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Abstract
Risk analysis of a road network includes evaluation of both the hazards along the
roads and the vulnerability of the road segments. We propose an approach to natural hazard
assessment related to natural phenomena which occurred in the Czech Republic. Road
vulnerability can be assessed in two ways: direct losses from damage to a road segment or
indirect losses due to additional expenses for longer alternative routes. Risk analysis is
computed for individual road segments. The risk can be reduced on both parts of the risk graph
(hazards × vulnerability). This approach of risk analysis is demonstrated on an example of
a road network within the Luhačovice region of the Czech Republic.
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Od počátků civilizace se lidé museli potýkat s hrozbou přírodních pohrom a jejich
následky. Zranitelnost území se v minulosti vztahovala výhradně na rozvinutá sídla, jejichž
opravy by byly značně nákladné. Většinu obydlí však bylo možné bez problémů přesunout
jinam, do míst, kde ohrožení přírodní pohromou nebylo bezprostřední.
S rozvojem společnosti se území postupně proměňovalo. Vznikala města se složitou
infrastrukturou, stavěly se vyšší a nákladnější budovy. Pozemní komunikace, které tato sídla
spojovaly, již byly zpevněné a stále dokonalejší a nákladnější. S tímto rozvojem společnosti byl
však spojen nárůst zranitelnosti území. Dálnici přerušenou rozsáhlým sesuvem již není
jednoduše možné opustit a vybudovat jinde, jak v případě nezpevněné cesty.
V tomto příspěvku se zaměříme na popis postupu, který lze použít pro identifikaci
nejslabších úseků v rámci silniční sítě. Ukážeme, že vedle identifikace a vyčíslení
pravděpodobnosti výskytu přírodní pohromy v daném místě je stejně důležité zhodnotit dopady
a škody, které daný negativní jev způsobí. Pokud je ohrožena silniční síť, potom také závisí na
významu daného úseku pro fungování celé sítě. Na závěr příspěvku představíme aplikaci
hodnocení rizika na příkladu z České republiky.
Přírodní pohromy v čase a prostoru
Mezi nejčastější přírodní pohromy, které ovlivňují provoz na pozemních
komunikacích, patří v podmínkách České republiky především povodně, sesuvy, pády stromů a
extrémní sněžení.
Některé z těchto jevů se dějí s vyšší frekvencí (sněžení, pády stromů) než jiné
(povodně, sesuvy). Obvykle také platí, že vyšší frekvence jevu je spojena s nižšími následky.
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Pro hodnocené míry nebezpečí, které od jednotlivých přírodních hrozeb můžeme očekávat, je
důležité mít k dispozici co možná nejúplnější a hodnověrná data.
Data o přírodních pohromách
Povodně
Data o rozsahu povodní jsou dostupná v podobě prostorových GIS vrstev (shapefile)
jako „Záplavová území pětileté vody, dvacetileté vody a stoleté vody“. Jedná se o teoretický
rozsah vycházející z digitálního modelu terénu. Mimoto je možné také získat rozsah největší
zaznamenané přirozené povodně (jedná se o skutečné rozlivy). Poskytovatelem dat je Oddělení
geografických informačních systémů a kartografie VÚV TGM, v.v.i.
Sesuvy
V případě svahových deformací lze vycházet z dat, která spravuje Registr svahových
deformací vedený Českou geologickou službou. Tato databáze obsahuje tisíce záznamů
o poloze sesuvů a jiných negativních svahových jevů, včetně jejich detailního popisu.
Sníh
Komplikaci představuje takové sněžení, kdy během krátké doby napadne větší
mocnost sněhu. Tyto hodnoty popisuje gridová vrstva „výška nového sněhu“. Jedná se
o průměry sezonních úhrnů výšek nového sněhu (období zpracování 1961–2000).
Poskytovatelem je Český hydrometeorologický ústav.
Abychom mohli počítat s hrozbou přírodní pohromy, musíme určit pravděpodobnost,
že se nějaký jev (např. povodeň) stane v daném místě a čase. K tomu tedy potřebujeme mít
přehled o plošném rozsahu ohrožení, což je obvykle k dispozici, viz výše. Dále je ale také nutné
mít přehled o frekvenci výskytu těchto jevů v čase, což zase vyžaduje dostatečně dlouhou
časovou řadu. Rovněž je třeba zahrnout intenzitu jevu nebo jeho množství, např. velikost
(n-letost) povodně.

Dopady přírodních pohrom na silniční síť
Povodeň nemusí napáchat žádné významné škody na majetku a vůbec nemusí mít
vztah k dopravní infrastruktuře. Pokud se však pozemní komunikace nacházejí v nivách
vodních toků a nemají dostatečně vysoké náspy, je pravděpodobné, že budou čas od času
zaplaveny.
Zaplavení představuje omezení provozu, které odezní, jakmile voda poklesne a vrátí se
zpět do svého koryta. V některých případech zůstane po záplavě na vozovce vrstva naplavenin
v podobě bahna, případně jiného hrubozrnnějšího materiálu. V horských oblastech nebo tam,
kde je dostatečný spád dna, má voda dostatečnou energii k tomu, aby pomocí unášeného
materiálu erodovala nejenom své koryto, ale při rozlivu také místa, kudy dočasně protéká.
Následky na komunikacích jsou ve formě částečné nebo úplné destrukce (Obr. 1).
Stejně destruktivní mohou být projevy svahových deformací (Obr. 2). V těchto
případech je situace o něco komplikovanější, protože je obvykle ovlivněna stabilita celého
svahu. Následné sanace potom musí zahrnovat i úpravu terénu kolem silnice a zajištění většího
okolí postiženého úseku.
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Foto: Krajská správa silnic Libereckého kraje

Obr. 1
Příklad poškozené silnice boční erozí vodního toku v Libereckém kraji v srpnu 2010

Foto: Ředitelství silnic Zlínského kraje, červen 2010

Obr. 2
Silnice II/432 u Koryčan postižená sesuvem
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Náhlá sněžení a vysoké úhrny sněhu v krátkém čase obvykle spolehlivě přeruší
dopravu na silnicích. K žádným postižením infrastruktury však nedochází. Údržba silnic
v zimním období je ale náročná, a proto se pozemní komunikace s nízkou intenzitou dopravy a
malého dopravního významu v zimním období neudržují (podle schváleného Plánu zimní
údržby silnic).
Pokud jde o pády stromů, tak ty se vyskytují tam, kde je k tomu náchylný porost a
pokud je dostatečně silný vítr. Tyto jevy přeruší dopravu, ale nejsou zprávy, že by nějak
ovlivnily technický stav pozemní komunikace.
V případě nebezpečí z prodlení přírodní pohromy musí příslušnou část úseku pozemní
komunikace neprodleně uzavřít a označit alespoň provizorním způsobem její vlastník. Před
znovuuvedením uzavřeného úseku do provozu se musí provést mimořádná prohlídka pozemní
komunikace.
Údaje o poškození silniční sítě dosud neexistovaly v jednotné podobě. Teprve v rámci
prací na projektu „Kvantifikace ohrožení dopravní infrastruktury přírodními hazardy“
(trisk.cdvinfo.cz) jsme provedli analýzu dostupných dat vhodných k hodnocení, zranitelnost,
přírodních pohrom a rizika postižení silnic a dálnic v České republice. Také jsme vytvořili
Databázi poškozených komunikací v ČR.
Pro získání přehledu o skutečném přerušení silnic také využíváme databázi dopravních
informací, které jsou zobrazovány v rámci JSDI (Jednotný systém dopravních informací). Jedná
se o společný projekt Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ředitelství silnic a
dálnic ČR a řady dalších orgánů, organizací a institucí veřejné správy, veřejných i privátních
osob a subjektů z celé ČR (www.dopravniinfo.cz). Mimo archiv historických událostí tato
aplikace slouží pro sběr, zpracování, sdílení, distribuci a publikaci dopravních informací a
dopravních dat o aktuální dopravní situaci a informací o pozemních komunikacích.
Díky informaci o času a místě každého přerušení můžeme analyzovat konkrétní
situace. Např. povodeň, která v červnu 2013 postihla ČR, zasáhla, na základě údajů z JSDI, 542
úseků silnic (493 povodeň, 43 strom, 6 sesuv). Mimo to bylo na území ČR přerušeno dalších
526 úseků z jiných příčin (Obr. 3).
Je zřejmé, že jakmile bude k dispozici delší časová řada dat JSDI, bude možné
analýzou těchto dat určit pravděpodobnost, že dojde nejenom k přerušení provozu, ale postižení
vlastní pozemní komunikace (Obr. 4). K takové analýze je ale třeba opravdu dlouhé časové
řady, což nelze prozatím z dat JSDI (počátek dodávky informací od roku 2009) zajistit. Proto
jsme oslovili jednotlivá krajská pracoviště SÚS (Správa a údržba silnic) a ŘSD (Ředitelství
silnic a dálnic ČR) s dotazem na zajištění údajů o postižení silnic v období 1997–2010.
Od naprosté většiny krajských pracovišť jsme získali potřebná data v požadované kvalitě a
včas.
Rozsah databáze byl vybrán tak, aby pokrýval největší přírodní pohromy, které
postihly Českou republiku. První a dosud nejvýznamnější přírodní pohroma zasáhla Českou
republiku v červenci 1997 v podobě vydatných dešťů (Sovjáková, 2000), které způsobily
extrémní povodně a následně také sesuvy nebývalého rozsahu (Krejčí et al, 2002). Bylo to po
dlouhé době, kdy bylo území státu zasaženo událostí takového rozsahu a intenzity. Poslední
událost podobného rozsahu spadá až do 60. let 20. století. Po roce 1997 bylo území ČR
významně postiženo ještě v letech 2002 (Hladný et al., 2005), 2003, 2006 (Bíl a Müller, 2008),
2009 (MZP, 2009), 2010 (Kubát et al., 2010) a 2013.
Výsledná databáze obsahuje v současné době téměř 3000 záznamů z celé ČR. Vedle
přerušení komunikací, které byly poškozeny v důsledku zmíněných přírodních pohrom,
obsahuje databáze také údaje o částečném porušení tělesa pozemní komunikace, což umožnilo
alespoň minimální provoz, a také záznamy o přerušení provozu vlivem například zatopení
vozovky nebo závalu (Obr. 5).
4

OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ
ŘÍZENÍ A KRITICKÁ INFRASTRUKTURA

THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014

Pozn.: Body jsou vyznačena místa, kde byla postižena silniční síť. Barva bodů odlišuje příčinu poškození.

Obr. 3
Ukázka oblasti, zasažené povodní v červnu 2013

Pozn.: Jedná se o úplné přerušení provozu, což ale neznamená, že musela být zároveň fyzicky přerušena
pozemní komunikace.

Obr. 4
Četnost přerušení úseků silniční sítě ČR v období prosinec 2012 – červenec 2013
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Pozn.: Data dosud nebyla poskytnuta od všech správců silnic.

Obr. 5
Rozsah databáze poškozených úseků silnic v letech 1997–2010

Kombinované ohrožení přírodní pohromou
Pro vytvoření vrstvy ohrožení (ve smyslu GIS), která by zahrnovala a kvantifikovala
všechny reálné přírodní pohromy, je třeba použít postupu kombinace pohrom (multi-hazard
approach, např. Kappes et al., 2012). Což znamená, že všechny pohromy je nutné
standardizovat (ve smyslu intenzit a četností) tak, aby bylo možné sloučení do jedné vrstvy.
Výsledkem je zmíněná GIS vrstva, která vstupuje do analýzy rizika spolu s vrstvou zranitelnosti
sítě.
Hodnocení následků přírodních pohrom v silniční síti – výpočet zranitelnosti
Podívejme se nyní blíže na míru poškození úseku silnice. Úsek silnice může být
postižen ve třech stupních: může se jednat o totální destrukci, kdy je třeba úsek rekonstruovat,
nebo částečné poškození, které způsobí jeho dočasné vyřazení z provozu a vyžaduje opravu.
Třetím typem je zneprůjezdnění vlivem např. zavalení úseku bahnem, kdy ale nejsou třeba
významnější opravy. V naší analýze jsme se zaměřili pouze na stavy destrukce pozemní
komunikace a částečné porušení, které vyžadují opravy a jsou déletrvající. Případů, kdy dojde
pouze k zneprůjezdnění, je mnoho např. vlivem pádu stromů na vozovku nebo zatopením, ale
obvykle po pár hodinách nebo desítkách hodin jsou úseky již bez problémů průjezdné. Z toho
důvodu jsme také nepracovali s událostmi, kdy bylo území České republiky postiženo
přechodem hlubokých tlakových níží Kyrill (rok 2007) a Emma (rok 2008). V jejich důsledku
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bylo hlášeno množství přerušených silnic a hlavně železnic vlivem pádu stromů (např. Kurková
et al., 2008; Kolejka et al., 2010).
Dopady uvedených událostí lze rozdělit na přímé a nepřímé.
Přímé náklady
Přímé náklady zahrnují v případě silniční sítě především náklady na
rekonstrukci poškozené vozovky a tělesa pozemní komunikace. Rovněž sem může patřit sanace
sesuvného území nebo úprava erozí strženého břehu.
Nepřímé náklady
Pokud se pozemní komunikace přeruší a existuje objízdná trasa, potom platí, že
tyto objížďky jsou vždy méně výhodné. Buď jsou delší, anebo časově náročnější (např.
Berdica, 2002). Tyto výdaje navíc by potom byly součástí nepřímých nákladů. Podle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů § 24 odst. 1 nemá
nikdo nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
Další nepřímé náklady lze vyjádřit jako uniklé příležitosti, pokud nebyly plánované cesty
vykonány nebo byl zvolen jiný dopravní prostředek.

Zranitelnosti sítí
Sítě jsou charakteristické tím, že při zkoumání jejich zranitelnosti je třeba posuzovat
jejich geometrii i topologii zároveň. Geometrií se myslí reálné vedení úseku, jeho délka, sklony
apod. (je rozdíl, zda se přeruší úsek dlouhý 100 nebo 10 000 m). Topologií zde rozumíme
charakter spojení uzlů hranami, což vyjadřuje sousedství jednotlivých uzlů sítě. Uzly, které mají
pouze jednoho souseda, jsou nejvíce ohroženy odříznutím, protože jsou se zbytkem sítě spojeny
(obvykle) pouze jednou hranou.
Pro sítě je dále typické, že i přes stejný počet uzlů a relativně podobný počet hran se
mohou výrazně lišit, co do odolnosti, kterou zde rozumíme schopnost sítě vypořádat se
s různými typy katastrofických událostí reprezentovaných množinou neprůjezdných hran a
zachovat si při tom souvislost (např. Latora a Marchiori, 2004). Například má-li síť topologii
stromu (v informatickém slova smyslu, tedy síť = graf), přerušení libovolné hrany má za
následek rozdělení této sítě na 2 části. Taková síť je tedy velmi málo odolná (Bíl a Vodák,
2013).
Není jednoduché určit, jak se dvě různé sítě liší z pohledu odolnosti vůči katastrofám.
Složitost této úlohy spočívá v tom, že každé porovnávání síti je výpočetně velmi náročné a je
tedy třeba použít nebo vyvinout stochastické metody a algoritmy. Dále je nutné vyvinout
metodu, která umožní porovnání těchto rozdílných sítí.
Jako robustní (resp. odolné, málo zranitelné) sítě označujeme takové, kdy je
k rozdělení sítě na dvě nebo více části třeba přerušit relativně velký počet hran. Z pohledu
dopravy je jistě výhodné mít sítě robustní. Je nicméně nutné si uvědomit, že rozsáhlé sítě
vyžadují vysoké nároky na budování, ale také na následnou údržbu. Nákladů na obojí se
pochopitelně nedostává. V praxi je obvykle nutné se spokojit s jistou mírou zranitelnosti, a to
zejména těch částí, které nejsou pro fungování celku podstatné.

Analýza rizika
Riziko je součin zranitelnosti a pravděpodobnosti ohrožení přírodní pohromou (Obr. 6).
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Obr. 6
Schéma postupu hodnocení rizika poškození úseku silniční sítě přírodními pohromami, které
byly použity pro účely tohoto příspěvku

Obr. 7
Diagram rizika je výsledkem kombinace pravděpodobnosti vzniku pohromy a výše škod –
zranitelnosti území

Graficky lze míru rizika vyjádřit v diagramu rizika. Jak plyne z obrázku diagramu
rizika, lze uvažovat čtyři krajní stavy označené pro názornost čísly (Obr. 7):
1 – Jevy, které se stanou s velmi malou pravděpodobností a jejichž následky nejsou závažné.
V podstatě ideální stav. Těmito jevy se není třeba zabývat.
2 – Jevy, které nastanou s velmi vysokou pravděpodobností, ale jejich následky jsou mírné.
Typicky srážky nízké intenzity a krátkého trvání. Může sem patřit také každoroční zimní
sněžení, které sice způsobí problémy v plynulosti dopravy, ale obvykle s velmi nízkými
škodami na infrastruktuře.
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3 – Jevy, které nastanou s velkou pravděpodobností a zároveň jejich následky jsou velmi
závažné. Lze uvést extrémní případ hypotetické výstavby velké aglomerace na úpatí
aktivní sopky, při vědomí o její aktivitě. V minulosti, právě v důsledku nedostatku
informací o pozadí vulkanické činnosti, však existence měst v těchto místech nebyla
výjimkou. Bohužel jsou rovněž známy následky neočekávaných erupcí (např. Vesuv
v roce 79 nebo Mt. Pelée v roce 1902), kdy lidé nebyli schopni s dostatečným časovým
předstihem vyhodnotit hrozby.
4 – Pohromy nastanou s velmi malou pravděpodobností, ale zároveň mají velmi závažné
následky. Například tsunami extrémní výše, která dokáže poničit rozsáhlé pobřežní oblasti
(Indonésie 2004, Japonsko 2011).
Z pohledu hodnocení rizika a strategického plánování se jevy ve skupině 3
nevyskytují, resp. je prvořadým zájmem je co nejdříve eliminovat. Jevy ve skupinách 1 a 2
nepředstavují závažné dopady, a tak se vůči nim obvykle neprovádí ani žádná opatření. Nejvíce
znepokojivé jsou jevy ve skupině 4, kdy je pouze velmi malá pravděpodobnost jejich vzniku,
ovšem s potenciálně velmi ničivými dopady. Společnost má obvykle tendenci tyto jevy
podcenit.
Za poznámku ještě stojí fakt, že pokud provedeme hodnocení rizika a umístíme do
prostoru grafu výsledek analýzy ve formě bodu, jeho poloha nebude konstantní v čase.
Například jevy původně zahrnuté ve skupině 1 se mohou v rámci grafu postupně „přesunovat“
po diagonále k oblasti 3. Z pohledu přírodních pohrom lze v této souvislosti zmínit zřetelně
zvýšenou četnost závažných povodní, jejichž počet je v posledních několika letech mnohem
větší než před například 50 lety. Je tedy třeba neustále sledovat co nejvíce faktorů, které mohou
mít vliv na zvyšování pravděpodobnosti vzniku události s negativními následky.
S rozvojem společnosti se také zvyšuje zainvestovanost území, infrastruktura je stále
dokonalejší a tedy nákladnější. Škody na většině urbanizovaných území by byly v dnešní době
mnohem větší než před několika desítkami let. Zároveň zastavěné oblasti pokrývají nyní daleko
větší část území než dříve, z čehož plyne zvýšený poměr zaznamenaných událostí.

Možnosti snížení rizika
Snižovat riziko konkrétního úseku silniční sítě znamená ovlivňovat výskyt, frekvenci
nebo intenzitu pohrom na jedné straně, nebo snižovat zranitelnost daného úseku na straně
druhé.
V případě snížení pravděpodobnosti vzniku přírodní pohromy můžeme uplatnit
sanační opatření přímo ve svazích (v tomto směru existuje v české inženýrské geologii velká
tradice, např. Záruba a Mencl, 1969). Dále lze instalovat sítě k zachycení padajících kamenných
bloků, provozovat monitoring pro včasné varování, provádět protipovodňové úpravy v korytech
vodních toků, zvolit vhodnou výsadbu lesních porostů apod.
Na straně snižování zranitelnosti úseku pozemní komunikace lze postupovat dvěma
směry:
1) Zvýšení odolnosti úseku silnice
Pro úseky, kde hrozí přírodní pohromy, je třeba zvýšit jejich fyzickou odolnost.
K tomu mohou sloužit různé stavební úpravy, např. převedení komunikací na náspy nebo hlubší
založení tělesa silnic ve svazích. Tato část snižování zranitelnosti se provádí někdy zároveň
s omezováním ohrožení. Například protipovodňová opatření zároveň mohou znamenat zpevnění
původní pozemní komunikace. Ukotvení svahu je doprovázeno opravou přilehlé silnice apod.
2) Optimalizace silniční sítě
Stavba nových silnic významně zatěžuje rozpočet každého státu. Náklady na výstavbu
však nejsou jediné, které jsou s růstem délky silniční sítě vynakládány. Roste totiž výrazně i
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položka na údržbu komunikací. Proto se z principu nevyplatí budovat pozemní komunikace
maximálně odolné, ale naopak je třeba zajistit takové objízdné trasy, aby při výpadku slabých
článků sítě bylo zajištěno spojení.
Optimalizační algoritmy mohou pomoci najít takové kombinace uzlů sítě, které je
nejvýhodnější spojit, aby se zajistil maximální nárůst odolnosti sítě vůči katastrofám (Bíl a
Vodák, 2013).
Z tohoto důvodu je třeba definovat účelovou funkci, která je schopná měřit odolnost
sítě vůči různým, většinou náhodným událostem. Jedním z typických příkladů hodnot takové
funkce je průměrný počet komponent, na které se síť rozpadne, při přerušení zadaného počtu
úseků, tj. je-li n celkový počet úseků, k počet přerušených úseků a mi je počet komponent, na
které se síť rozpadne při přerušení i-té k-tice hran, pak

Problémem u těchto měr je vysoká výpočetní náročnost. Z tohoto důvodu je možné se
na hodnoty mi dívat jako na hodnoty náhodné veličiny a pomocí opakovaného náhodného
zneprůjezdňování (vlastně realizací metody Monte-Carlo) spočítat aproximaci hodnoty
.
Takto spočítané hodnoty lze použít při návrhu nově přidaného úseku do sítě, kdy nás zajímají
jen ty úseky, které maximálně sníží hodnotu
. S ohledem na to, že se jedná o úlohu
s diskrétním stavovým prostorem, je žádoucí projít všechny přípustné hrany, které lze do sítě
přidat. Tato přípustnost je dána praktickými požadavky na nový úsek, mezi které patří například
nemožnost překřížit už existující hranu, omezení délky nového úseku, zákaz paralelizace
s existujícími hranami apod.
Pokud se zaměříme na snížení pravděpodobnosti, že vybraná lokalita nebude odříznutá
od zbytku sítě, tj. bude vždy dostupná, nemusíme počítat robustnost sítě jako celku, ale
postavíme náhradní spojení. Bude výhodné, pokud nepovede např. stejným údolím, čím snížíme
šanci, že by bylo postiženo stejnou povodní jako spojení původní.
Pokud je slabým místem most, nabízí se, namísto stavby paralelního mostu, rychle
dostupná záloha v podobě náhradního dočasného přemostění. Jak ukázali Dalziell a Nicholson
(2001) nepřímé náklady vynaložené na objízdnou trasu mohou být celkově vyšší než okamžitá
stavba nového přemostění. Týká se to především takových situací, kdy je spojení značně
využíváno pro přepravu, např. tranzitní dopravou.
Hodnocení rizika na příkladu z České republiky
Výše uvedený postup určení rizika postižení úseku silnic ukážeme na případu z ORP
Luhačovice (Obr. 8). Jedná se o jedno ze 13 ORP na území Zlínského kraje. Má rozlohu
178 km2 a žije zde 19 270 obyvatel (ČSÚ, 2013). Celá oblast leží v oblasti flyšových Karpat,
což je oblast velmi náchylná k sesouvání (Krejčí et al., 2002). Morfologicky se jedná
o vrchovinu (Vizovická vrchovina), ve které jsou jednotlivé hřbety odděleny poměrně úzkými
údolími. Pouze malá část – okolí obce Šanov – zasahuje do hornatiny – Bílých Karpat. Právě
zde se nachází nejvyšší bod území – kóta Na Koncích – její výška je 655 m. Nejnižší bod
bychom nalezli v údolí řeky Šťávnice v místní části Polichno (222 m). Maximální převýšení
tedy činí 433 m. Většina plochy reliéfu okresu dosahuje středního sklonu 8–15°.
K nejdůležitějším vodním tokům patří Šťávnice protékající Luhačovicemi a vlévající se do
Olšavy a Říka, která protéká Slavičínem a ještě na území ORP se vlévá do Vláry.
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Z celkového počtu 15 obcí jsou posledně dvě jmenovaná největší – ve Slavičíně žije
6 916 obyvatel a plní roli průmyslově-obchodního centra. Menší Luhačovice (5 368 obyvatel)
se orientují především na lázeňství a turistický ruch. Délka silniční sítě je 142,2 km, najdeme
zde pouze silnice II. (53 %) a III. (47 %) třídy. Nejvytíženějšími pozemními komunikacemi
jsou silnice č. II/492 vedoucí z Uherského Brodu přes Luhačovice do Vizovic a č. II/493
vedoucí z Pozlovic přes Slavičín do Brumova-Bylnice (ŘSD, 2013). Železniční spojení
zajišťuje trať č. 341 z Uherského Hradiště do Bylnice a její odbočná trať č. 346 končící
v Luhačovicích.
Silniční síť ŘSD uvnitř ORP Luhačovice jsme doplnili o objízdné trasy za hranice
tohoto ORP tam, kde existovaly. Pokud bychom toto neučinili, vznikly by nereálné slepé úseky,
což by zkreslilo analýzu zranitelnosti silniční sítě uvnitř tohoto území.

Pozn.: Silniční síť v ORP Luhačovice tvoří silnice II. a III. třídy. Objízdné trasy jsou vymezeny tak, aby se
zabránilo vzniku slepých úseků. Modelování ohrožení ani zranitelnosti na nich neprobíhá.

Obr. 8
Vymezení území

Zranitelnost silniční sítě
Jak bylo uvedeno výše, vyjadřuje zranitelnost škody, které mohou v území nastat,
pokud je zasaženo např. přírodní pohromou. Pokud analyzujeme dopravní sítě, zde síť silniční,
potom hodnotíme zranitelnost pouze s ohledem na výskyt pozemní komunikace. Ostatní území
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pro tyto účely nehodnotíme, což v prvním přiblížení můžeme také vyjádřit tak, že silniční síť
bude mít hodnotu zranitelnosti maximální, ostatní území minimální, typicky tedy v intervalu
0–1. V analýze sítě nás také nezajímá délka případného postižení na úseku ani místo přerušení
(most, tunel nebo jen úsek komunikace), ale pouze dopad takového přerušení daného úseku na
fungování celé sítě (je nicméně zřejmé, že náklady na opravy budou přímo úměrné délce
postižené pozemní komunikace a budou se lišit podle typů objektů v místě přerušení – nejvyšší
v případě oprav mostů, tunelů apod.). Nezabýváme se rovněž odhadem změn intenzity dopravy,
protože v období přírodních katastrof se velmi mění a není snadné ji odhadnout, natožpak
přesně určit (Kurauchi, 2009). Zajímá nás tedy pouze snížení dopravní nabídky sítě
(serviceability, viz Berdica, 2002) v případě, že daný úsek není k dispozici v důsledku
přerušení.

Pozn.: Pokud se přeruší jeden úsek, potom čísla ukazují snížení dopravní nabídky celé sítě, což znamená
prodloužení nejkratších spojení mezi všemi nebo aspoň některými uzly.

Obr. 9
Zranitelnost silniční sítě v ORP Luhačovice
Z obr. 9 je zřejmé, že nejslabší úseky se nacházejí ve střední části území. Pokud by
byly přerušeny, narostla by výrazně délka spojení (objízdná trasa) mezi jejich koncovými
částmi – uzly. Pro názornost uveďme, že délky nejkratších objízdných tras v případě
nejzranitelnějších úseků 2534A016 2534A001 (1) a 2534A006 2534A01101 (2) jsou 27,6 km,
resp. 18,1 km, což představuje zvýšení délky původního úseku 28 resp. 38krát.
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Nutno ještě poznamenat, že tento výpočet zranitelnosti bere do úvahy „výkon“, resp.
obslužnost sítě jako celku. Jiná kritéria mohou dát přednost dostupnosti území nebo délce
jednotlivých objízdných tras. Také do této analýzy nebereme v úvahu místní a účelové
komunikace, které by bylo v některých případech možné využít pro objízdné trasy. Obvykle
jsou ale jejich kapacity ve srovnání s ostatními komunikacemi nízké, a proto se v těchto
situacích nepoužívají.
Přírodní pohromy
Hodnoty kombinovaného ohrožení přírodní pohromou jsou nejvyšší v okolí Ludkovic
(Obr. 10), což je způsobeno velkou četností zmapovaných sesuvných deformací v blízkosti
pozemní komunikace a také charakterem obou relativně úzkých údolí, která by byla postižena
v případě povodní (Obr. 11). S tím jak se údolí Šťávnice (Luhačovický potok) směrem od
Luhačovic k Uherskému Brodu rozšiřuje a silnice je vedena po náspu, se snižuje ohrožení
povodní, ale také sesuvy, protože svahy jsou v těchto místech mírnější. Výsledný index
ohrožení je tedy nižší ve srovnání s prvním příkladem.

Pozn.: Jedná se o kombinace ohrožení svahovými deformacemi, povodní a jednorázovým nasněžením.

Obr. 10
Hodnoty kombinovaného ohrožení přírodní pohromou
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Obr. 11
Příklad nejvíce přírodními pohromami ohrožených úseků v okolí obcí Ludkovice, Provodov
a Březůvky

Riziko
Mapa rizika je kombinací obou předchozích výsledků. Je zřejmé, že tam, kde jsou
úseky ohodnoceny v obou dílčích výsledcích vyšší hodnotou, je vyšší i celková míra rizika.
Jako nejvíce rizikový úsek vychází části silnice II/493 vedoucí ze Slavičína směrem na
Pozlovice (Obr. 12). U úseků v blízkosti Ludkovic, kde vycházela nejvážnější ohrožení, vychází
nyní nízká celková míra rizika, což je dáno tím, že objízdné trasy se nacházejí blízko a jsou
krátké.
Pokud zakreslíme do diagramu rizika všechny úseky v ORP Luhačovice jako body
(Obr. 13), vidíme, že se nacházejí relativně blízko levému spodnímu rohu. To je logické,
protože silniční síť této oblasti je relativně odolná a také je třeba zdůraznit, že jsme modelovali
jenom ten případ, kdy se přeruší pouze jeden úsek v celé síti. Je zřejmé, že pokud bychom se
zaměřili na kombinace, např. dvojice nebo trojice současně přerušených úseků, byl by dopad na
výkon celku značný. Přírodní pohromy jsou sice v této oblasti časté, ale jejich intenzita není
vysoká.
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Obr. 12
Riziko – kombinace pravděpodobnosti výskytu přírodních pohrom a zranitelností silniční sítě
ORP Luhačovice

Pozn.: Čísla v grafu odpovídají číslům úseku v mapě rizika na obrázku 12. Jedná se o výřez, stupnice na
obou osách mají maxima v hodnotách 100 %.

Obr. 13
Znázornění polohy pěti nejrizikovějších úseků v ORP Luhačovice
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THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014

OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ
ŘÍZENÍ A KRITICKÁ INFRASTRUKTURA

Snížení rizika
Při pokusu o snížení rizika jsme se zaměřili na návrh nových spojení, která by nejvíce
zvýšila odolnost celé silniční sítě ORP Luhačovice. Výsledkem jsou tři dvojice uzlů, jejichž
propojení zajistí uvedené největší zvýšení odolnosti (Obr. 14). Propojením máme na mysli
vybudování nové pozemní komunikace. Tato analýza nebere do úvahy délku úseku pozemní
komunikace, ale pouze topologii sítě. Délka je však v tomto modelu pouze parametr, který by
bylo možné doplnit. Pro jednoduchost a názornost ale zůstáváme pouze při označení uzlů,
jejichž propojení je pro snížení rizika celé sítě nejvýhodnější.

Obr. 14
Tři dvojice uzlů – koncových bodů hran grafu silniční sítě, jejichž propojení je z pohledu
zvýšení robustnosti této sítě nejvýhodnější

Závěr
V příspěvku jsou ukázány postupy výpočtu rizika postižení silniční sítě přírodní
pohromou, které by měly najít uplatnění ve fázi strategie a plánování, kdy je dostatek času pro
rozhodnutí o tom, které části silniční sítě nebo území jsou z daného pohledu (například
bezpečnosti státu, zajištění zásobování, dostupnosti apod.) důležité.
Po tom, co se identifikují slabé články sítí a analyzují přírodní pohromy, je možné
stanovit míru rizika, že dojde k postižení pozemní komunikace. Následovat by měly postupy
snížení rizika, a to jak na straně snížení zranitelnosti, tak na straně omezení intenzity pohrom.
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Je zřejmé, že dobrou analýzou rizika postižení silniční sítě přírodní pohromou lze
předejít škodám, které přírodní pohroma může způsobit.
Příspěvek byl zpracován za laskavé podpory projektu TRISK - VG20102015057 „Kvantifikace
rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy“, poskytnutého
v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015 a projektu
Dopravního VaV centra (CZ.1.05/2.1.00/03.0064).

Résumé
Risk analysis of a road network includes the evaluation of both hazards and
vulnerability. We present an approach to natural hazard assessment related to the natural
phenomena which occurred in the Czech Republic, such as floods, landslides and heavy
snowfall. Since 1997 many natural disasters have been recorded, especially floods and
landslides which severely affected road networks.
There is, however, no database on historical damage due to natural hazards to roads
in the Czech Republic. We therefore collected data from local road administrators and set-up
such a database. It contains records of road damage between 1997 and 2010. New data is
continuously added to the database through JSDI, which is an on-line system of road
information. On the basis of this data it is possible to compute the probability of a multi-hazard
occurrence along various road segments.
Road vulnerability can be assessed in two ways: direct losses from damage to a road
segment or indirect losses due to additional expenses for usually longer alternative paths. In
this paper we analyzed the vulnerability from the view of the whole network's drop in
serviceability.
A risk analysis was computed for individual road segments as a product of the
probability of a hazard occurrence and the road vulnerability. The five most risky road
segments were depicted in a risk graph.
The aim of the society, represented here by road administrators, should be an effort to
minimize risks. It can be done on both sides of the risk graph. It is possible to reduce the hazard
or to increase the robustness of a road segment. Reducing a hazard is usually a well-known
approach based on geo-technical, hydrological or civil constructions. Vulnerability can also be
reduced at a road network-wide approach. New connections could be added which link-up two
places within the road network not connected before.
The presented approach was implemented on the road network of the Luhačovice
region. The respective maps show the probability of a multi-hazard occurrence, network
vulnerability and overall risk. The last figure shows three pairs of nodes which should be
connected to make this road network more robust.
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