
Abstrakt

Dopravní infrastruktura je nezbytnou součástí kritické infrastruktury České 
republiky. Je nezbytné zajistit určitou úroveň její bezpečnosti, aby byly 
zajištěny vysoce kvalitní dopravní služby. Pro vytvoření a zavedení je proto 
nutné provést opatření pro zvýšení a udržení její bezpečnosti. Současné 
znalosti ukazují, že bezpečnost dopravní infrastruktury může být dosažena 
a udržována na požadované úrovni pouze dobrou prací s riziky po celou 
dobu její existence. Mezi kritické prvky dopravní infrastruktury patří pevné 
stavby, jako jsou tunely, mosty, železniční stanice a letiště, avšak je třeba 
chránit i kritické části systémů řízení dopravy.
Bezpečnost kritických prvků dopravní infrastruktury je ohrožena řadou 
jevů různé povahy, které mohou vzájemně interagovat. Ochrana kritické 
dopravní infrastruktury proto musí být prováděna na základě promyšleného 
přístupu proti všem relevantním hrozbám, které určuje přístup All-Hazard-
Approach, rozpracovaný pro Evropu v projektu FOCUS [2]. Článek se 
zaměřuje na systém řízení bezpečnosti, který cíleně provádí opatření 
k zachování a zvýšení bezpečnosti (např. správný typ údržby, opravy, 
režimních opatření atd.), který má účinné nástroje pro řízení potenciálních 
rizik při jejich výskytu.
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Abstract

Transport infrastructure forms an essential part of the critical infrastructure 
of the Czech Republic. It is necessary to ensure a certain level of safety of 
transport infrastructure, in order to ensure high-quality transport services. 
A measurement to increase and sustain safety of transport infrastructure is, 
therefore, necessary to establish and implement. Current knowledge shows 
that the safety of transport infrastructure can be accomplish and maintained 
at the demanded level, only by good work of risk throughout its existence. 
Critical elements of transport infrastructure include fixed structures such 
as tunnels, bridges, railway stations and airports, however critical parts of 
transport control systems need to be protected as well.
The safety of critical elements of transport infrastructure is jeopardized 
by a number of phenomena of different nature that can interact with each 
other. Critical transport infrastructure protection must, therefore, be carried 
out within a coherent approach against all relevant threats, All-Hazard-
Approach developed in Europe by the project FOCUS [2]. The foundation 
of the article is a safety management system that purposefully implements 
measures to maintain and increase safety (e.g. the right type of maintenance, 
repairs, regime measures, etc.), which has effective tools to manage the 
potential risks in their occurrence.
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1.  ÚVOD

Dopravní infrastruktura je otevřený systém skládající se z různých 
prvků a subsystémů. Sady prvků a subsystémů se pak nacházejí 
ve fyzickém prostoru, kyberprostoru nebo na úrovni organizace. 
Prvky jsou buď pevně umístěny v prostoru, nebo pohyblivé, 
mají otevřenou systémovou povahu, a proto vzájemně interagují. 

Kromě provozovatele infrastruktury je nutné počítat s dopravcem, 
cestujícími a osobami v okolí infrastruktury. Z těchto důvodů 
je nutné stanovit opatření pro zajištění bezpečnosti na několika 
různých úrovních řízení.

Opatření pro zajištění bezpečnosti můžeme rozdělit podle jejich 
charakteristik, podle rozsahu a podle stupně životního cyklu 
infrastruktury, ve které jsou implementována. Každé riziko musíme 
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zvažovat na dvou úrovních, místní a systémové (úroveň celku). 
Místní úroveň se zabývá ochranou životů a zdraví osob v místě 
možné nehody nebo bezpečím dalších veřejných chráněných zájmů. 
Úroveň systému se pak zabývá udržitelností služeb poskytovaných 
infrastrukturou.

Je nutné na místní a systémové úrovni připravit plány pro vnější 
zdroje rizik, podle charakteru rizik. Opatření pro plány odezvy 
na zdroje vnějších rizik by měla být kombinována s preventivními 
opatřeními v rámci systému, která jsou připravena na zvládnutí 
vnitřních rizik. Rizika je třeba zvažovat v rámci takzvaného „All-
Hazard-Approach“ [1], rozpracovaného pro Evropu [2], protože 
kritická situace může nastat jak v důsledku jedné velké pohromy, 
tak při výskytu řady menších škodlivých jevů, které se vyskytují 
v krátkém časovém intervalu v jednom místě [3,4].

Ze strategického důvodu je nezbytné připravit plány řízení 
bezpečnosti, aby bylo možné čelit pohromám, které mohou 
zasáhnout různé prvky dopravní infrastruktury. Plány řízení 
bezpečnosti jsou ovlivněny místními podmínkami, nicméně 
hlavními faktory jsou typy prvků dopravní infrastruktury, pro 
který jsou sestaveny (mosty, tunely, železniční stanice, letiště atd.). 
V článku se zaměřujeme na mosty. Zdůvodnění vyplývá z analýzy 
údajů o stavu silničních mostů v tab. 1, která byla zpracována 
na základě údajů v [5]. Zmíněný soubor obsahuje údaje o stavu 
mostů ke konci roku 2018 na silnicích II. a III. třídy, které náleží 
do správy krajů.

Dle zdroje [5] na silnicích I. třídy, které náleží do správy 
Ředitelství silnic a dálnic ke stejnému datu byly v havarijním 
stavu 3 mosty; na dálnicích nebyl žádný most v havarijním stavu.

Prvním krokem k vytvoření plánů řízení bezpečnosti každého 
technického díla je určit a analyzovat možné zdroje rizik. 
Na základě této analýzy je potřebné určit jak preventivní opatření, 
tak činností odezvy pro celý životní cyklus prvků dopravní 
infrastruktury metodou Bow-tie [3,4].

Nejprve se v druhé kapitole zabýváme úrovní řízení bezpečnosti 
systému, jako jsou síťové přístupy, řídicí systémy atd. Poté omezíme 

pozornost na mosty a přípravu plánů řízení bezpečnosti mostů. 
Tunely, železniční stanice a další kritické prvky mají podobné 
přístupy s mosty, stejně jako specifika, ve kterých se liší. Třetí 
kapitola se zaměří na incidenty a nehody, spojené s mosty a na jejich 
příčiny. Čtvrtá kapitola bude diskutovat možná opatření, zejména 
řízení rizik v souladu s ISO 31 000 [6].

2.  ÚROVEŇ ŘÍZENÍ SYSTÉMU

Bezpečnost dopravní infrastruktury musí být zachována jak 
na úrovni jednotlivých prvků, tak i na úrovni systému. Úroveň 
řízení bezpečnosti systému je zaváděna s cílem zajistit kontrolu 
nad infrastrukturou a zajistit dostupnost služeb poskytovaných 
infrastrukturou. Je třeba připravit preventivní opatření k jejich 
zajištění, jakož i plány odezvy pro zvládnutí nouzových situací.

Redundance (existence několika možností) je základním 
opatřením na systémové úrovni proti rizikům na úrovni jednotlivých 
prvků. To v případě dopravní infrastruktury znamená možnost 
cestovat mezi dvěma místy, dvěma nebo více různými trasami. 
Alternativní trasa může být na jiné dopravní infrastruktuře, ale 
upřednostňovanou možností je samozřejmě v rámci stejného druhu 
dopravy. V případě uzavření jedné trasy (v důsledku opravy nebo 
v důsledku nehody) jsou důležitými parametry kapacita a délka 
alternativních tras. Vlastnická struktura pozemních komunikací 
je v této oblasti problémem. Pokud alternativní cesty mají různé 
vlastníky, je nutné zajistit společnou realizaci plánu údržby.

Závislost dopravních infrastruktur na komunikační infrastruktuře 
se zvyšuje s moderními technologiemi, které se rychle zavádějí 
do praxe. Znamená to novou oblast rizik, s níž se systém řízení 
dopravy musí vypořádat. Dopravní infrastruktury už nemůžeme řídit 
jako fyzické systémy, musíme se zabývat dopravní infrastrukturou 
jako kyber-fyzickým systémem (CPS). Komunikační a řídicí 
technologie v rámci CPS pro nás vytvářejí řadu nových možností při 
koordinaci dopravních systémů a při zvyšování jejich bezpečnosti. 

Tab. 1  Údaje o stavu mostů v krajích; zpracováno dle [5].
Tab. 1  Information about the state of bridges in the regions [5].

Kraj Počet mostů celkem Počet mostů v havarijním stavu
Středočeský 1855 17
Jihomoravský 1144 18
Moravskoslezský 1122 1
Olomoucký 1107 18
Jihočeský 1059 0
Plzeňský   963 0
Ústecký   898 2
Královehradecký   872 1
Vysočina   870 2
Pardubický   819 3
Zlínský   718 0
Praha   700 2
Karlovarský   473 0
Liberecký Aktuální údaje nejsou 

k dispozici
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Je však třeba zabránit ztrátě kontroly nad kontrolními funkcemi 
dílčího zařízení nebo celého systému. V souvislosti s leteckou 
dopravou uplatňuje ARINC 653 zásady kybernetické bezpečnosti 
s ohledem na fyzické zájmy [7]. Bezpečnost železničních řídicích 
a komunikačních systémů byla dosud standardizována pouze 
na úrovni výrobků. Připravují se však doporučení pro řízení 
bezpečnosti železnic na úrovni CPS, prTS 50701 [8].

3.   ZDROJE RIZIK, KTERÁ NARUŠUJÍ BEZPEČNOST 
MOSTŮ

Každý typ prvku dopravní infrastruktury je ovlivněn riziky 
spojenými s lidským chováním, technickými vlastnostmi 
a změnami prostředí. Je proto důležité určit zdroje těchto rizik, aby 
bylo možné vypracovat plány řízení bezpečnosti. K identifikaci 
rizik je možné použít databázi havárií, nehod a poruch příslušného 
typu prvku, a rozšířit seznam rizik o nově očekávaná rizika spojená 
s novými jevy. V této kapitole se zaměříme na selhání mostů.

Analýza databáze selhání mostu [9] ukazuje, že lidský faktor je 
aplikován nežádoucím způsobem, a to jak chybami v jednotlivých 
operacích, tak chybami v řízení provozu na mostech. Inspekce 
prováděné po zřícení mostu často identifikovaly lidskou chybu 
jako jednu z příčin kolapsu, zejména při řízení bezpečnosti mostu 
po celou dobu jeho životnosti. Jedná se o chyby spojené s těmito 
příčinami:

 ● zanedbání velkých pohrom v území, ve kterém se most 
nachází, nebo podcenění jejich velikosti, tj. zanedbání 
přístupu All-Hazard-Approach [1],

 ● návrh a konstrukce mostu (špatné zadávací podmínky, 
chyby projektu, chyby ve výpočtech, nízká robustnost 
konstrukce atd.),

 ● nedostatečné řízení dopravy, tj. je dovolen provoz, který 
způsobuje přetížení mostu, tj. limity technických parametrů 
mostu,

 ● nedostatečné řízení dopravy na území, tj. je dovolen provoz, 
který způsobuje přetížení mostu, tj. limity technických 
parametrů mostu,

 ● nedostatečná údržba mostních konstrukcí, tj. špatně 
prováděná údržba nebo opravy, což způsobuje degradaci 
kritických prvků mostu,

 ● nedostatečná regulace rychlosti vozidel na mostě,
 ● nedostatečné financování oprav a údržby mostů,
 ● nedostatečná kvalita řízení mostů,
 ● zanedbání dohledu nad bezpečností mostu,
 ● nesprávné plánování a koordinace prioritních opatření 

k řízení rizik.

Kromě příčin spojených s lidskými chybami v provozu existují 
i další zdroje rizik:

 ● přírodní pohromy: zemětřesení, povodně, vichřice, tajfuny, 
tornáda, hurikány, sesuvy, laviny, ztekucení podloží, velké 
nahromadění ledových ker, velké nahromadění objemných 
předmětů,

 ● změny podmínek prostředí: velké teplotní rozdíly v krátkém 
čase, vysoký mráz, vysoká teplota,

 ● technické pohromy: náraz vozidla do mostní konstrukce, 
požár vozidla na mostě, výbuch vozidla na mostě, 
mechanické poškození mostu vozidlem, dopravní nehoda 
na mostě, výbuch v blízkosti pilířů mostu,

 ● chyby v projektu mostu: špatná kombinace zatížení, 
podcenění velikosti možných pohrom v území, nesprávné 
zvážení rezonancí v konstrukci, podceňování vibrací, 
nesprávné zvážení aerodynamických sil, nesprávné zvážení 
geotechnických zranitelností v podloží, nesprávné zvážení 
velkých teplotních rozdílů atd.,

 ● chyby ve stavbě a konstrukci mostu: nekvalitní materiál 
(často ochuzený beton), skryté vady materiálu, špatné 
kotvení, chybná propojení v konstrukci, špatná konstrukce 
mostních oblouků atd.,

Obr. 1  Příčiny selhání mostů na pozemních komunikacích (vlastní zpracování) [10].
Fig. 1  Causes of bridge failure on the road [10].
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 ● technické chyby v provozu mostu: nedostatečná údržba, 
špatná technika údržby, zanedbané opravy, neprovedení 
včasných oprav, koroze, únavové praskliny v materiálu, 
podceňování stárnutí materiálu, kymácení mostu v důsledku 
specifického provozního zatížení atd.,

 ● chyby v řízení provozu mostu: časté přetížení, nedostatečná 
kontrola provozu v závislosti na limitech a podmínkách 
mostu jako technického zařízení, nedostatek dopravního 
monitoringu, nedostatek plánu řízení dopravy s ohledem 
na zatížení a vznik specifických vibrací, nedostatek 
programu řízení bezpečnosti, nedostatečná kontrola celkové 
(integrální) bezpečnosti mostu, žádná odpovědnost za stav 
mostu, nedostatek plánu řízení rizik pro most,

 ● úmyslné útoky: sabotáž, teroristické útoky.

Faktory ovlivňující bezpečnost mostu jsou zobrazeny na Obr. 1 
pomocí metody Ishikawova diagramu [10].

4.  OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI MOSTŮ

Na základě postupů inženýrských disciplín pracujících s riziky 
je třeba zlepšit prevenci při navrhování a provozu mostů [3, 4, 
11], zejména při přípravě podmínek zadávání veřejných zakázek, 
vytváření a provozu projektů. Pro každý konkrétní most je třeba 
vypracovat plán řízení rizik [3, 4, 6] z důvodu dynamických změn, 
které jsou očekávatelné z hlediska rozvoje životního prostředí, 
a je třeba je zvážit, aby byla zajištěna bezpečnost veřejných aktiv 
a státu. Plán řízení rizik konkrétního mostu zahrnuje způsob 
vypořádání selhání a příslušné odpovědnosti v různých vrstvách 

systému řízení bezpečnosti. Pro kritické mosty (tj. velmi důležité 
mosty pro provoz státu) je to především zavedení opatření 
k zajištění řízení výskytu:

 ● nedostatků v zabezpečení mostu před vnějšími vlivy, tj. 
nedostatečné robustnosti mostů (obvykle kvůli chybám 
v zadávacích podmínkách, nezvážení vlivů stárnutí 
materiálů a konstrukcí v projektu apod.),

 ● neočekávaných přírodních pohrom, havárií, nehod a poruch 
externích technických zařízení, která mají dopad na most 
(požár a výbuch nádrže s nebezpečnou látkou na mostě, 
havárie letadla na mostě),

 ● výskytu vnitřních selhání mostních částí v důsledku 
opotřebení během provozu, koroze materiálu (obvykle 
v důsledku špatné údržby, obnovy a výměny kritických 
částí),

 ● lidských chyb při kontrole zatížení mostu, tj. těch, které 
následně dovolují přetížení mostu (chybné povědomí 
o riziku, neodpovědnost a nekompetentnost),

 ● nepředvídatelných událostí (nezbytných změn podle 
požadavků státu, např. pokud jde o bezpečnost, zabezpečení 
nebo obranu),

 ● úmyslného poškození (obvykle je důsledkem nízké fyzické 
nebo kybernetické ochrany kritického mostního zařízení),

 ● cílených útoků (obvykle je to důsledek nízké fyzické nebo 
fyzické ochrany kritického mostního zařízení).

Plán řízení rizik je založen na způsobu řízení objektů; zvažuje se 
typ řízení TQM [12]. Vlastní plán je zpracován ve formě tabulky, 
v níž se představují rizika z oblastí:

 ● řízení technického zařízení,

Tab. 2  Kontrolní seznam pro posuzování plánu řízení rizik.
Tab. 2  Checklist for risk management plan assessment.

Otázka Hodnocení
Je plán pro zvládnutí rizik veden jasnou představou a sledovanými cíli? 
Uplatňuje se v plánu pro zvládnutí rizik princip celistvosti (tj. uvážení prosperity sociálního, 
ekologického a ekonomického subsystému; vyjádření nákladů a užitků,
dopadů a přínosů ekonomické aktivity pomocí peněžních i nepeněžních hodnot)?
Jsou v plánu pro zvládnutí rizik zváženy podstatné elementy (např. spravedlivá dělba využívání 
zdrojů mezi současnou generací a generacemi budoucími; nadměrná spotřeba a chudoba; lidská 
práva; ekologické poměry podmiňující život; prosperita umožněná ekonomickým rozvojem 
a mimotržními činnostmi)?
Má plán pro zvládnutí rizik přiměřený rozsah (např. vhodné měřítko času a prostoru)?
Je plán pro zvládnutí rizik prakticky zaměřen (např. explicitně definované kategorie, které spojují 
vytyčenou představu s indikátory a kritérii; omezený počet klíčových cílů; omezený počet indikátorů; 
standardizovaný způsob měření a porovnávání; referenční hodnoty indikátorů, prahové hodnoty, 
vývojové trendy)?
Je plán pro zvládnutí rizik otevřený (např. všeobecně přijaté metody a databáze; explicitní 
věrohodnost, vyloučení nejistoty)?
Je v plánu pro zvládnutí rizik zahrnuta efektivní komunikace v zájmové společnosti?
Podílí se na plánu pro zvládnutí rizik široká veřejnost?
Počítá se v plánu pro zvládnutí rizik s následným posuzováním (např. upřesňování postupných cílů 
vlivem vývoje systému)?
Jsou v plánu pro zvládnutí rizik zabezpečeny kapacity institucí (např. určení odpovědnosti 
za dodržení cílů rozhodovacího procesu, sběr a uchovávání údajů, dokumentace)?
CELKEM
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 ● vnitřní zdroje rizik technického zařízení spojené s jeho 
projektováním, výstavbou, vybavením a provozem,

 ● personál technického zařízení,
 ● vnější zdroje rizik technického zařízení spojených 

s přírodními pohromami,
 ● vnější zdroje rizik technického zařízení souvisejících 

s kvalitou dohledu veřejné správy nad jeho bezpečností, 
hospodářskou soutěží, trhem atd.,

 ● útoky na technické zařízení,
 ● kybernetické zdroje rizik souvisejících se sítí,
 ● válka.

Pro každou oblast rizik musí být v tabulce uvedeno:
 ● příčiny rizik,
 ● popis dopadů rizik,
 ● pravděpodobnost výskytu rizik a očekávaná velikost 

dopadu rizik na chráněná aktiva (základní veřejná aktiva 
by měla být rovněž zvážena na základě požadavků právních 
předpisů),

 ● opatření k řízení nebo alespoň zmírnění dopadů 
stanovených rizik a u každého z nich odpovědnost za jejich 
provedení.

Aby bylo možno vypracovat plán řízení rizik, který odpovídá 
požadavkům na řízení požadovaným TQM, je třeba důkladně znát: 
pohromy, tj. zdroje rizik; místní zranitelnosti, které předurčují 
kritičnost (závažnost) kritických situací a možnosti odezvy 
v kritických situacích.

K průkazu kvality plánu pro řízení rizik v praxi byl v práci [11] 
vypracován a testován kontrolní seznam pro posouzení kritičnosti 
plánu řízení rizik, viz. tab. 2.

Pro posouzení každé položky v tab. 2 se používá stupnice:
 ● 0 bodů – splnění kritéria má zanedbatelné nedostatky 

v posuzované oblasti (nižší než 5 %), tj. zanedbatelná 
kritičnost,

 ● 1 bod – splnění kritéria má nízké nedostatky v posuzované 
oblasti (5–25 %), tj. malá kritičnost,

 ● 2 body – splnění kritéria má střední nedostatky ve zkoumané 
oblasti (25–45 %), tj. střední kritičnost,

 ● 3 body – splnění kritéria má vysoké nedostatky ve sledované 
oblasti (45–70 %), tj. vysoká kritičnost,

 ● 4 body – splnění kritéria má velmi vysoké nedostatky 
ve zkoumané oblasti (70–95 %), tj. velmi vysoká kritičnost,

 ● 5 bodů – splnění kritéria má extrémně vysoké nedostatky 
ve sledované oblasti (vyšší než 95 %), tj. extrémní kritičnost.

Stupnice pro celkovou kritičnost plánu řízení rizik je stanovena 
analogicky k zásadám používaným od osmdesátých let v normách 
ČSN [13]. Výsledná míra kritičnosti, za předpokladu, že všechna 
kritéria mají stejnou váhu, se může pohybovat od 0 do 50; prahové 
hodnoty pro úroveň kritičnosti plánu řízení rizik odpovídající 
použité stupnici jsou uvedeny v tab. 3.

5.  ZÁVĚR

Základním nástrojem řízení bezpečnosti je plán řízení bezpečnosti 
pro jednotlivé prvky. Aby mohl být tento plán vypracován, je 
třeba nejprve určit zdroje rizik. V článku je postup demonstrován 
na příkladu mostů, kde jsou rizika nejprve identifikována 
hodnocením příčin jejich havárií, nehod a selhání. Havárie i selhání 
mostů mají příčiny ve všech fázích životního cyklu mostů, tedy při 
navrhování, výstavbě, provozu i údržbě. Plán řízení bezpečnosti 
musí zvažovat všechny uvedené fáze. Jedním z klíčových faktorů 
je lidský faktor na úrovni managementu.

Na základě analýzy a vyhodnocení rizik mostů jsou pak v článku 
navržena opatření pro jejich řízení. Opatření se nacházejí především 
v oblasti řízení, kde, jak již bylo zmíněno, existují nejzávažnější 
příčiny havárií i selhání. Mosty jako technické zařízení by pak měly 
být monitorovány v závislosti na jejich konstrukci a zatížení; je 
však také třeba sledovat rizika v procesech spojených s dopravou, 
s režimem dopravy, která jsou proměnná. Stejný postup pro 
stanovení opatření je pak třeba použít na všechny důležité prvky 
dopravní infrastruktury, jakož i na úrovni systému a jeho řízení.
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