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PŘEDMLUVA
Zajištění bezpečnosti občanů je jedním z nejdůležitějších úkolů státu. Příslušné úřady musí trvale přizpůsobovat svoji činnost a nástroje, neustále se měnícímu
globálnímu prostředí a novým přístupům k ovlivňování bezpečnosti. Zejména vzrůstající mezičlánek mezi
různými společenskými sektory, (hustší infrastrukturní
síť a urbanizace) zvyšuje závislost na spolehlivé a bezpečné dopravní infrastruktuře. Jakékoliv narušení,
porucha nebo selhání těchto vzájemných spojení by
mělo podstatný dopad na stát, ekonomiku a hlavní
segmenty populace.
Příručka All-Hazard Guide (Manuál pro identifikaci
ohrožení dopravní infrastruktury - dále jen All-Hazard
Guide) přispívá prostřednictvím identifikace a ohodnocení všech možných ohrožení k rozvoji bezpečné,

efektivní a funkční dopravní sítě napříč Evropou.
Zahrnutí hlavní silniční a železniční infrastruktury pokrývá vzájemné dopravní propojení v Evropě tím, že
vlastníkům a správcům dopravních sítí umožňuje získat
údaje o tom, který z jejich infrastrukturních systémů
může být potenciálně náchylný ke konkrétním ohrožením a která konkrétní ohrožení mohou mít potenciálně
největší dopad na různé struktury.
All-Hazard Guide je výsledkem výzkumného projektu AllTraIn – All-Hazard Guide for Transport
Infrastructure, který byl realizován za finanční
podpory Zvláštního programu „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ (CIPS)
Evropské komise – Generálního ředitelství vnitřní věci.
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Definice
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Pojem

Definice

Zdroj

Pojem

Definice

Zdroj

Majetek
(Asset)

Příslušný prvek nebo úsek infrastruktury.

AllTraIn

Nejistota
(Uncertainty)

AllTraIn

Ohrožení
(hazard)

Potenciální událost, která může ohrozit bezpečnost a/nebo
použitelnost (dostupnost) dopravní infrastruktury/majetku.

AllTraIn

Prvotní událost
(Initial event)

Riziková událost nejvyšší úrovně, definovaná jako: lidské
aktivity, porucha člověkem vytvořených předmětů, meteorologické události, geofyzikální události.

AllTraIn

Neurčitost některých prvků, která charakterizuje situace
nebo výstupy procesů, z důvodu omezené nebo chybějící
znalosti (poznatelná redukovatelná nejistota) nebo z důvodu vlastní vnitřní nebo přirozené proměnlivosti procesu
(náhodná a neredukovatelná nejistota).
Kvalitativní popis nejistoty výskytu události. Může být kvantifikována jako četnost nebo pravděpodobnost.

AllTraIn

Lokální jev
(Local phenomenon)

Riziková událost na nižší úrovni, vznikající v místě majetku.

AllTraIn

Pravděpodobnost očekávatelnost
(likelihood)

Způsob, kterým riziko působí na daný majetek (např. výška
hladiny vody, aplikovaná síla).

AllTraIn

Udává, kolikrát se určitá událost vyskytuje v určeném časovém období (např. nehody za rok).

PIARC

Dopad
(Impact)

Četnost
(Frequency)

Definuje hodnotu infrastruktury vyjádřenou jako náklady
a čas na náhradu, která je závislá na účinku místního jevu.
Závisí výhradně na charakteristikách majetku.

AllTraIn

1/četnost, tj. očekávaný počet časových jednotek mezi
dvěma výskyty události.

AllTraIn

Hodnota vystavená
ohrožení
(Exposed value)

Opakovatelnost
(Return period)
Pravděpodobnost
(probability)

Míra očekávatelnosti, že k události dojde, vyjádřená číslem
od 0 do 1.

PIARC

Zranitelnost
(Vulnerability)

Charakteristiky a okolnosti majetku, které dělají majetek
náchylný k poškozujícímu účinku ohrožení.

UNISDR

Riziko
(Risk)

Kombinace pravděpodobnosti události a jejích negativních
následků.

UNISDR

Lokální dopad
(Local impact)

Nechtěná podmínka, způsobená na majetku dopadem,
vyjádřená jako fyzická škoda nebo přerušení (doba mimo
provoz). Je kvantifikována náklady na opravu a dobu přerušení: Místní následek = Hodnota vystavená ohrožení x
Zranitelnost.

AllTraIn

Překážka
(Obstruction)

Neoznámená fyzická přítomnost množství cizích předmětů,
která zcela nebo částečně zabírá užitný prostor pro provoz
na dopravní infrastruktuře. Příklady: spad sněhu, pád kamenů nebo sesuv půdy. Tyto cizí předměty se mohou také
dostat do kolize s vozidly.

AllTraIn

Globální dopad
(Global impact)

Následky z pohledu vlastníka, provozovatele a společnosti.
Je kvantifikována pojmy náklady na opravu, ztráta výnosů a
náklady na objížďku. Závisí např. na počtu dotčených uživatelů a uspořádání sítě.

AllTraIn

Provozní dopad
(Operational impact)

Více či méně významné omezení funkčnosti zařízení na infrastruktuře, které je nezbytné pro dopravní proud. Příklad:
poškození řídicího systému způsobené bleskem.

AllTraIn

Kritická důležitost/
význam
(Criticality)

Důležitost prvku nebo úseku infrastruktury pro dostupnost
(použitelnost) sítě dopravní infrastruktury.

AllTraIn

Strukturální dopad
(Structural impact)

Další zatížení (statické, dynamické) na infrastrukturu a/nebo AllTraIn
snížená strukturální odolnosttt. Příklad: nadměrná hmotnost
vozidla může vést k narušení prvků infrastruktury.

Bezpečnost
(Safety)

Ochrana dopravní infrastruktury proti neúmyslným událostem jako nehody, řešená příslušnými předpisy a normami.

SecMan

Zabezpečení
(Security)

Připravenost, prevence a udržitelnost dopravní infrastruktury proti výjimečným rizikům způsobeným člověkem nebo
přírodou.

AllTraIn
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1.
1.1

Výchozí stav

Evropská dopravní síť je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších systémů pro evropské hospodářství a společnost. Transevropské dopravní komunikace hrají životně důležitou roli v přepravě zboží, jeho dodávkách
a mobilitě osob. Přestože většina osobní i nákladní dopravy v EU využívá pozemní dopravy, neexistuje dosud
konzistentní přístup k bezpečnosti těchto dopravních
módů. Jakákoliv porucha těchto struktur může vést
k negativním následkům pro obyvatelstvo dotčeného
regionu a hospodářství jako celku.
V současnosti existuje mnoho různých přístupů k identifikaci ohrožení, specifických pro dopravní infrastrukturu. Většina těchto přístupů se zaměřuje na jediný
mód nebo na specifická ohrožení a není k dispozici
integrovaný soubor všech typů ohrožení na multimodální dopravní infrastruktuře v Evropě. Vlastníci
a provozovatelé této infrastruktury čelí velkému počtu rizik a musí rozhodnout o alokaci prostředků na
opatření, která zvyšují dostupnost a/nebo bezpečnost
jejich struktur. Probíhající a dokončené projekty identifikovaly potřebu společného evropského přístupu
k posouzení těchto ohrožení ve strukturované a porovnatelné formě. Výzkumné projekty zejména ukázaly
potřebu komplexního katalogu všech druhů ohrožení
pro kritickou infrastrukturu, postaveného na integrovaném přístupu. Jako hlavní cíl tedy byl vyvinut praktický a uživatelsky přátelský manuál All-Hazard Guide
na infrastruktuře pozemní dopravy s cílem usnadnit
strukturovaný transevropský a holistický management
bezpečnostních rizik.
Pro tento účel poskytuje All-Hazard Guide seznam
všech relevantních ohrožení pro dopravní infrastrukturu v Evropě. Navíc byla vyvinuta kritéria pro klasifikaci
dopravní infrastruktury podle náchylnosti k ohrožení.
10

1.2.2

ÚVOD
Pomocí kombinace získaných informací o ohroženích
a charakteristikách infrastruktury byl stanoven metodologický přístup pro hodnocení struktur a vlivu
ohrožení. Toho bylo dosaženo stanovením postupu
kvalitativního hodnocení pro odhad náchylnosti různé dopravní infrastruktury v rámci odlišných ohrožení.
Vývoj All-Hazard Guide byl financován Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím vnitřní věci v rámci
programu Prevence, připravenost a zvládání následků
teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností (CIPS).

1.2
1.2.1

Základní pojetí
Zabezpečení versus bezpečnost

Majetek

1.3

Jakákoliv dopravní infrastruktura se skládá z množství prvků, které jsou vzájemně mezi sebou propojeny. Každá analýza ohrožení vyžaduje řešit tyto prvky
jednotlivě, podle jejich typu (např. násep, most atd.)
a specifických charakteristik (délka, výška apod.)
V All-Hazard Guide jsou prvky nebo úseky infrastruktury obecně označovány jako majetek.

1.2.3

1.3.1

Přístup AllTraIn
Dvouprůchodový přístup

Myšlenkou projektu AllTraIn je kombinovat všechny druhy ohrožení se všemi typy silniční a železniční infrastruktury (majetku). K implementování této myšlenky byl zvolen přístup dvou průchodů, viz

Ohrožení

Ohrožení jsou definována jako potenciální události,
které mohou ohrozit bezpečnost a/nebo použitelnost
dopravní infrastruktury (majetku). Jak je uvedeno
v části 1.2.1. All-Hazard Guide pokrývá následující typy
mimořádných událostí:

obrázek 1. Principem přístupu dvou průchodů je umožnit uživateli:
• vložit specifický majetek a obdržet informace o relevantních ohroženích (první průchod)

• úmyslná ohrožení, způsobená člověkem
• (výjimečná) neúmyslná ohrožení, způsobená
člověkem

• vložit specifické ohrožení a obdržet informace
o konkrétních druzích majetku, náchylných na tato

• (výjimečná) ohrožení, způsobená přírodou

ohrožení (druhý průchod).

All Hazard Guide se zabývá zabezpečením silniční a železniční infrastruktury. V tomto smyslu se zabezpečením rozumí připravenost, prevence a ochrana dopravní
infrastruktury proti výjimečným ohrožením způsobeným člověkem a přírodou.
Tato definice ohrožení je komplementární k definici
bezpečnosti, která je definována jako ochrana dopravní infrastruktury proti neúmyslným mimořádným
událostem, jako jsou např. nehody, která je řešena příslušnými standardy. Základním rozdílem mezi zabezpečením a bezpečností je
• bezpečnost se zabývá událostmi řešenými příslušnými normami, zatímco zabezpečení se zaměřuje
na výjimečná ohrožení

OHROŽENÍ
ZPŮSOBENÁ
ČLOVĚKEM

Průchod 1:
Posouzení jednoho specifického
majetku

PŘÍRODNÍ
Výstup 2:
Seznam ohroženého majetku

AllTraIn
0
Methodology
Průchod 2:
Posouzení jednoho specifického typu
ohrožení

Výstup 1:
Seznam možných typů ohrožení

MOSTY

TUNELY

Manuál pro identifikaci ohrožení dopravní infrastruktury

ZÁŘEZY

MAJETEK

• bezpečnost se zabývá neúmyslnými ohroženími
(způsobenými člověkem i přírodními jevy), zatímco zabezpečení zahrnuje navíc člověkem úmyslně
způsobené mimořádné události
Bezpečnost není předmětem „All-Hazard Guide“.

NÁSPY

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

Obrázek 1 – Dvouprůchodový přístup

Manuál pro identifikaci ohrožení dopravní infrastruktury
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1.3.2

Posloupnost kroků (řetězec)

kroků. Prvotním účelem řetězce je stanovit obecný
rámec pro propojení druhů ohrožení k prvkům infrastruktury. Tohoto cíle je dosaženo zavedením sady

druhým konceptem projektu AllTraIn posloupnost

globálních konceptů.

OHROŽENÍ
Počáteční
událost

…

Místní jev

METODOLOGICKÝ
PŘÍSTUP

POSLOUPNOST
KROKŮ (ŘETĚZEC)

Vedle uvedeného dvouprůchodového přístupu, je

MAJETEK
Účinek

Zranitelnost
[V]
Hodnota
vystavená
ohrožení E

Místní
následek

• počáteční riziková událost (např. déšť) vyvolá lokální rizikový jev (např. sesuv suťového pole). Příčinná
souvislost může být přímá (déšť způsobí sesuv) nebo nepřímá. Druhý případ je na obrázku vyjádřen
šedým oknem s čárkovanými okraji. V zásadě mohou nastat násobné postupné kroky. Nicméně se
tento přístup zaměřuje na prvotní příčiny a jejich
konečné místní následky, působící na dotčený majetek. V některých případech mohou být prvotní
událost a lokální jev totožné.
• Další krok propojuje lokální jev (způsob, jakým se
ohrožení projevuje v místě majetku) a jeho dopad
(způsob, jakým ohrožení na majetek působí). Pokud
je lokálním jevem např. sesuv suťového pole, abychom zůstali u stejného příkladu, dopadem může
být překážka, strukturální dopad nebo provozní
dopad (viz kapitola 3).
• Zatímco dopad se týká jevu, který působí na
strukturu, nejsou tím vyjádřeny důsledky. To, zda
12
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• Identifikace příslušných ohrožení (kapitola 2)

Na základě dvouprůchodového přístupu, prezentovaného na obrázku 1, je manuál All-Hazard Guide strukturován následovně:

• Kategorizace infrastruktury s ohledem na její zranitelnost (kapitola 3)

KLÍČOVÍ
ÚČASTNÍCI

Globální
následek

OHROŽENÍ
Počáteční
událost

Místní
následek
=E×V

Obrázek 2 – Řetězec, tvořící logickou kostru All-Hazard Guide

Obrázek 2 představuje řetězec, tvořící logickou kostru
All-Hazard Guide:

1.4

vzniknou nějaké následky a míra jejich závažnosti
závisí na zranitelnosti a hodnotě majetku vystavené
ohrožení. Model se zaměřuje na místní následky,
tj. škodu přímo a lokálně způsobenou na majetku.
Tyto následky zahrnují náklady na opravu a rekonstrukci, stejně jako vyřazení daného specifického
majetku z provozu.
• Místní následky mohou vést ke globálním následkům, tj. omezené kapacitě dopravní sítě, vyvolávající náklady za zpoždění a ztrátu příjmů z poplatků
za použití dopravní cesty (mýta). Globální následky
jsou v řetězci zobrazeny z důvodu komplexnosti, ale
nejsou předmětem tohoto projektu.

Metodický přístup spojující následek a lokální následky je zobrazen v dolní části obrázku 2. Hlavní pozornost má být nicméně věnována horní části, tj. řetězci,
který propojuje hlavní koncepty. Metodický přístup
a další podrobná kritéria jsou součástí metodiky hodnocení, popsané v kapitole 4.
Obrázek 3 obsahuje stručné definice příslušný prvků
řetězce a také ilustruje dříve uvedený příklad sesuvu
suťového pole.
Manuál pro identifikaci ohrožení dopravní infrastruktury

Riziková událost
nejvyšší úrovně,
definovaná jako: lidské
jednání, selhání
člověkem vyrobeného
zařízení,
meteorologické jevy,
geofyzikální jevy.

MAJETEK

Místní jev

…

Riziková událost nižší
úrovně, ke které došlo
v místě majetku.

Účinek

Způsob, jakým
ohrožení působí na
daný majetek (např.
výška vodní hladiny,
aplikované síly).

Místní
následek

Globální
následek

Nežádoucí stav
majetku, způsobený
dopadem, vyjádřený
jako fyzické
poškození nebo
narušení.

Následky z pohledu
vlastníka,
provozovatele a
společnosti.
Kvantifikovány jako
náklady na opravu,
ztráta výnosů a náklady
na objížďku.

Mechanická síla
proti náspu

Silný déšť
Sesuv
skalní
suti

KLÍČOVÍ
ÚČASTNÍCI

Ztráta příjmů,
zpoždění

Silniční/železniční
provoz přerušen

Obrázek 3 – Posloupnost kroků: Definice a příklad

• Propojení druhů ohrožení ke zranitelným druhům

Nad rámec All-Hazard Guide byla také vyvinuta apli-

infrastruktury: stanovení metodologie hodnocení,

kace Nástroj AllTraIn. Tento Nástroj AllTraIn je použi-

odpovídající „Metodologii AllTraIn“ na obrázku 1
(kapitola 4)
• Uvedení strategií na implementaci opatření (kapitola 5)
Manuál pro identifikaci ohrožení dopravní infrastruktury

telnou a uživatelsky přátelskou možností pro on-line
aplikaci All-Hazard Guide. Nástroj AllTraIn, společně
s jednoduchým manuálem, lze nalézt on-line na stránce www.alltrain-project.eu.
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2. Ohrožení silniční a železniční
infrastruktury
2.1

Počáteční události

Jak je definováno už v úvodu, počáteční události jsou
události vysoké úrovně, včetně:
• Úmyslné a neúmyslné mimořádné události, způsobené člověkem (např. sabotáž, krádež atd.),
• Meteorologické události (např. extrémní vítr, déšť,
sněžení, námraza atd.)
• Geofyzikální události (např. zemětřesení, tsunami,
proud lávy atd.)
• Gravitační události (např. lavina, sesuv suťového
pole, padající skály atd.)
• Hydrologické události (např. povodeň z řeky, přetečení přes hráz, městské povodně atd.)
• Jiné mimořádné události (např. magnetické bouře,
lesní požáry, padající stromy atd.)
14

Každou z těchto událostí lze rozdělit na specifické prvky; například meteorologické události mohou být rozděleny na studenou a teplou frontu, cyklony, lokální
větry, déšť, sněžení, kroupy, námrazu a další. Jak už
ukazuje tento seznamu příkladů, je obtížně jasně oddělit tyto jevy mezi sebou (déšť může následovat po
studené frontě apod.). V kontextu Přiručky AllTraIn
není nutné řešit tyto vzájemné závislosti, protože metodologie se zaměřuje na lokální jevy a jejich dopady
než na příčiny, vzniklé v občas velmi vzdáleném místě.

2.2.1

Ohrožení způsobená člověkem

Tabulka č. 1 prezentuje seznam ohrožení, způsobených
člověkem, rozdělený na úmyslné a neúmyslné jednání.
Mnoho typů ohrožení může být následkem činů úmyslných i neúmyslných (např. požár). Rozsah All-Hazard
Guide je omezen na otázky zabezpečení definované

Druh aktivity

Místní jev

Pouze úmyslné

Náraz

Všechny typy ohrožení uvedené níže jsou podrobně
popsány v samostatném přehledu, který je k dispozici
online na www.alltrain-project.eu.
Manuál pro identifikaci ohrožení dopravní infrastruktury

hu. Naopak úmyslný náraz a ohrožení, představovaná
nadměrnými rozměry nebo hmotností vozidel, jsou
výjimečná rizika, která nejsou řešena konstrukčními
normami nebo předpisy.

Sabotáž
Krádež
Kybernetický útok

Lokální jevy

Soubor možných lokálních rizikových jevů lze rozdělit
na podrobnější seznam ohrožení způsobených člověkem a způsobených přírodou.

a přírodou). Běžné nehody proto nejsou brány v úva-

Tabulka 1 – Seznam lokálních jevů: Ohrožení způsobená člověkem

Pouze neúmyslné

2.2

v úvodu (výjimečná ohrožení způsobená člověkem

Nadměrné rozměry vozidla
Nadměrná hmotnost vozidla

Úmyslné/neúmyslné

Blokáda
Požár
Exploze
Únik nebezpečných látek

Manuál pro identifikaci ohrožení dopravní infrastruktury
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2.2.2

Ohrožení způsobená přírodou

Tabulka č. 2 uvádí nebezpečí vyvolaná přírodními jevy.

Jak je uvedeno v části 2.1 (počáteční události), mnoho
lokálních jevů není vyvoláno jedinou událostí, ale je

Kategorie ohrožení v levém sloupci je postavena na

výsledkem mnoha podmínek. Lokální jev tak může mít

konvencích aplikovaných v rámci výzkumu přírodních

současně složky lidského jednání i vyvolané přírodou,

– přirozených rizik. Jejich kategorie nejsou shodné

např. porucha přehrady. K tomuto specifickému přípa-

s konceptem počátečních událostí uvedeným dříve.
Například laviny jsou kategorizovány jako gravitační

du přehrady bylo rozhodnuto přistupovat, z důvodu

ohrožení; gravitace nicméně není spouštěcím mecha-

metodologické jednoduchosti, stejným způsobem jako

nismem nebo počáteční událostí ve smyslu řetězce.

k ostatním typům povodní (tj. jako přírodnímu riziku).

Tabulka 2 – Seznam lokálních jevů: Ohrožení způsobená přírodou

Kategorie ohrožení

Místní jev

Meteorologická nebezpečí

Extrémní vítr
Extrémní déšť
Extrémní spad sněhu
Sněhové závěje
Písečné závěje
Bouřkové vlnobití
Námraza

Blesk
Písečná bouře
Mlha
Kroupy
Extrémně vysoké teploty
Extrémně nízké teploty

Zemětřesení
Deformace/posun terénu
Pokles terénu
Zkapalňování zemin
Závrt (propad)

Tsunami
Proud lávy
Lahar (sopečný bahnotok)
Sopečný popel

Geofyzická nebezpečí

Gravitační nebezpečí

3.1

Druhy infrastruktury

Podle základního konceptu pojmů, přijatého v posloupnosti kroků, po charakterizaci potenciálních událostí (ohrožení), které mohou ohrozit zabezpečení
a provozní schopnosti infrastruktury, následuje ohodnocení lokálních následků, vyvolaných působením na
každý typ infrastruktury.
Všeobecným cílem je identifikovat typ potenciální citlivosti, spojený se zranitelností každého prvku infrastruktury, beroucí současně v úvahu druh působení.
Působení může indukovat rovněž jiné následky pro

správce, uživatele a veřejnost jako celek (globální následky), které nejsou brány v úvahu.
V rámci této metodologie byly vybrány tyto typy
majetku:
1. Mosty
2. Tunely
3. Náspy
4. Zářezy
5. Centralizované řídicí systémy.

Řídící systémy
Obrázek 4 – Hlavní uvažované typy majetku

Lavina
Sesuv suťového pole
Povrchový (mělký) sesuv
Hluboký sesuv

Padající kamení
Řícení skal
Padání útesů

Hydrologická nebezpečí

Povodeň (na řece nebo jezeře)
Blesková povodeň
Povodně ve městě

Zvýšení hladiny podzemních vod
Povodně z protržených hrází

Jiná ohrožení

Padající stromy
Lesní požár
Magnetická bouře

Výpadek elektrického proudu
Hlodavci
Přecházející zvířata
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První čtyři typy uvažovaného majetku (mosty, tunely,
náspy a zářezy) mohou být obecně popsány jako strukturální, neboť tvoří fyzickou část dopravní infrastruktury (obrázek 4). Tunely a mosty jsou využívány k překročení různých druhů bariér. Tunely jsou podzemní
nebo podvodní průchody, vybudované pod povrchem
(obvykle v horách nebo městských nebo citlivých oblastech), zatímco mosty jsou stavby, překlenující fyzické překážky, včetně řek, údolí nebo komunikací.
Zářezy a náspy jsou využívány k přizpůsobení přirozeného terénu k potřebám silničního/železničního profilu. Všeobecně, otevřené úseky silnic nebo železnic
mohou být charakterizovány buď jako zářezy nebo
náspy nebo série obojího. Zářezy vyžadují vyhloubení přirozeného terénu pod úroveň povrchu, zatímco
Manuál pro identifikaci ohrožení dopravní infrastruktury

náspy jsou zemní práce pro zvýšení úrovně povrchu.
Všechny tyto druhy majetku mohou být začleněny do
silničního, železničního nebo kombinovaného dopravního systému.
Centralizovaný řídicí systém je systém, sdílený více
než jedním typem majetku, který má nezbytnou funkci pro provozuschopnost majetku, zejména komunikaci, monitoring nebo řízení provozu, zabezpečení
nebo v případě železnice, i pro energetické napájení.
Přestože se nejedná o druh infrastruktury jako takový,
může být zasažen všemi typy ohrožení, uvažovanými
v této Příručce. Výskyt jakéhokoliv ohrožení v centralizovaném systému má obdobné dopady na jeden
nebo více prvků infrastruktury; potenciální negativní
následky mohou být vážnější v případě železnice.
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3.2

Základní podmínky a hlavní faktory

Kategorizace infrastruktury je provedena na bázi
analýzy existující provozní dopravní infrastruktury.
Charakteristiky infrastruktury jsou hodnoceny pro jejich náchylnost k ohrožení prostřednictvím jednotné
metodologie. Opatření ke zmírnění a/nebo prevenci,
která již byla implementována v době analýzy, jsou
považována za charakteristiku infrastruktury. Také
v případě, kdy taková opatření neexistují nebo jsou
nedostatečná, je na konci analýzy dáno doporučení,
která opatření by mohla být ke zmírnění nebo prevenci
určitého ohrožení zavedena. Tato opatření jsou popsána v seznamu ohrožení (viz část 5.2).
Zranitelností se rozumí stupeň poškození, ke kterému na infrastruktuře dojde vlivem určité mimořádné
události.
Proces kategorizace infrastruktury připravuje informace potřebné pro další krok, kterým je ohodnocení lokálních následků. Podle nové metodologie, tato
charakteristika je výsledkem kombinace dvou hlavních
skupin faktorů:
• Typ dopadů na infrastrukturu. Jsou uvažovány tři
typy dopadů: překážka (v provozu), provozní dopad
a strukturální dopad.
—— Překážka: neoznámená fyzická přítomnost cizích
předmětů, které zcela nebo částečně zabírají užitný prostor pro provoz na infrastruktuře. Příklady:
sněžení, sesuv skal nebo zeminy. Tyto cizí předměty se rovněž mohou střetnout s vozidlem.
—— Provozní dopad: více či méně významné omezení funkčnosti infrastruktury nebo jejího vybavení,
důležitého pro plynulý provoz. Příklad: poškození
řídícího systému způsobené bleskem.
—— Strukturální dopad: Další (statické, dynamické)
zatížení infrastruktury a/nebo snížená konstrukční pevnost. Příklad: nadměrná hmotnost vozidla
může vést k poškození prvku infrastruktury.
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• Druh lokálních dopadů na infrastrukturu. Jsou
uvažovány dva základní druhy: poškození, vyžadující
opravu a vyvolávající náklady na náhradu a přerušení provozu (nebo dobu přerušení provozu).
—— Náklady na opravu a náhradu: fyzická škoda na
infrastruktuře, která vyžaduje opravu a (nebo) výměnu prvků nebo dokonce částečnou nebo úplnou
náhradu infrastrukturních prvků. Tyto náklady jsou
obvykle kvantifikovány v monetárních jednotkách
(např. euro) nebo bezrozměrným faktorem jako
funkce hodnoty majetku vystaveného ohrožení.
—— Doba mimo provoz: celkové nebo částečné přerušení provozu nebo normální funkce infrastruktury
jako části dopravní sítě. Tento vliv způsobí určitou
škodu uživatelům i společnosti, stejně jako správci infrastruktury a je tudíž součástí globálních
následků, jejichž hodnocení je mimo rozsah této
metodologie.

dopadu považovány za stejně důležité. Příklad: geo-

3.3

Kategorizace

logické charakteristiky místa.
Na základě zkušeností a porozumění chování infra• Dopravní faktory, včetně hlavních provozních charakteristik v místě infrastrukturního prvku, který
může významně ovlivňovat nekonstrukční efekty
(přerušení provozu). Příklad: dopravní mód, silnice
nebo železnice.
• Lokální provozní faktory, kterými jsou existence
nebo neexistence komunikačního systému, moni-

strukturních prvků jsou určeny čtyři hlavní kategorie
faktoru zranitelnosti: strukturální, přirozené, dopravní
a místní provozní faktory. Pro daný majetek umožňují
komplexní analýzu lokálních následků z hlediska nákladů a času, i když v tomto případě se analýza zabývá
pouze jedním aspektem – časem.

torujícího infrastrukturní prvek nebo systému řízení

Na následujících stránkách je popsána řada faktorů,

dopravy nebo energetického napájecího systému

které byly využity pro kategorizace každého z pěti ty-

v případě železniční sítě napojené na centralizova-

pů majetku. Podrobnější a úplný seznam faktorů lze

ný řídicí systém.

nalézt on-line (www.alltrain-project.eu).

Z praktických důvodů bere analýza v úvahu pouze „dobu mimo provoz“, neboť tento ukazatel se odhaduje
jednodušeji než náklady na rekonstrukci, a je méně závislý na rozsahu a státu; v mnoha případech je rovněž
korelace mezi dvěma typy lokálních následků. Proto se
předpokládá, že ukazatel doba mimo provoz je schopen reprezentovat místní dopady jako celek.
Vztah mezi těmito dvěma řadami faktorů závisí na různých náchylnostech, spjatých s každým druhem majetku a každým druhem ohrožení. Tyto zranitelnosti byly
seskupeny do následujících skupin faktorů:
• Konstrukční faktory, včetně významných charakteristik zranitelnosti spjatých s fyzickou strukturou,
a mechanický systém, který představuje základní
prvek infrastruktury. Příklad: druh konstrukčního
materiálu.
• Přirozené faktory, včetně charakteristik přírodního
prostředí, ve kterém je infrastrukturní prvek umístěn. Tyto charakteristiky jsou z hlediska vyvolání
Manuál pro identifikaci ohrožení dopravní infrastruktury
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Náspy

Mosty

Faktory, ovlivňující fyzickou zranitelnost náspů, kte-

Faktory, uvažované při hodnocení fyzické zranitel-

ré jsou součástí silniční nebo železniční sítě, zahrnují

nosti mostů na silniční nebo železniční síti zahrnují
konstrukční typ mostu, příčný řez a materiál, hlavní

strukturální faktory jako druh konstrukce, hlavní geo-

geometrické charakteristiky (rozpětí, výška a délka),

metrické rysy a drenážní systém. Jsou posuzovány také

strukturální stav, umístění pilířů, základový systém,

typ jízdní dráhy nebo vozovky a existence pomocné

typ jízdní dráhy nebo vozovky a také existence pomoc-

konstrukce (včetně trakčního vedení) pro železnici.

ných struktur (pro železnici). Uvažovanými přirozený-

Další faktory jsou stejné jako pro tunely, tj. geologické/

mi faktory jsou základy a charakteristiky přemostění.

geotechnické a hydrologické charakteristiky v místě –

Dopravní faktory popisují specifické charakteristiky

na povrchu a pod povrchem - s ohledem na přírodní

místního provozu: kategorie (na mostě i pod mostem),
druh a intenzita, napojení na dopravní uzel. Místní pro-

faktory a dále kategorie a intenzita provozu a napojení

vozní faktory identifikují možnou existenci systémů,

na dopravní uzel s ohledem na další provozní faktory.

přiléhajících k infrastruktuře, které je připojena k dal-

Místní provozní faktory identifikují možnou existenci

ším úsekům silnice nebo železnice.

systémů, přiléhajících k infrastruktuře, které je připojena k dalším úsekům silnice nebo železnice.

Tunely
Zářezy

Faktory, ovlivňující hodnocení fyzické zranitelnosti tunelů na silniční nebo železniční síti zahrnují typ
konstrukce tunelu (konstrukční systém a příčný řez),
hlavní geometrické ukazatele (délka, plocha příčného
řezu, výška /mocnost/ nadloží) a konkrétní rysy, které
mohou ovlivňovat vlastnosti za některých uvažovaných
nebezpečných podmínek: systémy odvodnění a ventilace, systémy požární ochrany a nouzové detekce (detekce ohrožení) a strukturální podmínky. Zahrnuje také
druh vyzdívky, druh jízdní dráhy nebo vozovky a existenci pomocných struktur. Uvažovanými přirozenými
faktory jsou geologické/geotechnické a hydrologické
charakteristiky v místě, v případě hydrologie i pod povrchem. Dopravní faktory popisují specifické charakteristiky provozu (kategorie, druh a intenzita), které
mohou vážně ovlivnit účinek specifických dopadů a to,
zda je nebo není napojení na dopravní uzel. Místní
provozní faktory identifikují možnou existenci systémů, přiléhajících k infrastruktuře, které je připojena
k dalším úsekům silnice nebo železnice.

Faktory, ovlivňující fyzickou zranitelnost zářezů, které jsou součástí silniční nebo železniční sítě, zahrnují
konstrukční typ, hlavní geometrické rysy (sklon svahu,
hloubka), drenážní systém a opěrné konstrukce. Jsou
rovněž uvažovány strukturální podmínky, druh jízdní
dráhy nebo vozovky a existence jakýchkoliv pomocných konstrukcí. Ostatní faktory jsou shodné jako pro
tunely a náspy, tj. kategorie provozu, jeho druh a intenzita a napojení na dopravní uzel s ohledem na dopravní
faktory. Dalšími kritérii jsou geologické/geotechnické
a hydrologické charakteristiky v místě – na povrchu
a pod povrchem - s ohledem na přírodní faktory. Další
přírodní faktor je charakterizován přirozeným sklonem.
Místní provozní faktory identifikují možnou existenci
systémů, přiléhajících k infrastruktuře, které je připojena k dalším úsekům silnice nebo železnice..
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Centralizované systémy

Příklad náchylnosti k ohrožení

Faktory, působící na fyzickou zranitelnost centralizova-

uvedena náchylnost zářezu k nebezpečí laviny. Tyto
faktory jsou prezentovány v tabulce 3 a byly identifi-

niční sítě, ale jsou přitom umístěny daleko od mostu,

kovány pouze z hlediska jejich relevance k době mimo

rodní a dopravní faktory. Strukturální faktory, týkající
se centralizovaných systémů, zahrnují typ konstrukce
a její stav, systém základů a možnou existenci dálkového přístupu. Přírodní faktory identifikují geologic-

provoz.
Velikost dopadu na dobu mimo provoz, způsobenou
lokálními následky laviny na zářez, závisí výrazně na
určitých strukturálních faktorech, které popisují hlavní
fyzikální charakteristiky tohoto majetku a jsou relevantní danému ohrožení. Jedná se zejména o příčný
sklon svahu, hloubku zářezu, ale také o existenci po-

ké/geotechnické podmínky a zemní profil v místě.

mocných konstrukcí, zejména v případě železnice. Na

Dopravní faktory charakterizují průměrný dopravní

druhou stranu, přirozený sklon hraje významnou roli

výkon, který je řízen nebo je závislý na centralizovaném systému.

METODIKA HODNOCENÍ – ZÁKLADY

Jako příklad použití tabulek a faktorů zranitelnosti je

ných systémů, které jsou součástí silniční nebo želez-

tunelu, náspu nebo zářezu, zahrnují strukturální, pří-

4.

z hlediska možnosti vzniku lavin. Intenzita provozu
a existence pomocných zařízení mohou výrazně zvýšit
následky možné překážky.

4.1

Koncept metodiky hodnocení

jící výzvou zpřístupnění znalostí, obsažených v moHodnotící metodika je hlavním bodem celého projektu

delu, konečným uživatelům, tj. správcům silniční

AllTraIn – odpovídá políčku uprostřed dvouprůchodo-

a železniční infrastruktury v Evropě. K tomu byl vy-

vého přístupu na obrázku 1. Díky dvouprůchodovému

vinut softwarový nástroj, který uživatelům umož-

přístupu umožní hodnotící model koncovému uživateli:

ňuje vybírat informace o relevantních ohroženích
pro danou část infrastruktury (první průchod do

• Vložit určitou část infrastruktury a obdržet infor-

• Druhým průchodem do dvouprůchodového přístu• Vložit určité ohrožení a obdržet informace o kon-

pu je výběr určitého ohrožení tak, aby byly získány

krétních typech infrastruktury, které jsou na toto

informace o specificky citlivých druzích infrastruk-

ohrožení citlivé (druhý průchod)

tury. Pro lepší zpřístupnění pro koncového uživa-

Úkolem hodnotící metodiky je propojit ohrožení (kapitj. tak, aby realita byla reprezentována přiměřeným

Strukturální faktory
Ovlivňuje následky možné dočasné překážky.

Hloubka

Ovlivňuje následky možné dočasné překážky.

Pomocné konstrukce (železnice)

Pokud existuje, představuje možnost výpadku napájení (poškození trakčního vedení)

Ovlivňuje následky možné dočasné překážky

Provozní faktory
Kategorie provozu

Ovlivňuje následky možné dočasné překážky

Místní provozní faktory
Další systémy
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dující kroky:
• Prvním krokem je pochopení toho, jak jsou ohrožení, dopady a škody mezi sebou kauzálně propojeny.
Počet možných kombinací mezi ohrožením, poddruhy infrastruktury a různými podmínkami je ob-

Přírodní faktory
Přirozený sklon

způsobem a dala správci infrastruktury přidanou hodnotu. Pro dosažení tohoto cíle jsou potřebné násle-

Příčný sklon

Pokud existují, představují možnost výpadku napájecího nebo
řídícího systému
Manuál pro identifikaci ohrožení dopravní infrastruktury

dvouprůchodového přístupu, popsaný v části 5.1).

mace o relevantních ohroženích (první průchod)

tola 2) a majetek (kapitola 3) smysluplným způsobem,
Tabulka 3 – Faktory popisující zářez s ohledem na ohrožení lavinou (pouze doba mimo provoz)

• Po vytvoření modelu a jeho naplnění bylo následu-

tele byl zpracován podrobnější popis jednotlivých
ohrožení, opět postavený na hodnotícím modelu.

4.2 Koncept stromového schématu
ohrožení (Hazard Tree)
Z pohledu konečného uživatele je model AllTraIn nástrojem, který může identifikovat relevantní ohrožení pro danou část infrastruktury nebo naopak může
identifikovat druh infrastruktury, náchylný na dané
ohrožení (viz obrázek 1).

rovský. Jednou z klíčových výzev projektu AllTraIn

Z pohledu administrátora - zpracovatele programu to

tak je zavedení modelu, který může vstřebat kom-

vyžaduje propojení ohrožení (lokální jev), uvedeného

plexitu těchto vzájemných vazeb a současně omezit

v kapitole 2 s druhy infastruktury, popsanými v kapi-

počet redundantních a irelevantních kombinací na

tole 3. Vzhledem k velkému množství charakteristik

minimum. Část 4.2 popisuje zvolený přístup, zatím-

infrastruktury může být počet potenciálních kombi-

co část 4.3 ilustruje na dvou příkladech, jak byl mo-

nací obrovský. Pro vytvoření hodnotícího modelu je

del uveden do života, tj. jak byl naplněn reálnými

tak nezbytné efektivně identifikovat relevantní kom-

informacemi.

binace. Efektivita je nezbytná z důvodu dalšího kroku,

Manuál pro identifikaci ohrožení dopravní infrastruktury
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ve kterém je každá kombinace ohrožení - infrastruk-

Obrázek 5 poskytuje šablonu pro generování a na-

tura odborně posouzena z hlediska možných vlivů

plňování hodnotícího modelu pro určitý lokální jev:

a následků.

výchozí podmínky lokálního jevu (dispoziční kritéria,
spouštěč, ochranná opatření) jsou na levé straně,

Zvolený přístup používá ohrožení (lokální jev) z tabulky 1 a tabulky 2 jako startovací bod. Klíčovou výho-

následné události a strukturální faktory jsou na
pravé straně. Výchozí podmínky i následné události

dou je, že majetek (prvky infrastruktury) jsou děleny

mohou být dále podrobněji děleny. V principu ten-

pouze podle strukturálních faktorů a dalších fak-

to přístup odpovídá kombinované analýze stromu

torů, které jsou relevantní k danému specifickému

poruchových stavů a analýze stromu událostí (FTA/

lokálnímu jevu. Jako příklad lze uvést rozdělení žele-

ETA). Nicméně, pravá strana diagramu AllTraIn (obr.

zničního náspu na elektrifikovaný a neelektrifiko-

5) není stromovým diagramem událostí v přesném

vaný, které je vysoce relevantní v případě námrazy,

smyslu, neboť rozdvojení nejsou postavena jen na

ale nepodstatné v případě sněhové závěje. Takový

událostech, ale na směsi strukturálních faktorů

přístup může zajít do libovolné úrovně podrobností

a událostí. Z tohoto důvodu je v kontextu projek-

a současně pomoci vyloučit nadbytečné a neuži-

tu AllTraIn použit k označení termín „hazard tree“

tečné informace.

(stromové schéma ohrožení).

Podmínka B
splněna

Účinek typ
X

Doba mimo
provoz = N1

Condition B
not fulfilled

Účinek typ
Y

Doba mimo
provoz = N2

Účinek typ
Z

Doba mimo
provoz = N3

Podmínka A
splněna
Předpoklad
1

Násep
Podmínka A
nesplněna

Předpoklad
2

Ochranná
opatření

Ohrožení

Typ
majetku

METODIKA HODNOCENÍ – APLIKACE

Jak ukazuje obrázek 1, hodnotící metodiku AllTraIn lze
využívat dvěma způsoby (dvouprůchodový přístup):
• Vložit určitý majetek a obdržet informace o relevantních ohroženích (první průchod)
• Vložit určité ohrožení a obdržet informace o konkrétních typech infrastruktury, které jsou na toto
ohrožení citlivé (druhý průchod)
Nástroj AllTraIn je uživatelsky přátelská aplikace, která
implementuje první průchod (sekce 5.1).
Soubor informačních listů (AllTraIn Fact Sheets) je encyklopedie, která popisuje jednotlivá ohrožení a odpovídá druhému průchodu (sekce 5.2).

5.1

Nástroj AllTrain (AllTraIn tool)

Stromové schéma ohrožení, popsané v předchozí kapitole, obsahuje informace potřebné k identifikaci relevantních ohrožení a následků pro určitou danou část
infrastruktury (první průchod do dvouprůchodového
konceptu AllTraIn). Nástroj AllTraIn umožňuje koncovému uživateli online na www.alltrain-project.eu přístup k těmto znalostem včetně krátkého manuálu.
Obecně lze říct, že strom ohrožení je vyvinut ze středu
(ohrožení) směrem k větvím (výchozí podmínky a následné události/strukturální faktory). Aplikace umožňuje uživateli postupovat opačně, tj.:
• Vybrat skupinu strukturálních faktorů a následných
událostí a

Most
…

…

• Vybrat skupiny výchozích podmínek (dispoziční
kritéria, spouštěče, ochranná opatření) a obdržet informace o možných ohroženích a očekávaných následcích. Vzhledem k tomu, že v každém
okamžiku, kdy uživatele vybere novou kombinaci
strukturálních faktorů a podmínek, je zpracováváno
velké množství stromů ohrožení, není tento proces
bezvýznamný.

Obrázek 5 – Rozložení grafického stromového schématu ohrožení
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Nástroj AllTraIn je jednoduchý doporučující mechanismus, který propojuje majetek s relevantním ohrožením. Doporučující mechanismy jsou softwarové nástroje a techniky, které uživateli navrhují potenciálně
užitečné položky a jsou stále více rozšířeny ve stavebnictví. Jejich uživatelé na nich mohou vydělat jak z hlediska času, tak nákladů díky přesnějšímu rozhodování
s ohledem na dostupné znalosti.
Aplikace se skládá ze dvou částí: první částí je rozhodovací strom na základě ontologie, který využívá algoritmy, které získal z předchozích ontologií a dat, uložených ve stromovém schématu, druhá část specifikuje
skutečné vnitřní parametry. Uživatel definuje dopravní infrastrukturu, akceptovatelné dopady a podmínky
prostředí, které mohou spustit ohrožení a přijatelný
čas obnovy.
Software je sestaven v HTML5, takže jeho obsah může
být přístupný na každém stolním počítači nebo mobilním zařízení bez potřeby instalace nebo kompilace na
cílovém zařízení. HTML5 také nabízí lepší uživatelské
zkušenosti.
Část přístupná uživateli mu umožňuje rozvíjet vektor
příznaků tím, že může vkládat charakteristiky možných
poškození infastruktury do uživatelsky přívětivého systému zpracování dat. Na straně správy se systém učí
používat produkty AllTraIn pomocí strojově čitelných
slovníků. Vytvořený algoritmus potom eliminuje ohrožení, která nemohou být klasifikována podle uživatelem vytvořeného vektoru příznaků.
První algoritmus byl naučen na užívání charakteristik
majetku (prvků infrastruktury). Údaje o druhu infrastruktury a různých strukturálních a dalších faktorech
jsou používány pro eliminaci ohrožení, která nemohou
narušit daný typ infrastruktury. Vizualizované strukturální faktory jsou také ovlivněny uživatelem definovanou infrastrukturou (vektorem příznaků) z hlediska
toho, zda mohou nebo nemohou působit na vyloučení
ohrožení.
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Druhý rozhodovací stromový algoritmus byl naučen

přístupný prostřednictvím aplikace, ale pomocí in-

na kritické kombinace mezi různými faktory prostředí,

formačních listů

a nakolik jsou schopny vyloučit ohrožení. Jako příklad
lze uvést příkrý svah s absencí ochranného lesa, který
může být kritický pro vznik lavin.
Konečná vizualizovaná ohrožení jsou generována spo-

Tyto informační listy poskytují přehled o:
• Obecných popisech jevů

jení dvou výsledných seznamů ohrožení.

• Dispozičních kritériích ohrožení

5.2 Soubor informačních listů jednotlivých ohrožení (Hazard factsheets)

• Vnitřních mezních úrovních (spouštěčích) nebo ex-

Druhým úkolem dvouprůchodového přístupu je identifikovat všechny charakteristiky, které dělají majetek
náchylný na daný typ lokálního nebezpečného jevu

terních spouštěčích
• Relevanci pro různé druhy infrastruktury
• Možných ochranných opatřeních.

(druhý průchod dvouprůchodového konceptu).
Na rozdíl od prvního průchodu (všechna ohrožení pro daný majetek), druhý průchod není uživateli

Obrázek 6 ukazuje příklad informačního listu pro sesuv
(přirozené ohrožení)

Lokální jev č. 24:

Suťový proud

Kategorie ohrožení:

Gravitační nebezpečí

Popis:
Suťový proud je pohyb masy ne‐newtonské jílové kaše smíchané z vody a hrubých zředěných
sedimentů, vyvolaný buď setrvačným, nebo viskózním procesem rychlostí vyšší než půdotok. Jílovité
kaše představují, v závislosti na velikosti částic sedimentu, 50‐80 % objemu sedimentu. K suťovému
proudu dochází po nezvykle silných deštích nebo náhlém tání zmrzlé země a je schopný přenášet
velké balvany. Obvykle vytvoří kanály ve tvaru V, na jejichž stranách se může akumulovat hrubější
materiál, zatímco tekutější se pohybuje středem. Suť může cestovat několik kilometrů.
Dispoziční kritéria:
 Geologie
 Potenciál pro suť
 Nasycená půda
 Reliéf
 Typ sutě
Týká se:
 mostů
 náspů
 tunelů
 zářezů
 Centralizovaných
systémů

Spouštěcí události:
 Intenzivní déšť
 Dlouhotrvající déšť
 Kroupy
 Tající sníh

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Suťové proudy mohou způsobit vážné strukturální škody a dokonce
zřícení mostu v důsledku nárazu smíchaniny pevných (kamenných)
bloků a vody. Silnice a železnice mohou být vyřazeny z provozu kvůli
nánosu pevných materiálů.

Opatření:
 Kontrola přehrad
 Odklonové kanály
 Konstrukce na odklánění vody (příkopy)

 Konstrukce na odklánění suťového proudu
(bariéry, okopy a mosty)
 Erozní bariéry

Obrázek/kresba:

Obrázek 6 – příklad informačního listu pro sesuv (přirozené ohrožení)
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6.
6.1

IDENTIFIKACE MOŽNÝCH OPATŘENÍ
Možnosti pro zavedení opatření

Navrhovaná metodika bere v úvahu, že preventivní
opatření mohou omezit následky a škody, ať už jsou zavedena v době stavby a/nebo analýzy, závisí na charakteristice infrastruktury. Strom ohrožení proto obsahuje
odkazy na opatření ihned po zjištění ohrožení a před
charakterizováním majetku (prvku infrastruktury).

6.2

Typy opatření

Tato kapitola má za cíl identifikování a definování mož-

místních následků, řešených v tomto projektu: škoda
na infrastruktuře a narušení její funkčnosti. Jinými slovy, tento projekt se nezabývá globálními následky ani
možnými ztrátami na životech.

6.2.1

Všeobecná opatření

Existuje skupina preventivních a zmírňujících opatření, která mohou být aplikována na všech typech infrastruktury bez ohledu uvažované ohrožení. Tato opatření mohou být označena jako všeobecná dobrá praxe
pro použití v širokém spektru oblasti managementu
dopravní infrastruktury.

ných opatření ke snížení nebo prevenci následků ohro-

• Omezení provozu

žení, uvedených v této příručce pro každý typ majetku.

• Instalace automatického monitorovacího systému
(kamery)

Prezentovaná opatření mohou být konstrukční, provoz-

6.2.2 Specifická
opatření

preventivní

a

zmírňující

Seznam specifických opatření byl sestaven pro každé
ze studovaných přírodních a člověkem vyvolaných
ohrožení v zájmu prevence nebo omezení následků

7.

• Informační listy jednotlivých ohrožení (srovnej
obr. 6)
• Katalog opatření, ve kterém jsou uvedeny další
podrobnosti

All-Hazard Guide je praktickým, uživatelsky přátel-

prvky infrastruktury v síti, které mohou být náchylné

ským manuálem, který může být využíván veřejnými

na určité ohrožení.

i soukromými majiteli a správci silniční a železniční
infrastruktury v Evropě, stejně jako úřady, zodpovědnými za regulační rámec pro dostupnost a/nebo
zabezpečení dopravní infrastruktury.
All-Hazard Guide identifikuje na jedné straně speci-

• Územní plánování

fická ohrožení, která mohou potenciálně mít význam-

nebo snížení ohrožení nebo jejich dopadu z pohledu

• Systém včasného varování pro přírodní katastrofy

ný dopad na danou infrastrukturu a na druhou stranu

Manuál pro identifikaci ohrožení dopravní infrastruktury

www.alltrain-project.eu v rámci těchto dokumentů:

SHRNUTÍ

ní nebo organizační a jejich cílem je výhradně prevence
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každého ohrožení. Tato opatření lze nalézt on-line na
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S pomocí All-Hazard Guide je možné kvalitativně posoudit silniční a drážní stavby z hlediska všech možných ohrožení, včetně úmyslných a neúmyslných
ohrožení způsobených člověkem a přírodní ohrožení.
Ve středně a dlouhodobém období přispěje All-Hazard
Guide k lepší koordinované strategii pro prevenci,
připravenost a zvládání následků terorismu a dalších
rizik na evropské kritické dopravní infrastruktuře.
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