územní působností 

BOL DB DOB HLU KOB KRA MAR OP OS P OS F PÍ ŠIL 
BĚL             
BOH    2     3 (0) 2   
DAR 1 2   1 (0) 1       
DĚH 1 2   1        
DOB             
DB    7 (66,7)   2  2 6 (0)  2 
HA 1 3 (0)    3 (0)  2     

HLU 8 (0) 7 (0,2)   7 (0) 7 (0,15)  3 (3)     
KOZ   2 13 (72)   9 (0)  8 (0) 12 (0) 1 10 (0) 
LUD 5 (0) 7 (0)   6 (0) 7 (0)  4 (1,4)     
MAR 5 (0) 7 (0)   6 (0) 7 (0)  4 (2,5)     

PÍ             
ŠIL 2 2   1 2  3 (0)     
VŘE             
ZÁV             
BOL    7 (21)   3 (0)  1 8 (0)  3 (0) 
CHU             
KOB    7 (0)   4 (0)  2 5 (0)  2 
KRA    5 (0,6)   2   1  3 (0) 
ROH    3 (0)     2 1   
STR    1     1    
SUD    2     2 2   
ŠTĚ    8 (0)   3 (0)  1 4 (0)  2 
TŘE    3 (0)     2 1   

Vysvětlivky: BĚL … Bělá, BOH … Bohuslavice, BOL … Bolatice, DAR … Darkovice, DĚH … Děhylov, DOB … Dobroslavice, DB … Dolní 
Benešov, HA … Hať, HLU … Hlučín, CHU … Chuchelná, KOB … Kobeřice, KOZ … Kozmice, KRA … Kravaře, LUD … Ludgeřovice, MAR 
… Markvartovice, OP … Opava, OS F … Ostrava Fifejdy, OS P … Ostrava Poruba, PÍ … Píšť, ROH … Rohov, STR … Strahovice, SUD … 
Sudice, ŠIL … Šilheřovice, ŠTE … Štěpánkovice, TŘE … Třebom, VŘE … Vřesina, ZÁV … Závada 
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Při bližším prozkoumání zaznamenaných hodnot je patrné, že území ORP Kravaře (v 

tabulce zabarveno šedě) není z hlediska dojezdových vzdáleností jednotek PO samotnou 

destrukcí výrazně ovlivněno. Ve všech obcích na území ORP Kravaře mezi roky 2008 až 

2012 nezasahovaly téměř žádné z analyzovaných jednotek PO. Výjimku tvoří Kravaře a 

Bolatice, přičemž hodnota počtu zásahů na území Kravař je velice nízká, a proto se další 

rozbor bude zabývat pouze Bolaticemi. Podstatně větší vliv má destrukce na území ORP 

Hlučín. Nejvíce se to projevuje u obcí nacházejících se na silnici č. I/56 ve směru do Opavy 

(tzn. za nesjízdným úsekem). Konkrétně se jedná o Dolní Benešov a Kozmice. 

V této chvíli je namístě ověřit, jak nastalá situace naruší plošné pokrytí území 

jednotkami PO. V grafu (viz Graf 2) jsou zobrazeny údaje o obcích, které vyšly z analýzy 

nejhůře. Pro každou obec byly vypočítány dojezdové časy nejbližších jednotek. V závorkách 

je uveden stupeň nebezpečí území obce, který odpovídá počtu jednotek a době jejich dojezdu 

na místo zásahu. Je patrné, že ani jedna z obcí nacházející se za nesjízdným úsekem není 

z hlediska plošného pokrytí území postižena. Ve všech třech obcích je počet jednotek, které 

mají dorazit do požadovaného časového limitu, dokonce v pozitivním slova smyslu 

překročen.  

 

  
Graf 2 – Plošné pokrytí při nesjízdnosti úseku Hlučín-Kozmice 

 

Po zhodnocení obcí, kterých se destrukce dotkne, následuje zhodnocení jednotek. U 

jednotek je situace daleko jednoznačnější. V souvislosti s dojezdovou vzdáleností a počtem 

zásahů jsou výrazně ovlivněny jen jednotky z Hlučína. Tento fakt je logickým vyústěním 

jejich polohy. K tomu, aby mohly hlučínské jednotky zasahovat v Dolním Benešově, 
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Kozmicích a Bolaticích, je nutné se dostat na silnici č. I/56. Rozdíly v dojezdových časech 

jsou zobrazeny v grafu (viz Graf 3). Nejvíce budou ovlivněny Kozmice, do kterých se oproti 

původním 5 minutám prodlouží dojezdový čas o více než 17 minut. U Dolního Benešova a 

Bolatic je hodnota zpoždění okolo 10 minut.  

 

 
Graf 3 – Dojezdové časy jednotek PO z Hlučína 

 

Závislost obcí, které vyšly z analýzy nejhůře, na jednotkách z Hlučína lze vyčíst 

z grafu (viz Graf 4), v němž je zobrazeno, u kolika zásahů byly v dané obci přítomny. Je 

patrné, že čím dále se obec od nesjízdného úseku nachází, tím je závislost menší. Nejméně 

závislou obcí jsou Bolatice, do kterých hlučínské jednotky zajíždějí v přibližně 20 % všech 

zásahů na jejich území.  

 

 
Graf 4 – Přítomnost jednotek PO u zásahů (2008-2012), zpracováno s pomocí [39] 
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Naopak největší závislost je patrná u Kozmic a Dolního Benešova, které se nachází na 

silnici č. I/56 v bezprostřední blízkosti Hlučína. V obou těchto obcích zasahovaly jednotky 

z Hlučína ve více než 60 % všech případů. 

 

Zimní období 

V zimních měsících přibude k nesjízdným úsekům také část silnice mezi Vřesinou a 

Bohuslavicemi. V tabulce (viz Tabulka 7) je vidět, jaký vliv to bude mít na dojezdové 

vzdálenosti jednotek PO s územní působností. Výsledky analýzy ukazují, že území ORP 

Kravaře (zabarveno šedě) nebude opět výrazně ovlivněno. Jedinou ovlivněnou obcí budou 

Bolatice. O to vážnější je situace v ORP Hlučín. Ke dvěma obcím, u kterých se prodloužila 

dojezdová vzdálenost již po destrukci (Dolní Benešov a Kozmice), se v zimních měsících 

přidávají další dvě (Bohuslavice a Závada). 

Z pohledu jednotek jsou opět výrazně ovlivněny pouze ty z Hlučína. Rozdíly v 

dojezdových časech jsou patrné z grafu (viz Graf 5). U Bolatic, Dolního Benešova a Kozmic 

se v zimních měsících oproti situaci po destrukci prodlouží dojezdové časy maximálně o 3 

minuty. Největší rozdíly lze spatřit u Bohuslavic a Závady. U obou obcí se dojezdové časy 

hlučínských jednotek prodlouží o více než 5 minut.  

 

 
Graf 5 – Dojezdové časy jednotek PO z Hlučína (zimní období) 
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Tabulka 7 – Rozdíly dojezdových vzdáleností jednotek PO (zimní období) 

Obce 
Jednotky PO s územní působností 

BOL DB DOB HLU KOB KRA MAR OP OS P OS F PÍ ŠIL 
BĚL         3 (0) 4 (0)  3 (0) 
BOH    9 (21,4)   4 (0)  3 (0) 6 (0)  6 (0) 
DAR 5 (0) 7 (0)   1 7 (0)       
DĚH 1 2   1        
DOB             
DB    8 (66,7)   9 (0)  2 6 (0)  10 (0) 
HA 1 4 (0)    5 (0)  2     

HLU 8 (0) 9 (0,2)   7 (0) 7 (0,15)  3 (3)     
KOZ   2 14 (72)   15 (0)  8 (0) 12 (0) 1 14 (0) 
LUD 8 (0) 8 (0)   6 (0) 7 (0)  4 (1,4)     
MAR 8 (0) 8 (0)   6 (0) 7 (0)  4 (2,5)     

PÍ             
ŠIL 5 (0) 7 (0)   1 7 (0)  3 (6,7)     
VŘE 6 (0) 7 (0)    7 (0)       
ZÁV    5 (50)   5 (0) 5 (7,1) 4 (0) 4 (0)  4 (0) 
BOL    9 (21)   7 (0)  1 8 (0)  6 (0) 
CHU             
KOB    7 (0)   4 (0)  2 5 (0)  2 
KRA    5 (0,6)   4 (0)   1  7 (0) 
ROH    3 (0)     2 1   
STR    1     1    
SUD    2     2 2   
ŠTĚ    8 (0)   7 (0)  1 4 (0)  5 (0) 
TŘE    3 (0)     2 1   

Vysvětlivky: BĚL … Bělá, BOH … Bohuslavice, BOL … Bolatice, DAR … Darkovice, DĚH … Děhylov, DOB … Dobroslavice, DB … Dolní 
Benešov, HA … Hať, HLU … Hlučín, CHU … Chuchelná, KOB … Kobeřice, KOZ … Kozmice, KRA … Kravaře, LUD … Ludgeřovice, MAR 
… Markvartovice, OP … Opava, OS F … Ostrava Fifejdy, OS P … Ostrava Poruba, PÍ … Píšť, ROH … Rohov, STR … Strahovice, SUD … 
Sudice, ŠIL … Šilheřovice, ŠTE … Štěpánkovice, TŘE … Třebom, VŘE … Vřesina, ZÁV … Závada



 37 

Nyní následuje ověření, zda nesjízdnost další silnice (úsek mezi Vřesinou a 

Bohuslavicemi) ovlivní plošné pokrytí. U obcí, u kterých bylo prověřeno plošné pokrytí po 

destrukci, se v zimním období dojezdové časy nejbližších jednotek nezmění. Proto je potřeba 

se zaměřit na ty, které nesjízdnost části silnice mezi Vřesinou a Bohuslavicemi ovlivní 

nejvíce, tedy na Bohuslavice a Závadu. V grafu (viz Graf 6) je zobrazeno porovnání 

dojezdových časů nejbližších jednotek PO. Je patrné, že ani u jedné obce nebude plošné 

pokrytí v případě destrukce v zimním období narušeno. Jak u Bohuslavic, tak u Závady je 

počet jednotek, které mají dorazit do požadovaného časového limitu, v pozitivním slova 

smyslu překročen. 

 

 
Graf 6 – Plošné pokrytí při nesjízdnosti úseku Hlučín-Kozmice (zimní období) 

 
Závislost Bolatic, Dolního Benešova a Kozmic na jednotkách PO z Hlučína již byla 

popsána (viz Graf 4), a proto se tento rozbor nyní zaměřuje na obce, u kterých bude výrazněji 

ovlivněn dojezdový čas „pouze“ v zimním období. Jak je patrné z grafu (viz Graf 7), závislost 

Závady je oproti Bohuslavicím o dost větší. Tato skutečnost je způsobena zejména tím, že 

jednotka PO z Bohuslavic podle statistik zasahuje ve většině případů na svém území sama (73 

z 96 zásahů mezi roky 2008 a 2012). 
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Graf 7 – Přítomnost jednotek PO u zásahů (2008-2012), zpracováno s pomocí [39] 

 

Shrnutí 

Z analýzy vyplývá, že destrukce viaduktu a s ní spojená nesjízdnost silnice č. I/56 

mezi Kozmicemi a Hlučínem výrazně ovlivní dojezdové časy zejména jednotek PO z Hlučína. 

Předpokládané hodnoty dojezdových časů a přibližný počet zásahů, které mohou být 

ovlivněny pozdním příjezdem, jsou uvedeny v tabulce (viz Tabulka 8). Přibližný počet zásahů 

za rok je aritmetickým průměrem všech zásahů hlučínských jednotek v dané obci mezi roky 

2008 a 2012. 

Stane-li se destrukce v období mimo zimní měsíce, budou výrazněji ovlivněny 

dojezdové časy do Kozmic, Dolního Benešova a Bolatic, tedy do obcí nacházejících se na 

silnici č. I/56 ve směru do Opavy (tzn. za nesjízdným úsekem). V zimním období, kdy je 

potřeba počítat také s nesjízdností části silnice mezi Vřesinou a Bohuslavicemi, se výrazněji 

prodlouží dojezdové časy u dalších dvou obcí konkrétně u Bohuslavic a Závady.  

 

Tabulka 8 – Dojezdové časy a přibližný počet zásahů jednotek PO z Hlučína 

Obec 

Dojezdový čas [min] Přibližný počet zásahů 
ovlivněných pozdním 
příjezdem jednotek 

PO z Hlučína (za rok) 

Před 
destrukcí 

Po destrukci 
Po destrukci 

v zimě 

Bohuslavice 13,3 16 24 4 
Bolatice 16 26,6 28 8 
Dolní Benešov 12,4 22,6 24 17 
Kozmice 5,2 22,6 25,3 3 
Závada 13 13 18,7 10 
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9.2 Zdravotnická záchranná služba 

Ve sledovaném území se výjezdová stanoviště ZZS (viz Obrázek 10) podobně jako 

hasičské stanice HZS Moravskoslezského kraje nacházejí v největších městech: Ostravě, 

Opavě a Hlučíně a v mezilehlém Dolním Benešově. Na všech výjezdových stanovištích je 

přítomna alespoň jedna posádka, jejíž součástí je lékař. Výjimku tvoří Dolní Benešov, ve 

kterém je dislokována „pouze“ výjezdová skupina RZP. Nejbližšími nemocnicemi, kam je 

možné převážet pacienty, jsou Slezská nemocnice v Opavě a nemocnice na území města 

Ostravy.  

 

 
Obrázek 10 – Rozmístění výjezdových stanovišť ZZS 

 

Po destrukci nebude na žádné další silnice pohlíženo jako na nesjízdné. Úseky, u 

kterých bylo konstatováno, že mohou hasičské technice činit problémy, budou pro vozidla 

ZZS považována jako sjízdná. Bude tak učiněno také z toho důvodu, že lékařská posádka RV 

z Hlučína, která bude muset nejvíce objíždět, disponuje terénním automobilem. To znamená, 

že jediným nesjízdným úsekem bude po destrukci železničního viaduktu pouze část silnice č. 

I/56 mezi Hlučínem a Kozmicemi. V zimním období bude mimo úsek Hlučín-Kozmice 

počítáno s nesjízdností dalších silnic. Jedná se o silnice, u kterých nelze počítat se zimní 
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údržbou. U dopravních prostředků ZZS bude brána v úvahu průměrná rychlost jízdy k zásahu 

ve výši 60 km/h. 

 

Při porovnávání dojezdových vzdáleností u RZP (posádka bez lékaře) bylo zjištěno, že 

nesjízdnost úseku Hlučín-Kozmice nebude mít výraznější vliv na obce ve sledovaném území, 

a to ani v zimním období. U žádné obce nedošlo k navýšení dojezdové vzdálenosti v důsledku 

objíždění nesjízdných úseků. Hlavní příčinou tohoto pozitivního zjištění je umístění 

výjezdového stanoviště RZP v Dolním Benešově, které dostatečně pokrývá obce za 

nesjízdným úsekem (samotný Dolní Benešov, Kozmice, Bohuslavice i Bolatice). Vliv 

destrukce se projevuje až u posádek, jejichž součástí je lékař (RLP a RV). V tabulce (viz 

Tabulka 9) jsou zobrazeny obce, které jsou dojezdem posádky s lékařem ovlivněny nejvíce. 

Jedná se o tytéž obce jako v případě jednotek PO, konkrétně jde o Dolní Benešov, Kozmice a 

Bolatice. Nicméně díky kratší objížďce přes hlučínskou část Darkovičky, je rozdíl 

dojezdových vzdáleností oproti jednotkám PO o dost nižší. Pokud jde o situaci v zimních 

měsících, je patrné, že nesjízdnost dalších silnic výrazně prodlouží dojezdové vzdálenosti a 

tím pádem i dojezdové časy. Z obcí, které byly ovlivněny již po destrukci, se v zimních 

měsících dojezdová vzdálenost prodlouží nejvíce u Kozmic a Dolního Benešova. Ukazuje se 

také, že nesjízdnost dalších silnic bude mít vliv na některé obce, které nebyly po destrukci 

výrazně ovlivněny. Konkrétně se jedná o Bohuslavice a Závadu. 

 

Tabulka 9 – Rozdíly dojezdových vzdáleností ZZS (lékařská posádka) 

Obec 
Po 

destrukci 
Zimní 
období 

Obec 
Po 

destrukci 
Zimní 
období 

Bělá  2 Šilheřovice   
Bohuslavice  10 Vřesina   
Darkovice   Závada  4 
Děhylov   Bolatice 3 5 
Dobroslavice   Chuchelná   
Dolní Benešov 3 8 Kobeřice   
Hať   Kravaře   
Hlučín   Rohov   
Kozmice 3 15 Strahovice   
Ludgeřovice   Sudice   
Markvartovice   Štěpánkovice   
Píšť   Třebom   
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Po destrukci 

V grafu (viz Graf 8) jsou zobrazeny dojezdové časy posádek, ve kterých figuruje 

lékař. V grafu jsou uvedeny taktéž hodnoty dojezdových časů z výjezdových stanovišť 

v Opavě a Ostravě, kde jsou dislokovány další posádky s lékařem. Je patrné, že situace po 

destrukci (nesjízdnost úseku Hlučín-Kozmice) nebude mít na dojezdové časy z hlučínského 

výjezdového stanoviště výrazný dopad. Při průměrné rychlosti 60 km/h se u všech tří obcí 

posádka zpozdí o přibližně 3 minuty. O ovlivnění, které způsobí prodloužení dojezdové doby 

nad limitních 20 minut, se dá hovořit pouze u posádky z Ostravy-Poruby, která v důsledku 

destrukce dorazí do Bolatic s minutovým zpožděním, oproti situaci před destrukcí, kdy byla 

dojezdová doba přesně na hranici 20 minut. Dále je nezbytné zmínit, že jak na stanovišti 

v Hlučíně, tak na stanovišti v Opavě jsou „pouze“ výjezdové skupiny setkávacího systém 

(tzv. Rendez-vouz), které nedisponují možností přepravy pacientů. To znamená, že by 

k zásahu musela být přivolána další výjezdová skupina, která je schopná pacienta dodatečně 

přepravit do nemocničního zařízení. 

 

 
Graf 8 – Dojezdové časy lékařských posádek do vybraných obcí 

 

Zimní období 

Rozdíly v dojezdových časech u výjezdového stanoviště v Hlučíně jsou zobrazeny 

v grafu (viz Graf 9). Je patrné, že nesjízdnost dalších silnic v zimním období výrazně 

prodlouží dobu dojezdu do všech zmíněných obcí. Největší zpoždění bude mít hlučínská 

posádka při cestě do Kozmic (cca 12 minutové zpoždění oproti situaci po destrukci) a dále do 

Dolního Benešova (cca 7 minut zpoždění). Jedinou obcí, do které posádka z Hlučína nedorazí 

v zimních měsících v zákonem stanovené lhůtě 20 minut, budou Bolatice. Tato lhůta bude 

překročena o cca 2 minuty. Graf je pro ilustraci doplněn také o dojezdové časy z výjezdového 
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stanoviště v Opavě, které nebude ovlivněno ani situací po destrukci, ani stane-li se destrukce 

v zimních měsících. Opavská posádka splňuje dvacetiminutovou lhůtu dojezdu u všech obcí 

zobrazených v grafu kromě Závady, u které bude lhůta překročena o 3 minuty.  

 

 
Graf 9 – Dojezdové časy lékařských posádek z Hlučína a Ostravy (zimní období) 

 
Níže uvedený graf (viz Graf 10) zobrazuje dojezdové časy z dalšího výjezdového 

stanoviště s lékařem. To je umístěno v Ostravě-Porubě. Výrazné prodloužení dojezdových 

časů porubské posádky v důsledku nesjízdnosti dalších silnic v zimním období je patrné 

pouze u Závady (cca 7 minutové zpoždění oproti situaci po destrukci) a Kozmic (cca 6 minut 

zpoždění).  

 

 
Graf 10 – Dojezdové časy lékařských posádek z Ostravy a Opavy (zimní období) 

0

5

10

15

20

25

Bolatice Dolní
Benešov

Kozmice Bohuslavice Závada

Dojezdový čas [min]

Obce

ZZS Hlučín po destrukci

ZZS Hlučín po destrukci v
zimě

ZZS Opava

0

5

10

15

20

25

Bolatice Dolní
Benešov

Kozmice Bohuslavice Závada

Dojezdový čas [min]

Obce

ZZS Ostrava-Poruba po destrukci

ZZS Ostrava-Poruba po destrukci
v zimě

ZZS Opava



 43 

U dalších obcí není prodloužení oproti situaci po destrukci buď žádné (Bolatice a 

Bohuslavice) nebo minimální (Dolní Benešov). Jedinou obcí, u které dojde v zimním období 

k prodloužení dojezdového času nad zákonem stanovený limit je Závada. Graf je opět 

doplněn o dojezdové časy z výjezdového stanoviště v Opavě. 

 

Shrnutí 

U ZZS byly porovnávány dojezdové časy z nejbližších výjezdových stanovišť do 

všech obcí v námi sledovaném území. Při porovnávání dojezdových vzdáleností, bylo 

zjištěno, že destrukce viaduktu neovlivní pokrytí území RZP (posádka bez lékaře). Může za to 

umístění posádky RZP v Dolním Benešově, která dostatečně pokrývá obce za nesjízdným 

úsekem. Vliv destrukce se projevuje až u posádek, jejichž součástí je lékař (RLP a RV). 

Výsledky ukázaly stejný trend jako v případě jednotek PO. V období mimo zimní měsíce 

bude mít destrukce železničního viaduktu (nesjízdnost silnice č. I/56 mezi Hlučínem a 

Kozmicemi) vliv na prodloužení dojezdových časů do Bolatic, Dolního Benešova a Kozmic. 

Nicméně v porovnání s jednotkami PO budou sice dojezdové časy také delší ale ne v takové 

míře. Je to proto, že vozidla ZZS mohou využívat kratší objízdnou trasu přes hlučínskou část 

Darkovičky dále do Kozmic. V zimním období se prodlouží dojezdový čas do dalších dvou 

obcí, a to do Bohuslavic a Závady. 

 

Tabulka 10 – Dojezdové časy a přibližný počet zásahů ZZS (lékařská posádka) 

Obec 

Dojezdový čas [min] Přibližný počet zásahů 
ovlivněných pozdním 
příjezdem lékařských 

posádek (za rok) 

Před 
destrukcí 

Po destrukci 
Po destrukci 

v zimě 

Bohuslavice 11 12 18 15 
Bolatice 13 16 16 37 
Dolní Benešov 10 12 18 41 
Kozmice 5 8 19 17 
Závada 9,4 9,4 14 5 

 

Předpokládané hodnoty dojezdových časů a přibližný počet zásahů, které mohou být 

ovlivněny pozdním příjezdem, jsou uvedeny v tabulce (viz Tabulka 10). Při výpočtu 

konkrétního počtu zásahů za rok, které mohou být ovlivněny pozdním příjezdem, bylo 

postupováno následovně: ze statistiky výjezdů všech výjezdových stanovišť ZZS 

Moravskoslezského kraje za rok 2012 [40] byl vybrán počet zásahů v obcích, které vyšly 

v analýze nejhůře. Podíl výjezdů lékařských posádek na všech výjezdech v jiných krajích činí 

přibližně 14 % (dle statistiky výjezdů na území Královehradeckého kraje a hlavního města 
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Prahy). Tento podíl byl poté aplikován na výjezdy v Moravskoslezském kraji, potažmo na 

sledované území. Prostým výpočtem procent byl odhadnut přibližný počet výjezdů lékařských 

posádek (RV a RLP) v sledovaných obcích, a tím pádem byl získán údaj o jejich závislosti na 

těchto posádkách. 

9.3 Policie ČR 

Co se týká služeben Policie ČR, budou brány v potaz pouze obvodní oddělení, na 

kterých sídlí služba pořádkové policie zajišťující nejuniverzálnější činnosti policie. Obce ve 

správním obvodu ORP Kravaře včetně obce Bělá spadají do územní působnosti obvodního 

oddělení v Kravařích a obce ve správním obvodu ORP Hlučín spadají do územní působnosti 

obvodního oddělení v Hlučíně.  

Služebny kriminální policie, cizinecké aj. nebudou do rozboru zahrnuty. Ve 

sledovaném území jsou obvodní oddělení Policie ČR umístěna kolem silnic 1. tříd č. I/11 a č. 

I/56 (viz Obrázek 11). Konkrétně v Opavě, Kravařích, Velké Polomi, Hlučíně a 3x v Ostravě.  

 

 
Obrázek 11 – Rozmístění obvodních oddělení Policie ČR 

 

Po destrukci se nebude na žádné další silnice pohlížet jako na nesjízdné. A to z toho 

důvodu, že policejní posádky se ve velké míře přepravují osobními automobily, které jsou bez 
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větších problémů schopny projet úseky, které mohou např. hasičské technice činit problémy. 

To znamená, že jediným nesjízdným úsekem bude po destrukci železničního viaduktu stejně 

jako u ZZS pouze část silnice č. I/56 mezi Hlučínem a Kozmicemi. V zimním období se bude 

mimo úsek Hlučín-Kozmice počítat s nesjízdností dalších silnic, u kterých nelze počítat se 

zimní údržbou. Z obrázku (viz Obrázek 11) je zřejmé, o které silnice se jedná. Za průměrnou 

rychlost jízdy policejních automobilů k zásahu je považováno 60 km/h. 

V tabulce (viz Tabulka 11) jsou zobrazeny výsledky porovnání dojezdových 

vzdáleností. Dojezdové vzdálenosti do obcí nacházejících se v území, ve kterém provádějí 

činnost jednotky z obvodního oddělení v Kravařích (v tabulce zabarveno šedě), nebudou 

ovlivněny situací po destrukci, ani stane-li se destrukce v zimních měsících. Lze tedy 

konstatovat, že u těchto obcí nebude narušena činnost Policie ČR. Jedinou obcí v ORP 

Hlučín, na kterou má v období po destrukci nesjízdnost vliv, jsou Kozmice. V jejich případě 

je nutné, aby nejbližší policejní posádka zdolala o 2 km více, než zdolá nejbližší posádka před 

destrukcí viaduktu. Nesjízdnost dalších silnic v zimním období znamená výrazné prodloužení 

dojezdové vzdálenosti u dvou obcí. Konkrétně se jedná o Kozmice a Závadu.  

 

Tabulka 11 – Rozdíly dojezdových vzdáleností u Policie ČR 

Obec 
Po 

destrukci 
Zimní 
období 

Obec 
Po 

destrukci 
Zimní 
období 

Bělá   Šilheřovice   
Bohuslavice  1 Vřesina   
Darkovice   Závada  4,6 
Děhylov   Bolatice   
Dobroslavice   Chuchelná   
Dolní Benešov   Kobeřice   
Hať   Kravaře   
Hlučín   Rohov   
Kozmice 2 7,7 Strahovice   
Ludgeřovice   Sudice   
Markvartovice   Štěpánkovice   
Píšť   Třebom   

 

V grafu (viz Graf 11) jsou zobrazeny rozdíly v dojezdových časech do obcí, které 

vyšly z analýzy nejhůře. Je patrné, že po destrukci není zpoždění dojezdového času u jednotek 

z Hlučína až tak markantní. U Kozmic nepřesahuje 2,5 minuty, v Závadě je dojezdový čas 

dokonce stejný jako před destrukcí. Výraznější změny jsou patrné až v zimním období. 

Dojezdový čas hlučínské jednotky se v případě Kozmic výrazně prodlužuje (o 13 minut). 

Jednotky, které nejsou při dojezdu ovlivněny nesjízdností silnic (Kravaře a Velká Polom), 
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jsou v zimních měsících v Kozmicích dokonce rychleji. U Závady je situace o něco 

příznivější. I přes prodloužení dojezdového času přibližně o 5 minut bude jednotka z Hlučína 

v Závadě dřív než další nejbližší jednotky. 

 

 
Graf 11 – Dojezdové časy z  obvodních oddělení Policie ČR do vybraných obcí 

Shrnutí 

Destrukce viaduktu nebude mít vliv na dojezdové časy do obcí nacházejících se 

v území, ve kterém provádí činnost jednotky z obvodního oddělení v Kravařích a to ani v 

zimních měsících. U těchto obcí tedy nebude v souvislosti s destrukcí narušena činnost 

Policie ČR. 

U obcí spadajících pod obvodní oddělení v Hlučíně je situace jiná. Z rozboru 

dojezdových časů vyplývá, že pokud k destrukci viaduktu dojde v mimozimním období, 

nebude touto událostí výrazněji ovlivněna žádná ze sledovaných obcí. Je to proto, že vozidla 

Policie ČR mohou stejně jako vozidla ZZS využívat kratší objízdnou trasu přes hlučínskou 

část Darkovičky. V případě, že k destrukci viaduktu dojde v zimním období, budou výrazněji 

ovlivněny dojezdové časy do dvou obcí (Kozmice a Závada). Je tomu tak z toho důvodu, že 

musí být zvolena delší objízdná trasa, což logicky vede k prodloužení dojezdového času do 

výše jmenovaných obcí. Předpokládané hodnoty dojezdových časů jsou uvedeny v tabulce 

(viz Tabulka 12). 

 
Tabulka 12 – Dojezdové časy Policie ČR 

Obec 
Dojezdový čas [min] 

Před 
destrukcí 

Po destrukci 
Po destrukci 

v zimě 
Kozmice 4,3 6,6 12 
Závada 9,6 9,6 14 
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10. Závěr 

 

Doprava jako taková hraje významnou roli ve většině lidských činností. Mezi oblasti, 

které jsou na dopravě a dopravní infrastruktuře ve velké míře závislé, patří také ochrana 

obyvatelstva před účinky mimořádných událostí, která je v ČR prováděna prostřednictvím 

základních složek IZS.  

V souvislosti s případovou studií, která je součástí praktické části této práce, bylo 

zkoumáno, v jaké míře ovlivní destrukce železničního viaduktu nedaleko Hlučína 

(dlouhodobá nesjízdnost části silnice 1. třídy č. I/56) dojezdové vzdálenosti resp. dojezdové 

časy základních složek IZS do obcí nacházejících se v blízkém okolí (správní obvody ORP 

Hlučín a ORP Kravaře).  

Díky podrobné statistice výjezdů jednotek PO byly při analýze zkoumány dojezdové 

vzdálenosti z každé hasičské stanice jednotek PO s územní působností do všech obcí. 

Z analýzy vyplývá, že jedinou výrazně ovlivněnou jednotkou bude jednotka z Hlučína. 

V mimozimním období budou výrazně ovlivněny její dojezdové časy do Kozmic, Dolního 

Benešova a Bolatic. V zimním období, kdy je potřeba počítat také s nesjízdností dalších 

silnic, se výrazně prodlouží dojezdové časy také do Bohuslavic a Vřesiny. V souvislosti 

s počtem zásahů, které mohou být ovlivněny pozdním příjezdem hlučínské jednotky, je na 

tom nejhůře Dolní Benešov (cca 17 zásahů za rok) a Závada (cca 10 zásahů za rok). 

U ZZS byly zkoumány dojezdové časy z nejbližších výjezdových stanovišť do všech 

obcí ve sledovaném území. Analýza prokázala, že destrukce neovlivní dojezdové časy RZP 

(posádka bez lékaře). Vlivy destrukce jsou patrné až u posádek s lékařem (RLP a RV). 

V mimozimním období jsou nejvíce ovlivněny stejné obce jako v případě jednotek PO. Tedy 

Dolní Benešov, Kozmice a Bolatice. Ovšem porovnáme-li dojezdové časy, je jejich 

prodloužení o dost menší. Tato skutečnost souvisí s tím, že automobily ZZS mohou využívat 

kratší objízdnou trasu přes hlučínskou část Darkovičky dále do Kozmic. V zimním období 

dochází k prodloužení dojezdových časů u dalších dvou obcí, konkrétně u Bohuslavic a 

Závady. Počtem zásahů, které mohou být ovlivněny pozdním příjezdem lékařské posádky, 

jsou na tom nejhůře Dolní Benešov (cca 41 zásahů za rok) a Bolatice (cca 37 zásahů za rok). 

Destrukce viaduktu se nijak nedotkne činnosti Policie ČR v obcích nacházejících se 

v územním obvodu obvodního oddělení v Kravařích. U obcí spadající pod obvodní oddělení 

v Hlučíně dojde k výraznému ovlivnění dojezdových časů pouze v zimních měsících, 

konkrétně u Kozmic a Závady.  
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