Lokální jev č. 01:
Extrémní vítr
Kategorie ohrožení:
Meteorologické ohrožení
Popis:
Vítr je pohyb vzduchu a je klasifikován na stupnici svojí rychlostí, směrem, typem síly, která vítr
způsobuje, regionem, ve kterém k němu dochází a účinkem nebo ničivostí.
Extrémní vítr (> 8 na Beaufortově stupnici nebo > 75 km/h) může způsobit devastační škody
padajícími stromy nebo sloupy nebo strukturální škody nebo dokonce ničení budov. Vysoká
rychlost větru může navíc ovlivňovat dopravní proud účinkem bočního větru.
Vítr je v principu vyvolán rozdíly v atmosférickém tlaku, při nichž se vzduch pohybuje z oblastí
vyššího tlaku do oblastí nižšího tlaku. Větry velkého rozsahu jsou obvykle vyvolány odlišným
ohříváním na rovníku a na pólech a otáčením planety. Lokální větrné systémy jsou naopak
vytvářeny různými vlivy na oteplování, jakými jsou moře a pevnina nebo údolí a svahy. Příkladem
může být topografický účinek údolí, hor a průsmyků, který může odklonit proudící vzduch a tak
vyvolat místní větrné systémy. Velké rotující sloupce větru se mohou vyskytnout při bouřce
(větrné smršti nebo tornádu) a mohou lokálně vést k velmi vysoké rychlosti, někdy přesahující
rychlost 300 km/h.
Silné větry s velmi krátkým trváním (v řádu několika vteřin) jsou označovány náraz větru, v řádu
jedné minuty jako poryv větru.
Doplňující informace: Oblasti, které jsou často zasaženy větrnými systémy velkého rozsahu nebo
lokálními větrnými systémy s častou aktivitou tornád nebo bouří jsou identifikovány národní
meteorologickou službou. Další informace mohou být získány ze stavebních norem a zdrojů, jako
např. European Severe Weather Database. Hodnověrnými zdroji dat jsou i různé soukromé
iniciativy, např. Skywarn Austria a Skywarn Germany.
Spouštěcí událost:
− Místní větrné systémy (např. fén,
bóra)
− Bouřka

− Tornádo
− Cyklónová bouře

Počáteční událost pro:
Sněhová závěj, písečná duna, bouřkové vlnobití, námraza, písečná bouře, lavina,
vyvrácené/zlomené stromy
Týká se:
-

mostů
náspů
zářezů
tunelů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Některé konstrukční typy mostů jsou velmi citlivé na silné větry (např.
visuté mosty), což může způsobit jejich vychýlení a vibrace, které vede
k dočasnému uzavření mostu.
Přepravní proud může být rovněž přímo ovlivněn silným větrem, který
způsobuje nehody nebo přerušení provozu.
Napájecí a zabezpečovací systémy mohou být také poškozeny silnými
větry.
Silné větry mohou ovlivnit ventilační systémy tunelů, které vyžadují
dočasné uzavření tunelu.

Opatření: Zlepšení odolnosti drážních zabezpečovacích systémů; pobřežní hráze; větrné bariéry;
zpevněné prvky napájecího systému; plán správy a údržby vegetace

Lokální jev č. 02:
Extrémní déšť
Kategorie ohrožení:
Meteorologické ohrožení
Popis:
Déšť je voda ve formě kapek, které zkondensovaly z atmosférické vodní páry a staly se dostatečně těžkými, aby
vlivem gravitace padaly k zemi.
Déšť se může stát extrémním buď tím, že velké množství srážek padá na určitou plochu delší dobu nebo tím, že
intenzita srážek je velmi vysoká. Oba tyto případy mohou vést k různým přírodním nebezpečím, včetně lavin,
pádu suťového pole, sesuvům, pádu skal a záplavám a zátopám.
Obecně lze rozdělit příčiny srážek rozdělit na 3 skupiny – cyklonální, konvektivní (konvekční) a orografické.
Všechny tři jsou spjaty se stoupajícím vzduchem, který se následně ochladí a vodní pára kondenzuje.
Cyklonální srážky jsou způsobeny frontálním systémem, obklopujícím systémy nízkého tlaku, když se teplý
vzduch setkává se studeným (teplá fronta) a je nucen stoupat. Vrstevnaté srážky většinou nejsou tak
intenzivní, ale mohou vést k velkému množství srážek během delší doby. Konvektivní srážky nastávají, pokud
teplý vzduch, ohřívaný zářením, stoupá, nebo když se masy studeného vzduchu tlačí pod teplý vzduch (bouřky,
studená fronta, atd.) a nutí ho stoupat. Konvektivní srážky jsou obvykle mnohem intenzivnější než cyklonální,
přitom mají kratší trvání a jsou více lokálního charakteru. K orografickým srážkám dochází vynuceným
výstupem vzduchu způsobeným tvarem terénu např. velkými horami. Orografický déšť může místně vyústit ve
velké srážky.
Doplňující informace: Většina národních hydrologických služeb vydává hydrologické atlasy, obsahující mapy
s průměrným spadem srážek, intenzitami a mapy s největšími měřenými srážkami. Tyto atlasy jsou pravidelně
aktualizovány.
Spouštěcí událost:
− Cyklónová bouře
− Srážky podmíněné reliéfem

− Konvekční srážky (studená fronta, bouřky, atd.)
− Teplá fronta

Počáteční událost pro:
Zkapalňování půdy, laviny, suťový proud, mělké sesuvy, hluboké sesuvy, padání kamenů, řícení skály, povodeň
(z řeky, přetečení hráze, bleskové záplavy, městské, z podzemních vod)
Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
Extrémní déšť může vést v přerušení provozu a tím nepřístupnosti infrastruktury
- náspů
uživatelům (doba mimo provoz), např. při místních záplavách při nedostatečné
- zářezů
kapacitě odvodnění nebo přerušení elektrického systému).
- tunelů

Opatření:
Obrázek/kresba:
- Zlepšení odvodnění
- Použití porézního asfaltu pro povrch
vozovky
- Použití vybraných zrnitých materiálů (pro
náspy)
- Ochrana povrchu proti erozi

Lokální jev č. 03:
Extrémní sněžení
Kategorie ohrožení:
Meteorologické ohrožení
Popis:
Sněžení je voda v pevném skupenství ve formě vloček zkrystalizovaného vodního ledu, který zkondenzoval
z atmosférické vodní páry a stal se dostatečně těžkým, aby vlivem gravitace padal k zemi.
Sněžení se může stát extrémním buď tím, že velké množství srážek spadne na určitou plochu za delší dobu
nebo tím, že intenzita sněžení je velmi vysoká. Oba tyto případy mohou vést k různým přírodním nebezpečím,
včetně lavin, sněhovým závějím a zatížení sněhem. Intenzivní sněžení může ovlivňovat dopravní proud
snížením viditelnosti nebo zvýšením rizika smyku.
Stejně jako u deště, ke sněžení dochází ze tří typů srážek: cyklonální, konvektivní (konvekční) a orografické.
Všechny tři jsou spjaty se stoupajícím vzduchem, který se ochladí a vodní pára kondenzuje.
Cyklonální sněžení je způsobeno frontálními systémy obklopujícími systémy nízkého tlaku, když se teplý vzduch
setkává se studeným (teplá fronta) a je nucen stoupat. Tyto srážky nejsou obvykle intenzivní, ale mohou vést k
velkému množství srážek vzhledem ke svému dlouhodobému charakteru. Konvektivní srážky nastávají, pokud
teplý vzduch, ohřívaný zářením, stoupá, nebo když se masy studeného vzduchu tlačí pod teplý vzduch (bouřky,
studená fronta, atd.) a nutí ho stoupat. Konvektivní srážky jsou obvykle mnohem intenzivnější než cyklonální,
přitom mají kratší trvání a jsou více lokálního charakteru. K orografickým srážkám dochází vynuceným
výstupem vzduchu způsobeným tvarem terénu např. velkými horami. Orografické sněžení může místně vyústit
ve velké sněžení.
Doplňující informace: Další regionální a místní informace lze získat ze stavebních norem na zatížení sněhem.
Spouštěcí událost:
− Cyklonální bouře
− Konvektivní srážky (studená fronta, bouřky, atd.)
− Srážky podmíněné reliéfem
− Teplá fronta
Počáteční událost pro:
Vyvrácené/zlámané stromy
Týká se:
- mostů
- náspů
- zářezů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Sníh může vyřadit z provozu úseky silnic a železnic. V případě železnic může
také ucpat zabezpečovací zařízení a výhybky.

Opatření:
Obrázek/kresba:
- Ochrana železničních výměn kryty a vytápěním
- Vozidla pro zimní údržbu
- Protisněhové zábrany (zásněžky)
- Použití zabezpečovacích systémů bez vizuálních
návěstidel podél tratě (ETCS Level 2 a vyšší)
- Použití
chemických
prostředků
proti
zamrzání/odmrazování

Lokální jev č. 04:
Sněhové závěje/návěje
Kategorie ohrožení:
Meteorologické ohrožení
Popis:
Sněhová závěj je proces, kdy nanesené sněhové krystaly jsou větrem přenášeny a znovu
ukládány. Výrazný proces přenášení sněhu začíná při rychlosti větru kolem 20 km/h v případě
sypkého sněhu, resp. při rychlosti vyšší než 40 km/h v případě hutného sněhu. Dochází ke třem
hlavním procesům: převalování, odrážení se a ukládání. Během přepravy jsou sněhové krystaly
mechanicky rozbity a velikost krystalů se výrazně zmenšuje. V závislosti na výšce, ve které se
přenášený sníh pohybuje nad povrchem sněhové pokrývky, se rozlišují 2 skupiny: ve výšce do 2
metrů (závěje) a nad 2 metry sněhová vánice.
Přenesený sníh obvykle vytváří hutnou vrstvu uloženou na závětrných (závěje) resp. návětrných
(návěje) svazích, obvykle s křehkým nestálým spojením. To výrazně zvyšuje nebezpečí lavin
v akumulačních oblastech (viz list č. 23).
Dispoziční kritéria:
Spouštěcí událost:
Akumulace nepevného sněhu v přilehlé
Rychlost sněhu vyšší než cca 20 km/h
oblasti
Počáteční událost pro:
Laviny, zřícení, zablokování
Týká se:
-

náspů
zářezů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Závěje mohou narušit příčný profil silnic a železnic. V případě železnice
může také zacpat návěstidla a výhybky.

Opatření:
-

-

-

-

Ochrana železničních
výhybek pomocí krytů a
vyhřívání výměn
Vozidla pro zimní údržbu
Zásněžky
Použití
zabezpečovacích
systémů
bez
vizuálních
návěstidel podél tratě (ETCS
Level 2 a vyšší)
Použití chemických
prostředků proti
zamrzání/pro odmrazování
Zábrany proti sněhu

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 05:
Písečné duny
Kategorie ohrožení:
Meteorologické ohrožení
Popis:
Písečná duna je proces, kdy zrnka písku jsou přenášena větrem a znovu ukládána. Významné
přenášení písku začíná při rychlosti větru kolem 20 km/h. Probíhají přitom tři hlavní procesy:
převalování, saltace (pohyb, během kterého je částice valena po povrchu) a suspenze (stlačení na
místě akumulace). V závislosti na výšce, ve které se přenášený sníh pohybuje nad terénem, se
rozlišují 2 skupiny: ve výšce do 2 metrů (sand drifting) a a nad 2 metry (sand blowing).
Dispoziční kritéria:
Akumulace nepevného písku v přilehlé
oblasti
Počáteční událost pro:
Blokování, přerušení
Týká se:
- náspů
- zářezů

Opatření:
-

Zábrany proti písku
Větrolamy

Spouštěcí událost:
Rychlost větru vyšší než cca 20 km/h

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Písek unášený větrem může narušit provoz z důvodu snížené viditelnosti
nebo zablokováním silnice nebo železnice z důvodu akumulace velkého
množství písku. V případě železnice může také zacpat návěstidla
a výhybky.
Dalším možným efektem je usazování písečných zrn v odvodňovacím
systému a tím snížení jeho kapacity.
Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 06:
Kategorie ohrožení:

Bouřkové vlnobití
Meteorologické ohrožení

Popis:
Bouřkové vlnobití je záplava na pobřeží nebo jev podobný tsunami, obvykle spjatý se systémy
nízkého tlaku jako jsou cyklonové bouřky. Výška hladiny vody se obvykle mění vlivem efektu
tlaku a efektu přímého větru, přičemž vítr je dominantním. Efekt tlaku: hladina vody na
otevřeném oceánu stoupá v důsledku nízkého tlaku v cyklónových bouřích. Efekt přímého větru:
silný vítr na povrchu vody způsobuje jev označovaný "wind set-up", který se projevuje jako
tendence pro zvyšování hladiny u pobřeží ve směru a poklesu hladiny ve směru proti větru.
Magnituda vlnobití může být dále zesílena otáčením Země, efektem vln a množstvím srážek
v ústí řek. Nicméně výška vln a hloubkou je ovlivňována konfigurací a hloubkou dna oceánu –
mělký kontinentální šelf vyvolává větší vlnobití než prudší dno.
Kromě zvyšování hladiny (záplav) může bouřkové vlnobití vyvolávat vymílající proudy, způsobené
kombinací přílivu a vln.
Dispoziční kritéria:
Pobřežní oblasti s mělkým kontinentálním šelfem
Počáteční událost pro:
Záplavy
Týká se:
- mostů
- náspů
- zářezů
- tunelů
- centralizovaných
systémů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Bouřkové vlnobití může vyvolat záplavy a zablokovat silnice a
železnice. Infrastruktura může být poškozena hydromechanickým
tlakem nebo erozními silami. Tunely mohou být poškozeny
hydromechanickým tlakem na vyzdívku. Vnikání vody do portálů
tunelů může vést k přerušení a poškození provozního zařízení
(ventilace, osvětlení, signalizace, nouzové východy atd.)

Opatření:
- protipovodňové hráze
- pobřežní hráze
- kamenné náspy pro ochranu pilířů,
podpěr a náspů

-

větrné bariéry
zesílené podpěry napájecích systémů
zvýšená odolnost zabezpečovacích zařízení
na dráze

Obrázek/kresba:

17 stop bouřkový příliv

vlna 17 stop
střední hladina

2 stopy normální hladina

přílivu

Lokální jev č. 07:
Kategorie ohrožení:

Námraza/náledí
Meteorologické ohrožení

Popis:
K námraze dochází, pokud vodní kapičky zmrznou na předmětu, se kterým přijdou do styku.
Principiálně jsou dva způsoby vzniku námrazy – zaprvé, pokud kapky s teplotou vyšší než 0°C
přijdou do styku s předměty s teplotou nižší než 0°C; zadruhé, pokud se přechlazené vodní
kapičky (< 0°C) dostanou do styku s předměty s teplotou vyšší než > 0°C.
Spouštěcí událost:
Silný vítr, nízké teploty a déšť nebo mlha
Počáteční událost pro:
Vyvrácené/zlámané stromy, zablokování, zřícení, výpadek proudu
Týká se:
-

mostů
náspů
zářezů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Námraza (náledí) může vést ke kluzkým vozovkám. V případě železnice
může obalit trakční vedení, zejména na tratích s menším provozem, a tím
způsobit dočasné přerušení provozu nebo dokonce (vlivem statického
přetížení) zničit trakční vedení a napájecí sítě. Obdobně mohou být
poškozena telekomunikační vedení. Námraza může zacpat výhybky a
návěstidla.

Opatření:
- Ochrana železničních výměn kryty a vytápění výhybek
- Zesílené podpory trakčního vedení
- Vozidla pro zimní údržbu
- Plánování údržby vegetace
- Použití chemických prostředků proti zamrzání/odmrazování
Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 08:
Kategorie ohrožení:

Blesk
Meteorologické ohrožení

Popis:
Blesk je elektrostatický výboj v atmosféře s velmi krátkým trváním, ale s vysokým napětím. Dochází
k němu v mraku, mezi dvěma mraky nebo mezi mrakem a povrchem Země. Většina blesků mezi
mraky a zemským povrchem pochází z bouřkových mraků (cumulonimbus), ale vulkanická aktivita
může rovněž vést k podmínkám vhodným pro tvorbu blesků (sopečná bouře).
Spouštěcí událost:
Bouřka

Počáteční událost pro:
Exploze, požár, lesní požár, Vyvrácené/zlámané stromy, výpadek proudu
Týká se:
- mostů
- náspů
- zářezů
- centralizovaných
systémů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Blesky mohou indukovat elektromagnetické rušení na napájecích a
telekomunikačních linkách (řídící a kontrolní systémy) a způsobit požáry
a vážné škody. Náhrada poškozených transformačních stanic a měníren
pro napájení železnice může trvat až několik měsíců.

Opatření:
- Zesílené podpory trakčního vedení
- Plánování údržby vegetace
- Zvýšení odolnosti dráhy
- Větrné zábrany
- Bleskosvody
- Instalace bleskojistek na železniční síti
Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 09:
Kategorie ohrožení:

Písečná bouře
Meteorologické ohrožení

Popis:
K písečné bouři dochází v případě, kdy silný vítr přenáší velká množství volného písku nebo
prachových částic pomocí saltace (skákavého pohybu materiálu, unášeného větrem) a suspenze na
velké vzdálenosti. Tento jev je velmi častý ve vyprahlých a polovyprahlých oblastech, ale může mít vliv
na mnohem vzdálenější oblasti. Písečné a prachové bouře mohou přenášet velké objemy písku a
prachu.
Dispoziční kritéria:

Spouštěcí událost:

Písek v přilehlé oblasti

Silný vítr

Počáteční událost pro:
Písečný sesuv, zablokování, zřícení
Týká se:
- mostů
- náspů
- zářezů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Písek hnaný větrem může ovlivnit dopravní proud snížením viditelnosti
nebo může vlivem akumulace velkého množství písku dojít k zablokování
silnice nebo železnice. V případě železnice může navíc dojít k ucpání
výměn nebo návěstidel.
Dalším možným efektem je nahromadění písečných zrn v odvodňovacím
systému a tím snížení jeho kapacity.

Opatření:
-

větrné bariéry
zavlažování okolí
plánování údržby vegetace

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 10:
Kategorie ohrožení:

Mlha
Meteorologické ohrožení

Popis:
Mlha jsou v zásadě nízko ležící mraky, skládající se z malých vodních kapek nebo ledových
krystalků ve vzduchu. Mlha se obvykle tvoří při relativní vlhkosti vzduchu kolem 100 % a další
vlhkost je vytvářena buď ochlazováním vzduchu nebo kondenzací vodní páry. Mlha se může
vytvořit a zmizet velmi rychle, zatímco trvalé vrstvy mlhy mohou trvat několik dnů až týdnů.
Obecně se rozlišují čtyři způsoby tvoření mlhy: radiační mlha, advekční mlha, frontální mlha a
mořská mlha. Radiační mlha se vytváří, když vzduch je ochlazován termální radiací v klidných
podmínkách s jasnou oblohou. Advektivní mlha vzniká, když vlhký vzduch je větrem přenášen
přes studený povrch a tím ochlazován. Srážená mlha vzniká, jestliže vodní kapky padají do
suššího vzduchu a vypařováním se mění ve vodní páru, která ochlazuje vzduch. Mořská vlha je
většinou ovlivněna přítomností solných krystalků ve vzduchu, které fungují jako kondenzační
jádra. Mořská mlha se může tvořit i při relativně suchém vzduchu (relativní vlhkost > 70 %).
Navíc, mlha je obvykle následkem teplotní inverze, kdy masy studeného stálého vzduchu jsou
zadržovány pod vrstvami teplejšího vzduchu.
Podle definice mlha snižuje viditelnost pod 1 km. Mrznoucí mlha může navíc způsobit tvoření
náledí, kdy kapky v kapalné formě mrznou na povrchu (viz list č. 07).
Spouštěcí událost:
Vysoká vlhkost

Počáteční událost pro:
Námraza

Týká se:
-

mostů
náspů
zářezů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Mlha může způsobit velká omezení (snížená viditelnost) dopravního
proudu.

Opatření:
-

Zlepšení odolnosti železničního a silničního značení a jeho viditelnosti

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 11:
Kategorie ohrožení:

Krupobití
Meteorologické ohrožení

Popis:
Kroupy jsou pevné sraženiny ledu ve formě kuliček nebo nepravidelných žmolků. Kroupy se
vytváří v silných bouřkových mracích s intenzivním stoupajícím pohybem, vysokým obsahem
vody a velkým vertikálním rozsahem, část mraků přitom musí mít teplotu pod 0°C .
Kroupy vznikají z přechlazených vodních kapek, které mrznou při kontaktu s kondenzačním
jádrem a jsou pokryty několika vrstvami ledu. Ty cestují mrakem a sráží se s dalšími
přechlazenými vodními kapkami tak dlouho, až jsou dostatečně těžké na to, aby vlivem
přitažlivosti padaly k zemi.
Kroupy se nejčastěji vyskytují ve vnitrozemských oblastech ve středních zeměpisných šířkách,
neboť k jejich tvoření dochází ve výškách pod 3 500 metrů a podél horských pásem, kde dochází
k orografickým překážkám.
Spouštěcí událost:
Bouřka

Počáteční událost pro:
Suťový proud, mělké sesuvy, povodně ve městech
Týká se:
- mostů
- náspů
- zářezů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Krupobití může vyvolat výrazná omezení dopravního proudu (nízká
viditelnost, kluzkost).

Opatření:
- ochrana povrchu vozovek
- zlepšení odvodňovacího systému
- ochrana výhybek pomocí krytů a vyhřívání
Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 12:
Kategorie ohrožení:

Extrémně vysoká teplota
Meteorologické ohrožení

Popis:
Definice extrémně vysokých teplot závisí na geografických podmínkách, takže teploty, které jsou
v jedné oblasti normální, mohou být v jiných oblastech považovány za extrémně vysoké. Teploty,
pro dané místo extrémně vysoké, mohou vést k vážným problémům, jako jsou lesní požáry nebo
dokonce poškození silnice nebo železnice.
Spouštěcí událost:
Speciální meteorologické jevy jako atmosférické blokování (např. Omega blok) po dobu několika
dnů/týdnů

Počáteční událost pro:
Lesní požáry, bouřky, výpadky napájení

Týká se:
- mostů
- náspů
- zářezů
- Centralizovaných
systémů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Extrémně vysoké teploty mohou způsobit nebezpečné lesní požáry, které
mohou přerušit provoz a poškodit konstrukci nebo silové a pomocné
systémy (řídící a kontrolní systémy).
Povrch vozovek a železniční tratě mohou být rovněž vážně poškozeny
extrémně vysokými teplotami.

Opatření:
- Použití vhodného materiálu na povrch vozovek
- Provozní postupy na železnici
- Instalace chladicích systémů podél železnice
- Natírání kolejnic
- Použití bezštěrkových tratí

Lokální jev č. 13:
Kategorie ohrožení:

Extrémně nízká teplota
Meteorologické ohrožení

Popis:
Definice extrémně nízkých teplot závisí na geografických podmínkách, takže teploty, které jsou v
jedné oblasti normální, mohou být v jiných oblastech považovány za extrémně nízké. Teploty,
pro dané místo extrémně nízké (< 0°C), mohou vést k vážným problémům.
Spouštěcí událost:
Speciální meteorologické jevy jako atmosférické blokování (např. Omega blok) po dobu několika
dnů/týdnů

Počáteční událost pro:
Námraza/náledí, poškození silnic a železnic
Týká se:
-

mostů
náspů
zářezů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Extrémně nízké teploty mohou strukturálně poškodit silnice a železnice,
zejména pokud již jsou v horším technickém stavu (deformace teplem,
zamrzání vody ve skulinách). Elektrické vedení může být rovněž citlivé na
deformaci teplem.

Opatření:
-

plánování údržby vegetace
zlepšení odolnosti vozovek – použití vhodných podkladových materiálů
stabilizace s kotvami
svorník
Zpevněné podpěry napájecího systému

Lokální jev č. 14:
Kategorie ohrožení:

Zemětřesení
Geofyzikální ohrožení

Popis:
Zemětřesení je jedním z nejdestruktivnějších přírodních nebezpečí. Zemětřesení je způsobeno
tektonickými procesy zemských desek (průlom skal pod tlakem) v zemské kůře a uvolnění
velkého množství elastické energie (seismická energie). Tato energie se pohybuje v seismických
vlnách, způsobujících rychlé pohyby na povrchu Země. Téměř ke všem zemětřesením dochází
podél zlomů zemských desek, ale k některým výjimečným jevům, zvaným vnitrodeskové
zemětřesení dochází daleko od těchto zlomů (např. ve Švýcarsku, Francii, Rakousku nebo jižním
Německu).
Vnitrodeskové zemětřesení se nejčastěji vyskytují v prostorové blízkosti tektonických zlomů a
poruch. Primárním efektem zemětřesení jsou posuny zlomů a silné otřesy půdy. Další efekty
mohou zahrnovat poruchy hornin, zkapalnění, sesuvy půdy, laviny a tsunami. Riziko zemětřesení
se mění region od regionu. Některá zemětřesení mohou být vyvolána lidskou činností. Takto
vyvolaná zemětřesení mají menší sílu než ta, která jsou způsobena tektonickými procesy
zemských desek.
Zemětřesení mohou být měřena a popsána dvěma veličinami: magnitudo a makroseismická
intenzita. Magnitudo zemětřesení se vztahuje k uvolněné seismické energii (Richterova stupnice).
Intenzita zemětřesení je založena na vzniklých škodách a jeho účincích, jak jsou vnímány lidmi
(Mercalliho stupnice). Intenzita zemětřesení je ovlivněna např. časovým trváním otřesů. Místně
může být intenzita zvýšena určitým druhem půdy.
Další informace lze získat z map – např. globální mapy World Seismicity Maps, kontinentální
European Seismic Hazard Map nebo map na národní/regionální úrovni.
Dispoziční kritéria:
− zlomy zemských desek
− zlomová linie (zejména podél údolí)
Počáteční událost pro:
Deformace země/posunutí, pokles terénu, zkapalnění půdy, propad hornin, tsunami, mělký
sesuv, hluboký sesuv, padání skal, řícení skal, padání útesů, povodně z protržených hrází;
polámané stromy
Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
- tunelů
Zemětřesení může vyvolat zřícení konstrukce nebo způsobit
- mostů
závažné strukturální škody, závisející na magnitudě zemětřesení a
- náspů
pevnosti stavby. Vlivem zemětřesení mohou být poškozeny
- zářezů
všechny prvky infrastruktury, neboť způsobuje narušení,
- centralizovaných
strukturální i provozní škody. Škody způsobené zemětřesením jsou
systémů
dvou druhů: primární strukturální škody, způsobené pohybem
země a sekundární škody, vzniklé poškozením nebo přerušením
linek a kabelů, požáry nebo změnami charakteristik půdy, které
ovlivňují stabilitu základů infrastrukturního prvku.
Opatření:
-

-

Vibrační zhutnění
Hluboké přepracování
(promísení materiálu)
Injektáž
Drenáže proti zemětřesení
Drenážní knoty
Napojení z pevných materiálů
Vrtané piloty
Seismická izolace
Seismicky pružné spoje

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 15:

Deformace a posuny terénu

Kategorie ohrožení:

Geofyzikální ohrožení

Popis:
Deformace a posuny terénu jsou trvalé změny tvaru částí zemského povrchu. Jsou způsobeny
zemětřesením a vulkanickým neklidem. Posun je rozdíl mezi původní pozicí a následnou pozicí.
Náhlý posun vyvolaný zemětřesením může ovlivnit prvky infrastruktury, které leží na zlomu. Tento
proces se nazývá povrchová puklina a obvykle k němu dochází při mělkých zemětřeseních, tj.
s epicentrem v hloubce menší než 20 km.
Povrchové pukliny mohou být viditelné v relativně úzkých zónách podél své celé délky, ale mohou
vyvolat deformace v půdě a skalách desítky, ale i stovky kilometrů daleko od místa poruchy.
Deformace terénu spojené s dynamickým pohybem mohou vést ke stlačování hornin z důvodu
otřesů posunu terénu v ne-zkapalněných půdách (hustý písek nebo naplavené půdy s relativně
vysokým obsahem jílu). Deformace mohou mít horizontální a vertikální složky.
Deformace terénu vyvolaná vulkanickým neklidem je změna tvaru, ke které může dojít před, během
nebo po erupci. Takový pohyb terénu může nastat jako odezva na přítok nebo odtok roztaveného
materiálu (magma) a hydrotermální nebo magmatické látky v sopce. Růst deformací terénu v určité
oblasti může být indikátorem počátku nové sopečné činnosti. Vulkanická deformace je pozorována
v blízkosti sopek a potenciální přímé následky pro dopravní infrastrukturu jsou tedy velmi
limitované.
Zvláštní případy deformace terénu mohou být vyvolány tunelováním. S touto situací je nutno
počítat zejména při projektování tunelů s velkým průměrem a dlouhých tunelů hloubených
v obtížných tektonických a heterogenetických podmínkách.
Dispoziční kritéria:
− Blízkost aktivních vulkánů
− Tunelování pod infrastrukturními prvky
− Zlom (zejména podél údolí)
− Usazeniny v žílách
− Ne-zkapalněné půdy (hustý písek nebo
naplavené půdy s vysokým obsahem jílu)

Počáteční událost pro:
− zemětřesení
− vulkanické aktivity
− tektonické aktivity

Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
Velké posuny mohou způsobit vážné poškození nebo selhání prvků
− mostů
− tunelů
infrastruktury a zařízení
− náspů
− zářezů
− centralizovaných
systémů
−
Opatření:
− Hluboké založení
− Vibrační zhutnění
− Hluboké přepracování (promísení materiálu) − Flexibilní kryt vozovky
− Seismická izolace
− Injektáž
− Seismicky pružné spoje
− Pevné napojení

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 16:

Pokles terénu

Kategorie ohrožení:

Geofyzikální ohrožení

Popis:
Pokles terénu je klesání nebo sesedání povrchu země, které je většinou pozorováno ve vyprahlých oblastech.
Pokles terénu může pocházet ze sesedání půd s přirozeně nízkou hustotou, nebo z dobývání v přirozených nebo
člověkem vytvořených podzemních dutinách. Pokles terénu může probíhat postupně během mnoha let ve formě
propadání nebo poklesu na povrchu země. Může k němu také dojít náhle jako nebezpečné propady, které
mohou spolknout jakoukoliv část stavby, která se v daném místě nachází, nebo zanechat nebezpečnou jámu
s prudkými stěnami.
Čerpání kapalin z pórů, většinou formou čerpání podzemních vod, je častou příčinou sesedání. Jinou příčinou je
vysychání velmi vlhkých usazenin, následující po poklesu vodní hladiny. Čerpání vody vede ke zhroucení
zemského povrchu z důvodu excesivního smáčení některých řídkých měkkých hornin (např. větrem uložených
naplavenin jako spraše nebo jemnozrnných koluviální půdy. Smáčení může oslabit již tak slabou nebo nestabilní
strukturu půdy. Zhutňování sloupců měkkých půd způsobuje sesedání země v blízkosti nadměrného smáčení.
K takovému smáčení může dojít v důsledku zavlažování, narušených vodních toků, vibracemi způsobenými
činností na povrchu nebo odkloněním drenáže.
Rozpouštění rozpustných materiálů skal nebo půdy (např. sádrovce, kamenné soli nebo v menším rozsahu též
vápence) také vede k poklesu terénu. Hydrologické faktory, které mohou způsobit rozpouštění a odstranění
materiálu mohou být přirozené nebo člověkem vyvolané. Přírodní efekty jsou pronikání povrchové vody směrem
dolů a/nebo laterální pohyb spodních vod v rámci jejich hladiny. Člověkem vyvolané hydrologické změny nebo
aktivity mohou působit na rozpustné materiály, Tyto činnosti zahrnují přechodné nebo trvalé změny toků,
zavlažovací příkopy, zavlažování polí, netěsné nebo poškozené trubky, vytváření nových dočasných nebo
trvalých jezírek z povrchových vod.
Odstraňování podpor při podzemním dolování je obvyklou příčinou poklesu terénu. Extensivní dolování
respektive čerpání minerálů, minerálních paliv, skalních celků a dalších materiálů vytváří velké podzemní dutiny.
Následné přirozené procesy často fungují jako spouštěč poklesu terénu a dalších obdobných jevů.

Dispoziční kritéria:
− Geologické, tektonické a pedologické
situace
− Naplaveniny na velké ploše
− Velmi vlhké jílové usazeniny
− Horniny s nízkou hustotou
− Rozpustné skály nebo horniny
− Podzemní dolování

Týká se:
− mostů
− tunelů
− náspů
− zářezů
− centralizovaných
systémů

Spouštěcí události:
− Čerpání spodních vod
− Smáčení ze zavlažování, poškozených vodních potrubí,
jezírka na povrchu, odklonění drenáže
− Prosakování a/nebo boční pohyb spodních vod
− Přechodné nebo trvalé změny vodních toků, zavlažovací
příkopy, zavlažování polí, netěsné nebo poškození trubky,
přechodné nebo trvalé vodní plochy a další
− Podzemní dolování

Hlavní účinky na infrastrukturu:
− Pokles terénu může vážně poškodit silnice, železnice a napájecí sítě.

Opatření:
− Vibrační zhutnění
− Hluboké přepracování (promísení
materiálu)
− Injektáž
− Pružné spoje
− Seismická izolace
Obrázek/kresba:

−
−
−
−

Seismicky pružné spoje
Protipovodňové zábrany
Zlepšení odvodňovacího systému
Ochranná zeď

Lokální jev č. 17:
Zkapalňování půdy
Kategorie ohrožení:
Gravitační ohrožení
Popis:
Zkapalňování půdy je jev, kdy nasycené nebo částečně nasycené půdy ztrácejí většinu své síly a
tvrdosti jako odezva na působící tlak, obvykle zemětřesení.
Tento jev je nejčastěji pozorován v nasycených písčitých sypkých půdách. Je to dáno tím, že sypké
písky mají tendenci ke kompresi, pokud na ně působí tlak. Jestliže je půda nasycena vodou, potom
voda vyplňuje průduchy. Jako reakce na kompresi stoupá tlak vody a voda odtéká do míst s nižším
tlakem (obvykle nahoru směrem k povrchu terénu). Pokud je zatížení dost vysoké a je aplikováno
rychle nebo opakovaně, tlak vody může překročit kontaktní napětí působící na zrnka půdy a držící
je ve vzájemném kontaktu. Tento kontakt mezi zrnky je prostředek, kterým je váha budov a
horních vrstev přenášena z povrchu země na vrstvy nebo skály v hloubce. Tato ztráta struktury
půdy způsobí ztrátu její pevnosti a lze ji pozorovat jako kapalnou (termín zkapalnění poprvé použil
A. Hazen, 1920).
Zkapalňování podložních půd může mít extrémně škodlivé následky na infrastrukturu a
infrastrukturu nad tímto místem. Zkapalňování půdy může také podporovat tendence k sesuvům
v daném místě a tím způsobit velké škody i ohrožení životů
.
Dispoziční kritéria:
− Geologická, tektonická and pedologická situace
− Nasycené písčité půdy
Týká se:
− mostů
− tunelů
− náspů
− zářezů
− Centralizovaných
systémů
Opatření:
− Vibrační zhutnění
− Hluboké přepracování
− Injektáž
− Kamenné sloupy
− Drenáže proti
zemětřesení
− Použití pevných
materiálů
− Vrtané piloty
− Seismicky pružné spoje
− Hluboké základy

Spouštěcí události:
− zemětřesení
− bouřkové vlny

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Během zkapalňování zažívají základy náhlou ztrátu podpory
(stability), která může vyústit v nepravidelné sedání, ovlivňující
provozuschopnost infrastruktury (mostů), nebo strukturální
poškození. Pohyb terénu může vést k velkým trhlinám nebo
prasklinám, které mohou silnici poškodit. Náspy mohou ztrácet
stability a zřítit se.

Lokální jev č. 18:

Propadliny/závrty

Kategorie ohrožení:

Geofyzikální ohrožení

Popis:
Propadliny jsou mělké jámy s kulatým nebo oválním tvarem a jsou charakteristickým jevem sedání půdy.
Propadliny se vyskytují tam, kde skála pod povrchem terénu je vápenec, krasové skály, slané podloží nebo
skály přirozeně se rozpouštějící vodou cirkulující kolem. Tím, jak se skála rozpouští, pod zemí vznikají
volné prostory a kaverny. Jestliže se rozpouští vápenec a je odnášen, dešťová voda zachycená v trhlinách
může tyto trhliny pomalu rozšiřovat tak dlouho, že terén nad nimi se stane nestabilním a propadne se.
Rozlišují se tři různé typy propadlin:
• Propadliny z rozpuštění jsou způsobeny postupným klesajícím pohybem povrchových vrstev
rozpouštěním vápence nebo dolomitu, které se projeví jako prolákliny, ve kterých se usazují
povrchové odtoky, a jejich obvod se zvětšuje. Tento druh propadlin obvykle vytváří prolákliny ve
tvaru mísy.
• Propadliny způsobené poklesem mají tendenci postupně se vyvíjet, když jsou povrchové
naplaveniny propustné a obsahují písek. Jednotlivá zrnka písku se pohybují dolů a nahrazují jiná
zrnka, která se již dostala dolů do prostoru, ve kterém dříve byl rozpustný vápenec. Tento výsledek
je relativně široký a extensivní pokles terénu, ke kterému dochází během času.
• Závrty způsobené propadem se mohou vyvinout náhle (během několika hodin) a způsobit
katastrofické škody. Dochází k nim, když povrchové naplaveniny obsahují velké množství jílu a
roztok v dutině se vyvine ve vápenci do velikosti, kdy vrchní vrstvy nemohou dále udržet svoji
vlastní hmotnost. Ke kolapsu často dochází náhle a bez varování. Velikost těchto propadlin mohou
být mělkých jam s hloubkou 1 metr až po jámy hluboké přes 50 metrů.
Dispoziční kritéria:
− Geologická a pedologická situace
− Rozpustné skály
− Povrchové sedimenty s velkým množstvím jílu
− Propustné písčité povrchové sedimenty
− Cirkulace podzemní vody
Týká se:
−
−
−
−
−

náspů
zářezů
mostů
tunelů
Centralizovaných
systémů

Spouštěcí události:
− Změny hladiny podzemní vody
− Vzestup podzemní vody (vytrvalý déšť)
− Dlouhé období sucha následované
intenzivními srážkami
− Člověkem způsobené změny hladiny
podzemní vody (např. čerpání vody)

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Propadliny mohou vážně narušit, poškodit a zničit prvky infrastruktury a
zničit vozovku a železnici a napájecí sítě.

Opatření:
− Zlepšení odvodňovacího systému
− Vyzdění nebo naplnění dutin
− Injektáž (slupka)
− Vodovzdorný povrch terénu (geomembrány nebo geotextilie)
− Hluboké základy
− Zesílení náspů pomocí tažných geomřížek

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 19:

Tsunami

Kategorie ohrožení:

Geofyzikální ohrožení

Popis:
Tsunami je série vln v mase vody, způsobená posunem velkých objemů vody, obvykle v oceánu nebo na
velkých jezerech. Tsunami je známo také jako seismická mořská vlna nebo přílivová vlna
Různé druhy poruch na hladině nebo pod vodou mají potenciál generovat tsunami. Takovými poruchami
jsou zemětřesení, vulkanické erupce, podvodní exploze, sesuvy svahů, telení ledovců, a dopad
meteoritu. Vlny tsunami se nepodobají normálním mořským vlnám, protože jejich vlnová délka je
mnohem delší. To znamená, že během své cesty ztratí jen velmi málo energie. V hlubokém oceánu se
mohou vlny tsunami zdát jako velmi nízké, ale jakmile se přiblíží pobřeží a dostanou se do mělkých vod,
zpomalí a začnou nabírat na energii a výšce. Vrcholky (hřbety) vln se pohybují rychleji než jejich vpadlina,
které dosáhne pobřeží první, což způsobuje, že rostou strmě. Žlab tsunami, nízký bod za hřebenem vlny,
často dosáhne pobřeží jako první. Pokud k tomu dojde, vytvoří vakuový efekt, který vysaje pobřežní
vodu směrem do moře a tím ohrožuje přístavy a mořské dno. Toto stažení se mořské vody je důležitým
varovným signálem tsunami. Místo než lámání vln, tsunami může zpočátku připomínat rychle stoupající
příliv. Tsunami se obecně skládá ze série vln s periodou od minut až po hodiny. Výška vln dosahuje až
desítky metrů.
Ačkoliv je dopad tsunami limitován na pobřežní oblasti, jejich destruktivní síla může být enormní a
mohou působit na celé oceánské dno.
Dispoziční kritéria:
Spouštěcí události:
− zemětřesení
− Pobřežní oblasti
− podmořské vulkanické erupce
− podvodní exploze
− podmořské sesuvy
− telení ledovců
− dopad meteoritu
Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
Tlak přívalu může vyvolat nestabilitu v náspech, zářezech, tunelech nebo
− mostů
mostech a může také zničit nebo způsobit vážné škody na strukturálních
− tunelů
a pomocných komponentech infrastruktury (např. napájecí systémy,
− náspů
povrchové části tunelů). Tsunami se může dostat do portálů tunelů.
− zářezů
− centralizovaných
systémů
Opatření:
− protipovodňové bariéry
− ochranné mříže pro mola
− instalace čidel průtoku
− hluboké základy
− hráze
− ochrana náspů a pilířů mostů
− geosyntetické zesílení náspů
− pobřežní vegetace

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 20:

Lávový proud

Kategorie ohrožení:

Geofyzikální ohrožení

Popis:
Lávové proudy jsou nejméně nebezpečné ze všech procesů vulkanické erupce. Jsou to proudy roztavené
horniny, která teče nebo prosakuje jícnem. Láva chrlí buď během neexplosivní aktivity, nebo jako
explosivní lávová fontána. Proud lávy zničí vše, co stojí v jeho cestě. Většina proudů se ovšem pohybuje
pomalu; rychlost proudu závisí na několika faktorech, včetně (i) druhu vyvržené lávy a její viskozitě, (ii)
strmosti terénu, přes který se pohybuje, (iii) charakteristikách proudu (láva se rozlévá do široka a
následně svým ztuhnutím vytváří lávové tunely, nebo přímo dolů po povrchu), a (iv) objemu vyvržené
lávy během události.
Tekuté čedičové proudy mohou dosáhnout až desítky kilometrů od jícnu. Přední okraje proudu se
mohou pohybovat na strmých svazích rychlostí až 10 km/h, ale na mírných svazích obvykle postupují
rychlostí nižší než 1 km/h. Pokud jsou proudy čedičové lávy stísněny do kanálu na prudkém svahu,
rychlost hlavního proudu může přesahovat než 30 km/h.
Viskózní andesitové proudy se pohybují rychlostí jen pár kilometrů za hodiny a výjimečně dosahují více
než několika kilometrů od jícnu. Proudy viskózních hornin dacit a ryolit obvykle vytváří strmé jícny zvané
sopečný dóm. Sopečné dómy často vyrůstají vytlačováním mnoha jednotlivých proudů a mohou během
několika měsíců nebo let dosáhnout tloušťky přes 30 metrů. Takové proudy mohou přesahovat jeden
přes druhý a pohybují se rychlostí nejvýše několika metrů za hodinu. Tyto silné proudy, zejména pokud
vytváří dóm, se mohou zhroutit a změnit v rychle se pohybující pyroklastické proudy.
Cokoliv, co stojí proudu lávy v cestě, bude zavaleno, obklopeno nebo pohřbeno lávou nebo zapáleno její
extrémní teplotou. Pokud lávou vybuchne pod ledovcem nebo teče přes sníh a led, může dojít ke vzniku
sopečného bahnotoku (lahar) , který může dosáhnout až velmi daleko.
Dispoziční kritéria:
Spouštěcí události:
− Geologický a tektonický stav (existence
− Vulkanická erupce
vulkánu)
− Sklon dráhy proudu lávy
− Topografické podmínky dráhy proudu (široké
pásy, kanalizovaná na povrchu nebo lávový
tunel)
− Druh lávy a viskozita
− Množství lávy během události
Týká se:
− mostů
− tunelů
− náspů
− zářezů
− centralizovaných
systémů
Opatření:
− ochlazování lávy
− kanály pro odklonění lávy
− ledový kopeček

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Infrastrukturní prvky nohou být zavaleny lávou a tím částečně nebo zcela
ztraceny. Extrémně vysoké teploty mohou poškodit konstrukce a pomocné
systémy. Povrch vozovek a železnic může být vážně poškozen.
Doba mimo provoz z důvodu přerušení dopravy.

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 21:
Lahar
Kategorie ohrožení:
Geofyzikální nebezpečí
Popis:
Lahar (sopečný bahnotok) je teplá nebo studená směsice vody a zlomků kamene stékající po
svazích sopky a/nebo údolích řek. Přestože jsou lahary typicky spojeny s efekty sopečné aktivity,
může k nim dojít i bez sopečné aktivity, jelikož může dojít k pohybu bahna z existujících usazenin.
Erupce může spustit jeden nebo více bahnotoků přímo táním sněhu a ledu na sopce nebo
vyvrhováním vody z jezera v kráteru. Častěji lahary vytváří intenzivní srážky během nebo po erupci.
Některé z největších laharů začaly jako sesuvy nasycené půdy nebo hydrotermálně pozměněných
skal na úbočích sopky nebo sousedních hor. Sesuvy jsou vyvolány erupcemi, zemětřesením,
srážkami nebo gravitací na vulkánu.
Pohybující se lahar vypadá jako masa vlhkého betonu, který s sebou nese úlomky skal až po
balvany o průměru přes 10 metrů. Lahary se liší velikostí a rychlostí. Malé lahary, široké jen pár
metrů a hluboké několik centimetrů, mohou téct rychlostí několika metrů za sekundu. Velké lahary
mohou být široké stovky metrů a hluboké desítky metrů a mohou se pohybovat rychlostí desítek
metrů za sekundu.
Tím, jak je lahar hnán dolů z vulkánu, jeho velikost, rychlost i množství vody a suti, kterou přenáší,
se neustále mění.
Lahary mohou také vést ke zvýšenému ukládání sedimentů; tím mohou blokovat přítokové vody
s potenciálním kaskádovým efektem a pohřbít údolí a obce v nich pod troskami.
Dispoziční kritéria:
− Geologická a tektonická situace (existence
vulkánu)
− Topografické podmínky místa výlevu a
dráhy toku
− Sopky pokryté sněhem nebo ledem
− Vlhká půda a bláto na svazích sopky
− Ledovcová jezera
− Kráterová jezera obklopená vulkanickým
materiálem
− Pyroklastické usazeniny
Týká se:
− náspů
− tunelů
− zářezů
− mostů
− centralizované
systémy

Spouštěcí události:
− Láva nebo pyroklastický proud
− Zemětřesení
− Silný déšť

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Lahary mohou zničit prvky infrastruktury přímo. Mohou také vést
k usazování sedimentů, přerušení provozu a k poškození elektrických
vedení a řídících systémů.
Může dojít k blokování tunelů a mostů.

Opatření:
− usměrňovací kanály
− kontrola přehrad
− usměrňování toku vody
− usměrňování suťového proudu
− bariéry proti stromům

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 22:

Oblak vulkanického prachu

Kategorie ohrožení:

Geofyzikální ohrožení

Popis:
Vulkanický prach je produktem explozivní vulkanické erupce a skládá se z drobných zlomků horniny,
minerálů a vulkanického skla. Na rozdíl od jemného prachu, vznikajícího při hoření dřeva, je
vulkanický prach tvrdý, abrasivní a nerozpouští se ve vodě. Částečky vulkanického prachu mají
obvykle průměr 2 milimetry nebo méně. Erupce mohou také rozbít pevné horniny, magmatický krb
a vulkanickou horu samotnou. Tyto zlomky hornin se mohou spojit ve vzduchu se zlomky ztuhnuté
lávy a vytvořit oblak vulkanického prachu. Vítr zanáší malé částečky vulkanického prachu na velké
vzdálenosti. Prach byl nalezen tisíce kilometrů od místa erupce. Čím jsou částice menší, tím dál je
může vítr přenést. Nanesený vulkanický prach má tendenci být tlustší a mít větší částice čím blíže
k místu erupce. Se zvětšující se vzdáleností od vulkánu se nánosy ztenčují. Vedle exploze
vulkanického prachu do atmosféry může erupce vytvářet také laviny prachu, vulkanické plyny a
horniny, nazývané pyroklastický proud.
Chocholy vulkanického prachu mohou být rozprostřeny na velké ploše oblaků, tím mění denní světlo
ve tmu a drasticky snižují viditelnost. Prach a plyny mohou někdy dosáhnout až do stratosféry a
odrážet sluneční záření a absorbovat vystupující zemskou radiaci, což vede k ochlazování teploty
Země. Tyto neuvěřitelně rychlé pyroklastické proudy mohou poškodit nebo zničit prvky
infrastruktury a budov.
Dispoziční kritéria:
Spouštěcí události:
− Geologická a tektonická situace
− Druh erupce a materiálu
(existence vulkánu)
− Množství prachu vyprodukovaného během
události
− Atmosférické podmínky (v globálnímkontinentálním-národním měřítku)
− Směr větru (v regionálním a lokálním měřítku)
Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
Vulkanický prach může mít vliv na infrastrukturu v širokém regionu.
− mostů
Prach se může dostat do zařízení pro energetické napájení, dodávky
− tunel
vody a telekomunikačních zařízení, poškodit je nebo narušit jejich
− náspů
funkci. Těžký prach může také blokovat silnice a železnice a poškodit
− zářezů
vozidla. V případě smíchání s deštěm se z vulkanického prachu stává
těžké cementové bláto, pod kterým se mohou propadat střechy.
Opatření:
Obrázek/kresba:
− Zlepšení odolnosti signalizačních zařízení
− Ochrana výhybek pomocí krytů

Lokální jev č. 23:
Laviny
Kategorie ohrožení:
Gravitační nebezpečí
Popis:
Sněhová lavina je rychle se pohybující masa sněhu s objemem přes 100 m³ a délkou přes 50 m. Podle
skluzného horizontu lze laviny rozdělovat na základové a povrchové; jiné dělení je podle vlhkosti sněhu suchého a mokrého. Destruktivní efekt lavin může být zvýšen stromy, kameny a skalami, které jsou
transportovány společně s lavinou. Vedle sněhových lavin existují také laviny ledové (tj. uvolněné z visutých
ledovců). Ledové laviny mohou navíc spustit další sněhové laviny a masový pohyb označovaný jako
kombinované laviny.
Dispoziční kritéria:
− Úhel svahu mezi 28° a 50°(60°), na prudším
terénu již k akumulaci sněhu nedochází
− Vliv topografického zakřivení na otevřených
svazích se zaoblením nebo jinými
nepravidelnostmi, kde místní sněhové závěje
mohou vytvářet struhy nebo kanály; není
relevantní pro extrémní události
− Lesy jako ochrana – pouze v hustě zalesněných
oblastech
− Vystavení větru, který vytváří sněhové závěje
(mokré laviny) a intenzivnímu slunečnímu
záření (suché laviny)
− Dodatkové informace: Oficiální lavinové
katastry, databáze ničivých událostí,
dokumentace událostí, kroniky
Týká se:
− tunelů
− mostů
− náspů
− zářezů
− centralizovaných
systémů
Opatření:
− Sněhová galerie
− Lavinová galerie
− Ochranný val
− Protisněhový plot
− Konstrukce rozptylující sníh
− Bezpečný prostor pro dopad
lavin
− zalesňování
− řízené odstřely

Spouštěcí události:
Suché laviny:
− Intenzivní sněžení
− Zesílené silným větrem (závěje), zejména podél
podélné duny
Mokré laviny:
− Vysoké sluneční záření
− Vysoké teploty
− Déšť na sníh

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Laviny mohou způsobit fyzické škody prostřednictvím mechanické síly (např.
přetížení) nebo přímé škody (zkroucení infrastruktury po přímém dopadu).
Konstrukční škody mohou být extrémní a mohou vést k velmi dlouhé době
mimo provoz. Laviny mohou poškodit také pomocné systémy.
Kromě těchto škod mohou laviny také zablokovat silnice a železnice. K tomu
může dojít jednak po pádu laviny (sníh přes silnici/železnici), jednak před
jejím uvolněním (nebezpečí lavin, které by mohly ohrozit silniční provoz, vede
k preventivnímu uzavření silnice, často na poměrně dlouhou dobu)
Obrázek/kresba:

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)
Obrázek/kresba:

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

Lokální jev č. 25:
Mělký sesuv
Kategorie ohrožení:
Gravitační ohrožení
Popis:
Sesuv je gravitační pohyb masy kamene, zeminy nebo sutě dolů po svahu. Sesuvy jsou obvykle
klasifikovány podle dotčeného materiálu (skála, suť, zemina, bahno) a druhu pohybu (pád, skácení,
lavina, skluz, tok, rozptyl).
Mělké sesuvy zahrnují jen vrstvu půdy a horní pokryvnou horninu do hloubky několika decimetrů až
metrů. K mělkým sesuvům dochází většinou v oblastech se svahy, u nichž vysoce propustné půdy
pokrývají nízko propustné spodní půdy. Tyto spodní horniny zachycují vodu v mělčích, vysoce
propustných půdách a vytvářejících vysoký tlak vody ve vrchních vrstvách. Jsou-li horní vrstvy půdy
naplněny vodou a stanou se těžkými, svahy se mohou stát velmi nestabilními a tyto vrstvy sklouznou po
nízko propustných spodních půdách. Objem sesuvu se může lišit od několika desítek kubických metrů až
po obří sesuvy s objemem několika kubických kilometrů. Rychlost sesuvu se pohybuje od několika
centimetrů za rok pro pomalu se pohybující plouživé sesuvy až po desítky kilometrů za hodinu u
rychlých, vysoce destruktivních sesuvů půdy. Podle míry aktivity nebo pohybu jsou sesuvy klasifikovány
jako aktivní, spící (mohou se reaktivovat) nebo neaktivní.
Dispoziční kritéria:
− Tlak na smykovou plochu svahu přesahuje
střihovou pevnost materiálu
− Vysoce propustné půdy na povrchu nad málo
propustnými spodními půdami
− Zvětrávání
− Spojování a struktura
− Morfologie svahu
− Využití krajiny
− Povrchové a podpovrchové vodní proudy

Spouštěcí události:
− Silný dlouhotrvající déšť
− Zemětřesení
− Vulkanická erupce
− Rychlé tání sněhu
− Svah je podemlet řekou nebo mořskými
vlnami
− Tání trvale zmrzlé půdy

Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
Mělké sesuvy mohou pokrýt a zničit části silnic, železnic a elektrických
− zářezů
− náspů
vedení. Provoz může být přerušen.
− mostů
Tunelové portály mohou být blokovány.
− tunelů
− centralizovaných
systémů
Opatření:
Obrázek/kresba:
− příkopy a ochranné lavičky
− úprava geometrie
− ochrana povrchu proti erozi
− zlepšení mělké drenáže
− kotvení do soudržného materiálu (podloží)
− ochranné zdi
− mikropiloty
− zakotvení
− zesílení náspů pomocí geotextilních mřížek

Lokální jev č. 26:
Hluboký sesuv
Kategorie ohrožení:
Gravitační ohrožení
Popis:
Sesuv je gravitační pohyb masy kamene, zeminy nebo sutě dolů po svahu. Sesuvy jsou obvykle
klasifikovány podle dotčeného materiálu (skála, suť, zemina, bahno) a druhu pohybu (pád, skácení,
lavina, skluz, tok, rozptyl).
Hluboké sesuvy zahrnují vrstvu půdy, horní pokryvnou horninu a skalní podlaží do větší hloubky.
Klouzající povrch se většinou nachází pod kořenovou hloubkou stromů. Hluboké sesuvy obvykle zahrnují
hlubokou pokryvnou horninu, zvětralou skálu a/nebo skalní podloží, a týkají se velkých poruch svahů,
spjatých s posuvnými, otočnými nebo komplexními pohyby. K tomuto druhu sesuvů dochází obvykle v
tektonicky aktivních regionech. Obvykle se pohybují pomalu, jen několik metrů za rok, jen občas se
pohybují rychleji. Mají sklon být větší než mělké sesuvy a formují se podél poddimenzovaných rovin jako
zlomová plocha nebo rovina nánosu. Vizuálně mohou být identifikovány vydutou stěnou příkopu nahoře
a strmými plochami na úpatí.
Dispoziční kritéria:
− Tlak na smykovou plochu svahu přesahuje
střihovou pevnost materiálu
− Zvětrávání
− Spojování a struktura
− Morfologie svahu
− Využití krajiny
− Povrchové a podpovrchové vodní proudy
Týká se:
− Tunelů
− Mostů
− Náspů
− Zářezů
− Centralizovaných
systémů

Spouštěcí události:
− Silný dlouhotrvající déšť
− Zemětřesení
− Vulkanická erupce
− Rychlé tání sněhu
− Svah je podemlet řekou nebo mořskými
vlnami
− Tání trvale zmrzlé půdy

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Hluboké sesuvy mohou pokrýt a zničit části silnic, železnic a elektrických
vedení. Provoz může být přerušen.
Tunelové portály mohou být blokovány.

Opatření:
− zesílení mostních pilířů
− zlepšení hlubokého drenážního
systému
− injektáž
− zakotvení
− mikropiloty
− seismicky flexibilní spoje
− Hluboké přepracování (promísení
materiálu)

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 27:
Skalní řícení
Kategorie ohrožení:
Gravitační ohrožení
Popis:
Skalní řícení je přirozený pohyb izolovaných kamenů, balvanů nebo skupin balvanů s malým
objemem (< 10 m3), který zahrnuje volný pád, odrážení se, valení a klouzání. Pohybující se masa letí
většinou volným pádem vzduchem, saltace nebo valení, s minimálním nebo žádným vzájemným
působením mezi pohybujícími se kusy. K pohybu dochází velmi náhle a nepředchází mu žádné menší
pohyby. Skalní řícení zahrnuje jednotlivé balvany nebo blok balvanů, které se uvolní ze skály; každý
padající balvan se může chovat více či méně nezávisle na jiných balvanech. Balvany se mohou
během řícení rozlomit. Během řícení dochází k dočasné ztrátě kontaktu s povrchem země a velké
akceleraci, při které balvany získávají značnou kinetickou energii. Balvany se hromadí u úpatí svahu
jako nános suti. Pokud řícení aktivně probíhá nebo proběhlo nedávno, potom je skalní stěna, na
které k němu dochází, velmi strmá.
Skalní řícení je charakterizováno rychlostí (< 40 m/s), velikostí prvků (kameny s průměrem < 0.5 m,
balvany s průměrem > 0.5 m) a objemem.
Dispoziční kritéria:
− Geologická, tektonická and pedologická
situace
− Fyzické, chemické a mechanické
charakteristiky skály
− Vliv klimatu, topografie, vegetace a gravitace

Týká se:
− náspů
− zářezů
− mostů
− tunelů

Spouštěcí události:
− tání ledu
− zemětřesení
− intensivní déšť
− dlouhotrvající déšť
− pokles zmrzlé půdy
− kořeny ve svahu
− vnější síla
− podkopání

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Infrastruktura může být zasažena kamením a poškozena.
Provoz může být přerušen.

Opatření:
− Zabezpečení kovovou tkaninou a
sítěmi
− Panely absorbující energii
− Ochranné zdi
− Příkopy a lavice
− Odstraňování nebezpečných kamenů
− Kotvení

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 28:
Skalní říceni (nad 1 milion m3)
Kategorie ohrožení:
Gravitační ohrožení
Popis:
Tento typ skalního řícení je současné lámání kamenů s objemem > 1 mil. m3. Není přesně
definováno, jak k němu dochází. Procesy jsou dány topografií, fragmentací skalní masy a vztahy
mezi jednotlivými kusy, mezi nimiž je velmi silný vzájemný vztah. Rychlost padání může překročit 40
m/s, kameny mohou dopadnout jako celek nebo mohou být dopadem rozdrceny na kamennou
moučku. Fragmenty jsou transportovány na vzdálenost několika kilometrů a jejich objem může mít
vliv na krajinu. Padající skály mohou vytvářet na potocích a řekách přehrady a tím vést k povodním.
Dispoziční kritéria:
− Geologická, tektonická and pedologická
situace
− Fyzické, chemické and mechanické
charakteristiky skály
− Vliv klimatu, topografie, vegetace a gravitace

Týká se:
− mostů
− tunelů
− náspů
− zářezů

Spouštěcí události:
− zemětřesení
− intensivní déšť
− dlouhotrvající déšť
− pokles zmrzlé půdy
− tání ledu
− kořeny ve svahu
− vnější síla
− podkopání

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Části silnic, železnic a elektrických sítí mohou být poškozeny, zničeny
nebo zablokovány na velkém území. Provoz může být narušen. Přístupy
na mosty nebo do tunelů mohou být také zablokovány.

Opatření:
− Ochranné zdi
− Příkopy a lavice
− Ochranné bariéry
− Odstraňování nebezpečných kamenů
− Řízení odstřely
− Kotvení

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 29:

Sesuv (řícení) útesů

Kategorie ohrožení:

Gravitační ohrožení

Popis:
Sesuv útesů je přirozený pohyb lehce fragmentovaných bloků kamene s objemem mezi 100 m3 and
100,000 m3. V některých případech může být objem až 15 mil. m3. Pohybující se masa většinou
padá volným pádem, poskakováním nebo valením s minimálním nebo velmi malým vzájemným
vztahem mezi jednotlivými fragmenty, takže výměna energie je relativně malá. Během pádu
dochází k dočasné ztrátě kontaktu s terénem a vysoké akceleraci, takže bloky získávají značné
množství kinetické energie. Sesuv útesů je charakterizován svojí rychlostí (10 až 40 m/s) a
objemem (100 m3 - 100,000 m3).
Dispoziční kritéria:
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

příkré svahy
zvětralé skály

Týká se:
−
−
−
−

Spouštěcí události:

mostů
tunelů
náspů
zářezů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Infrastrukturní prvky mohou být zasaženy a poškozeny skalami.
Provoz může být přerušen.

Opatření:
− Zabezpečení kovovou tkaninou a
sítěmi
− Panely absorbující energii
− Ochranné zdi
− Příkopy a lavice
−

zemětřesení
intenzivní déšť
dlouhotrvající déšť
tání ledu
pokles zmrzlé půdy
kořeny ve svahu
vnější síla
podkopání

Kotvení

− Ochranné bariéry
− Řízené odstřely

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 30:

Povodeň na řece a jezeře
Hydrologické ohrožení

Kategorie ohrožení:

Popis:
Povodeň označuje stav, kdy dojde k přelití vody z řeky nebo jezera do území, které je za normálních
podmínek suché (povodňová oblast). K povodním dochází, pokud voda překročí hráze a náspy a tím
vystoupí mimo hranice vodního toku. Mohou být způsobeny dlouhotrvajícími dešti, rychlým táním sněhu
nebo kritickou kombinací obojího. Porucha hrází a ochranných opatření může vyústit v povodně i
v případě, kdy hladina vody nedosáhla kritickou úroveň. Za extrémních nepříznivých podmínek může
nekontrolovaný přetečení vody přepadem přehrady vyvolat nárůst povodňové vlny.
Povodně mají potenciál vést ke smrtelným nehodám, vystěhování obyvatelstva a škodám na životním
prostředí i prvcích infrastruktury. Povodně jsou přírodním jevem, kterému nelze zabránit.
Dodatečné informace: v mnoha členských zemích má mapování nebezpečí povodní relativně dlouhou
tradici, tyto mapy jsou většiny vytvářeny veřejnou správou. Evropská směrnice o povodních (Směrnice
2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik nyní po členských státech požaduje posuzovat,
nakolik jsou vodní toky a pobřeží povodněmi ohrožena, mapovat rozsah povodní a ohrožení majetku a lidí
v těchto oblastech a přijímat adekvátní opatření ke snížení rizika povodní. Směrnice také posiluje práva
veřejnosti k přístupu k relevantním informacím.
Dispoziční kritéria:
Spouštěcí událost:
− vzdálenost od řeky/jezera
− silný déšť
− topografie povodňové oblasti
− dlouhotrvající déšť
− hladina vody
− rychlé tání sněhu
− retenční kapacita řeky/jezera
− porucha hrází, náspů a ochranných
− přítomnost retenčních ploch
opatření
− existence a stabilita protipovodňových opatření
− management rezervoárů hydroelektráren
Týká se:
•
mostů
•
tunelů
•
náspů
•
zářezů
•
centralizovaných
systémů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Při povodních na řekách může dojít k přetečení přes mosty, náspy a zářezy a
také k poškození vozovek a železničních tratí. Povodně mohou způsobit
zhroucení mostu přímo nebo erozí mostních podpěr.
Povodně mohou vést k vyřazení mostu z provozu.

Opatření:
− konstrukce pro usměrnění toku
− zlepšení odvodňovacího systému
− ochrana pilířů mostu
− protipovodňové hráze
− ochranné hráze
− náspy
− odlehčovací kanály
− příkopy

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 31:

Blesková (přívalová) povodeň

Kategorie ohrožení:

Hydrologické ohrožení

Popis:
Silný nebo velmi silný déšť během krátké doby vyvolává intenzivní přívaly vody, které způsobí během
minut až několika málo hodin povodně. K bleskovým povodním může dojít také v období sucha, kdy
silný déšť spadne na velmi suchou zem, kterou voda nemůže proniknout.
Dispoziční kritéria:
− nasycená půda
− suchá půda
− nepropustná zem

Týká se:
− mostů
− tunelů
− náspů
− zářezů
− centralizovaných
systémů

Spouštěcí událost:
− silný déšť
− dlouhotrvající déšť
− rychlé tání sněhu
− konvektivní srážky
− náhlé uvolnění vody z vodní nádrže proti
proudu
Hlavní účinky na infrastrukturu:
Při bleskových povodních může voda přetékat přes mosty, silniční a
železniční náspy a zářezy a také poškodit vozovku nebo železniční trať. Může
také hydrostatickým tlakem zničit náspy. Zářezy a náspy mohou být zničeny
externí nebo interní erozí. Povodně mohou proniknout do tunelových
portálů nebo vést ke zvýšení hladiny podzemních vod a tím poškodit
obezdívku tunelů přímou hydrostatickou aktivitou nebo tlakem resp.
vztlakem vody.
Povodně mohou způsobit zhroucení mostu přímo nebo erozí mostních
podpěr.
Povodně mohou vést k vyřazení mostu z provozu.

Opatření:
− konstrukce pro usměrnění toku
− zlepšení odvodňovacího systému
− ochrana pilířů mostu
− protipovodňové hráze
− ochranné hráze

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 32:

Městská povodeň

Kategorie ohrožení:

Hydrologické ohrožení

Popis:
K městským povodním dochází v hustě osídlených oblastech, ve kterých je půda zakryta ulicemi,
budovami a dalšími stavbami. Voda není schopna pronikat do půdy a musí odváděna drenážním
systémem. Povodně nastávají, pokud spad deště převyšuje kapacity odvodňovacího systému.
Dispoziční kritéria:
− zakrytý povrch půdy
− hustě osídlené oblasti
− poddimenzovaná (např. ve srovnání s růstem
zástavby) nebo zastaralá/poškozená kanalizační
soustava
Týká se:
− mostů
− tunelů
− náspů
− zářezů
− centralizovaných
systémů

Spouštěcí událost:
− déšť
− kroupy
− částečně blokovaný drenážní systém

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Městské povodně mohou způsobit zablokování úseků silnic a železnic
a ztrátu napájení. Tunely mohou zaplaveny a tím vyřazeny z provozu.

Opatření:
− konstrukce pro usměrnění toku
− zlepšení odvodňovacího systému
− ochrana pilířů mostu
− protipovodňové hráze
− ochranné hráze
− náspy

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 33:

Povodeň – zvýšení hladiny podzemních
vod
Hydrologické ohrožení

Kategorie ohrožení:

Popis:
K průsaku/průniku podzemních vod dochází, když hladina vody v propustných horninách
vystoupá nad úroveň podpovrchových staveb nebo nad povrch země. Povodeň z podzemních
vod není nezbytně spojena s dešti, ale je obvykle důsledkem událostí delšího rozsahu než u
ostatních příčin povodní. Podzemní vody jsou nejvyšší na počátku jara a nejnižší na začátku
podzimu. Povodně, které nastávají rychle po deštích, jsou málokdy způsobeny hladinou
podzemních vod; výjimkou jsou normálně mělké podzemní vody, jejichž hladina byla velmi
vysoká již před událostí.
Dispoziční kritéria:
− vysoká hladina podzemních vod
Týká se:
− mostů
− tunelů
− náspů
− zářezů
− centralizovaných
systémů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Hlavním efektem na sinice je možná destrukce vozovky.
V tunelech může vzestup podzemní vody přímou
hydrostatickou aktivitou nebo tlakem resp. vztlakem vody
poškodit obezdívku.
Dále mohou být na delší dobu poškozeny komunikační a řídicí
systémy a tím přerušen provoz.

Opatření:

−
−
−
−

snížení hladiny podzemní vody (drenáže a čerpání)
zachycování a přerušení proudů podzemních vod
kanály pro zachycení podzemních vod
drenážní příkopy

Obrázek/kresba:

Spouštěcí událost:
− silné deště po delší dobu

Lokální jev č. 34:

Povodně po poškození přehradních hrází

Kategorie ohrožení:

Hydrologické ohrožení

Popis:
Povodně, způsobené vylitím vody jezer a přehradních nádrží po protržení nebo přetečení hrází, jsou
katastrofické události nejvyšší závažnosti, ke kterým ovšem dochází poměrně zřídka. Voda může být
vzedmuta sesuvem půdy, sopečným bahnotokem (laharem), morénami nebo ledovci a uvolněna při
protržení hráze.
Zvláštním případem jsou povodně z kaveren ledovců.
Dispoziční kritéria:
− sopečná aktivita, vytvářející přehrady nebo
lahary
− terén formovaný ledovci
− voda zadržovaná za nebo pod ledovci,
morénami, sopečnými přehradami
− kapsy v dutinách ledovců

Spouštěcí událost:
− množství dešťů vyvolávající sesuvy půdy
− tání ledovců vlivem vysokých teplot
− sopečné erupce
− zemětřesení
− povodně z ledovců jsou těžko
předvídatelné

Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
Potenciálně velké škody přímým nárazem vodního proudu, které mohou
• mostů
vyústit ve zhroucení mostů, úseků silnic a železnic kvůli velké rychlosti
• tunelů
proudu a suti a odpadu, které jsou proudem přenášeny. Tyto povodně
• náspů
mohou proniknout do tunelových portálů. Povodně mohou způsobit
• zářezů
přerušení provozu infrastruktury.
• centralizovaných
systémů
Opatření:
− vodotěsné náspy
− bezpečný prostor pro dopad lavin
− kontrola přehrad
− stavby pro odklonění vody
Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 35:

Vyvrácené/polámané stromy

Kategorie ohrožení:

Jiné nebezpečí

Popis:
Stromy mohou být vyvráceny z kořenů nebo jejich kmeny zlomeny/polámány vlivem silného větru,
zatížení ledem nebo sněhem, bleskem nebo erozí půdy.
Dispoziční kritéria:
− vyviklané kořeny
− podmáčené kořeny
− nezpevněná půda
− vysoká vlhkost půdy
− vitalita stromu

Týká se:
− náspů
− zářezů
− mostů

Spouštěcí událost:
− silné větry
− zemětřesení
− zatížení sněhem
− zatížení ledem
− silný a dlouhotrvající déšť
− blesk
Hlavní účinky na infrastrukturu:
Vyvrácené stromy mohou narušit provoz zablokováním silnic a železnic.
Mohou navíc zničit napájecí a komunikační systémy. Mosty souběžné
nebo blízké ke svahu mohou být ovlivněny obdobně.

Opatření:
− zábrany proti lavinám (sněžné sítě)
− plánování údržby vegetace
Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 36:

Lesní požár

Kategorie ohrožení:

Jiné nebezpečí

Popis:
Lesní požáry jsou velké destrukční požáry, které se rychle šíří po zalesněné krajině. Dlouho trvající období
sucha a silné sezónní větry pomáhají vytvářet ideální podmínky pro lesní požáry a jejich šíření územím
s hořlavou vegetací. Lesní požáry se od ostatních požárů liší svojí plošnou velikostí, rychlostí, kterou se
mohou od zdroje rozšiřovat, svojí schopností měnit neočekávaně směr a přeskakovat mezery jako jsou
silnice, řeky a protipožární příkopy. Lesní požáry mohou být způsobeny lidmi, ale jejich hlavní příčiny jsou
vyčísleny níže.
Kouř může být přenášen na kilometry daleko.
Doplňující informace: Dobrý přehled rozšíření požárů na úrovni evropské kontinentu poskytuje mapa
Europe: wildfire hazard map, zpracovaná European Spatial Planning and Observation Network. Jednotlivé
členské státy poskytují další oficiální nebo vědecké mapy nebezpečí lesních požárů, např. mapu ohnisek
požárů v Itálii (WWF) nebo The fire ignition risk map (Cadry et al. 2009, International Journal of Wildland
Fire).
Dispoziční kritéria:
− suchá půda
− hořlavá vegetace

Týká se:
− mostů
− tunelů
− náspů
− zářezů
− centralizovaných
systémů
Opatření:
− beton odolný ohni
− plátování odolné ohni
− plánování údržby vegetace

Spouštěcí událost:
− vlny horka
− období sucha
− blesk
− sopečná erupce
− jiskry z padajícího kamení
− samovolné vznícení
Hlavní účinky na infrastrukturu:
Lesní požáry mohou zničit napájecí, komunikační a řídící vedení.
Kouř a plameny mohou blokovat silnice a železnice i tunely a mosty.
Lesní požáry mohou způsobit strukturální škody na mostech vedoucích
přes hořící zalesněnou plochu, a to i na konstrukci mostů. Poškozují také
náspy (geotextilie) a železnice (působení teplot na kolejnice, zničení
pražců).
Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 37:

Magnetická bouře

Kategorie ohrožení:

Jiné nebezpečí

Popis:
Magnetická bouře je významná porucha magnetosféry Země, vyvolané výměnou energie mezi solárním
(slunečním) větrem a prostředím obklopujícím Zemi. Tyto bouřky jsou způsobeny různými druhy slunečního
větru, které vedou ke změnám proudů, plasma a polí v zemské magnetosféře. Podmínkou, aby sluneční vítr
vytvářel geomagnetické bouře, jsou trvalé periody (od několika až po mnoho hodin) slunečního větru
s vysokou rychlostí a zejména magnetické pole slunečního větru směrem na jih (v obráceném směru oproti
zemskému poli) na denní straně magnetosféry. Tato podmínka je efektivní pro přenos energie ze
slunečního větru do zemské magnetosféry.
Během bouří proudy v ionosféře a energetické částice, které se usazují v ionosféře, přidávají energie ve
formě tepla. Teplo vytváří silné horizontální změny k hustotě ionosféry, které mohou ovlivňovat cesty
radiového signálu a způsobovat chyby v pozičních informacích, poskytovaných GPS. Mohou také narušovat
navigační systémy jako Global Navigation Satellite System (GNSS) a vytvářet geomagneticky indukované
proudy v rozvodných sítích a produktovodech.
Týká se:
− Centralizovaných
systémů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Geomagnetické bouře mohou narušovat radiový signál a vytvářet škodlivé
indukované proudy v rozvodných sítích.

Opatření:
− Výpadky, např. energetického napájení
Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 38:

Hlodavci

Kategorie ohrožení:

Jiné nebezpečí

Popis:
Hlodavci jsou savci řádu Rodentia (hlodavci), charakterizovaní jedním párem trvale rostoucích řezáků
v horní i dolní čelisti.
Některé druhy, zejména krysa obecná (Rattus rattus), potkan (Rattus norvegicus) a myš domácí jsou
vážnými škůdci, kteří požírají a ničí zásoby lidských potravin a rozšiřují choroby. Svým hlodáním mohou
poškodit budovy, roury, vedení a kabely a mohou se tak stát příčinou požárů elektrických zařízení.
Týká se:
− Centralizované
−

systémy
Železnice

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Hlodavci mohou zničit prvky na železnici: elektrické vedení, napájecí
kabely a kabely signalizačních zařízení. To může vést k narušení a
přerušení provozu. Vedle železniční infrastruktury mohou poškozovat i
různé elektrické systémy nezbytné pro provoz v silničních tunelech.

Hlavní účinky na infrastrukturu:
−
−

Ochrana vedení nylonem
Pancéřované kabely (zejm. napájecí a zabezpečovací)

Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 39:

Divoká zvěř a pasoucí se dobytek

Kategorie ohrožení:

Jiné nebezpečí

Popis:
Divoká zvěř přechází přes dopravní infrastrukturu zejména za soumraku a v noci, ale může se to
výjimečně stávat i za denního světla. Pasoucí se dobytek se na infrastrukturu dostává v blízkosti
pastvin během období pastvy.
Týká se:
− náspů
− tunelů
− zářezů
− mostů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Zvířata přecházející nebo pohybující se na dopravní infrastruktuře
mohou ovlivňovat provoz, neboť jejich pohyb může vést k nehodám
nebo zablokování komunikace nebo dráhy.

Opatření:
− Přechody pro divokou zvěř
Obrázek/kresba:

Lokální jev č. 40:

Blackout (výpadek proudu)

Kategorie ohrožení:

Jiné nebezpečí

Popis:
Blackout je krátko- nebo dlouhodobý výpadek elektrického napájení do určité oblasti, způsobený
poruchou v elektrárně, na napájecích vedeních, měnírnách nebo jiných částech rozvodné sítě.
Spouštěcí událost:
− zemětřesení
− povodně
− extrémní sněžení (zatížení vedení sněhem a polámané stromy)
− námraza (zatížení vedení ledem)
− blesk
− geomagnetická bouře
Týká se:
− Centralizovaných
systémů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Výpadek proud může narušit řídící, komunikační a kontrolní systémy a
zablokovat provoz na železnici. V silničních tunelech, které jsou rovněž
závislé na různých elektrických systémech, může být provoz rovněž narušen.

Hlavní účinky na infrastrukturu:
− Ztráta dodávky proudu

Mimořádná událost č. 41:
Kategorie ohrožení 1/2:
Popis:

Exploze (výbuch)
Člověkem způsobené úmyslné/neúmyslné

Exploze je rychlé náhlé uvolnění energie (obvykle kombinované s tvořením velmi vysoké teploty) a
růstem objemu. Efektem výbuchu je tlaková vlna, podle níž se exploze dále třídí: pokud je tlaková vlna
nadzvuková, potom se výbuch nazývá detonace a zdroj výbuchu je označován vysoce výbušný. Pokud má
tlaková vlna rychlost nižší než zvuk, exploze se nazývá deflagrace (podzvukové spalování) a zdrojem je
nízkoexplozivní materiál.
Podmínky/spouštěcí události:
Kapalné nebo pevné výbušné látky, které jsou používány při teroristických útocích.

Spouštěcí událost pro:
Týká se:
-

tunelů
mostů
náspů
zářezů
- centralizovaných
systémů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Tlaková vlna vyvolaná explozí může způsobit:
- Přímou škodu na zdraví a nepřímou škodu způsobenou pronikajícími
střepinami
- Fyzickou škodu na prvcích infrastruktury
- Negativní vliv na funkčnost (doba mimo provoz)
Ničivý účinek může způsobit:
- Strukturální škody na nosných prvcích
- Průraz stěn
- Požár jako sekundární efekt (viz list 42. Oheň)

Specifické účinky
Mosty:
- Pohyblivé mosty mohou být více ohroženy
- Konstrukce s dutým průřezem jsou zranitelnější než plnostěnné
- Betonové materiály jsou zranitelnější než ocelové (tloušťka
konstrukčního materiálu)
- Rozpětí a výška mohou být faktory ovlivňující zranitelnost
- Nosná konstrukce nad mostovkou je relevantní pro visuté, řetězové
a zavěšené mosty
Tunely:
- Znásobené zatížení nadloží je relevantní zejména pro obdélníkový
průřez
- Poškození způsobená výbuchem může vést k vtoku vody nebo
zeminy, což zvyšuje náklady (finanční vyjádření škody) a prodlužuje
dobu mimo provoz
- Rozsah poškození tunelu závisí zejména na síle výbuchu, bez ohledu
na to, zda je tunel pod vodou nebo v měkkých horninách
- Jednoduchá konstrukce ostění může zvýšit magnitudu
strukturálního účinku

Opatření:
Policejní a bezpečnostní služby; detekce plynu; zesílení konstrukcí; zákaz parkování v citlivých místech;
zákaz odkládání/skladování nebezpečných materiálů; zvětšení profilu (výšky); omezení vjezdu vozidel
s nebezpečným nákladem.

Obrázek/kresba:

Mimořádná událost č. 42:
Kategorie ohrožení 1/2:

Oheň (požár)
Člověkem způsobené úmyslné/neúmyslné

Popis:
Oheň je chemický proces hoření pevné látky, kapaliny nebo plynu, při kterém dochází
k uvolňování tepla, světla a různých zplodin. Oblast dotčená ohněm může být rozdělena na tři
zóny: aktivní ohňová zóna, zóna tepla a zóna kouře.
Účinkem ohně je nejčastěji fyzické poškození způsobené hořením. Teplo nebo uvolněné
zplodiny znamenají vážné nebezpečí nejen pro lidi, ale také pro strukturální integritu
infrastrukturních prvků, které jsou teplem zasaženy. Nekontrolované hoření, které ohrožuje
lidské životy nebo infrastrukturu, může vzniknout náhodně nebo úmyslně (žhářství)..
Požáry v tunelech jsou zejména nebezpečné, protože mohou generovat velmi vysoké teploty a
spolu s různými zplodinami, jako kouř, znamenají vysoké nebezpečí. Co se týká mostů, požár
pod mostem je nebezpečný tím, že může poškodit nosnou konstrukci.
Podmínky/spouštěcí události:
Těžká silniční vozidla, vlaky, letadla, požár způsobený silničními vozidly, vlaky, letadly; dálková
inicializace zápalných/improvizovaných spouštěcích zařízení, kapalných paliv a plynů a
zápalných látek, hořlavin (např. nehoda vozidla převážejícího lehce vznětlivých materiálů,
exploze apod.).
Spouštěcí událost pro:
Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
- tunelů
Oheň může způsobit následující škody:
- mostů
- přímé škody osobám jako následek hoření, tepla a kouře (zejména
- centralizovaných
v tunelech)
systémů
- fyzické škody na infrastruktuře vlivem velkého tepla
- omezení použitelnosti
Specifické účinky:
Mosty:
- Nosné konstrukce nad mostovkou – platí zejména pro visuté,
řetězové a zavěšené mosty.
Tunely:
- Typ průřezu může ovlivňovat rozsah poškození, způsobeného
ohněm
- Poškození způsobené ohněm může vést k pronikání vody nebo
zeminy, což zvyšuje hmotné škody a prodloužuje dobu mimo
provoz
- Jednoduchá konstrukce může zvýšit magnitude strukturálního
dopadu
Opatření:
Detekce plynů, osazení protipožárním systémem, ohnivzdorný beton, ohnivzdorný obklad,
blízké nouzové východy, odtahový systém pro odvod zplodin hoření; zvětšení profilu, zákaz
parkování, zabránění odkládání odpadu; aktivní nebo pasivní protipožární ochrana v tunelu,
zdvojená konstrukce ostění tunelů; omezení parkování pod mosty.

Obrázek/kresba:

Mimořádná událost č. 43:
Kategorie ohrožení 1/2:

Blokáda
Člověkem způsobené úmyslné/neúmyslné

Popis:
Blokáda je úmyslné nebo neúmyslné zablokování (uzavření přístupu) na silnici nebo železnici.
Může být způsobena nehodou nebo technickou závadou nebo mít příčiny přirozené, např.
polámané stromy, sesuv skály. Může mít také politické příčiny jako demonstrace a protesty
(např. stávka, blokáda přeprava kontejnerů s radioaktivními materiály). Obecně lze říci, že
blokády nepoškozují infrastrukturu jako takovou, ale způsobují dočasnou
nepřístupnost/nepoužitelnost silnice nebo železnice a tím vedou k narušení provozu.
Podmínky/spouštěcí události:
Těžká silniční vozidla, vlaky, letadla na silnici/železnici, technické závady, nehody, úmyslné
blokády házením předmětů na silnici nebo železnici (kameny, stromy atd.), nesprávné
parkování, demonstrace, osoby/zvířata na silnici nebo železnici.
Spouštěcí událost pro:
Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
- tunelů
Blokády nepoškozují infrastrukturu přímo, ale mohou vést k přerušení
- mostů
provozu (doba mimo provoz) dotčeného úseku pro vozidla a
- zářezů
silniční/železniční uživatele.
Opatření:
Policie a bezpečností složky
Obrázek/kresba:

Mimořádná událost č. 44:
Kategorie ohrožení 2:
Popis:

Nadměrné rozměry vozidla
Člověkem způsobené neúmyslné

Překročení maximálních rozměrů vozidla je neúmyslná jízda vozidla, jehož náklad je v
podmínkách konkrétní silnice nebo železnice příliš vysoký nebo široký (maximální výška
nákladních automobilů stanovená předpisy/značkou/limitem fyzické výšky). V tom je rozdíl
oproti nárazu (vražení), které může být považováno za úmyslný čin.
Překročení maximálních rozměrů může generovat mechanické síly, které způsobí značnou
plastickou deformaci dotčených subjektů. Mechanické síly, které j nutné brát v úvahu,
zahrnují ty, které jsou odvozeny z kolize mezi vozidlem a prvkem infrastruktury (tunel nebo
most).
Podmínky/spouštěcí události:
Nedodržení dopravních značek nebo specifik silnice/dráhy.
Spouštěcí událost pro:
Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
- tunelů
Překročení maximálních rozměrů může způsobit následující
- mostů
poškození:
- Fyzické poškození infrastruktury působením mechanické síly
- Poškození hlavních konstrukčních komponentů, vedoucí k dlouhé
době mimo provoz
- Přímá škoda na zdraví jako následek kolize (zřícení
infrastrukturního prvku)
- Negativní vliv na použitelnost silnice/železnice
Opatření:
Dodržení povoleného vnějšího obrysu
Obrázek/kresba:

Mimořádná událost č. 45:
Kategorie ohrožení 2:

Nadměrná hmotnost vozidla
Člověkem způsobené neúmyslné

Popis:
Překročení maximální hmotnosti vozidla je neúmyslná jízda vozidla, jehož náklad je v
podmínkách konkrétní silnice nebo železnice příliš těžký (maximální hmotnost nákladních
automobilů stanovená předpisy/značkou/hmotnostním omezením). Týká se zejména
přetěžování nákladních automobilů těžké přepravy a platí především pro mosty.
Betonové a ocelové mosty, vystavené provozu přetížených vozidel nebo vozidel převyšujícím
povolenou hmotnost, jsou vystaveny riziku únavy. Únava vyplývá z opakované zátěže, která
může vést k rozlomení materiálu. Sekundárním efektem únavy je koroze.
V železobetonových mostech únava způsobuje trhliny v betonu a umožňuje pronikání vody
nebo různých kontaminantů a působí i na ocelovou výztuž. Výztuž korodují a expandují, což
narušuje betonovou krycí vrstvu a vystavuje most další korozi. Tento proces pokračuje tak
dlouho až je nosnost snížena pod úroveň, kdy již nemůže snést dané zatížení (text převzat od
Washington State Department for Transportation 2006).
Podmínky/spouštěcí události:
Přetěžování vozidel (zejména těžké přepravy)
Spouštěcí událost pro:
Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
- mostů
Přetížená vozidla mohou způsobit následující poškození:
- tunelů
- Fyzická škoda na infrastruktuře vlivem opakovaného tlaku
- zářezů
infrastrukturní prvky
- náspů
- Poškození hlavních konstrukčních komponentů, vedoucí
(vozovek)
k prodloužení doby mimo provoz
- Vozovky:
o Praskliny a výmoly
o Lámání a kratší životnost
- Mosty:
o Únavové trhliny oceli
o Koroze ocelové výztuže v betonových prvcích
o Uzavření mostu nebo zřícení
o Negativní vliv na použitelnost mostu
Opatření: dodržení povolené hmotnosti
Obrázek/kresba:

Mimořádná událost č. 46:
Únik nebezpečných látek
Kategorie ohrožení 1/2:
Člověkem způsobené úmyslné/neúmyslné
Popis:
Únik nebezpečných látek je rozptýlení radioaktivních, chemických nebo biologických
materiálů/kapalin. Nejprve musí stanoveno, zda se jedná o únik nebezpečných látek úmyslný
nebo neúmyslný.
Neúmyslný únik je způsoben nehodou, při níž je zúčastněno vozidlo převážející nebezpečné
zboží, např. pohonné hmoty, radioaktivní materiál, kyseliny nebo chemikálie. Klasifikace
nebezpečných látek je uvedena v Dohodě ADR - European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) 1.
Cílem úmyslného úniku je ohrožení lidí, vozidel a/nebo prvků infrastruktury. Lidé mohou být
vážně zraněni a prvky infrastruktury vyřazeny z provozu na dlouhou dobu. K rozptýlení látek
může dojít pomocí malých improvizovaných výbušných zařízení, nevýbušných zařízení nebo
prostým vypuštěním, např. do ventilačního systému.
Radioaktivní látky jako uranium, plutonium, cesium a jiné izotopy mohou být použity ke
kontaminaci. Ačkoliv je velmi nepravděpodobné, že by teroristé mohli použít zbraně
s radioaktivními materiály, je naopak považováno za možné, že mohou celkem snadno získat
nízkoradioaktivní materiál, používaný např. v nemocnicích, a využít jej pro „špinavou bombu“
(improvizované výbušné zařízení s radioaktivním materiálem).
Chemické látky existují v mnoha různých formách, z nichž některé jsou lehce dosažitelné a
přitom velmi nebezpečné. Teroristé mohou také přepadnout silniční cisterny přepravující
průmyslové chemikálie a způsobit okamžitý masivní únik.
Biologické látky jsou patogeny jako antrax a neštovice a jejich účelem je vyvolat chorobu.
Teroristický útok, využívající biologické látky, je velmi obtížné detekovat a tudíž extrémně
nebezpečný. Infikované osoby nemusí vědět o tom, že byly nebezpečným látkám vystaveny a
po určitou dobu nemusí pociťovat příznaky onemocnění. Inkubační doba může způsobit
velmi komplikované řešení následků takového útoku.
Podmínky/spouštěcí události:
Nehoda s účastí vozidla, přepravujícího nebezpečné látky nebo výbuch vede k úniku
nebezpečných látek; teroristický útok.
1

viz: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html,
viz též http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/adr/Preprava_nebezpecnych_veci.htm

Spouštěcí událost pro:
Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
- mostů
Únik nebezpečných látek může způsobit následující škody:
- tunelů
- fyzickou škodu na infrastruktuře formou kontaminace
- zářezů
- negativní vliv na použitelnost z důvodu nutnosti provést
- náspů
dekontaminaci
- přímou škodou na zdraví osob, závisející na druhu látky
/nebezpečného nákladu
- fyzickou škodu na životním prostředí formou kontaminace
blízkých biotopů a dalšího prostředí
- prodloužení doby mimo provoz z důvodu čištění od nebezpečných
materiálů

Opatření:
Blízkost nouzových/únikových východů; prevence přepravy/skladování odpadových
materiálů; omezení přepravy některých druhů nebezpečných nákladů; detekční systém
Obrázek/kresba:

Mimořádná událost č. 47:
Úmyslný náraz
Kategorie ohrožení 1:
Člověkem způsobené úmyslné
Popis:
Náraz je definován jako pohybující se předmět, který se silou srazí s jiným předmětem (nebo
více). Zahrnuje to zejména řízení vozidla s úmyslem narazit do infrastrukturního prvku nebo
jiného vozidla s cílem způsobit významnější škodu (někdy je spojeno se sebevražedným
jednáním). Je třeba odlišovat od neúmyslného nárazu, který je následkem překročení výšky
vozidla.
Úmyslný náraz generuje velké mechanické síly, které způsobují významnou plastickou
deformaci zúčastněných objektů, např. mezi vozidlem a prvkem infrastruktury (tunelem
nebo mostem).
Podmínky/spouštěcí událost:
Úmyslný čin/nespecifikovaná příčina
1

převzato z http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ramming

Spouštěcí událost pro:
Týká se:
Hlavní účinky na infrastrukturu:
- mostů
Náraz může způsobit následující škody:
- tunelů
- Fyzické poškození infrastruktury účinkem mechanické síly
- Poškození hlavních strukturálních komponentů, které vede
k dlouhému vyřazení z provozu
- Přímá škoda na zdraví osob jako následek srážky (zřícení prvků
infrastruktury)
- Negativní vliv na použitelnost

Specifické účinky:
Mosty
-

Nosná konstrukce nad mostovkou – týká se visutých, obloukových
a zavěšených mostů
Náraz do svodidel může omezit provoz na mostě na značnou dobu
Charakteristiky jako: most přes silnici, železnici, řeku nebo
mořskou zátoku – ohroženy, pokud jsou pilíře volně přístupné
Náraz lokomotivou nebo lodí do pilíře mostu může způsobit
významné strukturální poškození, vedoucí k vyřazení z provozu na
týdny až měsíce

Tunely:
-

-

Náraz lodí do podvodního tunelu, realizovaného metodou stavby
z povrchu, může způsobit výrazné strukturální škody
Doba vyřazení z provozu v rozsahu hodin až dní v závislosti na
poškození

Opatření:
Strukturální zesílení; Ochrana proti nárazu; Prevence kolizí

Obrázek/kresba:

Mimořádná událost č. 48:
Kategorie ohrožení 1:

Sabotáž
Člověkem způsobené úmyslné

Popis:
Sabotáž je v kontextu bezpečnosti dopravy činem, jehož cílem je vědomě zničit, poškodit nebo
omezit provoz nebo dopravní infrastrukturu, zejména z politických nebo vojenských důvodů1.
To zahrnuje např. činy, které vedou k úmyslné blokádě silnice nebo železnice. Jedná se rovněž o
činy, jejichž cílem je úmyslně narušit komunikační nebo řídicí systémy, které jsou důležité pro
funkci dopravní sítě (např. řídící centra, dozor nad tunely, řízení napájecí soustavy nebo
signalizace). K sabotážím dochází zejména na železnici a zahrnují přeřezání měděných nebo
optických kabelů podél vysokorychlostních tratí, úmyslné poškození kolejí s cílem vykolejení a
poškození zabezpečovacích systémů s cílem způsobení nehody.
Podmínky/spouštěcí událost:
Úmyslný čin/nespecifikovaná příčina
1

převzato z: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sabotage

Spouštěcí událost pro:
Týká se:
- mostů
- tunelů
- zářezů
- náspů
- centralizovaných
systémů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Sabotáž může způsobit následující škody:
- Fyzické poškození infrastruktury (koleje, vozovka)
- Nepřímé škody – poškození hlavních strukturálních komponentů
vedoucí k dlouhé době mimo provoz
- Přímá škoda na zdraví osob jako následek vykolejení nebo zřícení
prvků infrastruktury
- Negativní vliv na použitelnost
Specifické účinky:
Tunely:
Vyřazení z provozu v rozsahu hodin až dní z důvodu poškození
tunelového zařízení (např. ventilace)
- Vyřazení z provozu v rozsahu hodin až dní z důvodu narušení
vodotěsnosti nebo poškození spojů

Opatření:
Policejní a bezpečnostní služby; architektonická opatření; omezení přístupu; zabránění
parkování; zabránění odhazování/skladování odpadových materiálů; uzavřené oblasti; systém
kontroly vstupu; video dohled/dozor atd.
Obrázek/kresba:

Mimořádná událost č. 49:
Kategorie ohrožení 1:

Krádež
Člověkem způsobené úmyslné

Popis:
Krádež je zločinné přisvojení si cizí věci, konkrétněji zmocnění se a přemístění majetku
s cílem připravit o něj právoplatného vlastníka.1
Krádež v oboru dopravní infrastruktury je většinou spjata s odcizením vybavení dopravní
infrastruktury, včetně:
• kabelů, zejména drahých kovů (např. mědi)
• kolejnic (ocel)
• silničních značek
• technického vybavení z řídících a kontrolních center
Krádež kabelů a kovů v železničním sektoru může ohrozit provoz železniční dopravy, neboť
způsobuje nefunkčnost zabezpečovacích součástek, nezbytných pro provoz. Krádež silničních
zařízení (např. bezpečnostních zařízení v tunelech) může zvýšit riziko pro účastníky silničního
provozu.
Podmínky/spouštěcí událost: Úmyslný čin/nespecifikovaná příčina
1

převzato z http://www.merriam-webster.com/dictionary/theft

Spouštěcí událost pro:
Týká se:
- mostů
- tunelů
- zářezů
- náspů
- centralizovaných
systémů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Krádež může způsobit:
- fyzické poškození prvků infrastruktury (krádež kolejnic)
- narušení funkčnosti zabezpečovacích systémů s výrazným
prodloužením doby mimo provoz (zejména na železnici)
- nepřímou škodu osobám, pokud je odcizeno zabezpečovací
zařízení
- negativní vliv na použitelnost
- poškození centralizovaných systémů (např. vybavení tunelů;
elektrických vedení; elektrifikovaných železnic; stavědel)

Opatření:
Policejní a bezpečnostní služby; architektonické řešení; omezení přístupu (např. uzavřené
zóny, kontrola přístupu, video dohled/dozor)
Obrázek/kresba:

Mimořádná událost č. 50:
Kategorie ohrožení 1:

Kybernetický útok
Člověkem způsobené úmyslné

Popis:
Kybernetický útok je jakýkoliv druh ofenzivního postupu, provedeného jednotlivcem nebo celou
organizací, zacílený na počítačové informační systémy, infrastrukturu, počítačové sítě a/nebo
počítačové zařízení pomocí zlomyslných činů, obvykle pocházejících z anonymních zdrojů, které
buď kradou, pozměňují nebo ničí specifický cíl pomocí instalace spyware na počítači s pokusem
zničit infrastrukturu celého státu. Kybernetické útoky se stávají stále sofistikovanějšími a
nebezpečnějšími.1
Kybernetické útoky v oboru dopravní infrastruktury mohou zahrnovat zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•

Krádež identity, podvod, vydírání
Malware, trojské koně and viry
Krádež hardware jako notebooky a mobilní zařízení
Rozšíření virů, které přetěžují internetové servery
Prolomení přístupu
Rozkrývání hesel (Password sniffing)
Infiltrace do systému
Krádež duševního vlastnictví nebo neoprávněný přístup

Kybernetické útoky mohou zejména ovlivnit provoz a jeho řízení narušením signalizačních
prvků, které jsou nezbytné pro řízení provozu.
Podmínky/spouštěcí události:
Úmyslné činy/nespecifikované příčiny
1

anglická definice převzata z http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-attack

Spouštěcí událost pro:
Týká se:
- mostů
- tunelů
- centralizovaných
systémů

Hlavní účinky na infrastrukturu:
Kybernetické útoky mohou způsobit:
- Přerušení zabezpečovacích systémů s vyřazením z provozu na
dlouhou dobu a škodami pro občany
- Negativní vliv na použitelnost
- Poškození vybavení tunelů, elektrických vedení, elektrifikovaných
železnic, stavědel atd.

Opatření:
Uzavřené zóny; kontrola přístupu; video dohled/dozor, IT bezpečnost (firewall apod.)
Obrázek/kresba:

