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1.  ÚVOD

Životy a zdraví lidí, jejich majetek a veřejné blaho, životní prostředí 
a také technologie a kritická infrastruktura (dále jen KI) jsou 
základními veřejnými aktivy lidského systému, který je modelem 
světa, ve kterém žijeme [1–3]. KI je důležitým aktivem, protože 
zajišťuje základní výrobky a služby pro lidi (včetně dopravy, 
kybernetiky, komunikace a informačních toků). Skládá se dle 
české legislativy z devíti infrastruktur a mezi nimi je i dopravní 
infrastruktura, která je předmětem studia [4].

KI je definovaná Směrnicí rady 2008/114/ES o určování 
a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení 
potřeby zvýšit jejich ochranu. Jde o systémy různé povahy 
(technické, organizační, kybernetické, územní, vzdělávací atd.), 
které mohou mít vliv na fungování ekonomiky, státu a na zvládání 
nouzových a kritických situací [2]. Oblast KI v České republice 
upravuje zákon č. 240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (krizový zákon). Podle nařízení 
vlády č. 432/2010 Sb. – Nařízení vlády o kritériích pro určení 
prvku kritické infrastruktury je objektem neboli prvkem KI 
stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, určená 
podle průřezových a odvětvových kritérií. Z hlediska pozemních 
komunikací jsou objektem KI například nádraží, stanice metra, 
významné mosty či tunely, technologická zařízení a informační, 

materiálové, energetické toky v systémech, a to podle metodiky 
určení kritičnosti objektů [2].

Článek je zaměřen selhání mostu Vysočina na D1, který je 
kritickým prvkem nejvytíženější dálnice v České republice. 
Obsahuje prognostickou případovou studii selhání mostu a návrh 
opatření na zvýšení bezpečnosti pomocí řízení rizik.

Cílem příspěvku je seznámení čtenářů s možnými událostmi 
na pozemních komunikacích, které mohou vést k narušení běžného 
provozu, a tím ohrožení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Jako 
prvek kritické infrastruktury byl vybrán dálniční most na dálnici 
D1 na Vysočině, kde byla provedena zjednodušená analýza a návrh 
možných opatření.

2.  SHRNUTÍ SOUČASNÉHO POZNÁNÍ

Silniční a dálniční sít v České republice je poměrně hustá. Hlavní 
členění je na dálnice a silnice. Dálnice se dělí na dálnice I. třídy 
a dálnice II. třídy.

Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují 
do těchto tříd:
a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou 

a mezistátní dopravu,
b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
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c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí 
nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR bylo v České republice 
k 1. 1. 2021 téměř 56 tisíc km silnic a dálnic, z toho dálnice tvořily 
1 298 km, na silnice I. třídy připadalo 5 805 km [5].

Na území České republiky se nachází také 9 hlavních a 4 vedlejší 
mezinárodní trasy (obr. 1), které jsou jednotně označené v rámci 
celé Evropy. Evropské silnice propojují především významná 
hospodářská střediska, hlavní města a křižovatky. Komunikace, 
po kterých se vedou evropské silnice, musejí splňovat přísnější 
parametry než běžné silnice první třídy. To se týká především 
rekonstrukcí a novostaveb silnic. Přednostně jsou evropské trasy 
vedeny po dálnicích nebo silnicích vyššího významu (bývalé 
rychlostní silnice nebo silnice pro motorová vozidla).

S ohledem na intenzitu dopravy na jednotlivých komunikacích jsou 
nejvíce zatížené dálnice a silnice I. třídy, jelikož tvoří hlavní trasy. 
Mezi nejzatíženější tahy patří dálnice D1 a dálnice D5. Při událostech 
na zatížených komunikacích se pak s ohledem na počet ovlivněných 
nejvíce projeví jakákoliv mimořádná událost, která nastane.

Za určení prvků kritické infrastruktury v dopravě odpovídá 
Ministerstvo dopravy České republiky. K určení prvků slouží 
nařízení vlády č. 432/2010 Sb., které obsahují průřezová 
a odvětvová kritéria.

Průřezová kritéria jsou následující:
 ● obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více 

než 2 500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší 
než 24 hodin,

 ● ekonomický dopad s mezní hodnotou hospodářské ztráty 
státu vyšší než 0,5 % hrubého domácího produktu, nebo

 ● dopad na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení 
poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného 
zásahu do každodenního života postihujícího více než 
125 000 osob.

Z pohledu průřezových kritérií je zřejmé, že dosažení počtu obětí 
je u silniční dopravy značně výjimečné. Dosažení dalších dvou 
kritérií je možné s uvažováním ztrát na životě, zraněních obětí 
nehod, ekonomických ztrát v důsledků tvorby kongescí, porušení 
komunikací objízdných tras apod.

Odvětvové kritérium pro určení kritičnosti pro silniční dopravu 
je skutečnost, že pozemní komunikace, která je zařazena 
do kategorie dálnice a silnice I. třídy, nemá objízdnou trasu. 
V předloženém sdělení se nebudeme zabývat objízdnými trasami 
stanovenými k uzavírkám komunikací, které jsou schvalovány 
příslušným úřadem a mají příslušné dopravní značení. Objízdnými 
trasami je myšlena náhradní variantní trasa, kterou řidič zvolí, 
pokud nemůže jet svoji prioritní trasou, kterou je ve většině 

Obr. 1  Intenzity dopravy na dálnicích a silnicích I. třídy; převzato z [6].
Fig. 1  Traffic intensities on motorways and 1st class roads [6].
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případů dálnice nebo silnice I. třídy. Posouzení, zda prvek splňuje 
i odvětvové kritérium je velmi obtížné, jelikož je klíčové posoudit, 
co je možno považovat za objízdnou trasu. Zda musí být objízdná 
trasa schopná převést veškerou intenzitu z původní komunikace 
s uvažováním bez omezení plynulosti dopravy, zda má mít 
dostatečné šířkové, směrové a výškové a konstrukční parametry, 
které zásadně ovlivňují bezpečnost a plynulost dopravního 
proudu, jaké je přijatelné zpomalení dopravy na objízdné trase 
apod. Dle názoru autorů nelze každou komunikaci II. či III. třídy 
vedoucí podél dálnice nebo silnice I. třídy považovat za možnou 
objízdnou trasu.

Zásadní pro navržení případných zlepšení je rovněž posouzení 
resilience prvku (schopnost absorbovat, adaptovat se a rychle 
obnovit činnost prvků v důsledku nežádoucí události). Touto 
problematikou se zabývá Metodika hodnocení resilience prvků 
kritické infrastruktury, která technickou resilienci v oblasti silniční 
dopravy vyjadřuje ve vztahu mezi intenzitou dopravního proudu 
a jeho hustotou. Jak již bylo uvedeno výše, právě intenzita dopravy je 
při udání mimořádné události klíčová. Pokud se mimořádná událost 
stane v nočních nebo brzkých ranních hodinách, kdy je intenzita 
dopravy na dálnici nízká (za hodinu okolo 1 % z celkového podílu 
v daném dni), je její dopad minimální. I v případě, že je celá dálnice 
uzavřena a vozidla využijí nekapacitní objízdné trasy, díky malému 
množství vozidel je situace zvládnutelná. Naproti tomu, pokud se 
tatáž událost stane ve špičkových hodinách, je složitější jak samotný 

zásah (příjezd IZS), tak odklon vozidel na objízdné trasy, které nejsou 
tak kapacitní a informování řidičů o volbě jiné trasy.

Metodika hodnocení resilience prvků kritické infrastruktury 
popisuje dopad vysoké hustoty dopravního proudu na intenzitu 
dopravy pomocí diagramu na obr. 2.

Počáteční rovnovážný stav, kterým je volný dopravní proud 
vozidel, je charakterizován nízkou hustotou (resp. velkými 
rozestupy vozidel) a současně také nízkou intenzitou. Vozidla totiž 
navzdory velkým rozestupům (a tedy vysoké rychlosti) procházejí 
sledovaným úsekem pouze v malém počtu za jednotku času.

Rostoucí hustota v podobě negativní události působící na kritický 
prvek, kterou jsou např. další vozidla přijíždějícími k danému úseku 
z různých směrů, zpočátku znamená pouze zmenšení rozestupů, 
ale nikoliv snížení rychlosti. Jednotlivá vozidla ještě nejsou natolik 
omezována, aby snížila svoji rychlost, intenzita dopravy proto 
strmě narůstá.

Jakmile hustota dopravy dosáhne kritického bodu, je dosažen 
limit dostupného výkonu, a tedy robustnosti daného prvku. 
Dojde k rychlé stavové změně dopravního proudu a k prudkému 
snížení průměrné rychlosti vozidel. Intenzita dopravy prudce 
klesá, přestože hustota ještě dále narůstá. Vzniká stav dopravní 
zácpy (kongesce), který je charakteristický maximální hustotou, 
minimální rychlostí, a tedy velmi nízkou intenzitou dopravy. Tento 
stav je také velmi stabilní a obnova systému nastane většinou až 
poté, co hustota dopravy klesne výrazně pod kritický bod, který 

Obr. 2  Dopady vysoké hustoty dopravního proudu na intenzitu dopravy v rámci daného silničního úseku; převzato z [7].
Fig. 2  Impacts of high traffic density on traffic intensity within a given road section [7].
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původně vedl ke zhroucení systému. Ve fázi obnovy dochází 
k dalšímu výraznému snížení hustoty dopravy, které postupně 
vede ke zvýšení intenzity dopravy, obnově výkonu prvku kritické 
infrastruktury a návratu do normálního stavu.

Mezi nejčastější události, které mohou významně ovlivnit provoz 
na dálnici nebo silnici I. třídy je nehodová událost, klimatické 
podmínky nebo dopravní omezení v důsledku opravy komunikace, 
případně kombinace těchto událostí.

Výhodou při dopravním omezení v důsledku opravy komunikace 
je skutečnost, že je toto místo více monitorované a zhoršení 
plynulosti dopravy lze očekávat například při nehodové události 
nebo nárůstu intenzity. Rovněž u změny klimatických podmínek 
(husté sněžení, náledí, mlha), které narušují plynulost dopravního 
proudu a zvyšují pravděpodobnost nehody, lze z předpovědí vyvodit 
nutnost korigovat dopravní proud a řidiče o událostech aktuálně 
informovat. Systém informování o těchto událostech v České 
republice však není prozatím významněji řešen.

Dále jsou možné mimořádné události v podobě pádu mostu, 
zavalení tunelů, propadů na silnicích a dálnicích, teroristického 
útoku nebo například povodní, sesuvů půdy, zemětřesení, exploze, 
nedostatečná údržba, nekvalitní opravy, špatná regulace provozu, 
chyby v projektu atd. [8].

Pro příklad níže uvádíme nejvýznamnější události na vzniklé 
v této souvislosti dálnici D1. Stav mostů České republiky dle údajů 
v silniční databance [9] je na základě ČSN 73 6221 sledován dle 
stupnice, která má sedm stupňů:

1 – stav bezvadný; bez jakýchkoliv závad,
2 – stav velmi dobrý; pouze vzhledové závady, které neovlivní 

zatížitelnost,
3 – stav dobrý; jsou větší závady, které neovlivňují zatížitelnost,
4 – stav uspokojivý; jsou závady a poruchy, které nemají 

okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost, které však mohou 
zatížitelnost v budoucnu ovlivnit,

5 – stav špatný; závady a poruchy ovlivňují sice zatížitelnost, 
jsou však ještě odstranitelné bez větších zásahů,

6 – stav velmi špatný; závady a poruchy ovlivňují zatížitelnost 
a jsou odstranitelné pouze opravou důležitých částí 
konstrukce,

7 – stav havarijní; závady a poruchy ovlivňují zatížitelnost 
takovou měrou, že vyžadují okamžitou nápravu, popř. 
uzavření mostu.

Rozložení počtu mostů dle stavu nosné konstrukce je na obrázku 
3 [8]. Analýza české legislativy [10] ukázala, že legislativa 
neukládá, aby se při projektování mostů zvažovaly dynamické 
změny způsobené během provozu výskytem:

 ● nadprojektových živelních pohrom, vibrací, enormního 
provozního zatížení, únavou materiálu, stárnutím apod.,

 ● kombinace neočekávaných náhodných zatížení,
 ● možná nežádoucí propojení, která jsou možná při 

podmínkách jiných než normálních, které zvažují normy.

3.  VYBRANÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI NA DÁLNICI D1

Prosinec 2005
Sněžení způsobilo kolaps na dálnici D1 mezi km 90 a 130 na území 
Vysočiny. V některých místech napadlo až 20 cm sněhu a většina 
nákladních vozidel nebyla schopna pokračovat v jízdě. Kolaps 
dopravy trval 12 hodin a kolony dosahovaly délky až 50 kilometrů 
[11].

Březen 2008
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na dobu 11 hodin. Událost 
byla vyhodnocena jako 93 dopravních nehod, zraněných bylo 
celkem 30 osob, z toho 3 těžce, poškozeno bylo 231 vozidel, 

Obr. 3.  Roztřídění mostů v České republice dle stavu nosné konstrukce nebo spodní stavby (k 1. 7. 2018; 17 545 mostů); převzato z [8].
Fig. 3  Categorization of bridges in the Czech Republic according to conditions of  supporting construction or bottom frame (to July 1,2018;  

17 245 bridges); taken from  [8].
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hmotná škoda byla vyčíslena na 27,8 milionu Kč. V místě nehody 
a následně vzniklé třicetikilometrové koloně bylo zablokováno asi 
20 000 lidí a 2 000 kamionů. Mezitím došlo i k zahlcení objízdných 
tras včetně města Jihlavy, Humpolce a částečně i Havlíčkova Brodu. 
Dopravní situaci nejvíce komplikovala skutečnost, že policie 
odkláněla dopravu většinou až posledním exitem před místem 
hromadné nehody. Také informační tabule na dálnici před nehodou 
informovaly pouze o nehodě s dovětkem „Jeďte opatrně!“, (tedy 
nebyla pro řidiče k dispozici informace, že dálnice je ve skutečnosti 
zcela neprůjezdná). Objízdné trasy nebyly ani po čtyřech hodinách 
od nehody nijak značeny, takže mnoho řidičů nevybavených 
podrobnou mapou nebo satelitní navigací muselo zastavovat a ptát 
se na cestu místních obyvatel. To vše mělo za následek, že kolony 
vozů stojících na dálnici rychle narůstaly [12].

Prosinec 2018
Vlivem hustého sněžení se začaly tvořit několikakilometrové 
kongesce na dálnici D1. Ve večerních hodinách byla kongesce 
ve směru na Brno délky 35 kilometrů, ve směru na Prahu délky 
20 kilometrů. Dopravní situaci zhoršila i porucha nákladního 
vozidla, jehož vyprošťování trvalo 2 hodiny. Celkově byla dálnice 
neprůjezdná po dobu 8 hodin. Největší problémy vznikly v úseku, 
kde probíhala modernizace dálnice a dopravní prostor byl zúžen. 
Použití objízdných tras v těchto případech nebylo doporučováno, 
jelikož v podobných podmínkách (sněžení apod.) jsou komunikace 
nižších tříd sjízdné obvykle hůře než dálnice [13].

Září 2019
Dálnice D1 byla 4 hodiny uzavřená díky převrácenému kamionu 
na 173. km. Průjezdnost byla rovněž ovlivněna nehodou tří kamionů 
na 190. kilometru. Kolony dosahovaly délky až 11 kilometrů [14].

Září 2020
Kolaps na dálnici D1 u Vyškova byl způsoben zvýšenou intenzitou 
dopravy díky prodlouženému víkendu. Kolona dosahovala délky až 

12 kilometrů. Objízdné trasy byly rovněž neprůjezdné s ohledem 
na vysoké intenzity [15].

4.   PŘÍPADOVÁ STUDIE – DÁLNIČNÍ MOST 
„VYSOČINA“

Most Vysočina je most na 144. kilometru dálnice D1, který 
překlenuje údolí řeky Oslavy ve Velkém Meziříčí. Ve skutečnosti 
se jedná o dva souběžné ocelové mosty (pro každý směr dálnice 
jeden), jejichž 426 metrů dlouhá mostovka se nachází ve výšce 
77,5 m. Díky těmto rozměrům se jedná o nejvyšší most na dálnici 
D1 a druhý nejdelší v úseku mezi Prahou a Brnem. Dálnice na mostě 
je postavena v kategorii D26,5/120. V roce 2016 dálničním úsekem 
vedoucím přes most Vysočina projelo cca 40 tisíc automobilů 
denně [16].

Klimatické události
Mezi klimatické události, které mohou ohrozit sjízdnost a kompletní 
použitelnost mostu může být sníh, námraza, sesuv svahu v důsledku 
povodně (řeka Oslava), zemětřesení, porucha podloží apod.

Technické události
Mezi technické selhání mostu může patřit špatné založení pilotů, 
neúnosnost nosní konstrukce, poškození nosných částí mostu, 
nekvalitní materiály použité při výstavbě, nekvalitní realizace 
mostu, nekvalitní vozovka, nedostatečná údržba apod. Technické 
události mohou vzniknout technickým problémem, který je 
vyvolán na základě nedodržení požadovaných technických postupů 
a předpisů nebo lidským úmyslem, kterým může být teroristický 
útok.

Dopravní události
Mezi dopravní události, které zastaví provoz přes most, může 
být autonehoda nebo dlouhodobé stavební práce. Dobu řešení 

Obr. 4  Pohled na dálniční most Vysočina; převzato z [17].
Fig. 4  View of the highway bridge Vysočina [17].
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autonehody, a tedy znemožnění provozu může navíc prodloužit 
například náročnost odstraňování následků po něho, pokud by se 
jednalo o vozidlo převážejícím nebezpečné látky apod.

Dopady nejhoršího scénáře
Nejhorším scénářem je zhroucení celého mostu (příčiny mohou být 
různé). Most překlenuje nejen řeku ale rovněž komunikace nižších 
tříd (konkrétně komunikace II/360 a místní komunikaci Příkopy). 
Dopady extrémního selhání mostu Vysočina jsou zpracované 
metodou What, If v tabulce 1.

Sjetí z dálnice na komunikaci II/620 ze směru od Brna je možné 
na křižovatce v km 146, která se nachází cca 2,4 km před mostem, 
z opačného směru je pak možné sjet z dálnice na křižovatce v km 
141, která se nachází cca 3,8 km před mostem. Trasa komunikace 
II/620 vede přes centrum města Velké Meziříčí.

Návrhy pro zlepšení
Níže uvádíme stručný návrh možných opatření, které spolu 
s komplexním plánem rizik, který bude využíván správcem, 
a pomůže zajistit v době mimořádných události lepší zvládnutí 
situace při zajištění bezpečnosti a plynulosti, aby se předešlo 
dlouhému snížení dopravní obslužnosti, velkým ekonomickým 
ztrátám i občanským nepokojům. Opatření budou dále rozpracována 
v průběhu řešení projektu. Dále uvádíme 3 oblasti zásadních 
opatření.

a)  Zlepšení práce s aktuálními daty a modelování dopravy
V době moderních technologií je k dispozici velké množství dat, 
které mohou informovat nejen o aktuální situaci, ale na základě 
různých modelů rovněž predikovat pohyby vozidel, a tedy zatížení 
na jednotlivých trasách, ať již primárních nebo objízdných. 
Realizací takových modelů může mít správce komunikace mnohem 
lepší možnost posouzení a vyhodnocení situace, tj.: jaký stav 
nastane; jak mu předcházet; a jak na něj reagovat.

b)  Lepší informovanost řidičů
V současnosti jsou řidiči informování pomocí různých aplikací 
s navigací nebo z médií. Přímá informovanost řidičů na dálnici 
je omezená. S ohledem na dnešní dostupné informace a rozvoj 
telematických systémů lze využít mnoho kanálů a rozšířit tak 
informace více řidičům přímo na trase, aby mohli na situaci 
zareagovat okamžitě a vyhnout se problematickým místům.

c) Realizace objízdných/náhradních tras
S ohledem na neexistující objízdné trasy, které by aspoň částečně 
byly kapacitně dostačující některým dálničním tahům nebo 
silnicím I. třídy, je nutné vytvořit síť komunikací, které budou 
svými parametry (směrové a výškové vedení, šířkové uspořádání 
apod.) v době mimořádných události zajišťovat alternativní trasu. 
Nemusí se jednat pouze o komunikace v blízkosti mimořádné 
události, ale například i o alternativní trasy k celé dálnici jako je 

Tab. 1.  Dopady extrémního selhání mostu Vysočina.
Tab. 1  Impacts of Vysočina bridge extreme failure.

Aktivum Možné dopady pohromy na aktivum
Životy a zdraví lidí Ztráta života či poškození zdraví lidí ve vozidlech na mostě při havárii. S ohledem na délku 

a intenzitu provozu na mostě se může jednat až o desítky lidských životů. Dále je nutné 
zohlednit ztráty na životě v domech pod mostem a v dopravních prostředcích jedoucích 
na obou komunikacích pod mostem.

Bezpečí lidí Budou ohrožení lidé ve vozidlech, pod mostem ale i na doprovodné infrastruktuře 
(objízdných trasách) kvůli nárůstu intenzit provozu.

Majetek Poškození mostu, dopravních prostředků a objektů pod mostem.
Veřejné blaho Narušení významného silničního tahu, ekonomické ztráty za zdržení vozidel a za lidské 

životy (smrt, zranění).
Životní prostředí Znečištění řeky a okolních lesů ropnými látkami. Zhoršení emisí a hluku na objízdných 

trasách.
Infrastruktury a technologie

Dodávky energií Zničení elektrického vedení pod mostem obsluhující přilehlé obce.
Dodávky vody Znečištění řeky Oslavy.
Kanalizace Havárie nebude mít vliv na kanalizaci v přilehlých obcích.
Přepravní síť Významný vliv na přepravní síť. Přerušení nejvýznamnějšího dálničního spojení v České 

republice. Vliv i na pěší a cyklistickou dopravu kvůli narušení komunikací pod mostem.
Komunikační a informační sítě Není možné posoudit.
Bankovní a finanční sektor Náklady pojišťoven na úhradu škod, ztráty firem
Nouzové služby Nároky na služby IZS, nároky na kapacitu nemocnic.
Základní služby v území (průmysl, 
zemědělství, zásobování, zdravotnictví, 
likvidace odpadů, sociální služby, 
pohřební služby)

Narušení dopravní obsluhy území, likvidace škod.

Státní správa a samospráva Řešení samosprávy v oblasti místních komunikací a starosti o občany, řešení státní správy 
s ohledem na vlastnictví dálnice.
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například dálnice D35 k dálnici D1, která převezme velkou část 
intenzit a tím pádem v době mimořádných událostí bude dopad 
na dopravní proud znatelně nižší.

5.  ZÁVĚR

V rámci článku bylo uvedeno několik mimořádných událostí, které 
měly významný vliv na plynulost a bezpečnost dopravy na D1. 
Pro případovou studii extrémní situace byl vybrán dálniční most 
na Vysočině, přes který denně jezdí desetitisíce vozidel. Nicméně 
opatření navržená pro zlepšení jde obecně aplikovat na více prvků 
kritické infrastruktury v oboru pozemních komunikací.

Z pohledu dlouhodobé bezpečnosti je nutné u prvků kritické 
infrastruktury na pozemních komunikacích zajistit kvalifikované 
řízení rizik při projektování, výstavbě a provozu [2,4,8], a také 
připravenost na mimořádné události, která mohou nastat z různých 
důvodů. Rychlé a účinné může být především informování řidičů 
pomocí moderních informačních prostředků o stavu mimořádné 
události a jak se dále zachovat, tedy například použití příslušných 
výjezdů z dálnice, volba objízdných trasy. Toto opatření vyžaduje 
především plán správce komunikace, který bude aplikovatelný 
a dostupný řidičům. Náročnějším řešením je pak využívání dat 
a tvorba modelů, které mohou vlastníkovi nebo správci komunikace 
pomoci při rozhodování a o provedení opatření a informování 
veřejnosti. Tyto modely jsou však finančně i časově náročné 
na tvorbu i údržbu. Posledním a nejnáročnějším opatřením je 
realizace plnohodnotných objízdných tras, které by zabezpečily 
v době mimořádné situace alternativní trasu.
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