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ABSTRAKT 
Článek uvádí výsledky výzkumu provedeného pomocí kritického hodnocení příčin kolapsů důležitých 
mostů na základě historických dat a pomocí kritické analýzy odborných publikací zabývajících se 
danou tématikou. Závěrem jsou shrnuty položky, které musí obsahovat určování kritičnosti mostů v 
praxi. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA:kritická infrastruktura, rizika, kritičnost, mosty, selhání, bezpečnost 
 
ABSTRACT 
The paper gives results of research carried out by critical assessment of causes of collapses of 
important bridges by help of historical data, and by critical analysis of professional publications 
dealing with this theme. At the end there are summarized items that need to contain the determination 
of bridges criticality in practice. 
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1. ÚVOD 
 

Pro bezpečí a rozvoj lidí je třeba ochraňovat lidský systém, tj. nejen samotné životy a zdraví 
lidí, ale i životní prostředí, veřejné blaho, tj. dobrý stav mezilidských vztahů, majetek a také 
infrastruktury a technologie, a to jak zelené (v životním prostředí), tak i šedé (člověkem vytvořené) 
[1]. Šedé infrastruktury byly, jsou a budou veřejným aktivem, protože zajišťují dennodenní potřeby 
občanů, tj. energii, vodu, jídlo, informace apod. a závisí na nich přežití lidské společnosti při 
kritických situacích. Na základě současného poznání představují složité otevřené systémy 
v dynamicky proměnném světě, který je ovlivňován jak procesy, které probíhají nezávisle na člověku, 
tak procesy, které člověk vytváří vědomě či nevědomě svou činností a chováním. V současné době je 
specifická pozornost zaměřena na kritickou infrastrukturu, tj. na tu část infrastruktur, která je důležitá 
pro přežití lidí za kritických podmínek[2]. Článek se soustřeďuje na jednu z těchto důležitých 
infrastruktur, a to na jeden její důležitý prvek, kterým jsou mosty. 

V současném pojetí je bezpečnost chápaná jako emergentní vlastnost systému, na které závisí 
existence systému; tj. jde o hierarchicky nejvíce určující vlastnost systému. Cílem řízení bezpečnosti 
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kritické infrastruktury je zajistit bezpečné území, bezpečné komunity, bezpečné infrastruktury i 
dennodenní ochranu občanů z pohledu zajištění jistých služeb, které lidé potřebují ke svému životu. 
V praxi bezpečnost v dané souvislosti znamená zajistit služby jednotlivých infrastruktur, které tvoří 
kritickou infrastrukturu, v požadovaném čase, množství a místě při dodržení požadované spolehlivosti, 
kvality, hospodárnosti a zajištění bezpečí veřejných aktiv, kterými jsou: životy, zdraví a bezpečí lidí; 
majetek a veřejné blaho; životní prostředí; a kritická infrastruktura [1]. 
 
2. PŘEPRAVNÍ SÍŤ 
 

V zemích uvnitř kontinentů, jakými jsou jak Česká republika, tak Slovenská republika, je 
přepravní síť složena z: železničního dopravního systému; silničního dopravního systému; leteckého 
dopravního systému; a vodního dopravního systému.  Všechny dopravní systémy a jejich podsystémy 
jsou ohroženy živelními pohromami, dopravními nehodami, technologickými haváriemi objektů a 
zařízení nacházejícími se v jejich blízkosti, kriminálními činy, teroristickými útoky a válkou. 

Z historické praxe je známé, že živelní pohromy (v našich podmínkách povodně, vichřice, 
zemětřesení a sesuvy) často působí značné a prakticky obtížně vyčíslitelná poškození částí železniční a 
silniční infrastruktury.  Proto lze konstatovat, že dopravní systémy jsou zvláště citlivé na živelní 
pohromy. Jsou též oblíbeným terčem činnosti teroristů, kteří útokem na některý z dopravních systémů 
mohou způsobit značné škody na majetku i na zařízeních infrastruktury. Je si třeba uvědomit, že 
nepřímé dopady útoků a jejich důsledky mohou ohrozit dokonce i stabilitu části ekonomie průmyslu či 
dokonce státu.   

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že je nutné věnovat problematice destrukce 
infrastruktury dopravních systémů zvláštní pozornost. Aby se zabránilo ekonomické destabilizaci 
podnikatelských celků a dalších subjektů průmyslových oblastí, je třeba definovat zvláště citlivé části 
a hledat způsoby jak snížit nebezpečí zničení důležitých částí, které mají potenciál přerušit činnosti 
dopravních systémů. Jestliže chceme řídit dopravní systém s cílem zajistit jeho bezpečí a rozvoj, tak 
musíme znát prioritní aspekty, na nichž závisí dosažení cíle a na které musíme soustředit pozornost, tj. 
opatření a činnosti [3]. Ze stejného zdroje vyplývá, že kritická místa v technologickém systému 
(objektu, infrastruktury, podniku, území) jsou místa, kde probíhají základní technologické procesy a 
pro která platí specifické předpisy zajišťující bezpečnost za normálních, abnormálních a kritických 
podmínek (např. jednoúrovňové křížení železnice a silnice v obci). Příklady selhání dopravní 
infrastruktury, a to i mostů v ČR jsou v pracích [4-6]. 
 
3. DATA A METODY 
 

Znalosti i zkušenosti z České republiky i ze světa ukazují, že mosty a tunely jsou kritickými 
prvky dopravní infrastruktury. Pro důkladnou identifikaci faktorů, které přispívají ke kritičnosti mostů, 
jsme použili historická data o kolapsech mostů ve světě i v České republice. 

Záznamy o kolapsech mostů se vyskytují v kronikách po celé minulé tisíciletí. Na základě 
dostupných 89 informačních zdrojů na internetu a v 5 kronikách měst  jsme sestavili databázi selhání 
mostů [7].  Údaje z předmětné databáze jsme vyhodnotili pomocí metod matematické statistikya 
roztřídili jsme příčiny selhání mostů. 
 
4. PŘÍKLADY SELHÁNÍ MOSTŮ 
 

Téměř všechny světové zdroje, které obsahují údaje o kolapsech (pohromách, selháních, 
haváriích) mostů začínají s popisem prolomení mostu ve Stirlingu přes řeku Forth ve Skotsku v září 
1297 z důvodu přetížení během válečné  bitvy Battle of Stirling Bridge v První válce o skotskou 
nezávislost [7]. 
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Obr. 1. Viktoriánské zobrazení prolomení mostu při bitvě u Stirlingu [7]. 
 
Počet údajů o kolapsech mostů v jednotlivých časových údobích roste, protože se zvětšuje počet 
informačních zdrojů. Např. dle [7] je zaznamenán následující počet kolapsů takto:  

 období 1297-1899 počet =33, 
 období 1900-1949 počet =25, 
 období 1950-1999 počet =65, 
 období 2000-2016 počet =99.  

 
Z citovaného dokumentu vyplývá, že kolapsy mostů se nevyhýbají žádné zemi. Pro ilustraci příčin a 
dopadů kolapsů se zmíníme o několika vybraných případech: 

 1444; Benátská republika, obec Benátky, dřevěný most Ponte Rialto přes Grand Canal; 
přetížen množstvím diváků pozorujících lodní přehlídku; počty zraněných, či mrtvýchnejsou 
známy; most byl totálně zničen a stejný případ se opakoval v roce 1524, v letech 1588 – 
1591 byl postaven most kamenný [7], 

 29. 3. 1809; Portugalsko, obec Oporto (nyní město Porto), dřevěný pontonový most Ponte  
das Barcas přes řeku Douro; přetížen množstvím vojáků; počet mrtvých – více než 4000; 
most byl zrekonstruován a znovu dán do provozu 1843 [7], 

 2. 5. 1845; Anglie, obec Grea Yarmout; most Yarmouth Bridge přes řeku Bure přeplnili lidé, 
aby viděli klauna, který se spouštěl do řeky v sudu; jejich zatížení se přesunulo, když sud 
procházel pod nimi a řetězy zavěšení praskly a plošina mostu se převrátila. Utopilo se 79 
lidí, především děti [7]. 

 16. 4. 1850; Francie, obec Angers; zavěšený most přes řeku La Maine; velký vítr a přetížení 
rotou vojáků způsobily úplné zničení; počet mrtvých – 226, velké množství zraněných  [7]. 

 29. 12. 1876; USA, (Ohio);  obec Ashtabula;  událost je nazývána The Ashtabula River 
railroad disaster nebo též the Ashtabula horror a došlo při ní na železničním mostě přes řeku 
Ashtabula v důsledku únavy materiálu ocelové konstrukce k zřícení vlaku taženého dvěma 
lokomotivami do řeky. V dřevěných vagonech vyhřívaných kamny došlo k požárům; počet 
mrtvých – 92, počet zraněných – 64, [7]. 
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 14. 6. 1891; Švýcarsko; obec Münchenstein u Basileje; železniční most přes řeku Birs; u 
přeplněného osobního vlaku došlo selhání v důsledku opotřebované vazby v ocelové 
konstrukci a přetížení; nehoda je považována za historicky nejhorší železniční nehodu ve 
Švýcarsku; počet mrtvých – 71; počet zraněných 171, [7]. 

 8. 1904; USA (Colorado); Eden station; pod Missouri Pacific Flyer z Denveru do St. Louis 
se zřítil dřevěný železniční most Dry Creek arroyo bridge při povodňové vlně; početmrtvých 
– 97; dalších 14 nebylo nalezeno, počty zraněných nejsou známy [7]. 

 22. 11. 1911; Rusko; Romanovský železniční most u Zelenodolska se zřítil při své stavbě do 
řeky Volhy; počet nalezených mrtvých – 13; dalších přibližně 200 nebylo nalezeno; most byl 
dostavěn v roce 1913 a po revoluci přejmenován na Červený (rudý) most [7]. 

 10. 1952; Anglie; obec Wealdstone; Při srážce tří vlaků ve stanici došlo k totální 
demolicipěšího mostu přes koleje; jde o největší železniční neštěstí ve Spojeném království 
s počtem 112 mrtvých a 340 zraněných, není zaznamenáno, kolik ztrát bylo způsobeno 
kolapsem mostu [7]. 

 24. 12. 1953; Nový Zéland; obec Tangiwai; Whangaehu River Rail Bridge byl poškozen 
laharem (sopečným bahnotokem) několik minut před tím, než na něj najel osobní vlak; 
zahynulo 151 osob a jedná se o nejhorší novozélandské železniční neštěstí. Následné 
vyšetřování zjistilo, že havárii způsobilo zhroucení přehradní hráze přehrady Tephra, která 
zadržovala nedaleké kráterové jezero Mount Ruapehu, a vytvořila tak velký lahar na řece 
Whangaehu, který zničil jeden z mostů u Tangiwai, jen několik minut předtím  [7]. 

 22. 6. 1969; USA, Ohio; obec Clevelend; při průjezdu vlaku po mostě nad řekou Cuyahoga 
došlo od jiskry k zapálení olejových a chemických nečistot plujících po hladině řeky a poté i 
k požáru mostu (též uváděno datum 23. 6. 1969) [7]. 

 18. 1. 1977; Austrálie; obec Sydney, západní předměstí Granville; u silničního mostu Bold 
St. Bridge přes železnici byl vykolejeným cestovním vlakem sražen podpěrný pilíř a ten se 
zřítil na další dva osobní vlaky; počet mrtvých – 83; počet zraněných – 210, postiženo 1300 
osob, jde o největší železniční katastrofu v australské historii [7]. 

 
Obr. 2. Trosky lokomotivy, šesti vozů a železničního mostu na řece Whangaehu [7]. 

 
 9. 5. 1980; USA, obec St. Petersburg (Florida); do podpěrného sloupu původního 

mostu,který byl otevřen v roce 1971, v daný den v 7:33 hod. narazila během oslepující 
bouřenákladní loď MV Summit Venture a poslala přes 370 m dlouhý most do Tampa 
Bay.Srážka způsobila, že šest automobilů, nákladní auto a autobus Greyhoundu spadly 
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dovody a zahynulo 35 osob [7]. Nový most byl otevřen v roce 1987. 
 17. 7. 1981; USA (Missouri); obec Kansas City; v hotelu Hyatt Regency se zřítily 

dvavertikální průchody pro pěší na tanečníky čajové party, která se konala v hotelové 
hale.Zřícené průchody zabily 114 a zranily 216 osob [7]. 

 1983; Sovětský Svaz; obec Uljanovsk; Uljanovský železniční most se zřítil po nárazu lodi 
Generalissimus Alexandr Suvorov do řeky Volhy; loď plula maximální rychlostí 25 km/hod a 
namísto druhého oblouku najela do šestého oblouku, který je nižší než hlavnípaluba. V tom 
okamžiku jel přes most nákladní vlak. Kontrola z břehu zaregistrovala, želoď najíždí do 
špatného oblouku, poslali na loď zprávu, ale nedostali odpověď. Obloukodřízl palubní sál a 
kino (které v tu dobu bylo plné), ale nejnižší paluba zůstalanepoškozena. Náraz poškodil 
most, vykolejil několik vagonů a část jejich obsahu spadlana loď; počet mrtvých – 177; 
počet zraněných – neznámý [7]. 

 16. 8. 1984 - V indickém státě Madhjapradéš se zřítil most s projíždějícím osobnímvlakem a 
pět vagonů se zřítilo do řeky; 104 mrtvých [7]. 

 22. 9. 1993; USA, Alabama; obec Mobile; vlak Amtrak vykolejil na mostě Big Bayou Canot 
následkem deformací kolejí, které osm minut před tím způsobil náraz těžkýchčlunů do 
mostu. Došlo k masivnímu úniku paliva a požáru. Bylo zabito 47 osob a 103zraněno [7]. 

 3. 6. 1998; Německo, Dolní Sasko; obec Eschede; vysokorychlostní vlak vykolejil a narazil 
na silniční most. Jedná se o nejhorší železniční katastrofu v historii Spolkové republiky 
Německo a nejhorší katastrofu vysokorychlostních železnic po celém světě. Příčinou byla 
jediná únavová trhlinka v jednom kole; 101 lidí zemřelo a asi 100 bylo zraněno [7]. 

 4. - 5. 3. 2001; Portugalsko; rozbouřené vody řeky Douro v severním Portugalsku strhly 
starý poškozený most. Do řeky spadl autobus se 67 osobami a dva osobní vozy. Zahynulo asi 
60 lidí [7].  

 19. 7. 2002; Čína; devět lidí zahynulo při zřícení mostu ve středočínské provincii Chu-pej 
[7]. 

 10. 9. 2002; Indie; obec Rafiganj; železniční most se zřítil po teroristickém útoku; počet 
mrtvých – 130 [7]. 

 26. 6. 2003; Jordánsko; deset lidí zahynulo, když se jižně od jordánského Ammánuzřítila část 
silničního mostu ve výstavbě [7]. 

 28. 8. 2003; Indie; dvacet lidí, z toho 19 dětí, přišlo v západní Indii o život, když se pod 
školním autobusem, motocyklem a dvěma rikšami prolomil most [7]. 

 29. 10. 2005; Indie; obec Valigonda; povodeň strhla malý železniční most a vlak "Delta Fast 
Passenger", který se na něm pohyboval, vykolejil; zahynulo nejméně 114 osob a více než 
200 bylo zraněno [7]. 

 8. 2006; Pakistán; přes 20 lidí zahynulo v severozápadním Pákistánu, když se pod nimi 
vlivem silných dešťů nečekaně probořil most v Mardanu, malém městě asi 50 kilometrů 
západně od Péšávaru [7]. 

 8. 2007; USA; nejméně devět mrtvých a 60 zraněných si vyžádalo zřícenídálničního mostu 
v důsledku přetížení přes řeku Mississippi v americkém státě Minnesota [7]. 

 26. 9. 2007; Vietnam; obec Cần Thơ; u lanového mostu Cần Thơ Bridge přes řeku Hậu 
(Bassac), největší přítok řeky Mekong je, se během jeho výstavby zhroutila 90 m rampa 
z výšky 30 metrů. Spadlý úsek byl nad malým ostrovem, kde v té době pracovalo 250 
inženýrů a dělníků. Příčinou byl kolaps provizorního pilíře založeného na pískovém 
podkladu. Zahynulo 55 osob a byly stovky (jiný zdroj 80) zraněných.  Most je dlouhý 2,75 
km (1,68 míle). Most byl slavnostně otevřen 24. dubna 2010 a má šestistupňovou vozovku o 
šířce 23 metrů, se 4 jízdními pruhy a dvěma pruhy pro jízdní kola a motocykly. Má výšku 39 
metrů, což dovoluje, aby pod ním projížděly velké lodě [7].  

 27. 6. 2013; Kanada, Alberta; obec Calgary; při jízdě nákladního vlaku došlo ve 3.30 hod k 
podlomení pilíře mostu Bonnybrook přes řeku Bow River v kanadském Calgary. Pilíř zřejmě 
vinou povodní poklesl pod jedoucím vlakem o cca 60cm. Přední a zadní část vlaku byly 
odtaženy a na mostě zůstalo 6 cisternových vozů - 5 z nich bylo naložených nebezpečnou 
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věcí (ropným destilátem) a jejich obsah tak musel být přečerpán do silničních vozidel. 
Následně pak tyto vozy mohly být nakolejeny a odvezeny mimo poškozený most. Při této 
nehodě nedošlo k žádnému úniku nebezpečných věcí, ani k žádnému zranění [7].  

 
Podle údajů v [7] se některé betonové a ocelové mosty zřítily: 

 již během výstavby v důsledku špatného projektu, chybného ukotvení či špatného provedení 
konstrukce, 

 jiné v důsledku vnějších příčin, 
 další se zřítily při rekonstrukcích nebo opravách atd. (např. při výstavbě mostu nad dálnicí u 

obce Kurimany na Slovensku se zřítil při výstavbě most – 4 dělníci zahynuli, 4 dělníci byli 
těžce zraněni a 8 dělníku bylo zraněno lehce).   

 
Mnoho odborných publikací obsahuje údaje o zřícení visutého mostu přes řeku Ohio v Tacoma 

(USA), který měl zajistit propojení pevniny a poloostrova Olympic – most byl otevřen 1. 7. 1940 a 
rozlomil se 7. 11. 1940 z důvodu špatného zvážení aerodynamických sil v projektu; před rozlomením 
se v důsledku větru znatelně pohyboval (zúčastnění popisovali podivné vlnění), a proto policie 
zakázala vstup do jeho okolí [7]. 

Velmi silné zemětřesení Loma Prieta 17. 10. 1989 v Kalifornii poškodilo více než 100 mostů na 
dálnicích, a to i ty nejznámější Bay Bridge a Cypress Street Viaduct [8], což vedlo ke zpřísnění 
standardů pro určování seismického ohrožení při výstavbě mostů [7]. Obrázek 3 dokumentuje 
poškození známého viaduktu v  Oaklandu.      

 
Obr. 3. Most Cypress Stree Viaduct po zemětřesení Loma Prieta [9]. 

 
Kolapsy mostů se nevyhnuly ani České republice. Nejstarší doložené údaje se 

týkajíkamenného Juditina mostu [7] postaveného místo dřevěného mostu (nesl jméno své iniciátorky, 
manželky přemyslovského knížete a krále Vladislava I.). Jeho stavba bývá kladena do let 1158-1172 
(podle jiných názorů byl dokončen v roce 1182) a povodeň ho zničila roku 1342 - vydržel tedy 170 let. 
V Ostravě došlo 15. 9. 1886 ke zřícení řetězového mostu [7]. Na mostě se nacházelo koňské spřežení 
táhnoucí těžký vůz s uhlím, dále čtyřicet jezdců švadrony 13. hulánského pluku, dále pěší jednotka a 
lehký dvouspřežní vůz. Pěší jednotka předváděla parádní jednotný krok, přičemž se most rozhýbal, 
ozvala se ostrá rána a mostovka se zřítila do vody. Dvě ženy a dvě dvanáctileté děti byly přiraženy 
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vozy na zábradlí a zemřely skoro okamžitě, další dvě osoby podlehly zranění v nemocnici. Zraněno 
bylo devět civilistů. Mezi hulány byli tři těžce ranění, zahynuli také tři koně. O tom, že by mohlo být 
příčinou zřícení vedle jiných také rozkmitání mostu parádním pochodem vojska, se u soudu vůbec 
nemluvilo. S touto záležitostí přišli odborníci na stavební statiku později, takže v Rakousko-Uhersku 
bylo vydáno nařízení, že vojákům přecházejícím most musí být vydán rozkaz: zrušit krok!  

 
V poslední době jsou známé např.:  
 pád mostu ve Studence na rychlík dne 8. 8. 2008, který si vyžádal 8 oběti na životech lidí a 

více než 95 zraněných [7];  
 či zřícení silničního mostu ve Vilémově 4. 9. 2014 se 4 obětmi na životech [7], s tím, že ani 

jeden z případů není dosud uzavřen.  
 V části Liberce, Vratislavicích nad Nisou, se 13. 4. 2016 přímo před zraky diváků zřítil do 

řeky Lužická Nisa třicetimetrový most. V osudnou chvíli nikdo na mostě nebyl a tak nikdo 
neutrpěl zranění [7]. 

 
5. VÝSLEDKY ANALÝZY DATABÁZE 
 

Analýza více než 80 informačních zdrojů, uvedených v [7], ukazuje, že příčinou kolapsů mostů 
jsou:  

 živelní pohromy (zemětřesení, povodně, vichřice, tajfuny, tornáda, hurikány, sesuvy, laviny, 
ztekucení podloží; síla nahromaděných ledových ker; síla nahromaděných velkých a 
objemných předmětů, 

 velké teplotní rozdíly a jiné zvlášť nepříznivé meteorologické podmínky, 
 nárazy vozidel do mostů, 
 požár vozidel na mostě, 
 exploze vozidla na mostě, 
 mechanické poškození mostu vozidlem, 
 dopravní nehoda na mostě, 
 chyby v projektu mostu jako: špatné kombinace zatížení; podcenění velikostí možných 

pohrom; nezvážení resonancí v konstrukci; podcenění vibrací; nezvážení aerodynamických 
sil; nezvážení geotechnických zranitelností v podloží apod., 

 chyby při výstavbě a konstrukci jako: nekvalitní materiál (často ochuzený beton); skryté 
vady v materiálu; špatné ukotvení; chyby ve spojích komponent; špatné provedení mostních 
oblouků apod., 

 chyby v provozu jako: nedostatečná údržba; zanedbané opravy; neprovádění včasných 
oprav; časté přetížení; koroze; únavové trhliny v materiálu; podcenění stárnutí materiálu 
apod., 

 sabotáže; a teroristické útoky.  
 

Lidský faktor se uplatnil jak chybami při jednotlivých úkonech, tak chybami v řízení provozu na 
mostech. Inspekce prováděné po kolapsech mostů často jako příčinu kolapsu posuzovaného mostu 
určily kombinaci několika výše uvedených příčin, velmi často je v nich lidská chyba, a to především 
v řízení bezpečnosti mostu během životnosti.  
 
6. POZNATKY, KTERÉ JSOU DŮLEŽITÉ PŘI URČOVÁNÍ KRITIČNOSTI MOSTŮ  
    ZÍSKANÉ Z ODBORNÉ LITERATURY 
 

Abychom při stanovení kritičnosti mostů neopominuli důležitý aspekt, provedli jsme také 
rozsáhlou rešerši odborné literatury [10], ze které vyplývá, že je nutno posoudit všechny parametry 
ovlivňující celkovou bezpečnost každého mostu, tj. faktory, které jsou spojené s:  

 návrhem a výstavbou, 
 pohromami v území, ve kterém se nachází most, 
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 provozem, 
 řízením přepravy v území, 
 údržbou mostních objektů, 
 rychlostí vozidel na mostě, 
 financemi pro opravy a údržbu, 
 kvalitou správy objektu, 
 plánováním a koordinací opatření pro řízení prioritních rizik.  

 
Při určování kritičnosti se nejčastěji používá metoda skórování, což je v souladu s výsledky našich 

prací [4-6]. 
 

Z  teoretické analýzy [10]vyplývá, že je třeba použít pojetí bezpečnosti systému chápané jako 
vlastnost na úrovni složitého technického díla [4], protože předmětné pojetí dovoluje: 

 uvědomit si aspekty systému, které jsou důležité pro jeho bezpečí a udržitelný rozvoj, 
 pochopit příčiny poruch bezpečnosti systému a kontext jejich působení, 
 soustředit pozornost na podobnosti i rozdíly pohrom samotných,  
 pochopit roli území ve spojitosti s bezpečností, tj. především vlastnosti území, které eskalují 

nebo potlačují dopady pohrom vždy nebo jen za určitých okolností, 
 používat uvědoměle metodiky hodnocení pohrom, jejich dopadů i identifikace nápravných 

opatření, 
 stanovit cíle, harmonogramy, monitoringy, organizační struktury, normy, standardy a právní 

předpisy pro uvědomělé řízení bezpečnosti systému, 
 odstranit multiplicity při přípravě opatření na zvládnutí dopadů pohrom, 
 při územním plánování, projektování, výstavbě, provozování, odezvě na pohromu v území a 

při obnově území neaplikovat opatření, která zvyšují rizika spojená s dalšími možnými 
pohromami v daném území. 

 
V případě určení kritičnosti každého sledovaného mostu, chápaného jako systém systémů, je třeba 

počítat s dále uvedenými ohroženími: 
 vnější ohrožení (ohrožení od jevů v okolí mostu, tj. zvážit dopady všech možných pohrom, 

tj. All Hazard Approach v pojetí [1,4]), 
 vnitřní ohrožení (ohrožení od vnitřních zařízení jednotlivých podsystémů mostu, tj. 

technické poruchy, projevy stárnutí materiálů apod.), 
 funkční ohrožení (ohrožení spojená se selháním funkcí celého systému nebo zařízení či 

komponent systému, tj. selháním podsystémů v důsledku vzniklých interdependences), 
 ohrožení spojená s montáží, údržbou, opravami a provozem, 
 lidská ohrožení (ohrožení spojená s lidskými činnostmi, tj. jak chybnými úkony, tak 

nesprávným řízením a rozhodováním při řízení bezpečnosti mostu, které vede ke ztrátě 
obslužnosti území). 

 
Pro zajištění bezpečnosti mostů, které jsou kritickým prvkem jak dopravní infrastruktury, tak celé 

kritické infrastruktury je nutné omezit používání jednoduchých modelů a představ a použít koncept 
složitého technického díla v dynamicky se vyvíjejícím složitém světě. Pro správné řízení rizik je třeba 
v každém jednotlivém případě mostu: 

 Identifikovat iniciační jevy a sekvence následných jevů, které mohou významně přispět ke 
škodám a újmám na chráněných aktivech při poruše mostu nebo při nízké kapacitě 
provozuschopnosti, která vede k výraznému snížení obslužnosti území. 

 Poskytnout realistické kvantitativní míry pravděpodobnosti výskytu jevů, které způsobí 
realizaci rizik. 

 Poskytnout realistické vyhodnocení potenciálních dopadů škodlivých jevů spojených 
s hypotetickými sekvencemi jevů, které vedou k havárii mostů nebo k nízké kapacitě jejich 
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provozuschopnosti.. 
 Poskytnout rozumné podklady pro rozhodování o řízení rizik mostů během provozu, tj. 

adresné plány řízení rizik. 
 

Dle práce [5] je třeba v plánu řízení rizik konkrétního mostu zajistit způsob vypořádání poruch a 
příslušné odpovědnosti v jednotlivých vrstvách systému řízení bezpečnosti: 

 
 V oblasti celé infrastruktury jde především o zajištění zvládnutí:  

o slabin v zabezpečení vůči vnějším vlivům, 
o výskytu vnitřních náhodných poruch systému, 
o výskytu vnitřních systémových poruch zařízení, 
o poruch v procesech, lidských chyb, nedostatku zdrojů, 
o konfliktů mezi požadavky na bezpečnost a zabezpečení, 
o chybné nebo nedostatečné identifikace ovlivňujících činitelů, 
o chybná práce s riziky, volba metody, definice stupnic, ohodnocení rizik, 
o neodpovědnosti, nekompetence, závislosti a nedůvěryhodnosti řešitelských subjektů. 

 V oblastech, kde jsou nadřazené systémy propojeny toky či vazbami s podřízenými či 
vedlejšími systémy jde především o zabránění: 
o přenosu chybných a matoucích informací, tj. chyby na vstupu nebo na výstupu 

systémů, 
o přerušení informačních a materiálových toků, 
o vykonávání navzájem se ovlivňujících funkcí, 
o poruchám okolních systémů a realizaci relevantních pohrom. 

 V oblastech propojení mezi jednotlivými vrstvami systému řízení bezpečnosti jde především 
o zabránění: 
o aplikaci chybných metodik pro identifikace ohrožení a analýzy rizik z vyšších úrovní 

systému řízení bezpečnosti (SMS), 
o neporozumění požadavkům a informacím z jiné vrstvy SMS, 
o přenosu poruchových stavů v případě jejich výskytů z jedné vrstvy do druhé, 
o nedodání vstupní informace. 

 Na rozhraní infrastruktury s okolním prostředím jde o zabránění nepředvídatelným 
událostem a útokům: 
o změna podmínek pro provoz ze strany státu, 
o úmyslná poškození, 
o cílené útoky. 

 
Na základě uvedených konceptů a výše uvedených skutečností, je třeba při určování kritičnosti 

mostů na dálnicích a silnicích I. třídy posoudit dále uvedené faktory: 
 dopady možných živelních pohrom a četnost výskytu extrémních pohrom, 
 dopady klimatických a meteorologických podmínek a četnost výskytu extrémních podmínek, 
 dopady možných nárazů vozidel do mostu a četnost jejich výskytu, 
 dopady možných požárů vozidel na mostě a četnost jejich výskytu, 
 dopady možných explozí vozidel na mostě a četnost jejich výskytu, 
 dopady možných mechanických poškození mostu vozidlem a četnost jejich výskytu, 
 dopady možných dopravních nehod na mostě a četnost jejich výskytu, 
 dopady chyb v projektu mostu jako: špatné kombinace zatížení; podcenění velikostí 

možných pohrom; nezvážení resonancí v konstrukci; podcenění vibrací; nezvážení 
aerodynamických sil; nezvážení geotechnických zranitelností v podloží apod., 

 dopady možných chyb při výstavbě a konstrukci jako: nekvalitní materiál (často ochuzený 
beton); skryté vady v materiálu; špatné ukotvení; chyby ve spojích komponent; špatné 
provedení mostních oblouků apod., 

 dopady možných chyb v provozu jako: nedostatečná údržba; zanedbané opravy; neprovádění 
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včasných oprav; častá přetížení; koroze; únavové trhliny v materiálu; podcenění stárnutí 
materiálu apod., 

 dopady možných změn způsobených stárnutím jako: koroze ocelových výztuží mostů; 
rozvrstvení betonových desek; velká šířka trhlin v betonových strukturách; únava ocelových 
struktur; velké napjatostí v ocelových strukturách apod.), 

 dopady možných sabotáží a četnost jejich výskytu, 
 dopady možných teroristických útoků a četnost jejich výskytu, 
 nároky na obslužnost z pohledu území, 
 nároky na obslužnost z pohledu obrany, 
 nároky na obslužnost z pohledu průmyslu, 
 nároky na obslužnost z pohledu IZS (Integrovaný záchranný systém), 
 nároky na obslužnost z pohledu sociálních potřeb občanů, 
 ekonomické ztráty způsobené nefunkčností mostu po dobu delší než 14 dnů, 
 úroveň fyzické ochrany mostu, 
 úroveň promyšleného rozmístění záloh prioritních komponent mostu, 
 úroveň zajištění náhradních tras, 
 úroveň řízení bezpečnosti mostu (kultura bezpečnosti, systém řízení bezpečnosti mostu – 

fáze: prevence, připravenost, odezva, obnova). 
 
7. ZÁVĚR 
 

Článek se zabývá dopravní infrastrukturou, která je hlavní součástí kritické infrastruktury, 
která je důležitým veřejným aktivem. Podrobně se věnuje kritičnosti a rizikům mostů na pozemních 
komunikacích a železnicích z pohledu zajištění bezpečnosti důležitého prvku kritické infrastruktury. 
Uvádí výsledky výzkumu provedeného pomocí kritického hodnocení příčin kolapsů důležitých mostů 
na základě historických dat a pomocí kritické analýzy odborných publikací zabývajících se danou 
tématikou. Závěrem jsou shrnuty položky, které musí obsahovat stanovení kritičnosti konkrétních 
mostů.  
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