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ABSTRAKT 

 

Publikace se zabývá částí dopravní infrastruktury, která je součástí kritické infrastruk-
tury České republiky. Jde o pozemní komunikace (silnice a železnice) a jejich kritické 
položky. Jsou sledována rizika všeho druhu a objekty zkoumání jsou chápány jako 
složité socio-kyber-fyzické systémy.  

Studium rizik je prováděno metodami, které používají disciplíny pracující s riziky. Vý-
sledky výzkumu jsou: 

- seznam příčin rizik, které ohrožují pozemní komunikace a jejich komponenty, 

- prognostické případové studie ukazující dopady dopravních nehod spojených s pří-

tomností nebezpečných látek, a to na nádražích a na vybraných kritických místech 
silnic, 

- systém pro podporu rozhodování jako podklad pro plány řízení rizik vybraných ob-
jektů.  
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ABSTRACT 

 

The publication deals with a part of the transport infrastructure that is part of the critical 
infrastructure of the Czech Republic. These are routes on surface (roads and railways) 
and their critical items. Risks of all kinds are monitored and subjects of investigation 
are understood as complex socio-cyber-physical systems.  

Study of risks is carried out by methods that use risk engineering. The results of re-
search are: 

- list of the causes of risks for to roads, railways and their components, 

- case studies showing the impacts of transport accidents associated with the pres-

ence of hazardous substances at railway stations and selected road critical points, 

- a decision support system as a basis for risk management plans for selected ob-

jects.  
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PŘEDMLUVA A PODĚKOVÁNÍ 

 

Infrastruktury patřící do kritické infrastruktury byly, jsou a budou veřejnými aktivy, pro-

tože zajišťují dennodenní potřeby občanů, tj. energii, vodu, jídlo, dopravu, informace 
apod. a závisí na nich přežití lidí při kritických situacích. Proto jejich bezpečnost a 
ochrana jsou předmětem základních funkcí států i různých společenství států. Na zá-
kladě současného poznání infrastruktury i jejich soubory představují složité otevřené 
systémy a jejich podstata je socio-kyber-fyzická. Jsou v dynamicky proměnném světě, 
což znamená, že jsou ovlivňovány jak procesy, které probíhají nezávisle na člověku 
v planetě a jejím okolí, tak procesy, které člověk vytváří vědomě či nevědomě svou 
činností a chováním. U procesů, které se odehrávají nezávisle na vůli a chování člo-
věka, má člověk pouze možnost zmírňovat nepřijatelné dopady těchto procesů na 
sebe a aktiva, na kterých je závislá jeho existence a kvalita života. Šanci má však jen 
tehdy, když předmětné procesy důkladně pozná a najde opatření a činnosti, kterými 
zmírní dopady procesů, které poškozují jeho nebo aktiva, na nichž je závislý. U pro-
cesů, které člověk vyvolává svým chováním a činnostmi, má člověk šance vyšší, pro-
tože může cíleným chováním a cílenými činnostmi vytvářet jen procesy, které zlepší 
kvalitu jeho života a zároveň významně nenaruší prostředí, na němž je existenčně zá-
vislý, má možnost snižovat nebezpečnost objektů, infrastruktur i procesů. Šanci však 
má opět jen tehdy, když bude mít znalosti a když znalosti a zkušenosti správně a cíleně 
využije. 

Základem pro řízení bezpečnosti infrastruktur i celé kritické infrastruktury je především 
analýza, ocenění a řízení rizik všeho druhu. Dnes se pozornost soustřeďuje především 
na průřezová rizika, kde je hodně neurčitostí. Jde hlavně o způsob řízení rizik, která 
jsou spojená s nežádanými propojeními, která vznikají jen za určitých situací. Jejich 
identifikace a posuzování není triviální záležitostí, protože v různých situacích součásti 
infrastruktur i celek mají různou roli aktivní, reaktivní, kritickou nebo tlumící (ne však 
aditivní). 

Zavedení práce s riziky s cílem zajistit bezpečí a rozvoj člověka do praxe znamená 

nový pohled na problémy reality a na způsob jejich řešení. Je třeba postupovat způso-
bem, který do vědecké praxe zavedl  filozof Descartes, tj. je třeba vyjít z konceptu 
reality, kterou představují vzájemně propojené systémy různé podstaty, problémy spo-
jené s realitou nově strukturovat a dílčí problémy spolehlivě řešit. 

Předložená práce se zabývá riziky spojenými s dílčí částí dopravní infrastruktury, a to 
riziky spojenými s pozemními komunikacemi. Jejich bezpečnost je zajištěna jednak 
opatřeními, která vedou ke zmírňování rizik při projektování, výstavbě a provozu, a 
jednak opatřeními odezvy při realizaci rizik. Předmětem je získání kvalitních podkladů 
pro plán řízení rizik, který je strategickým nástrojem řízení bezpečnosti pozemních ko-
munikací a jejich dílčích částí. Práce byla zpracována v rámci projektu PRKODI, finan-
covaného TAČR s identifikačním číslem CK01000095. Autoři děkují TAČR za pod-
poru, recenzentům panu doc. Ing. Branislavu Lackovi, CSc. a panu  doc. Ing. Petru 
Šrytrovi, CSc., kteří svými připomínkami a doplňky přispěli ke kvalitě knihy, tj. jak 
k úrovni odborného obsahu, tak ke srozumitelnosti pro čtenáře z  odborné veřejnosti. 
Zároveň děkují doktorandům panu Ing. T. Kertisovi, paní Ing. H. Holíkové a paní Ing. 
Strymplové za pomoc při sběru dat a sestavení prognostických případových studií. 
V neposlední řadě děkují vedoucí katedry inženýrství rizik VUT v Brně paní Ing. J. Mar-
tincové, PhD. za podporu vydání knihy a ČVUT v Praze za vydání knihy.  
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1. ÚVOD 

 

Od dob historických permanentně sledujeme, že lidé v zájmu svého bezpečí a rozvoje 
chrání nejen své životy, ale i svá obydlí a majetek (např. dnes tolik citovaný princip 
ochrany do hloubky byl použit ve vojenských obranných technikách ve starém Řecku). 
Na základě současného poznání jsou veřejným zájmem  aktiva: životy, zdraví a bez-
pečí lidí; majetek a veřejné blaho; životní prostředí; a také infrastruktury a technologie, 
a to zvláště kritické [1,2]. Pojem kritická infrastruktura  se poprvé vyskytl v direktivě 

presidenta USA z r. 1998 3 a později do této kategorie byly přiřazeny i technologie 

4). Tím se rozšířil soubor chráněných aktiv pro oblast integrální bezpečnosti, , tj.  bez-

pečnosti celku 1,2.  

Základem bezpečné komunity je kritická infrastruktura chápaná jako soubor infrastruk-
tur zajišťujících kvalitní život lidí. Kritická infrastruktura jsou fyzické, kybernetické a or-
ganizační (obslužné) systémy, které jsou nutné pro zajištění ochrany životů a zdraví 

lidí a majetku, minimálního chodu ekonomiky a správy státu 1. Jsou to systémy, které 
jsou součástmi (subsystémy) lidského systému, který zahrnuje lidskou společnost a 
životní prostředí.  

Pro zabezpečení spolehlivé funkce kritické infrastruktury je důležitá nejen spolehlivá 

funkce jednotlivých subsystémů a jejich komponent, ale hlavně celého složitého sys-
tému. Na základě systémového chápání chování systému není jen souborem chování 
subsystémů, ale je určeno i vazbami a toky napříč subsystémy, komponentami a prvky 

1,2, a proto se musí sledovat dva aspekty, a to subsystémy kritické infrastruktury 
odděleně a poté celý systém.  

Na základě principů z oboru „řízení bezpečnosti“ v pojetí, které se používá ve světě při 

zajištění bezpečnosti technologických celků, např. 2,5, a při respektování zásad stra-

tegického řízení se pro zabezpečení subsystémů i celého systému kritické infrastruk-
tury aplikuje následující postup: 

1. Vymezení minimálních cílů, které musí subsystém zajistit za každé situace, tj. za 
normálních, abnormálních i kritických podmínek.   

2. Vymezení dopadů ztráty funkčnosti subsystému na stát a jeho jednotlivá chráněná 
aktiva (zájmy). 

3. Vymezení minimálního rozsahu subsystému (tj. minimální prvky, vazby a toky), 
který zajistí minimální cíle. (Lze také použít terminologii „prioritní části systému“ a 
v rámci opatření pro zajištění funkčnosti systému tyto části zálohovat či dokonce 
dle konkrétní potřeby instalovat dva až tři nezávislé zálohované stejné části). 

4. Stanovení prvků, vazeb a toků v subsystému, které jsou důležité pro provoz (správ-
nou – očekávanou funkci) subsystému. To znamená vymezit kritické části subsys-
tému, jejichž zranitelnost významně ovlivní zranitelnost celého systému. 

5. Provedení hodnocení zranitelnosti subsystému takto: 

- z hlediska funkčnosti systému sledovat riziko rovné ztrátě funkčnosti, 
- vzít v úvahu ztrátu funkčnosti subsystému při výskytu dále uvedených pohrom: 

a) technologické havárie (tzv. vnitřní), tj. poruchy a selhání kritických prvků, 
vazeb a toků v systému. Je nutno zvážit vady materiálu, stárnutí, nedosta-
tečnou údržbu apod., 

b) chyby nebo selhání řídícího systému, 
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c) lidské chyby, 
d) přírodní pohromy nebo technologické havárie (tzv. vnější) jiného systému, 
e) teroristický útok, kriminální čin nebo válka, 

- pro každou pohromu vyhodnotit  dopady na chráněná aktiva, velikost ohrožení 
a četnost jejího výskytu; 

- pro každou pohromu stanovit zranitelnosti jednotlivých kritických částí systému. 
Klasifikaci zranitelnosti provést  pomocí multikriteriálního hodnocení, které do-
voluje zvážit vliv nesouměřitelných a nekvantifikovatelných kritérií. Doporučuje 
se použít více expertů a souboru otázek, které byly zpracovány pro zajištění 
bezpečnosti   technologických celků, 

- pro každou pohromu stanovit celkovou zranitelnost subsystému jako součet 
zranitelností jednotlivých kritických částí systému, do kterých patří i vazby a toky 
mezi těmito částmi, 

- pro každou pohromu stanovit závislost mezi celkovou zranitelností systémů a 
zranitelnostmi dílčích částí,  

- pro každou pohromu určit kritické části, které přispívají nejvíce ke zranitelnosti 
systému,  

- pro každou pohromu na základě dat ze speciálních zkušenostních databází ur-
čit pravděpodobnosti výskytu ztráty funkčnosti systému na základě příspěvků 
jednotlivých kritických částí subsystému, 

- pro každou pohromu vytipovat preventivní opatření na snížení zranitelností. 

6. Pro všechna nepřijatelná rizika stanovit soubor preventivních opatření na snížení 
zranitelnosti subsystému a zajistit připravenost na zmírnění a zvládnutí dopadů po-
hrom, které vzniknou v důsledku zranitelností, které nebylo možno snížit.    

7. Instalovat monitoring pro sledování kritických částí subsystému. Stanovit scénáře 

pohrom.  

8. Stanovit scénáře odezvy pro očekávané scénáře možných pohrom a postupy pro 

případ výskytu extrémních  pohrom. 

9. Stanovit opatření pro umísťování, projektování, výstavbu, provoz a  vyřazení z pro-

vozu kritických částí subsystému. 

10. Vytipovaná opatření promítnout do právních předpisů. 

11. Provést odhad nároků preventivních a zmírňujících opatření v oblastech finanční, 
technické, lidských zdrojů a organizační. 

12. Vyhodnotit realizovatelnost jednotlivých opatření v závislosti na možnostech státu 
a na mezinárodních podmínkách. 

13. Stanovit harmonogram aplikace opatření  ve variantním provedení (varianty závisí 
na vnitřních i vnějších podmínkách). 

14. Stanovit systém QA pro realizaci harmonogramu. 

15. Stanovit harmonogram kontrol, jejichž cílem bude dosáhnout žádoucích cílů a pří-

padě, že projektová opatření nebudou mít projektované výsledky, zajistit nápravná 
opatření, aby cíl nebyl ohrožen. 

16. Zahájit a provést realizaci opatření. 

Jednotlivé subsystémy kritické infrastruktury prodělaly určitý historický vývoj, a proto 
jejich spolehlivé funkce a malé dopady na lidi a životní prostředí  jsou zajištěny práv-
ními předpisy, technickými normami a standardy. V mnoha případech jsou v praxi vžité 
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postupy označované jako dobrá praxe v té či oné oblasti. Jisté problémy jsou dosud u 
kybernetické infrastruktury, kde se standardy a normy teprve tvoří. Problémy jsou  
hlavně na rozhraních, kde dochází k propojení techniky, informačních technologií a 
lidského faktoru [6]. 

Z teorie systémů je zřejmé, že komplexní systém zahrnující lidskou společnost, životní 

prostředí a kritickou infrastrukturu je funkční a spolehlivý jen tehdy, když jsou spoleh-
livé a funkční jeho subsystémy a když vazby a toky mezi nimi a dokonce i ty napříč 
mezi jednotlivými zařízeními a sítěmi subsystémů jsou žádoucí, tj. takové, které neve-
dou k pohromám, jež mají nepřijatelné dopady na chráněná aktiva, anebo vedou 
k úplné nebo částečné desintegraci systému. Z tohoto pohledu současným problémem 
ochrany kritické infrastruktury jsou tudíž vnitřní závislosti napříč subsystémy kritické 
infrastruktury (interdependences). Předmětné vnitřní závislosti se vyskytují na několika 
úrovních, a to fyzické, kybernetické a organizační. Jinými slovy vznikají v důsledku 
finančních toků, energetických toků, informačních toků a toků vyvolaných usměrněnou 
činností managementu [5-7]. 

Každá kritická infrastruktura se skládá z několika odlišných položek, které jsou pod-
statné pro její funkčnost; důležité jsou objekty a sítě, které tvoří liniové struktury v 
území. Kritická infrastruktura v území je taková infrastruktura, která je velmi důležitá 
pro chod území a zároveň je velmi zranitelná od očekávaných pohrom v daném území. 
Výběr se provádí na základě speciálních matematických metod, např. metod multikri-

teriální analýzy či metod operační analýzy založených na hledání kritické cesty 2.  
Každá vyspělá země má dnes soubor těchto infrastruktur kodifikovaný v legislativě [1]. 

Zranitelnost infrastruktury v daném území určuje velikost a četnost selhání infrastruk-
tury (tj. infrastruktura přestane fungovat nebo bude fungovat nesprávně) v území a 
čase. Lze ji měřit např. normovaným souhrnným rizikem od všech očekávaných živel-
ních a jiných pohrom v daném území a od výpadků infrastruktury, ke kterým dojde 
v důsledku vnitřních problémů infrastruktury samotné. Při hodnocení dopadů selhání 
infrastruktury (tj. ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech) je třeba zohlednit dobu 
trvání vzniklé nouzové situace, která zahrnuje jak dobu nutnou pro obnovu funkčnosti 
infrastruktury, kdy vznikají přímé škody i dobu, kdy se vyrovnávají nepřímé škody způ-
sobené kauzálním řetězcem dopadů, vyvolaného selháním infrastruktury v území 

1,2. Důležitost infrastruktury pro území lze např. ocenit velikostí potřeb, které pokrývá 

infrastruktura v daném území.   

Z analytických dat v odborných materiálech prezentovaných na světové konferenci vě-

nované ochraně a bezpečnosti kritické infrastruktury v Nice 2006 8 také vyplývá, že 
kritičnost infrastruktury v území  se  musí posuzovat v území o určité rozloze, která 
odpovídá obslužnosti od dané infrastruktury (tato rozloha je jiná v hustě osídleném 
území a jiná v řídce osídleném území).  Zatímco zranitelnost konkrétního objektu kri-
tické infrastruktury od možných pohrom nezávisí na rozměrech či tvaru referenčního 
území, není tomu tak u důležitosti konkrétního objektu kritické infrastruktury.  

Důležitost objektu kritické infrastruktury závisí na rozměru území, např. to, co má vy-

sokou důležitost u malého území, nemusí mít vysokou důležitost v regionálním měřítku 
nebo dokonce státním měřítku a obráceně. Zde se totiž projevuje schopnost objektu 
kritické infrastruktury obsloužit určité území alespoň přiměřeně s určitými nouzovými 
opatřeními a také odlišná schopnost přežití v územích různě velkých a s různými pod-
mínkami, což však je místně specifické.  Cílem každého území (zvláště při kritických 
podmínkách) je pak stabilita a rozvoj území na základě vlastních zdrojů. Proto při 
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řešení nápravných opatření pro případ selhání kritické infrastruktury je třeba zvažovat 
i místně specifické vnitřní vazby jdoucí napříč kritickou infrastrukturou.  

Informační technologie (IT) změnily prostředí kritické infrastruktury, dochází k propo-

jování různých sektorů mezi sebou, a tím i různých států navzájem. Totéž platí pro 
dopravní systémy - produktovody a komunikace překračují hranice, elektrické soustavy 
jsou propojeny, finanční a telekomunikační systémy jsou vzájemně provázané, řízení 
letového provozu jsou také navzájem propojená. Dálková řízení technologických celků, 
přenos dat a internetová spojení mají pro lidskou společnost  bezesporu velký přínos 
na jedné straně, ale na druhé straně jejich nesprávná funkce spojená selháním či lid-
ským úmyslem může iniciovat či odstartovat pohromy s rozsáhlými dopady. Je proká-
zané, že vážná porucha některého sektoru může mít vážné dopady na jiný stát a na 
celá společenství států [6].  

Při zajištění spolehlivé funkce  kritické infrastruktury musí příslušný management do-

držovat dále uvedené zásady [2]:  

- činnosti zaměřovat vždy na podstatné aspekty,  

- cíl řízení stanovovat tak, aby zajišťoval udržitelný rozvoj  a aby byl prozíravý, tj. 
sledovat rovnováhu mezi ekonomikou, životním prostředím a sociální oblastí, při-
čemž  primární pozornost vždy soustředit na snižování zranitelnosti,  

- pozornost vždy věnovat tomu, co je nejzranitelnější,  
- zvládání nouzových situací zaměřit na potřeby a priority, přičemž základní prioritou 

je ochrana lidí a ochrana kritických zdrojů a systémů, na nichž závisí existence 
komunity,  

- podporovat kulturu bezpečnosti a programy pro prevenci, 
- zajištění připravenosti na zvládnutí nouzových situací zahrnovat do programu roz-

voje území,  
- občané mají právo na spravedlivou pomoc (asistenční službu) a pomoc se musí 

poskytovat spravedlivě a konzistentně bez ohledu na ekonomické  a sociální okol-
nosti a územní lokalizaci,  

- občané patří do systému odezvy na pohromy nejen jako potenciální oběti, ale i jako 
aktivní prvky odezvy,   

- zajišťovat, aby občané věděli,  co jsou nouzové plány a plány odezvy na pohromy 
a co přinášejí, jaká je jejich odpovědnost, jak mohou napomoci v prevenci pohrom, 
jak by měli reagovat, a proč, při vzniku  nouzové situace apod.,  

- systém nouzového řízení musí být transparentní i pro občany a musí být přizpůso-
ben místním podmínkám,  

- systém nouzového řízení musí mít legitimitu, musí být udržitelný a přijatelný a musí 
být založen na systémovém přístupu,  

- ochrana kritické infrastruktury je věcí státního i privátního sektoru. Dokud se nepo-
daří najít účinné mechanismy řízení, je nutno používat nástroj spolupráce. Je třeba 
stále hledat platformu, na které privátní organizace budou ochotny platit výzkum a 
realizaci opatření na ochranu kritické infrastruktury důležité i pro stát a stát bude 
mít co nabídnout privátním organizacím. Jestliže stát zajistí know-how, tj.  monito-
ring kritické infrastruktury, zkušenostní databázi pro její provoz a ochranu, složky 
na její ochranu a příslušný výzkum, hodnocení a vývoj přístupů v ochraně i přísluš-
nou mezinárodní spolupráci, bude s ním soukromý sektor spolupracovat, protože  
on nemá snadný přístup a možnosti vytvářet  tyto  nástroje. 

Je logické, že do kritické infrastruktury nelze zahrnout všechna zařízení a všechny sítě 
sledovaného sektoru, ale jen ty prioritní. Prioritní zařízení a sítě se pak speciálně za-
jišťují, což je náročné na technologie, finance i obslužný personál. Metody výběru 
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priorit jsou obvykle velmi nákladné. V praxi se osvědčila metoda multikriteriálního hod-

nocení založená na posuzování zranitelnosti jednotlivých prvků systému 1,2. Při vý-
běru dává přednost variantám, které znamenají velkou zranitelnost u jednotlivců a ma-
lou zranitelnost u společnosti.  

Při hodnocení je třeba oklasifikovat  poměrně složitý systém vazeb, ve kterém půso-
bení jednotlivých faktorů na výsledný efekt nelze kvantifikovat. Celkové hodnocení je 
proto relativní a může být ovlivněno subjektivním přístupem jednotlivých hodnotitelů. 
Je proto výhodné, jestliže hodnocení provede několik na sobě nezávislých expertů. 
Výsledky hodnocení platí pouze pro hodnocený systém a nelze porovnávat výsledky 
hodnocení různých systémů posuzovaných zvlášť. V USA a některých dalších zemích 
se proto kodifikují expertní metody pro tato složitá hodnocení, např. několikastupňová 

delfská metoda 1,2. 

Dalším logickým požadavkem na zařízení a sítě kritické infrastruktury z pohledu spo-
lehlivé funkce je jejich vhodné rozmístění v území a  spolehlivé zálohy kritických zaří-
zení, prvků a životodárných toků. Kritéria však doposud nebyla stanovena, a proto se 
výběr řídí zkušenostmi osob, které problém řeší.  

Ochrana kritické infrastruktury znamená ochranu objektů a sítí, tj. hlavně křížících se  
liniových struktur v lidském systému, které např. zjednodušeně představují technické 
struktury v území. Proto vychází z analýzy a hodnocení rizik v území a v infrastruktuře 
samé při zohlednění činností člověka, tj. jak způsobu řízení, tak lidských chyb či úmy-

slných pochybení 9. Kvůli rozmanitosti živelních a jiných pohrom, které jsou zdroji 
rizik, rozdílných charakteristik území i infrastruktur samotných je ze své podstaty sle-

dovaný problém komplexní, mnoha oborový a mezioborový 1,2,6,7,10. Má řadu 

aspektů technických, organizačních, právních, finančních, manažerských, znalostních, 
vzdělávacích, mezinárodních apod. Např.: 

1. Principy ochrany objektů a infrastruktur vůči živelním a jiným pohromám, včetně 
různých havárií v území, kriminálních činů, teroristických útoků, selhání dodávek 
energií, surovin, zboží apod.  

2. Aplikace nástrojů pro zajištění bezpečnosti a rozvoje, označované v odborné lite-

ratuře jako hodnocení ohrožení (hazard assessment), hodnocení rizik (risk as-
sessment), řízení rizik (risk management) a řízení bezpečnosti (safety ma-

nagement) 9. Jde především o pochopení a určení toho, co selhání kritické in-
frastruktury znamená pro lidský systém a jak je možno roztřídit pohromy, tj. zdroje 
rizik pro potřebu ochrany a zachování kritické infrastruktury a technologie. 

3. Vymezení lidské bezpečnosti chápané jako integrální / komplexní bezpečnost lid-
ského systému, která se opírá také o chráněné aktivum „kritická infrastruktura“ a 
charakteristiku spojení (propojení) integrální bezpečnosti a udržitelného rozvoje lid-
ské společnosti / území / státu / organizace s infrastrukturou a technologiemi apod. 
V teoretické oblasti to znamená vymezení integrálního rizika a jeho dílčích kompo-
nent s tím, že nejde o ideálně vyřešený technologický problém, ale o ochranu, za-

chování a rozvoj základních chráněných aktiv 1,2,6,7, tj. o optimální propojení 
směrem k životům a bezpečí lidí. 

4. Vymezení pojmu „kritická infrastruktura“ a správného a transparentního způsobu 
určení kritické infrastruktury v území, odhalení základních problémů, jako jsou tzv. 
vnitřní závislosti (interdependencies) v kritických infrastrukturách i napříč lidským 
systémem, rozměr území, ke kterému se pojem „kritický“ vztahuje  a role času, 
protože délka časového intervalu, ve kterém jsme schopni obnovit nebo nahradit 
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výpadek kritické infrastruktury je zásadní pro životy a bezpečí lidí, zajištění stability 
území i  pro nastartování dalšího rozvoje. 

5. Vazby v lidském systému, které se projevují při extrémních / nadprojektových po-

hromách, haváriích a jiných škodlivých jevech,  jejichž zdroji jsou kritická infrastruk-
tura a technologie. 

6. Návrh opatření, která je třeba provést pro zajištění ochrany kritických infrastruktur 
a technologií a která jsou dostatečně účinná a realizovatelná v daných podmín-
kách, tj. za určité technologické, materiální, personální a finanční situace.  

Složitost problému tkví v tom, že produktovody a komunikace překračují hranice, elek-

trické soustavy jsou propojeny, finanční a telekomunikační systémy jsou vzájemně pro-
vázané, řízení letového provozu jsou také navzájem propojené atd. Není již nepřed-
stavitelné, že vážná porucha některého sektoru v jednom státě může mít vážné dů-
sledky pro jiný stát a pro alianci NATO jako celek, např. velká selhání elektrických 

soustav 8,9.  

Obrázek 1 ukazuje, že jen u jaderných zařízení se požaduje ochrana před nadprojek-
tovou pohromou na základě úsilí IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) 
a NEA / OECD. Po havárii jaderné elektrárny Fuku-shima se zajišťuje ochrana i před 
extrémními pohromami. 

Šipky na obrázku 1 ukazují, kde působí škody a újmy extrémní pohroma. Šipky (dvojité 
čárkování) vyznačují případy, ve kterých jsou připraveny plány nouzové odezvy a v je-
jich rámci i zmírňující opatření. Šipky )Plná čára) vyznačují závažné dopady, pro které 
nejsou připraveny zmírňující opatření předem. Šipky (tečkované čáry) vyznačují 
sekundární dopady, které dosud nejsou systémově řešeny. Obrázek 1 ukazuje, že 
zvláštní pozornost je třeba věnovat i informační infrastruktuře, která v důsledku vnitř-
ních propojení velmi tíživě doléhá na lidi a prodlužuje i eskaluje působení na lidi.  

 

 

Obr.  1. Dopady extrémních pohrom s vyznačením role infrastruktur. 
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V současné době má ochrana kybernetických infrastruktur a technologií zvláštní po-

stavení, a to i proto, že doposud nejsou kvalifikované standardy pro snížení zranitel-
nosti kybernetických systémů (tj. IT). V této práci ji však nebudeme dále speciálně sle-
dovat.  

Práce 7 shrnuje výsledky z celosvětové odborné konference „Critical Infrastructure 
Protection and Resilience Europe“ v Miláně v roce 2019, např.: 

1. V dnešní době pokročilé automatizace a systémů pro dálkové ovládání technických 
zařízení dochází k útokům na prvky kritické infrastruktury z vesmíru. Začal se pou-
žívat pojem „nová rizika z vesmíru“. Další rizika se očekávají  v souvislosti se za-
vedením kvantových počítačů do širokého užívání (počet kybernetických útoků na-
roste). 

2. Pro ochranu kritické infrastruktur je třeba používat přístup proaktivní a systémový, 

založený na aplikaci multikriteriálních metod založených na systémech pro podporu 
rozhodování (DSS).  

3. V několika referátech se objevila stížnost na nekvalitní práci zpracovatelů software 
– nedávají úmyslně důkladný popis software + návod s nápravnými opatřeními pro 
případ poruchy - bylo vysloveno podezření, že si tímto způsobem softwarové firmy 
obstarávají práci pro budoucnost. Dokonce několik specialistů uvedlo, že stejná 
praxe se objevuje při projektování a výstavbě technických prvků kritické infrastruk-
tury. Projevuje se malý důraz vysokých škol na systémové chápání a propojování 
poznatků z mnoha základních oborů.  

4. Specialisté Spojeného království ukázali na základě analýzy bezpečnostních udá-

lostí v kritické infrastruktuře následující rozdělení příčin: kybernetický útok 42%; 
útok insidera 28%; teroristický útok 15%; selhání lidského faktoru 14%; živelní po-
hroma 1%; a útok CBRNE 1%. 

5. Pro zvýšení bezpečnosti i spolehlivosti kritické infrastruktury je třeba v zadávacích 

podmínkách používat velikosti pohrom, jejichž perioda opakování je větší než 100 
let. Další chybou je, že při projektování se provádí ochrana prvků a objektů jen pro 
jednotlivé vyjmenované pohromy, tj. některé možné a nevyjmenované pohromy 
nejsou zváženy – je nutno dbát na aplikaci označované „All Hazards“. Protože kri-
tická infrastruktura zajišťuje životodárné funkce pro lidstvo, je třeba dbát na konti-
nuitu provozu, pro jejíž zajištění je důležitá resilience. Představa resilience je zná-
zorňována jako průnik tří kružnic, obrázek 2. Resilience znamená průběžně zvyšo-
vat bezpečnost i zabezpečení a přitom řešit možné konflikty, které mezi nimi v praxi 

vznikají; např. v automobilovém průmyslu 11. 

 

Obr. 2. Parametry kritické infrastruktury, které jsou důležité pro resilienci. 
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V České republice zákon č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů od r. 2010 

požaduje ochranu vyjmenovaných devíti položek, které jsou průřezové ve většině vy-
spělých zemí. Do chráněných položek patří dopravní infrastruktura, jejíž hlavní částí 
jsou pozemní komunikace, které tvoří liniové stavby a které jsou důležité pro zajištění 
obslužnosti území za podmínek normálních, abnormálních a kritických.  V dalších od-
stavcích ukážeme výsledky studia dopravní infrastruktury v oblasti pozemních komu-
nikací.  
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2. SOUHRN POZNATKŮ O DOPRAVNÍM SYSTÉMU  

 

Teoretické východisko práce se opírá o skutečnost, že integrální (komplexní) bez-
pečnost dopravního systému a způsob jeho řízení jsou nutné pro bezpečné území za-
hrnující lidskou společnost a její udržitelný rozvoj. Míra bezpečnosti záleží na schop-
nosti manažerů aplikovat správně proces nakládání s riziky [5]. Proces, jehož cílem je 
určitá optimalizace rizika (a to ne ve smyslu matematického výpočtu), se rozkládá na 
analýzu, hodnocení a řízení rizik, a to včetně rizik průřezových, které se realizují přes 
vazby a toky v systému. První část procesu se zabývá identifikací, popisem a pocho-
pením rizik v detailech i souvislostech a určením kritérií s ohledem na stanovený cíl 
řízení rizik. Druhá pak stanovením míry rizik a jejich porovnáním s limity, které platí pro 
použitá kritéria získaná vyhodnocením zkušeností z dobré inženýrské praxe, a tím při-
náší podklady potřebné pro třetí část procesu, ve které jsou přijímána opatření na sní-
žení rizik na únosnou míru (případně pro udržení na únosné míře).  

Zatímco identifikaci a hodnocení rizik lze chápat jako činnost výhradně vědeckou (mul-
tidisciplinární), tak řízení a zvládání rizika obsahuje i postupy dobré praxe vzhledem k 
možným dopadům přijatých opatření a zahrnuje vedle vědeckých disciplín (technolo-
gie, ekonomie, sociologie, psychologie) i politický aspekt. Komplexní řízení integrální 
bezpečnosti území je řízení integrálního rizika lidského systému, které zahrnuje princip 
předběžné opatrnosti.  

Pro řízení řady dílčích rizik existují postupy dobré praxe, ale problematika řízení inte-
grálního rizika se provádí zatím ad hoc, a proto předložená práce shrnuje a kriticky 
hodnotí shromážděné poznatky a z nich vytváří soubor principů, který musí být respek-
tován, aby řízení integrální bezpečnosti území bylo účinné a realizovatelné. Jsou zva-
žovány všechny úseky řízení, tj. prevence, připravenost, odezva a obnova, a to ve 
všech úsecích lidských aktivit, a jsou shrnuty principy dobré praxe, které se osvědčily 
při řešení problémů, včetně jejich již zjištěných úskalí. 

V moderním řízení území má zásadní důležitost řízení bezpečnosti systému systémů, 

ve kterém jde především o řízení průřezových rizik. Proto se v práci používá teoretické 
zázemí založené na modelu systému systémů a jeho rizicích, a metody, kterými lze 
sledovat vazby a spřažení, a jejich důsledky v systémech systémů [1,2,5], které se 
označují jako metody, které používají inženýrské disciplíny pracující s riziky; přehled 
používaných inženýrských konceptů a přehled principů, přístupů a postupů používa-
ných v řízení bezpečnosti je shrnut v pracích  [1,2]. 

Významnou roli v předmětném pojetí hraje bezpečnost kritické infrastruktury, tj. sou-
boru životodárných infrastruktur, které zajišťují základní služby pro lidi. Její bezpečnost 
se zajišťuje:  

- preventivními a zmírňujícími opatřeními aplikovanými během všech fází životního 
cyklu položek, 

- připraveností počínaje od obsluhy, přes specifické bezpečnostní složky až po ve-
řejnou správu, 

- záložními zdroji, zařízeními a pomůckami na zvládnutí dopadů pohrom a hlavně 
cílených útoků na kritickou infrastrukturu, 

- schopností všech zúčastněných zvládnout kritické situace a zajistit rychlou obnovu 
(viz specifické typy plánování, specifické typy řízení, materiální, technické, finanční 
a lidské rezervy).  
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Koncepce bezpečnosti vychází z faktu, že každý systém má  prvky, vazby a toky, které 

tvoří jeho kritická místa, ve kterých lze snadno způsobit, že systém neplní funkci, ke 
které je určen nebo k funkčnosti celku významně přispívá (jejich zranitelnost přispívá 
výrazně ke zranitelnosti celého systému), tj. je zdrojem selhání, které v případě kas-

kádovitých propojení vede k selhání obslužnosti na rozsáhlých územích 1,2.  

V daném souboru hraje velmi významnou roli dopravní infrastruktura, protože 

při kritických podmínkách je třeba do postiženého místa dopravit zdroje, síly a 

prostředky a provést evakuaci lidí 2,5, a proto se výzkum, jehož výsledky jsou dále 

uvedeny, zaměřil na dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, které poško-
zují dopravní infrastrukturu a významně omezují obslužnost území. 

Dopravní infrastruktura patří do základních systémů tvořících kritickou infrastrukturu 
v Evropské unii, ve vyspělých zemích i v České republice. Podle současných znalostí 
dopravní systém chápeme v souladu se současným poznáním jako systém systémů, 
tj. soubor několika vzájemně se překrývajících systémů [9]. Pro posouzení jeho kritič-
nosti používáme multikriteriální přístup a hodnocení od expertů [12], jejichž kvalifikace 
je ověřená dle kritérií používaných v Evropské unii [2]. Z hlediska zaměření práce dále 
uvedeme jen poznatky: 

- získané studiem kritičnosti dopravní infrastruktury v České republice na základě 

konceptu řízení bezpečnosti lidského systému, jehož cílem je bezpečí a udržitelný 
rozvoj příslušného území a jeho obyvatel [13]. Použitý koncept vychází z poznání 
reality dynamického vývoje lidského systému a zvažuje podmínky normální, abnor-
mální i kritické. Schopnost překonání kritických podmínek spočívající v zajištění 
přežití lidí [14] a ve schopnosti stabilizace situace považujeme za rozhodující, a 
proto používáme míry kritičnosti, které jsou zaměřené na posouzení aspektů spo-
jených s danou vlastností, 

- získané studia dopravního systému jako technického díla chápaného jako socio-
kyber-fyzický systém.  

 

2.1. Kritičnost dopravního systému v ČR 

 

Přepravní systém zajišťující dopravu osob a nákladů, zahrnuje souborně všechny způ-

soby dopravy, které v rámci koordinace jednotlivých dopravních systémů spolupracují 
a vytváří tak logistickou síť [1]. Dopravní logistická síť se v současné době stává velmi 
významnou oblastí podnikatelských činností, a to nejen v regionálním a státním mě-
řítku, ale též v mezinárodních vazbách. Přepravní síť lze společně s energetikou po-
važovat za jeden ze základů hospodářské prosperity států i organizací. 

Přepravní systémy pro svoji činnost vyžadují značné množství prostředků, a to inves-

tičních, provozních i administrativních, které většinou vytvářejí autonomní podsoubory, 
jejichž činnost je vzájemně koordinována. Charakteristickým znakem uvedených tech-
nologických celků je jejich schopnost vlastní samostatné činnosti, a proto se často po-
važují za uzavřené celky, což se promítá i do konceptu bezpečnosti a při řízení rizik se 
používá nejjednodušší přístup, tj. postupy pro uzavřený systém, ve kterém jsou zdro-
jem rizik pouze technické problémy a lidský faktor [1]. 

Infrastruktura přepravní sítě je v současné době zatím v převážné své části vlastněna 
veřejným sektorem, její vývoj je však převážně určován požadavky soukromého sek-
toru. Současně tvoří významný prvek ekonomiky i životního způsobu občanů. 
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Dopravní síť má značný mezinárodní politický vliv, neboť umožňuje mezinárodní spo-
lupráci jednotlivých států a turismus přispívá k integraci občanů.  

Přepravní systém je vybudován ze samostatných částí, které tvoří jisté celky, které 

samostatně zajišťují jistý okruh činností. V provozu území (lidském systému) se však 
celky vzájemně překrývají, tj. vytváří systém systémů [1,9,13]. Základem každého jed-
notlivého celku je určitý druh dopravního prostředku, doplněný komplexem provozních 
a administrativních podsouborů. Charakteristickým znakem předmětných technologic-
kých celků je jejich specializovaná schopnost samostatného provozu, tj. autonomie. 
Schopnost samostatného provozu je však jen zdánlivá, dílčí celky jsou svázány pravi-
dly dopravní logistiky, která jejich činnost nejen koordinuje, ale též činí ekonomicky 
výhodnější tím, že snižuje provozní náklady. Na straně druhé je však zdrojem vnitřních 
závislostí (interdependences) [1]. 

Bezpečnost přepravních sítí byla v minulosti zajištěna pouze jednoduchou ostrahou. 

Ostraha se většinou omezovala pouze na dohled, který měl zabránit převážně majet-
kovým trestným činům, jako je např. rozkrádání dopravovaného zboží, případně ohro-
žování osobní bezpečnosti dopravovaných cestujících. 

Na základě současného poznání je cílem řízení bezpečnosti dopravního systému, 

který se skládá z objektů a infrastruktur, zajištění bezpečí a rozvoje, jak dopravního 
systému, tak okolí dopravního systému, protože jen tak lze zajistit bezpečný lidský 
systém. Na základě současného poznání to znamená, že musíme aplikovat nástroje 
z disciplín, které zajišťují komplexní řízení bezpečnosti systému systémů [1,2]; tj. mul-
tikriteriální přístup založený na expertním vyhodnocení možných variant popisujících 
chování systému systémů určených rozdílným chováním jednotlivých dílčích systémů 
[9]. 

V České republice je přepravní síť ve své podstatě vytvořena z následujících oblastí: 

železniční dopravní systém; silniční dopravní systém; letecká doprava; a vodní do-
prava. Hlavní činností podnikání v dopravě je osobní a nákladní doprava. Zajištění 
racionálního provozu vyžaduje značné zdroje - pracovní síly, kapitál, informace, neboť 
v moderní vyspělé společnosti je běžné, že propojování a provozování přepravních sítí 
a poskytování přepravních služeb je významnou součástí prakticky všech ostatních 
činností. Například zajišťování dopravní obslužnosti ve velkých městech je realizováno 
městskou hromadnou dopravou, která je založená na většinou koordinované spolu-
práci silniční a železniční dopravy, někdy též doplněné podzemní drahou, v podstatě 
se jedná o tzv. integrovaný dopravní systém. 

V posledních několika desetiletích se dopravní infrastruktura stala významným cílem 

teroristických útoků. Zvláště zřetelně se to projevilo v letecké dopravě, ve které se 
původně teroristé zaměřovali pouze na únosy a ničení letadel, zejména za letu. Po 
útocích dne 11. 9. 2001 na obchodní centrum v New Yorku se ukázalo, že letadlo se 
může změnit ve zbraň s katastrofálně ničivými důsledky. Z historické praxe je známé, 
že živelní pohromy (v našich podmínkách povodně, vichřice, zemětřesení a sesuvy) 
často působí značné a prakticky obtížně vyčíslitelná poškození částí železničního a 
silničního dopravního technologického systému a životního prostředí.  Proto lze kon-
statovat, že dopravní systémy jsou: zvláště citlivé na útoky a na živelní pohromy; oblí-
beným terčem činnosti teroristů, kteří útokem na některý z dopravních systémů mohou 
způsobit značné škody na majetku i na zařízeních infrastruktury. Je si třeba uvědomit, 
že nepřímé dopady útoků a jejich důsledky mohou ohrozit dokonce i stabilitu části eko-
nomie průmyslu či dokonce státu.   
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Z uvedeného rozboru vyplývá, že je nutné věnovat problematice destrukce infrastruk-

tury dopravních systémů zvláštní pozornost, definovat zvláště citlivé části a hledat způ-
soby jak snížit riziko zničení důležitých částí, které způsobí přerušení činnosti doprav-
ních systémů, a tím zabránit ekonomické destabilizaci nejen příslušných podnikatel-
ských celků, ale též dalších subjektů průmyslových oblastí. 

Jestliže chceme řídit dopravní systém s cílem zajistit jeho bezpečí a rozvoj, tak mu-
síme znát prioritní aspekty, na nichž závisí dosažení cíle a na které musíme soustředit 
pozornost, tj. opatření a činnosti [2]. Ze stejného zdroje vyplývá, že kritická místa 
v technologickém systému (objektu, infrastruktury, podniku, území) jsou místa, kde 
probíhají základní technologické procesy a pro která platí specifické předpisy zajišťu-
jící bezpečnost za normálních, abnormálních a kritických podmínek (např. jednoúrov-
ňové křížení železnice a silnice v obci). Tabulka 1, převzatá z práce autorky  [15], uvádí 
kritická místa dopravního systému pro čtyři jeho části.  

 

Tabulka 1. Kritická místa dopravního systému. 

 

Položka Železniční doprava Silniční doprava Letecká doprava Vodní doprava 

Liniové stavby Kolejová železniční 
síť 

Elektrifikační síť že-
leznic 

Železniční zabezpe-
čovací síť 

Úplná silniční  

Síť 

Systém vzájemně pro-
pojených letišť 

Vodní cesty 

Objekty Železniční nádražní 
budovy pro řízení 
provozu, odbavo-
vaní cestujících a 
překladiště 

Depa vozidel 

Železniční dílny 

Železniční mosty 

Železniční tunely 

Traťové distance - 
objekty údržby kole-
jové sítě a sítě za-
bezpečovací tech-
niky 

Železniční dílny pro 
servis lokomotiv 
všeho druhu a vozo-
vého parku 

Napájecí stanice 
elektrifikační sítě že-
leznic 

Čerpací stanice po-
honných hmot 

Silniční mosty 

Silniční tunely 

Sklady pohon-
ných hmot pro 
silniční dopravní 
účely 

Objekty pro ří-
zení silničního 
provozu 

Čerpací stanice 
pohonných hmot 
pro silniční vozi-
dla 

Objekty pro ří-
zení havarijních 
situací v silniční 
síti  

Letištní dráhy pro start 
a přistání, síť osvět-
lení drah 

Pojezdové dráhy 

Stojánky letadel 

Servisní stanice pro 
leteckou dopravu 

Běžná předletová pří-
prava - vstupní a ge-
nerální prohlídky 

Objekty řízení leto-
vého provozu  - le-
tištní, oblastní  

Radarové stanice pro 
řízení letového pro-
vozu 

Radarové stanice pro 
meteorologii 

Výpočetní středisko 
letiště 

Zařízení pro sdílení 
provozních informací 
pro oblastní službu 

Přístavy se zaří-
zením 

Zdymadla 

Doky 

Hydrometeorolo-
gické stanice 

Objekty údržby 
plavidel 

Čerpací stanice 
pohonných hmot 
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Zařízení pro sdílení 
provozních informací 
pro řízení činnosti le-
tiště 

Středisko pro zásah 
při nouzových provoz-
ních událostech (ha-
várie….) 

Čerpací stanice a 
sklad pohonných 
hmot 

Zařízení Železniční vozidla - 
lokomotivy a vozy 

Vybavení nádraží a 
kolejové železniční 
sítě 

Zařízení pro ovlá-
dání míst křížení sil-
niční a železniční 
dopravy 

Zařízení pro sdílení 
provozních infor-
mací v rámci řízení 
provozu železnič-
ního systému 

Zařízení pro záso-
bování pohonných 
hmot vozidel  

Zařízení pro sdí-
lení provozních 
informací s rámci 
silniční sítě 

Vybavení středi-
sek technikou 
pro řešení havárií 

Autobusy 

Nákladní auta 

Osobní auta 

Letadla Lodě 

 

Jak již bylo výše řečeno, tak dopravní systém jako celek i jeho základní podsystémy 
jsou systémy systémů, tj. jde o několik vzájemně se prolínajících systémů různé po-
vahy (technické, organizační, finanční, personální a právní), proto hodnocení kritičnosti 
nelze provést dle jednotlivého indikátoru, ale je třeba použít multikriteriální přístup a 
údaje od expertů [12].  

V souladu s postupy používajícími v USA, Austrálii, Kanadě atd. a dalších zemích, po-
psané v práci  [15] jsme použili následující faktory důležité pro kritičnost dopravní in-
frastruktury: 

1. Míra schopnosti ochrany systému. 

2. Míra zranitelnosti systému vůči útoku. 

3. Míra ohrožení zdraví a životů lidí způsobená systémem. 

4. Míra dopadu činnosti systému na životní prostředí. 

5. Míra nákladnosti výměny či opravy položek systému. 

6. Míra doby výměny či opravy položek systému. 

7. Míra důležitosti systému pro zajišťování záchranných a nouzových funkcí v území. 

8. Míra důležitosti systému pro zajišťování funkcí správy a samosprávy. 

9. Míra důležitosti systému pro zajišťování funkcí armády a policie. 
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10. Míra redundance nebo substituční služby systému. 

11. Míra důležitosti systému pro zajišťování komunikačních funkcí. 

12. Míra dopadu selhání obslužnosti systému na ekonomiku regionu (státu). 

13. Míra důležitosti provozuschopnosti systému. 

14. Míra důležitosti systému v oblasti symbolické, kulturní apod.  

Výsledky jsou v tabulce 2, převzaté z práce [15]. 

 

Tabulka 2. Míry kritičnosti dopravní infrastruktury v České republice. 

 

Faktor Železniční 
doprava 

Silniční 
doprava 

Letecká 
doprava 

Vodní 
doprava 

Celý dopravní 
systém 

1 5 4 5 2 16 

2 5 4 5 3 17 

3 4 3 4 3 14 

4 4 3 3 2 12 

5 4 3 5 2 14 

6 3 2 4 3 12 

7 5 5 4 1 15 

8 3 3 2 2 10 

9 5 5 5 2 17 

10 3 2 3 1 9 

11 3 2 3 1 9 

12 5 4 4 4 17 

13 4 4 4 2 14 

14 3 2 3 2 10 

Všechny 
faktory 

56 46 54 30 186 

 

Z tabulky 2 vyplývá, že největší kritičnost má železniční doprava, za kterou následují 
letecká doprava, silniční doprava a vodní doprava. Dle zvoleného konceptu, zvolené 
stupnice a hodnocení získaného od expertů je míra kritičnosti železniční dopravy a 
letecké dopravy velmi vysoká, míra kritičnosti silniční dopravy vysoká a míra kritičnosti 
vodní dopravy střední, a míra kritičnosti celého dopravního systému vysoká.  

Detailní analýza tabulky 2 ukazuje, že nejvíce ke kritičnosti přispívá velká zranitelnost 

infrastruktur vůči útokům a malá schopnost ochrany (ochrana sítí v území je vždy velký 
problém), velká důležitost pro zajišťování funkcí armády a policie, velký dopad selhání 
obslužnosti na ekonomiku regionu (státu), a velká důležitost pro zajišťování záchran-
ných a nouzových funkcí v území. Proto se na základě výše uvedených výsledků 
soustřeďujeme především na železnice. 
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2.2. Dopravní systém chápaný jako socio-kyber-fyzický systém 

 

Dopravní systém a všechny jeho podsystémy, tj. i ty z oblasti pozemních komunikací 
jsou otevřené složité socio-kyber-fyzické systémy které zahrnují budovy, jejich zaří-
zení, infrastruktury, obslužný personál i systém jejich řízení. Jejich vlastní aktiva tudíž 
tvoří stavby, jejich prvky, zařízení, obsluha a další personál, konstrukční a kybernetická 
propojení způsobující požadované vazby a toky mezi vyjmenovanými položkami, zna-
losti (know-how), provozní postupy, výrobky, rezervy (materiálové, finanční, lidské a 
další), smlouvy o spolupráci s veřejnou správou, bezpečnostními složkami, výzkum-
nými institucemi, veřejností atd. Představují otevřený systém skládající se z řady vzá-
jemně se prolínajících otevřených systémů, které se dynamicky mění [6]. 

Složitost systému systémů vychází z požadovaných rysů systému, a to: velký rozměr; 

použití více technologií; složité funkční závislosti; velká interoperabilita; velký výkon; a 
vysoký požadavek na bezpečnost, tj. funkčnost a spolehlivost, i nízké ohrožení chrá-
něných aktiv při podmínkách normálních, abnormálních i kritických. Problémy SoS se 
těžko strukturují, a proto pro podporu rozhodování při jejich řízení se vytváří DSS (De-
cision Support System) [9].   

Je skutečností, že žádné technické dílo není v prostoru a čase osamocené. Je umís-

těno do území a do lidské společnosti, které ho ovlivňují. Společně vytváří lidský sys-
tém, ve kterém se vyskytují pohromy, tj. škodlivé jevy všeho druhu, jejichž velikost se 
mění v čase a prostoru. Předmětné jevy od jisté velikosti poškozují technická díla a 
jejich narušení mohou vyvolat domino efekty, které ještě zvýší ztráty na životech lidí a 
škody na dalších veřejných aktivech (tj. včetně dalších technických děl) lidského sys-
tému, který je modelem našeho světa [6].   

Riziko je nyní dominantním konceptem v naší společnosti. Je spojeno se složitými pod-
mínkami nebo faktory jako jsou: nejistá přírodní ohrožení;  nejistoty, které zahrnují 
věda a technologie a jejich působení na zdraví a kvalitu života; zranitelnost lidí a ne-
dostatek konzistentního vysvětlení životních strastí a jejich významu; a také lidské hry 
se strachem, šancemi a možnostmi. Riziko v inženýrských disciplínách je chápáno 
jako pravděpodobná velikost ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech při ur-
čitém ohrožení (které je definované legislativou) v konkrétním místě normovaná na 
zvolenou jednotku času [9].  Je závislé na velikosti konkrétního škodlivého jevu (po-
hromy) a místní zranitelnosti aktiv [9]. 

Na základě současného poznání je třeba věnovat specifickou pozornost rizikům, spo-

jeným s chováním člověka, a to především při řízení a rozhodování [6]. Tzv. organi-
zační havárie jsou dle současného poznání způsobeny jednou nebo několika dále uve-
dených příčin:  

- řídící pracovník přecení vlastní rozhodnutí, 

- neznalost a nezkušenost řídícího pracovníka, 
- neschopnost řídícího pracovníka zajistit včasné a správné předání zásadních infor-

mací, 
- malé oprávnění řídícího pracovníka při řešení problémů, 
- řídící pracovník podcení závažnost situace, 
- řídící pracovník při rozhodování nerespektuje zákonitosti přírodní, technické, eko-

nomické či sociální.  

Proto je důležité neustálé vytváření kultury bezpečnosti [5-7]. Kultura bezpečnosti zna-

mená, že člověk ve všech svých rolích (řídící pracovník, zaměstnanec, občan či oběť 
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pohromy) dodržuje zásady bezpečnosti, tj. chová se tak, aby sám nevyvolal realizaci 
možných rizik, a když se stane účastníkem realizace rizik, aby přispěl k účinné odezvě, 
stabilizaci chráněných aktiv a zájmů, jejich obnově a k nastartování jejich dalšího roz-
voje.  

Obecně je možné říci, že příčinou řady kritických situací jsou organizační havárie, které 

jsou spojené s lidským faktorem, zvláště pak s korupcí, zneužitím moci, potlačením 
veřejného zájmu, malým respektováním znalostí a inženýrských zkušeností i malou 
profesionální úrovní řízení. Jejich důsledky jsou: selhání vlády; technologická selhání; 
selhání infrastruktur; selhání výzkumu; selhání sociálního systému; rozpad lidské spo-
lečnosti do netolerantních skupin; rostoucí počet ožebračených lidí – seniorů, bezdo-
movců, nezaměstnaných – problém mladých lidí, kteří jsou bez práce a vzdělání; na-
rušení denní civilní ochrany lidí, bezpečí a veřejného blaha; zneužití technologií; mili-
tarizace vesmíru apod. Výsledky šetření  jsou v tabulce 3, převzaté z práce [5].  

 

Tabulka 3. Jevy, které způsobují organizační havárie ve čtyřech základních oblastech. 

 

 Oblast Defekty vedoucí ke kritickým situacím 

Vrcholové ří-
zení  

Řízení oblasti: je předurčené politickými a vojenskými aspekty; postrádá lidský roz-
měr a dává malou podporu obyvatelům EU; není prováděno na základě kvalifikova-
ných dat zpracovaných kvalifikovanými metodami; je často určeno fixními ideami bez 
reálného ohodnocení jejich realizovatelnosti; je založeno na představě, že všechno je 
stacionární a nerespektuje dynamický vývoj světa, který vyžaduje přípravu na možné 
extrémní scénáře situací a opatření pro přežití lidí; a není realizované na základě 
principu systém řízení bezpečnosti systému systémů v dynamicky proměnném světě. 

Technická ob-
last 

V oblasti: chybí standardy a normy pro výstavbu zvláště velkých podzemních a nad-
zemních staveb s ohledem na bezpečí lidí a veřejné blaho; chybí základní služby pro 
obyvatele; scénáře pro rozhodování jsou připraveny jen na základě simulací bez ově-
ření na reálných datech – někdy se používají scénáře, které byly odvozeny pro od-
lišné podmínky, tj. nejsou splněny podmínky pro přenos technologií; chybí normy a 
standardy pro interoperabilitu a pro kooperaci diverzních systémů; chybí koordino-
vané nouzové plány na všech úrovních (je třeba, aby měly profesionální úroveň a re-
spektovaly znalosti a zkušenosti), plány kontinuity a plány odezvy na nepředvídané 
situace. 

Oblast organi-
zace  

V oblasti: chybí úsilí zaměřené na redukci slabin (málo zdrojů, kontaminované životní 
prostředí, nezvažuje se hodnota práce, nezaměstnanost) a použití silných stránek 
(kvalifikovaná technická populace); není efektivní nástroj proti korupci, zneužití pra-
vomoci, potlačení vlivu lobbyistů apod.; chybí podpora spolupráce na vzájemném 
partnerském principu; chybí základna pro vzájemné porozumění a vzájemnou ko-
existenci; chybí efektivní mezinárodní týmy pro první odezvu; není základna pro spo-
lupráci členů první odezvy a nejsou normy a standardy pro jejich interoperabilitu.   

Oblast znalostí Ve znalostní bázi používané pro rozhodování: chybí systematický respekt k podstatě 
světa – dynamický otevřený systém systémů; malé úsilí je zaměřeno na sběr kvalifi-
kovaných dat o pohromách a poučení z odezev na extrémní pohromy; je podceňo-
váno řízení pohrom; jsou zanedbávány plíživé pohromy jako jsou snižování zásob 
podzemní vody, kontaminace lidského potravního řetězce apod.; chybí kvalifikované 
scénáře pohrom pro rozhodování. 

 

Procesní model pro řízení bezpečnosti složité entity (tj. i dopravního systému), který 
zohledňuje přežití lidí při kritických podmínkách dle [6]  je zobrazen na obrázku 3.  Dle 
něho základní principy pro řízení bezpečnosti objektů typu systém systémů  jsou: 
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Obr. 3. Pětistupňový systém řízení bezpečnosti složitého objektu. 

 

1. V návrhu, výstavbě a konstrukci inherentně používat principy bezpečného projektu 
(přístupy: All-Hazard-Aproach [6,9,16], proaktivní, systémový aplikující integrální 
riziko, tj. i dílčí rizika spojená s vazbami a toky hmotnými, energetickými, finančními 
a informačními v dílčích systémech i napříč nich; správná práce s riziky; a monito-
ring, ve kterém jsou zabudovány korekční opatření a činnosti). Důležité je sestavení 
zadávacích podmínek spojených s daným územím, které vyjadřují způsob ocenění 
místních zranitelností vůči všem relevantním pohromám, které mohou postihnout 
dané místo (tj. aplikace All-Hazard-Approach). Na základě recentního poznání je 
třeba u složitých objektů zohlednit nejistoty náhodné i znalostní, tj. neurčitosti v da-
tech, aby se předešlo atypickým haváriím, které jsou důsledkem nepředvídatelných 
jevů, které nelze odhalit běžnými stochastickými metodami.    

2. Řídicí systém objektu typu systém systémů musí mít základní řídící funkce, alarmy 

a reakce operátora zpracované tak, aby objekt byl udržen v normálním (stabilním) 
stavu za normálních podmínek. 

3. Objekt typu systém systémů musí mít speciální řídicí systémy orientované na bez-
pečnost a ochranné bariéry, které ho udržují v bezpečném stavu i při větší změně 
provozních podmínek (tj. při abnormálních podmínkách) a zabraňují vzniku nežá-
doucích jevů, což znamená, že má dobrou resilienci. Předmětné systémy udržují 
bezpečný provoz i za změny podmínek nebo mají schopnost zajistit normální pro-
voz po aplikaci nápravných opatření (vyčištění, oprava…). 

4. Pro případ, že se vyskytnou kritické podmínky, které způsobí, že dojde ke ztrátě 
ovládání objektu, musí mít sledovaný objekt systém opatření pro vnitřní nouzovou 
odezvu, zmírnění dopadů, a pro návrat do normálního provozu (plán kontinuity a 
vnitřní nouzový / havarijní plán).   

1. Bezpečná 

stavba a 

zařízení 

2. Systém řízení 

bezpečnosti pro   

normální provoz

3. Systém řízení bezpečnosti pro 

větší odchylky

4. Systém řízení bezpečnosti pro kritické  

podmínky

5. Systém řízení bezpečnosti pro extrémní podmínky



24 
 

5. Pro případ, že dopady ztráty ovládání systému postihnou okolí objektu, musí mít 

objekt opatření i pro vnější odezvu, zmírňující opatření pro prevenci ztrát v objektu; 
a kapacitu pro překonání obtíží. 

Pro úspěšné zvládnutí rizik u socio-kyber-fyzických systémů je podle [6] nutné 

- udržovat provoz ve středních provozních podmínkách -  provozní personál musí 
být řádně vycvičený, ovládat potřebné dovednosti a chápat podstatu řízení základ-
ních provozních funkcí, 

- zajistit bezpečný provoz za proměnných podmínek -  řádně vycvičený provozní per-
sonál zná plány provozu za proměnných podmínek a respektuje požadavky kultury 
bezpečnosti, 

- ovládnout kritický stav zařízení pomocí preventivních mechanismů (např. kritických 
systémů bezpečnosti) -  lze aplikací pracovních postupů podle daných přijatých 
standardů a výcvikem ve vypořádání odchylek od normálního provozu, 

- při ztrátě ovládání je nutné znovu získat nadvládu nad systémem, k čemuž je nutné 
školit personál, aby byl schopen získat povědomí o situaci, pochopit podstatu pro-
blému, porozumět omezení základních stejně jako preventivních funkcí ovládání, 
ale také improvizovat, 

- při nemožnosti zvládnout zařízení, musí být personál schopen odstavit technologii 
tak, že zajistí, co nejmenší ztráty u technologie a aktivovat vnější nouzový plán (tj. 
aplikovat ochranná opatření a činnosti, uvolnit rezervy, provést evakuaci). 

Je zřejmé, že systémy řízení provozu objektu typu systém systémů zaměřené jen na 

normální a abnormální podmínky, neřeší odezvu sledovaného objektu na specifické a 
kritické pohromy.  Hloubka ochrany a počet úrovní musí být takový, aby zvládnul vy-
vážit působení určených jevů. Součástí ochrany do hloubky jsou proto všechny čin-
nosti při umísťování, navrhování, stavbě, výrobě, konstrukci, zkušebním provozu, uve-
dení do trvalého provozu, provozu a odstavení z provozu u posuzovaného objektu, 
infrastruktury či technologie. Bezpečný systém systémů se zajišťuje pomocí souborů 
a systémů bariér a režimových opatření. Cílem souboru bariér je kompenzovat lidská 
a technologická selhání, odvrátit poškození zařízení i bariér samotných; a ochránit lidi 
a životní prostředí. Zároveň je nutné zajistit procesy nebo více stupňové bariéry pro 
případy selhání bariér a jiných prvků ochrany. 

Ochrana do hloubky zahrnuje všechny činnosti zacílené na bezpečnost při umísťování, 
navrhování, výrobě, konstrukci, uvedení do provozu, provozu a odstavení z provozu u 
technologických děl. Pro zajištění bezpečného systému systémů používá systémy ba-
riér a režimová opatření. Jejím cílem je kompenzovat lidská a technologická selhání, 
udržovat účinné bariéry, které odvrátí poškození zařízení i bariér samotných; a ochrá-
nit lidi a životní prostředí, když bariéry nesplní své úlohy. Cílem první úrovně ochrany 
(oblast 2 na obrázku 3) zabudované do systému řízení bezpečnosti (safety ma-
nagement system –  dále jen SMS)  je prevence abnormálního provozu a selhání (zá-
kladní prostředky jsou konzervativní návrh a vysoká kvalita konstrukce a provozu). Cí-
lem druhé úrovně ochrany (oblast 3 na obrázku 3) zabudované do SMS  je řízení nebo 
ovládání abnormálního provozu a detekce selhání (ovládací, omezovací a ochranné 
systémy). Cílem třetí úrovně ochrany (oblast 4 na obrázku 3) zabudované do SMS  je 
řízení nebo ovládání havárií pomoci projektových opatření (typické znaky dohledu nad 
provozem jsou naprojektovány inherentní vlastnosti podporující bezpečnost). Cílem 
čtvrté úrovně ochrany (oblast 5 na obrázku 3) zabudované do SMS je řízení nebo 
ovládání kritických podmínek včetně prevence dalšího rozvoje havárie a zmírnění do-
padů havárie (alternativní opatření a řízení havárie) na objekt v takovém rozsahu, aby 
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byla možná jeho obnova a iniciace zmírnění dopadů na okolí objektu (tj. iniciace vněj-
šího plánu odezvy).  

Dle [6] jsou parametry, které určují kvalitu systému, uspořádány do pořadí: 

- bezpečnost, tj. schopnost systému předcházet kritickým stavům systému (aktivní 
bezpečnost využívá prvky řízení; pasivní bezpečnost využívá ochranné prvky) a při 
jejich výskytu neohrozit existenci ani sebe, ani svého okolí,  

- spolehlivost, tj. schopnost sytému poskytovat požadované funkce za daných pod-
mínek, v dané kvalitě a v daném časovém intervalu, 

- dostupnost, tj. schopnost systému poskytovat požadované funkce při výskytu pro-
cesu, který danou funkci využívá, 

- integrita, tj. schopnost systému poskytovat časově korektní a platná hlášení uživa-
telům o poruchách systému, 

- kontinuita, tj. schopnost systému poskytovat požadované funkce bez přerušení bě-
hem vyvolání procesu, 

- přesnost, tj. schopnost systému zajistit požadované chování systému v požadova-
ném rozmezí. 

U velmi složitých socio-kyber-fyzických systémů majících formu systémy systémů při-

stupuje k uvedeným parametrům další parametr kvality, kterým je interoperabilita, tj. 
schopnost propojených systémů plnit správně a včas v daném místě a čase požado-
vané úkoly v požadované kvalitě. Tvorba a provoz bezpečného systému jsou pod-
statně náročnější na znalosti, zdroje, síly a prostředky, a proto v běžné praxi jsou po-
užívány zabezpečené systémy, které jsou v případě potřeby doplněny organizačními 
opatřeními, která zajišťují ochranu veřejných aktiv, když předmětné systémy ohrožují 
sebe a své okolí [5-7].  

Řešení žádného úkolu není možné uskutečnit izolovaně, tj. bez ohledu na okolí. Proto 

se dnes provádí strategické řízení, jehož základní principy jsou ukázány na obrázcích 
4 a 5.  

 

Obr. 4. Mezníky rozhodující o bezpečném nebo nebezpečném chování entity při výskytu nebezpečné 
situace [6]. 
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Obrázek 4 ukazuje základní mezníky, které rozhodují o tom, zda chování entity je bez-

pečné nebo nebezpečné při výskytu nebezpečné situace. Obrázek 5 ukazuje před-
stavu o řízení bezpečnosti entity sestavenou na základě výše uvedených poznatků o 
řízení rizik. 

 

 

Obr. 5. Představa o způsobu řízení bezpečnosti entity [6]. 

 

Na základě současného poznání, shrnutého v práci [6],  SMS (systém řízení bezpeč-
nosti) složitého objektu je postaven na zásadách procesního řízení a zahrnuje organi-
zační strukturu, odpovědnosti, praktiky, předpisy, postupy a zdroje pro určování a 
uplatňování prevence pohrom či alespoň zmírnění jejich nepřijatelných dopadů 
v území. Zpravidla se týká řady otázek, kromě jiného i organizace, pracovníků, identi-
fikace a hodnocení ohrožení a z nich plynoucích rizik, řízení chodu organizace, řízení 
změn v organizaci, nouzového a krizového plánování, monitorování bezpečnosti, au-
ditů a přezkoumávání. Jeho model je na obrázku 6. Skládá se z šesti procesů: kon-
cepce a řízení; administrativní postupy; technické záležitosti; vnější spolupráce; nou-
zová připravenost; a dokumentace a šetření havárií. Uvedené procesy se dále dělí na 
podprocesy:  

1. První proces se skládá z podprocesů pro: celkovou koncepci; dosahování dílčích 

cílů bezpečnosti; vedení / správu bezpečnosti; systém řízení bezpečnosti; personál 
a zahrnuje úseky pro: řízení lidských zdrojů, výcvik a vzdělání, vnitřní komunikaci / 
informovanost a pracovní prostředí; revize a hodnocení plnění cílů v bezpečnosti.  

2. Druhý proces se skládá z podprocesů pro: identifikaci ohrožení od možných po-

hrom a hodnocení rizika; dokumentaci postupů (včetně systémů pracovních povo-
lení); řízení změn; bezpečnosti ve spojení s kontraktory; a dozor nad bezpečností 
výrobků.  

3. Třetí proces zahrnuje podprocesy pro: výzkum a vývoj; projektování a montáže; 

inherentně bezpečnější procesy; technické standardy; skladování nebezpečných 
látek; a údržbu integrity a údržbu zařízení a objektů.  
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4. Čtvrtý proces obsahuje podprocesy pro: spolupráci se správními úřady; spolupráci 

s veřejností a dalšími zúčastněnými (včetně akademických pracovišť); a spolupráci 
s dalšími podniky.  

5. Pátý proces obsahuje podprocesy pro: plánování vnitřní (on-site) připravenosti; 
usnadnění plánování vnější (off-site) připravenosti (za kterou odpovídá veřejná 
správa); a koordinaci činností resortních organizací při zajišťování nouzové připra-
venosti a při odezvě.  

6. Šestý proces má podprocesy pro: zpracování zpráv o pohromách, haváriích, skoro 
nehodách a dalších poučných zkušenostech; vyšetřování škod, ztrát a újmy a jejich 
příčin; a odezvu a následné činnosti po pohromách (včetně aplikace poučení a sdí-
lení informací).  

 

 

Obr. 6. Model řízení bezpečnosti komplexního kritického objektu v čase. Procesy: 1- koncepce a řízení; 
2 - administrativní postupy;3 -  technické záležitosti; 4 -  vnější spolupráce; 5 -  nouzová připravenost; a 
6 - dokumentace a šetření havárií. 

 

Koordinace procesů je zacílena na zajištění bezpečného objektu za podmínek normál-

ních, abnormálních a kritických. Koordinace je v daných souvislostech chápaná jako 
řízený proces, jehož cílem je vytvořit a provozovat technické dílo v potřebné kvalitě; 
sleduje procesy v prostoru, čase, personálu, materiálu, financích i dokumentech. Z ob-
rázku 6 je zřejmá zásadní role konceptu bezpečnosti objektu, průběžného hodnocení 
integrálního rizika a závažných dílčích rizik. V případě, že se při hodnocení zjistí, že 
riziko je nepřijatelné, je třeba provést změny, jak naznačují zpětné vazby na obrázku 
6. Protože změny vyžadují zdroje, síly a prostředky, tak na základě zajištění hospo-
dárnosti se nejprve realizuje zpětná vazba 1, a teprve, když nepřinese žádoucí stav, 
tak se realizuje zpětná vazba 2; poté zpětná vazba 3, a když ani po ní není žádoucí 
výsledek, tak zpětná vazba 4. V případě výskytu extrémních jevů s katastrofickými do-
pady se přikračuje okamžitě k realizaci zpětné vazby 4.   

V zásadě lze odlišit dva režimy činnosti systémů souvisejících s bezpečností. Prvním 
je režim, kdy systém vyčkává a teprve v případě, že vznikne potřeba zásahu, realizuje 
bezpečnostní funkci. Druhým je režim, kdy systém trvale nebo často realizuje bezpeč-
nostní funkci. Typickým reprezentantem systémů pracujících na vyžádání jsou 
ochranné a zabezpečovací systémy. Reprezentantem systémů pracujících v režimu s 
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vysokým nebo nepřetržitým vyžádáním jsou například systémy regulace fyzikálního 
parametru technologického procesu, anebo obyčejné železniční závory.  

Integrita bezpečnosti je definována jako „pravděpodobnost systému souvisejícího s 

bezpečností uspokojivě plnit požadované bezpečnostní funkce za všech stanovených 
podmínek a po stanovenou dobu“ [6]. Většinou se sleduje ve spojení s lidskými chy-
bami v různých etapách životního cyklu systému. Patří sem např. chyby specifikace, 
chyby návrhu, chyby instalace, chyby údržby, chyby modifikace. Posouzení integrity 
bezpečnosti souvisí s posouzením, jak systém bezpečně selže. Tj. posuzuje pravdě-
podobnost výskytu bezpečného selhání a nebezpečného selhání. Spolehlivost ve 
smyslu reliability není samotná schopná zajistit SIL. Specifické nástroje řízení použí-
vají techniky zacílené na kontinuální hodnocení rizik zajišťují, že systém se vyhne chy-
bám a omylům. Integrita (celistvost) bezpečnosti je tudíž základní mírou bezpečnosti 
technického díla. 

Způsob řízení bezpečnosti (SMS) technologického objektu se opírá o koncepci pre-
vence pohrom či alespoň jejich závažných dopadů [6], která zahrnuje povinnost zavést 
a udržovat systém řízení, ve kterém jsou zohledněny dále uvedené problémy: 

1. Role a odpovědnosti osob podílejících se na řízení závažných nebezpečí, která 

jsou spojená s možnými pohromami na všech organizačních úrovních kritického 
objektu a opatření na zajištění výcviku, která jsou sladěna s identifikovanými potře-
bami výcviku. 

2. Plány pro systematické identifikování závažných nebezpečí spojených s možnými 

pohromami a z nich plynoucích rizik, která jsou spojena s normálními a abnormál-
ními podmínkami, a pro hodnocení jejich pravděpodobnosti a krutosti (velikosti). 

3. Plány a postupy pro zajištění bezpečnosti všech komponent, systémů a funkcí 
v  kritickém objektu a v jeho okolí, a to včetně údržby objektů, zařízení. 

4. Plány na implementaci změn v kritickém objektu a v objektech i zařízeních, které 
jsou v okolí. 

5. Plány na identifikaci předvídatelných nouzových situací systematickou analýzou, 
včetně přípravy, testů a posuzování nouzových plánů pro odezvu na možné nou-
zové situace. 

6. Plány pro průběžné hodnocení souladu s cíli vyjasněnými v koncepci bezpečnosti 

a zabudovanými v SMS, a účinné mechanismy pro vyšetřování a provádění ko-
rekčních činností v případě selhání s cílem dosáhnout stanovené cíle.  

7. Plány na periodické systematické hodnocení koncepce bezpečnosti, účinnosti a 
vhodnosti SMS a kritéria pro posuzování úrovně bezpečnosti vrcholovým týmem 
pracovníků kritického objektu. 

Znalosti získané studiem havárií [5-7] ukazují, že velkou pozornost musíme věnovat 

chování lidí i lidským opatřením a činnostem a způsobu jejich řízení a provádění, aby-
chom předcházeli organizačním haváriím.  Kultura bezpečnosti tak souvisí s organi-
zační kulturou, která je souborem dohodnutých pravidel uplatňovaných v řízení orga-
nizačních jednotek a podílí se na vytváření norem institucionálního chování. Znamená 
správné aplikování znalostí, přemýšlení a správné reakce na reálné situace. Nejde 
totiž jenom o dodržování norem a předpisů zacílených na spolehlivost našich opatření 
a činností, protože tím můžeme přehlédnout jevy, které normy a předpisy nevidí. Jde 
o chování založené na řízení znalostí [5-7]. 
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Proto je třeba vzít v úvahu, že v současné době provozované a budované socio-kyber-

fyzické  objekty (tj. i dopravní objekty a dopravní systémy) jsou bezpečné jen v určitém 
intervalu podmínek. Jestliže se vyskytnou podmínky mimo tento interval, tak se sledo-
vané objekty dostávají do  nestabilních stavů, při kterých se objevují neočekávané po-
hromy, jako jsou enormně silné škodlivé jevy a kaskády selhání bez zjevné příčiny. 
Z důvodu zajištění jejich bezpečnosti musíme připustit, že kromě náhodných nejistot 
vypořádaných pravděpodobnostními přístupy, existují i epistemické (znalostní) nejis-
toty, tj. neurčitosti, které ovlivňují jejich chování.  

Z uvedených důvodů se na základě poznatků shrnutých v pracích [5-7] používají dis-

ciplíny inženýrství pracující s riziky specifické nástroje pro zajištění bezpečnosti kritic-
kých objektů a ochrany lidí [12]. Specifické postupy založené na řízení rizik zacílené 
na integrální bezpečnost s tím, že při změně podmínek, a to zvláště náhlé, se aplikují 
specifické nástroje, které jsou předem připravené k okamžité aplikaci. Jde především 
o připravený způsob provedení odezvy pro možné případy, které nelze odhalit pravdě-
podobnostními přístupy, a hlavně pro tuto odezvu mít vybudované náhradní zdroje 
vody či jiného chladiva a energie, specifické systémy odezvy a specifický výcvik inže-
nýrů a záchranářů. Speciálním nástrojem jsou proto plány pro řízení rizik [7].   

Dosažení požadované úrovně bezpečnosti znamená dobře řídit a správně rozhodovat. 
Dobré / správné řízení a správné rozhodování je možné jen tehdy, když máme dobrá 
data a umíme využít nástroje, které máme k dispozici a uděláme vše pro to, abychom 
zabránili provozní slepotě. Data musí být: správná, tj. znát jejich velikost a přesnost; a 
musí mít vypovídací schopnost pro řešený problém, tj. musí být validovaná. Datové 
soubory musí být reprezentativní, tj.: úplné; obsahovat správná data; mít dostatečný 
počet dat; data musí být rozprostřena homogenně v celém sledovaném intervalu a 
musí být validovaná. Při aplikaci modelů musí být správně zváženy nejistoty a neurči-
tosti v datech [7].  

Je si nutno uvědomit, že v reálném světě při zajišťování bezpečnosti složitých socio-

kyber-fyzických objektů řešíme netriviální problémy, tj.: je více chráněných aktiv, je-
jichž cíle jsou v řadě případů konfliktní;  aktiva se mění v čase a prostoru; a prostředí, 
ve kterém jsou aktiva, tj. lidský systém se dynamický vyvíjí.  

Z hlediska současného poznání jsou základními problémy praxe úkoly, kterými jsou:  

1. Popis a charakteristika systému, který má více chráněných aktiv chápaných systé-
mově, mezi kterými existují vazby různé povahy (fyzikální, kybernetické, sociální, 
organizační) a probíhají různé toky materiálové, energetické, informační apod. 

2. Odolnost, zranitelnost a adaptabilita jednotlivých systémů i celého systému sys-

témů. Kdy (při jaké kombinaci vlastností) je systém bezpečný a udržitelný, tj. má 
schopnost se dále rozvíjet? 

3. Určení integrálního rizika, protože v systému je více chráněných aktiv, která jsou 
propojená vnitřními vazbami a spřaženími a jejich cíle jsou v řadě případů konfliktní. 

4. Vztahy mezi riziky dílčími, integrovanými a integrálním rizikem systému. 

5. Vztahy mezi integrálním rizikem systému systémů a integrálními riziky dílčích sys-

témů. 

6. Kritéria pro integrální bezpečnost systému systémů (soubor bezpečných systémů 
nemusí být bezpečný, protože existují vnitřní propojení stálá a občasná, tj. propo-
jení, která nastávají jen za jistých podmínek, a jsou příčinou emergentních, tj. náhle 
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se objevujících jevů, které poškozují veřejná chráněná aktiva) a pro zajištění jejich 
interoperability.  

7. Zásady pro řízení bezpečnosti systému systémů v dynamicky proměnném světě 

(nutné pro provoz kritických objektů i kritických infrastruktur). 

8. Legislativa pro podporu řízení bezpečnosti systému systémů. 

9. Kontrolní mechanismy pro monitorování úrovně bezpečnosti kritických systému 
systémů.  

 

 

  



31 
 

3. METODY VÝZKUMU RIZIK SPOJENÝCH S POZEMNÍMI  
   KOMUNIKACEMI 

 

Pro získání výsledků předložené monografie jsou použity jak logické metody, tj. ana-
lýza, syntéza, dedukce, hodnocení a posouzení, tak specifické heuristické metody, 
které jsou popsané v práci [12]. Na tomto místě uvedeme jen metody, o které se opírají 
dále uvedené výsledky. Jde o metody: kontrolní seznam; graf rybí kost; metoda What, 
If; případová studie; systém pro podporu rozhodování; a skórování veličin podle roz-
hodovací matice. 

 

3.1. Kontrolní seznam 

 

Kontrolní seznam je nástroj inženýrských disciplín, který umožňuje multikriteriální hod-

nocení povahy sledovaného problému 9,12. Kontrolní seznamy zacílené na rizika či 

bezpečnost technického díla jsou základním nástrojem řídících pracovníků, protože 
přehledným způsobem odhalují rizika v oblastech, které jsou dobře poznané a pro 
které jsou během vývoje poznání a zkušenostmi stanovené mantinely jednotlivých čin-
ností, dějů, chování apod. Je zřejmé, že pro zajištění bezpečnosti a rozvoje je třeba 
odstranit bezprostřední, zřejmá a poznatelná rizika, pro jejichž identifikaci dobře po-
slouží kontrolní seznamy a pak věnovat úsilí rizikům, která jsou skrytá v řetězcích mož-
ných událostí, v čase zpožděná či bez použití specifických prediktivních metod a spe-
cifických a kvalifikovaných datových souborů  téměř nezjistitelná.  

 

3.2. Diagram rybí kost 

 

Diagram rybí kost (Ishikawa diagram, diagram rybí páteře) je nástroj používaný při 

kauzální analýze sledovaného problému 9,12. Analýza příčin a následků napomáhá 
důkladnému pochopení podstaty problému, protože nutí, abychom se zabývali všemi 
možnými příčinami. Postup při její aplikaci je:  

- identifikace problému (to znamená odpovědi na otázky: kde se problém vyskytuje?; 

Jaká je jeho podstata?; Kdy se vyskytl?; Jak často se vyskytl?;  Koho se problém 
týká?; apod.), 

- výčet podstatných faktorů problému (faktory jsou jako kosti), 
- identifikace možných příčin (malé čárky na „rybích“ kostech“), 
- analýza diagramu. 

Pro vytvoření diagramu je nejprve nutné shromáždit a uspořádat data o příčinách, které 

působí problém, a o jejich dopadech. To znamená, že procesy spojené s řešeným pro-
blémem musí být detailně popsány daty a přitom musí být vyjasněny náhodné i zna-

lostní nejistoty 9. Získání dat je prvním krokem a je náročné na čas a znalosti, protože 
je nutno použít hodně zdrojů, aby  použité datové soubory byly reprezentativní, tj.: 
úplné; obsahovaly správná data; měly dostatečný počet dat; data byla  rozprostřena 

homogenně v celém sledovaném intervalu a byla validovaná 9,17.  

Sledovaný nástroj podporuje v dané problematice analýzy příčin a důsledků určitého 

procesu, jevu či stavu a usnadňuje hledání východisek řešení vyvolaných problémů. 
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Cílem metody je identifikovat všechny možné příčiny či zdroje problému (případně ob-
lastí, které mají na problém vliv) a graficky je strukturovat. 

Organizátor řešení problémů nakreslí "rybí kostru". Ve skupinové diskusi jsou defino-

vané důsledky situované na příslušná místa "kostry" podle příbuznosti a poté jsou na 
základě diskuse (brainstormingu) hledány kauzální řetězce příčin a důsledků. Metodu 
lze použít např. při tvorbě rezortních koncepcí při identifikaci výchozího stavu a při 
definování východisek. Metodou lze získat rychle i údaje, které běžným sběrem nebo 
měřením dat jsou zjistitelné se značným úsilím. Úskalím metody jsou však znalosti a 
zkušenosti (tj. kvalifikace) diskutujících.  

 

3.3. Metoda What, If 

 

Metoda What, If je nejobecnější metoda pro zjištění dopadů pohromy, dle kterých lze 
určit nebezpečí spojené s pohromou. Používáme ji ve formě vyplňování speciální ta-
bulky; vzor je v tabulce 4 [9,12]. Vyplňuje se na základě dat z dokumentů a od expertů 
získaných brainstormingem nebo panelovou diskusí. 

 

Tabulka 4. Standardní model pro aplikaci metody What, If. 

 

Aktivum Možné dopady pohromy na akti-
vum 

Životy a zdraví lidí  

Bezpečí lidí  

Majetek  

Veřejné blaho  

Životní prostředí  

Infrastruktury a technologie  

 Dodávky energií  

Dodávky vody  

Kanalizace   

Přepravní síť  

Komunikační a informační sítě  

Bankovní a finanční sektor  

Nouzové služby  

Základní služby v území (prů-
mysl, zemědělství, zásobování, 
zdravotnictví, likvidace odpadů, 
sociální služby, pohřební služby) 

 

Státní správa a samospráva  

Prioritní zařízení, komponenty, vazby a 
toky v technickém díle 

…………………… 
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3.4. Případová studie 

 

Případová studie, která se vztahuje ke specifickému rozhodnutí, je spojena s určitými 
pracovními modely nebo simulacemi procesů, které probíhají v čase a území či v ně-
jaké entitě. Případová studie popisuje a zdůvodňuje reálnou zkušenost získanou ze 
života v předmětné oblasti, čímž rozšiřuje znalosti o problému a jeho aspektech. Kva-
lita případové studie, tj. kvalita výsledků uvedených v případové studii se odvíjí od zna-
lostí a životních zkušeností zpracovatele případové studie. 

Případové studie vychází jak z kvalitativních, tak z kvantitativních dat. Jejich výsled-
kem je kvalifikované místně a časově specifické řešení určitého problému / případu, a 
proto jsou vhodným nástrojem pro podporu rozhodování a řízení v daném místě. Pou-
žívají se v případě, že znalosti o problému v systémovém pojetí jsou nestrukturované, 
tj. v souvislosti s problémem, ve kterém u řady prvků, vazeb i toků posuzovaného sys-
tému jsou nejen nejistoty, které lze posoudit aparátem matematické statistiky, ale i 
neurčitosti, jejichž ocenění vyžaduje vysoce kvalifikované datové soubory a náročné 
teoretické postupy. Jinými slovy data o problému a souvislostech v řešeném systému 
nesplňují požadavky na stanovení obecně platného řešení. Proto se v těchto přípa-

dech používají buď expertní metody, anebo případové studie 18.  

Metodika případové studie je dle poznatků shromážděných v [12] nástroj, který slouží 

k získání souboru znalostí o daném problému. Spojuje teorii s praxí a přitom vyžaduje 
praktické dovednosti: identifikace a rozpoznání problému; porozumění datům a infor-
macím a provedení jejich správné interpretace; odlišení faktů od předpokladů; analy-
tické a kritické myšlení; chápání nejistot a neurčitostí (data nejsou nikdy úplná); zlep-
šování úsudku; schopnost komunikace o problémech s odborníky majícími jiný názor. 
Jde o techniku řešení problémů za různých podmínek (proto je důležitá vícekriteriální 
analýza systému a jeho okolí).  Umožňuje řešit nestrukturované problémy, kterými jsou 
téměř všechna selhání a všechny havárie složitých systémů. Nepředpokládá náhodné 
rozložení variant řešení. 

De facto jde o historický scénář procesu, tj. model průběhu určitého procesu, který 

probíhá v konkrétních podmínkách, tj. v určitém místě a v určitém čase. Z metodického 
pohledu jde o procesní model, který se sestavuje na základě reálných dat. Používá se 
v projektovém a procesním řízení, a to v případě, že znalosti o problému v systémo-
vém pojetí jsou nestrukturované, tj. v souvislosti s problémem, ve kterém u řady prvků, 
vazeb i toků posuzovaného systému jsou nejen nejistoty, které lze posoudit aparátem 
matematické statistiky, ale i neurčitosti, jejichž ocenění vyžaduje vysoce kvalifikované 
datové soubory a náročné teoretické postupy. Jinými slovy data o problému a souvis-
lostech v řešeném systému nesplňují požadavky na stanovení obecně platného ře-
šení. Lze je nahradit expertním posudkem. 

Zpracování případové studie vyžaduje mnoha oborové i mezioborové teoretické i prak-

tické znalosti, minimálně z oblasti řízení a z oblasti řízení bezpečnosti systémů, a také 
značné zkušenosti z praxe. Navíc učí zdůvodňovat rozhodnutí při řešení problému. 

V monografii jsou dále použity její dvě formy, a to hodnotící a prognostická. V hodnotící 
studii jde o ocenění možných rizik a jejich dopadů na bezpečnost technického díla 
v určitém konkrétním území. Při jejím sestavování jsou použity otázky: 

1. Co je problémem v systému „technické dílo a jeho okolí“? 
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2. Jaké jsou aspekty a dopady problému na stav a vývoj systému „navrhované tech-

nické dílo a jeho okolí“? 

3. Co je kořenovou příčinou narušení bezpečnosti systému „technické dílo a jeho 

okolí“? 

4. Jak by se mohlo narušení bezpečnosti systému „technické dílo a jeho okolí“ zabrá-

nit? 

5. Co udělat, aby se narušení bezpečnosti systému „technické dílo a jeho okolí“ ne-

objevilo během životnosti technického díla? 

U dále uvedených rozsáhlých případových studií je použit obsah: 

1. Předmět případové studie – úvodní slovo; popis rizik, která mohou vést  k havárii 
nebo selhání technického díla a k dopadům na okolí + cíl šetření. 

2. Situační analýza - popis kontextu problému realizace rizik – vnitřního i vnějšího 
prostředí + co, jak, kdy, proč se stalo + důsledky + obrázky a fotografie. 

3. Soubor odborných poznatků o činnosti technického díla, které je sledováno (prů-
běh, cíle a omezení, tj. limity a podmínky kladené na jeho správný průběh).  

4. Data o dopadech možných rizik na technické dílo a jeho okolí. Ve složitější přípa-
dové studii se souhrn údajů a jejich analýza prezentují odděleně, a také se uvádí  
metody, kterými se zpracovávají původní údaje. 

5. Posouzení přesnosti dat. 

6. Možné scénáře realizace možných rizik všeho druhu – vzorový průběh; kritický prů-
běh; extrémní průběh. Při sestavování procesních modelů je třeba zvažovat široké 
souvislosti. 

7. Posouzení schopnosti zvládnout očekávaná rizika během životnosti technického 

díla,  a to jak u provozovatele technického díla, tak u veřejné správy. 

8. Posouzení schopnosti zvládnout nadprojektová rizika během životnosti technic-

kého díla,  a to jak u provozovatele technického díla, tak u veřejné správy. 

Pro zpracování procesního modelu v čase a místě, lze použít standardizovanou ta-

bulku What, If  pro místa systematicky rozmístěná v prostoru a časy: 0h (čas vzniku),  
0.2h, 0,4,….., 3h, 6h, 12h, 24h, 3 dny, 14 dní [12]. Model tvorby případové studie je 
uveden na obrázku 7. 

Forma prediktivní případové studie bude použita při sestavování podkladů pro rozhod-

nutí, zda v daných podmínkách lze zajistit koexistenci technického díla a jeho okolí po 
celou dobu jeho životnosti. Pro její vytváření se v současné době používají procesní 
modely. Přitom se použijí otázky: 

1. Co by se mohlo stát? 

2. Kde by se mohlo stát? 

3. Proč by se mohlo stát (kdo by to mohl způsobit, jak by to mohl způsobit a jaké by 

mohly být souvislosti případu)? 

4. Za jakých podmínek by se to mohlo stát? 

5. Jak často by se to mohlo stát? 

6. Jaké zranitelnosti v technickém díle a jaké v území by mohly být příčinou selhání 

nebo havárie technického díla a poškození území? 
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7. Kdo by mohl být klíčovým a kdo podpůrným aktérem? 

8. Co by mohlo být podstatné a důležité při reakci na selhání nebo havárii technického 
díla? 

9. Jaké nástroje by byly potřeba k řízení a zvládnutí realizace rizika s nepřijatelnými 
dopady? 

10. Může být některý z faktorů (sociální, technický, administrativní, politický, právní a 
ekonomický) změněn tak, aby se zvýšila odolnost (resilience) systému technického 
díla a jeho okolí? 

11. Co je potřeba zajistit pro zvládnutí očekávaných nepřijatelných dopadů? 

12. Jaké rezervy jsou potřebné pro zvládnutí extrémních dopadů rizik? 

 

Obr. 7. Model tvorby případové studie. 

 

3.5. Systém pro podporu rozhodování o rizicích  

 

Systém pro podporu rozhodování (Decission Support System, DSS) [12], je speciální 

technika, kterou se získávají podklady pro rozhodování složitých problémů. Dovoluje 
rozhodovat případy, ve kterých se vyskytují konfliktní kritéria. Obecně se skládá z dále 
uvedených komponent: modul řízení dat, modul řízení modelů (knihovna modelů), mo-
dul řízení dialogu s uživatelem a znalostní jádro (Knowledge Engine). Existují různě 
zaměřené DSS, respektive mají různá konceptuální východiska:  

- DSS založený na modelech (využívá se statistická simulace),  

- komunikační DSS (pro spolupráci na řadě rozhodnutí),  
- dokumentový DSS (využívá různé typy dokumentů na podporu rozhodnutí), 
- DSS znalostní (definovaná pravidla). 

Systém pro podporu rozhodování (DSS) napomáhá řešení problému tím, že podporuje 

analytický styl rozhodování vůči heuristickému rozhodování. To znamená, že:  
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- organizuje informace pro rozhodovací situace,  

- interaguje s rozhodovacím subjektem v různých etapách rozhodování,  
- rozšiřuje informační horizont rozhodovacího subjektu, 
- napomáhá vícekriteriálnímu způsobu hodnocení, protože má vícekriteriální metody 

zabudovány, aniž by uživatel musel znát jejich matematickou strukturu. 

Systémy pro podporu rozhodování používají pro daný případ určitý obecný model, 
který odráží příslušnou reálnou situaci. Při dosazení konkrétních proměnných parame-
trů poskytují výsledky k danému problému. Snahou je, aby výsledek odpovídal opti-
málnímu řešení. Při jejich tvorbě a aplikaci se používají: 

- poznatky a data od expertů, kteří znají technické parametry, limity a podmínky tech-
nického díla a místní zranitelnosti, 

- princip teorie maximálního užitku [19], tj. „čím větší, tím lepší“, anebo „čím větší, 
tím horší“.   

DSS dělíme na speciální, které jsou šité na míru, tj. poskytují podporu pro řešení spe-
cifických problémů; a na obecné, tj. založené na adaptivních a pružných  modelech 
rozhodovacího procesu. Použití specifického DSS je pochopitelně možné jen tehdy, 
když se ověřením zjistí, že jsou splněny podmínky transferu technologií [20]. Jinak se 
metoda musí přizpůsobit místním podmínkám. Je třeba si uvědomit, že přizpůsobení 
metody na konkrétní podmínky nemohou udělat IT specialisté, ale techničtí experti, 
kteří znají technické parametry, limity a podmínky technického díla a místní zranitel-
nosti. 

Nejlepší řešení dávají aplikace sofistikovaných DSS založené na multikriteriálním hod-
nocení [21]. V našem případě sestavíme DSS ve formě kontrolního seznamu [12] do-
plněného pravidlem hodnocení otázek ve smyslu [19] a hodnotovou stupnicí. 

Cílem aplikace DSS je: 

- identifikace, zvládnutí, odstranění nebo minimalizace nepředvídatelných událostí, 
které mají nežádoucí dopady na kritické prvky, kritické komponenty, kritické pro-
cesy, kritické funkce, kritickou infrastrukturu a kritické technologie v technickém 
díle, 

- proces porovnávání odhadovaných rizik proti přínosu a/nebo ceně možných proti-
opatření a stanovení implementační strategie v rámci integrální (systémové, cel-
kové) bezpečnosti, 

- určení, kterým pohromám (škodlivým událostem) je technické dílo vystaveno, jaká 
jsou rizika od jednotlivých škodlivých událostí, jaké škody mohou vzniknout, která 
opatření výskyt škodlivých události odstraní nebo minimalizují, 

- procedura spočívá v postupu:  

• vymezí se aktiva a stanoví se požadavky na jejich bezpečnost, 

• určí se zranitelná místa, možné dopady a rizika, 

• odhadne se: výše potenciálně způsobených škod; a cena vhodných bezpeč-
nostních opatření, 

• provede se volba adekvátních bezpečnostních opatření. 

Pro kritické položky se určí mezní hodnoty (limity), jejichž dodržení zajistí přijatelné 
bezpečí. To znamená, že úkolem jejich řízení je zajistit dodržování limitů, a proto zá-
kladem je důkladný monitoring a kvalifikovaný DSS. 
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3.6. Skórování veličin pomocí rozhodovací matice 

 

Metoda skórování veličin dle [12] umožňuje roztřídit problém popsaný dvěma vzá-
jemně nesouměřitelnými veličinami do několika kategorií podle stanovených prefe-
rencí. Metoda sama o sobě nestanovuje ani nedoporučuje kritéria třídění. V praxi se 
používá velmi často při třídění rizik do kategorií přijatelné, podmíněně přijatelné a ne-
přijatelné nebezpečí [12] či při rozdělení objektů do kategorií podle jejich kritičnosti; 
příklad je na obrázku 8. Metoda se také používá při posuzování přínosů a rizik sledo-
vané entity.  

 

Obr. 8. Matice kritičnosti entity, tj. zranitelnost (Z) vs. Důležitost (D) entity ve sledovaném kontextu. 

 

3.7. Scénář 

 

Scénář je systémový  model a jeho úkolem v inženýrských disciplínách spojených s ri-

ziky [12] je popsat budoucí vývoj v jeho různých podobách závislých na situaci. Je 
proto orientován na proces v jeho variantní podobě, který imituje mechanismy a prů-
běhy jevů, probíhající v systému. Jde především o určení kritických bodů vývoje, o 
kterých je nutné učinit zásadní rozhodnutí, ovlivňující další chování.  

Sestavení scénáře sestává z: shromáždění prognostických informací o daném sys-
tému a jeho okolí; identifikace cílů studovaného systému; identifikace vnitřních faktorů, 
popř. bariér rozvoje systému; identifikace vnějších faktorů, popř. bariér rozvoje sys-
tému; identifikace variantních strategií řízení systému (je nutné vzít v úvahu stávající 
mechanismus řízení a jeho různé varianty, které se mohou realizovat v budoucím ob-
dobí; současně je nutné formulovat strategii rozvoje systému – jakým směrem je žá-
doucí, aby se systém rozvíjel); vlastního sestavení scénáře; a interpretace scénáře.  

Při všech výše uvedených krocích je třeba zvažovat: posouzení současného stavu a 

současných rozhodnutí z hlediska budoucího vývoje; kvalitativní faktory a strategie 
různých účastníků; fakt, že budoucnost je mnohorozměrná a neurčitá; fakt, že každý 
systém je třeba zkoumat globálně i systémově; fakt, že informace i strategie nejsou 
neutrální, ale tendenční; více přístupů, které se doplňují; a fakt, že existují předpoja-
tosti strategií i lidí, kterým je třeba zamezit.  
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4. PŘÍČINY RIZIK SPOJENÉ S POZEMNÍMI KOMUNIKACEMI 

 

Riziko pro potřeby strategického řízení je v technické praxi definováno jako pravděpo-
dobná velikost ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech způsobených škodlivým je-
vem, která je rozpočtená na jednotku území a jednotku času [9].   

Každé řízení rizik v inženýrské praxi směřuje ke stanovení postupu pro jeho ovládání. 

Představuje kulturu, procesy a struktury zaměřené na efektivní řízení potenciálních 
příležitostí a možných nežádoucích důsledků. V důsledku dynamického vývoje světa 
jde o interaktivní proces, který se skládá z kroků, které při zachování plánované po-
stupnosti umožňují trvalé zkvalitňování rozhodnutí, a tím i následné zlepšování vý-
sledků uskutečňovaných procesů. Na základě současného poznání řízení rizik musí 
být integrální činností každé řídící praxe, bez ohledu na úroveň řízení [9].  

Rizika spojená s pozemními komunikacemi se často chápou jen jako příčiny doprav-
ních nehod. Z širšího pohledu, prosazovaného v této publikaci jde o problém mnoha-
rozměrný, protože jde o součást kritické infrastruktury, tj. entitu, jejíž podstata je socio-
kyber-fyzický systém [6,7]. Po úvodu do problematiky rizik se dále v této kapitole bu-
deme věnovat železniční dopravě, protože z hlediska kritičnosti je pro Českou repub-
liku nejvíce potřebná a zároveň nejvíce zranitelná (tabulka 2), a přepravě nebezpeč-
ných látek, která má vlastní nebezpečí spojená s přepravovaným artiklem. 

 

4.1. Úvod do problematiky rizik 

 

Rizika a bezpečnost jsou fenomény dnešní doby. Ve strategickém řízení sektorů, sys-
témů i technických děl je riziko chápáno jako míra očekávaných ztrát, škod a újmy na 

sledovaných chráněných aktivech 9. Ve strategickém plánování a v technice zna-
mená pravděpodobnou velikost škod, ztrát a újmy na chráněných aktivech, kterou způ-
sobí pohroma o normativně určené velikosti (nazývanou ohrožení), která je normovaná 
na jednotku plochy a jednotku času, tj. jde o míru nepřijatelných dopadů způsobených 
pohromou o velikosti rovné hodnotě ohrožení.  

V praxi rozlišujeme dle počtu zvažovaných chráněných aktiv tři druhy rizik [9]: dílčí, 

integrované a integrální. Dílčí riziko je riziko spojené s jedním aktivem a v současné 
době se používá nejčastěji. Dílčí rizika jsou rozmanitá, např. zdravotní rizika, techno-
logická rizika, riziko požáru atd. Pro výpočet dílčích rizik již existuje řada právních před-
pisů, norem a standardů a s nimi souvisejících podpůrných software, založených na 
lineárních a stromových modelech [9,12]. Integrální riziko se  určuje jako agregace 
dílčích rizik. Pro technická díla chápaná jako socio-kyber-fyzické systémy je třeba po-
užívat integrální riziko, které je založeno na systémovém pojetí technického díla a za-
hrnuje propojení mezi aktivy a komponentami technického díla [5,6,9]. Je dané vzta-
hem 
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ve kterém H je ohrožení spojené s danou pohromou v místě objektu; Ai    jsou hodnoty 

sledovaných aktiv pro i = 1,2,…, n; Zi  jsou zranitelnosti aktiv pro i = 1,2,…, n; F je 
ztrátová funkce; Pi jsou pravděpodobnosti výskytu poškození aktiv pro i = 1,2,…, n – 
jde o podmíněné pravděpodobnosti; O zranitelnost ochranných opatření; S velikost 
sledovaného objektu; t je čas měřený od vzniku škodlivého jevu; T je čas, po který 

vznikají ztráty; a   je perioda opakování pohromy. 

Integrální čili systémové riziko respektuje i vztahy a toky mezi aktivy a je určováno 
s větší či menší přesností, jak je dále ukázáno. Je zřejmé, že pro dlouhodobé zajištění 
bezpečného technického díla je třeba zvažovat integrální riziko. Jelikož ve výše uve-
deném vzorci je neznámá ztrátová funkce, tak se v praxi používají postupy: 

- založené na síťových modelech a na metodách operační analýzy 9, 

- založené na scénářích nebo systémech pro podporu rozhodování 9,12. 

Obrázek 9 ukazuje aplikaci metody určení scénáře. Určení celkových ztrát a škod na 

chráněných aktivech se počítá dle postupu, který je zobrazen na obrázku 11; celkové 
ztráty, škody a újmy při velikosti projektové pohromy C =  Z1+Z2+…+Z6+ZP a položky 
označené písmenem Z jsou ztráty, škody a újmy na chráněných aktivech Ai..  

 

Obr. 9. Vývojový diagram pro stanovení rizik pro potřeby strategického řízení bezpečnosti; A  - aktiva; 
Z - ztráty, škody a újmy na aktivech; označení: 1 - životy a zdraví lidí, 2 -  bezpečí lidí, 3 - majetek, 4 - 
veřejné blaho, 5 - životní prostředí, 6 - infrastruktury a technologie, P - privátní. 

 

Předmětný postup je v souladu s postupy, které kodifikuje česká legislativa při oceňo-

vání škod a s postupy, které používá územní plánování kritických objektů [1,34]. Re-
spektuje lidské hodnoty znázorněné Maslowovou pyramidou [35], kterými jsou potřeby 
lidí: fyziologické; bezpečí a jistota; sociální; společenské uznání;  a seberealizace. Vy-
chází z poznání, že míru kritičnosti pro lidi totiž zvyšují s časem narůstající ztráty, 
škody a újmy, které způsobují: 

- snížení kvality života (ztráta jistot lidí, která se může promítnout až do násilných 
akcí; ztráty společenských kontaktů a ztráty možností uplatnění, které vedou k so-
ciální deprivaci a následně i k neschopnosti společnosti realizovat odezvu na po-
hromy další), 

SCÉNÁŘ POHROMY – velikost S

A2 A3 A4 A5A1 A6 AP

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 ZP

Celkové ztráty, škody a újmy v čase t = 0

Celkové ztráty, škody a újmy v čase t1

Celkové ztráty, škody a újmy v čase t2

Celkové ztráty, škody a újmy v čase t3
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- ztráta obslužnosti území,  
- ztráta konkurenceschopnosti privátních subjektů a z toho plynoucí nezaměstna-

nost,  
- ztráta schopnosti rozvoje kvůli rostoucím výdajům na sociální dávky, zdravotnictví 

apod.).  
V technických disciplínách se k analýze rizik systémů používá v České republice např. 
metoda RIPRAN [36]. 

Při strategickém rozhodování je důležité zvažovat i sekundární dopady a mít připra-
veny akceschopné kvalifikované plány odezvy a plány obnovy [9,12], a to jak pro 
území, tak pro složité technologické objekty a infrastruktury (kam patří i pozemní ko-
munikace, na jejichž bezpečnosti záleží), u kterých je potřebné mít i plány kontinuity 
[5,6]. Vysoce nebezpečným sekundárním jevům je třeba buď zabránit, anebo mít při-
pravena opatření na jejich rychlé zvládnutí.  

Je také třeba poznamenat, že určení jednotlivých typů rizik se také liší náročností na 
data a metody jejich zpracování [9,12]; nejméně náročné je určení dílčích rizik, a proto 
se dílčí rizika nejvíce používají, i když jejich vypovídací schopnost s ohledem na cel-
kovou bezpečnost má velká omezení. Na základě požadavků praxe je třeba u každé 
úlohy použít optimální metodu podle cíle řízení rizika.  

Obrázek 10 [37] ukazuje přiřazení optimálních nástrojů inženýrských disciplín pracují-

cích s rizikem k dosažení hlavních cílů řízení technických děl. Z obrázku vyplývá, že 
pro: 

- nepříliš složitou entitu, je osvědčeným nástrojem, kontrolní seznam specifický pro 
danou lokalitu se správně kalibrovanou stupnicí pro hodnocení rizik, 

- nepříliš vzájemně propojené entity, je osvědčeným nástrojem, soubor kontrolních 
seznamů, které jsou specifické pro danou lokalitu a mají správně kalibrované škály 
rizik, a výsledky těchto kontrolních seznamů jsou agregovány specifikovaným způ-
sobem pro konkrétní lokalitu, 

- složité objekty, je osvědčeným nástrojem DSS, který zohledňuje jak konektivitu, tak 
změny v čase a externí zdroje rizik. 

 

Obr. 10. Skórování důležitých aspektů pro práci s riziky technických děl. 
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Studie nehod a selhání složitých technických děl [22,38,39] ukázala, že původci nehod 

a selhání technických děl s výjimkou velkých přírodních pohrom jsou: 

- velké chyby v předcházení rizikům v technických dílech, pokud jde o zadávací pod-

mínky, projektování a provoz, 
- kumulace malých nepříznivých jevů, jejichž realizace v krátkém časovém intervalu 

vede k rozsáhlému jevu s velkými škodami a ztrátami. 

Druhý případ je častější. Vyskytuje se, když integrální riziko překročí míru kritičnosti. V 

mnoha případech v technických dílech s velkou složitostí je překročení kritičnosti způ-
sobeno kombinací většího počtu malých zdrojů rizika, které se vyskytnou v technickém 
díle v krátkém časovém období. Pro řízení chování technického díla v těchto případech 
je třeba používat integrální riziko [6,7]. 

 

4.2. Rizika spojená s železnicí 

 

Pro výzkum dopravních nehod byla sestavena specifická database dopravních nehod 

na železnicích [22]  pomocí: 

- údajů Drážního úřadu z let 2006 – 2018  [23]. Soubor údajů obsahuje  504 podrob-

ných zpráv o dopravních nehodách v České republice a o ztrátách, škodách a 
újmách, které při nich vznikly, 

- údajů o nehodách na železnicích ve světě od r. 1815 [24-28]. Předmětné údaje byly 
zváženy z důvodu bezpečnosti železniční dopravy v ČR, protože odborníkům je 
známo, že velké pohromy se vyskytují nepravidelně a zřídka.  

Data v databázi jsou zpracována, jak běžnými statistickými metodami, tak speciálními 

postupy inženýrských disciplín pracujících s riziky jsou CBA, rozdělení do kategorií 
podle příčiny nehod a určení logických propojení mezi zdroji nehod, zobrazení pomocí 
diagramu rybí kost  [12]. 

Analýza údajů v databázi [22] ukazuje, že příčinou každé dopravní nehody je zpravidla 

kombinace několika faktorů. Na základě: 

- posouzení potenciálu působení jednotlivých pohrom náležících do souboru po-

hrom, který označujeme All-Hazard-Approach [16,30], na provoz na železnici a 
analýzy havárií na železnici ve světě [22], 

- vyhodnocení údajů ve výše citované databázi dopravních nehod na železnici 
v České republice  

jsou hlavní příčiny vzniku dopravních nehod a skoro-nehod v provozu drah následující: 

1. Technické – spojené s dopravním prostředkem – lokomotiva, vagony: 

- chyba v návrhu nebo při konstrukci drážního vozidla (chybná konstrukce z po-
hledu stability lokomotivy či vagonů, nevhodné umístění palivové nádrže nebo 
silového vodiče na svorkovnici v lokomotivě - zřejmé možnosti elektrického 
zkratu  apod.), 

- špatná údržba lokomotivy či vagonů, 
- špatně provedená technická prohlídka drážních vozidel, 
- špatně provedená oprava drážních vozidel (např. lanoví ruční brzdy, 
- nesprávně naložené vagóny, 
- špatně zavřené dveře vagonů, 
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- náhlá technická závada lokomotivy či některého z vagonů (poškození ložiska 
v kole, vysazení pohonu, směrového ovladače nebo jiného důležitého zařízení, 
výpadek klimatizace apod.), 

- nedostatek paliva nebo výpadek dodávky elektrického proudu, 
- selhání technického vybavení řídicího systému lokomotivy (výpadek přístroje 

měřícího rychlost, výpadek radiového spojení s dispečinkem apod.), 
- nefunkční zálohovaný systém v případě potřeby. 

2. Technické – spojené s dráhou a nádražím: 

- umístění dráhy v území (velké stoupání, nedostatečná únosnost kolejového 

lože, ostré zatáčky, mnoho nechráněných přejezdů, vysoký a bujný porost sni-
žující viditelnost apod.), 

- konstrukční chyba při stavbě nádraží (příliš krátký provozní prostor, umístění 
kolejí ve směru, ve kterém je vysoká budova, která snižuje rozhled strojvedou-
cího a posunovačů při změně směru drážního vozidla, často protivítr apod.), 

- stav kolejí (konstrukční chyba, nepořádek na nádraží, špatná údržba – nerov-
nosti, led, sníh, vybočení koleje, nalomená výhybka, nepřipevněné kolejnice na 
pražce apod.), 

- neprovádění pravidelných prohlídek trati, 
- špatně provedená pravidelná technická prohlídka trati (nezjištění nalomené vý-

hybky), 
- neprovedení včasné opravy zjištěných závažných závad na trati či signalizač-

ním zařízení,  
- chybí signalizační zařízení nebo má nedostatečný výkon, 
- náhlá technická závada přístrojů v dispečinku (špatná údržba, selhání technic-

kého vybavení řídicího systému na dispečerském stanovišti apod.), 
- rozmístění techniky pro obsluhu drážních vozidel (tankování paliva, vykládka a 

nakládka zboží, nástup a výstup lidí apod.) na nádraží, 
- fyzické zničení nádraží nebo kolejí (válka, loupežné přepadení, teroristický útok, 

…). 
- umístění vlaku na nesprávnou kolej, 
- překážky na kolejích, 
- nedostatečné radiové vybavení nádraží, 
- nedostatek znalostí a zkušeností obsluhy nádraží (pracovníka navigujícího po-

hyb drážních vozidel po kolejích v prostoru nádraží), 
- nefunkční varovný systém na nádraží  udávající minimální bezpečnou vzdále-

nost jednoho vlaku od druhého, když jsou na jedné koleji. 

3. Řízení drážního provozu – organizační příčiny: 

- špatné postavení vlakové cesty,   
- nespuštění závor či zvukového signálu před příjezdem vlaku ke křížení trati se 

silnicí či cestou,   
- ponechání překážek na trati, 
- nedostatečné označení tratí, 
- nedostatečné označení křížení tratí se silnicí či polní cestou, 
- navedení vlaku na nesprávnou kolej při vjezdu do nádraží, jízdě i výjezdu z ná-

draží (kolize vlaků, vykolejení apod.),  
- výpravčí vyhodnotil špatně zprávu od policie a zastavil dopravu na jiné trati, než 

na té, na které byla překážka, 
- nepředání zprávy o požáru na určité trati strojvedoucím příslušných vlaků,  
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- špatné zvážení meteorologických podmínek (chybné informace pro strojvedou-
cího), 

- odeslání chybných instrukcí vlakům kvůli selhání řídicího systému na dispečer-
ském stanovišti (např. v důsledku výpadku elektrického proudu, výpadku PC 
apod.),  

- odeslání chybných instrukcí vlakům kvůli chybě nebo neznalosti dispečera, 
- zmatek na dispečerském stanovišti (špatné informace strojvedoucím, zpožděné 

informace apod.), 
- nedostatek pozemního personálu na nádraží (srážka vlaků apod.), 
- špatná údržba či osvětlení nástupišť, 
- špatná komunikace mezi výpravčími při stavění cest vlaků, 
- nezabezpečení jízdy posunovaného dílu, 
- posunovači nebyli vybaveni červeným světlem,  
- posunovači nedostatečně vyškolení, 
- nezajištění střežení křižovatky dráhy a silnice při posunování vlaku, 
- chyba personálu na nádraží  (při navádění vlaků, úklidu nádraží a kolejnic, 

údržbě nádraží a kolejnic apod.), 
- špatná komunikace mezi dispečerským stanovištěm a firmami provádějícími 

opravu trati, 
- špatně rozdělené odpovědností na dispečerském stanovišti, 
- nedostatečná komunikace se strojvedoucími v obslužném prostoru, 
- nedostatek znalostí a zkušeností obsluhy na dispečerském stanovišti, 
- neexistence instrukcí pro podporu strojvedoucích, kteří se dostanou do nena-

dálých nouzových až kritických situací. 

4. Řízení drážního provozu – kybernetické příčiny: 

- zkreslení údajů z monitorovací sítě (chybné instrukce strojvedoucím a od stroj-
vedoucích, zmatek na dispečerském pracovišti apod.), 

- chybný software (nezvažuje všechny možné varianty možných provozních situ-
ací, z čehož plynou chybné instrukce pro strojvedoucí i personál),  

- nedostatečný hardware (špatné vyhodnocení dat, odeslání chybných instrukcí 
strojvedoucím v provozu z důvodu selhání PC, zpoždění zpráv apod.), 

- hackerský útok na řídící centrum vybavení dispečerského stanoviště.    

5. Ovládání drážních vozidel: 

- chyba strojvedoucího při ovládání vlaku – např. nezareagování na zákaz jízdy 
za návěstidlo s návěstí zakazující jízdu, nedodržení rozhledových poměrů při 
špatné viditelnosti. (kvůli zdravotnímu stavu, únavě, chybné informaci z řízení 
drážního provozu, selhání kritického zařízení  lokomotivy či jiného vozidla v dů-
sledku špatné údržby, chybnému vyhodnocení situace – snížená rychlost a ne-
dodržení časového rozvrhu a z toho plynoucí stress, náraz do překážky, vypnutí 
funkčního zařízení místo vadného,  - výjezd a vjezd do nádraží, vykolejení, ne-
použití zarážky při zastavení vlaku při posunování apod.),  

- chyba strojvedoucího při hodnocení meteorologických podmínek (námraza, 
sněhové závěje, překážky na trati apod.), 

- chyba strojvedoucího při výskytu neočekávaných podmínek (kvůli nedostatečné 
přípravě na zvládnutí nouzových podmínek – vichřice, snížená viditelnost 
apod.), 

- chyba strojvedoucího (nepoužití nouzového volání apod.), 
- chyba strojvedoucího při přípravě lokomotivy k jízdě (špatné prostudování in-

strukcí před jízdou – např. ohledně nákladu, špatně nastavený měřič rychlosti, 
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mylně nastavené výchozí údaje pro jízdu, např. při přepravě drahého zboží 
apod.), 

- chyba strojvedoucího při ovládání radiostanice,  
- chybná spolupráce strojvedoucího, vlakvedoucích a dalších členů posádky, 
- chyba strojvedoucího při ohlašování (použití chybného volacího znaku vlaku - 

malý   rozestup mezi vlaky), 
- požár nebo dým v lokomotivě, vagonech pro cestující, v nákladových prosto-

rech nebo požár motoru,  
- špatný úmysl strojvedoucího (změna rychlosti, nereagování na pokyny z dispe-

čerského pracoviště nebo od okolních vlaků apod.), 
- neznalost strojvedoucího (neumí postupy pro ovládání vlaku při nenadálých 

nouzových až kritických situací – překážka na trati aj.). 

6. Útok na vlak: 

- raketa / střela z jiného vlaku či z objektu ležícího mimo trať (házení kamenů či 
jiných těžkých předmětů z mostu nad tratí na vlak aj.), 

- poškození železničního svršku nebo náspu, 
- protiprávní čin ve vlaku, 
- špatný úmysl dispečera, 
- špatný úmysl obsluhy na nádraží (pracovníka navigujícího pohyb vlaku na ná-

draží), 
- srážka vlaku s letadlem či jiným letícím předmětem. 

7. Legislativní: 

- chybí předpisy pro zabránění postavení špatné cesty na nádražích, 

- chybí přesné instrukce pro provádění údržby vlaku, železničního svršku, náspu 
a okolí tratě, 

- chybí texty srozumitelných a přesných instrukcí pro komunikaci mezi strojve-
doucím a dispečerským pracovištěm, 

- chybí postupy pro provádění technické kontroly drážních vozidel – způsob a 
časový harmonogram, 

- absence jednotného systému označení železničních přejezdů, sloužícího k jed-
notné identifikaci železničních přejezdů z pohledu dráhy železniční a silniční 
topologie, umožňující přímé informování, 

- absence požadavků, podle kterých vozmistr posoudí zatížení kol, zda je 
úměrné. 

8. Jiné: 

- nevhodné chování cestujících při nastupování, jízdě či vystupování z vlaku (ne-
respektování pokynů, nekázeň, špatná péče o pohyb dětí ve vlaku), 

- podmáčení nebo jiné poškození náspu, 
- chování řidičů silničních vozidel na křížení silnice s dráhou (nerespektování 

značení, zvukového signálu i zábran, 
- selhání řídícího systému železniční dopravy. 

Diagram rybí kosti (Fishbone diagram) zobrazující základní kategorie příčin doprav-
ních nehod vlaků je uveden na obrázku 11. 

 



45 
 

 

 

Obr. 11. Příčiny dopravních nehod na železnici. 

 

 

4.2. Rizika spojená s přepravou nebezpečných látek 

 

Nedílnou součástí dnešního života je přeprava nebezpečných látek, které jsou přepra-

vovány každý den a k tomu jsou využívány nejfrekventovanější komunikace. Při pře-
pravě nebezpečných látek dochází k dopravním nehodám s přítomností nebezpeč-
ných látek, které jsou doprovázeny explozemi, požáry, únikem nebezpečných látek do 
okolí či ke kombinaci dvou až tří uvedených jevů, což má dopady na chráněná aktiva 
v místě dopravní nehody a dále pak na kvalitu života lidí [6,29]. Na základě údajů v 
odborné literatuře k dopravním nehodám s přítomností nebezpečných látek dochází 
při přepravě na silnicích, železnicích, řekách, mořích i oceánech a ve vzduchu. Na 
základě šetření inspekcí v různých zemích světa k nim dochází i tehdy, když řidiči do-
držují předpisy.  

Na základě šetření v USA a UK z r. 1985 [31] příčiny dopravních nehod na silnicích 
jsou rozděleny následujícím způsobem:  

- 57% lidský faktor řidiče, 
- 27% kombinace faktoru silnice a faktoru řidiče, 
- 6% kombinace faktoru vozidla a faktoru řidiče, 
- 3% faktor silnice, 
- 3% kombinace faktorů silnice, řidiče a vozidla, 
- 2% faktor vozidla, 
- 1% kombinace faktoru silnice a vozidla.  

Ke vzniku nehody přispívají tvar a úprava vozidla, rychlost provozu, forma a úprava 

vozovky, prostředí kolem vozovky, dovednost a defekty v chování řidiče.  V odborné 
literatuře lze dnes najít spoustu modelů, např. v práci [32] lze nalézt jednoduchý model 
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příčin dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek, obrázek 12. Zkušenosti i 
všechny dostupné modely ukazují, že příčina dopravní nehody je zpravidla důsledkem 
kombinace několika faktorů, tj. její odhalení vyžaduje multikriteriální přístupy. 

 

Obr. 12. Příčiny dopravních nehod [32]. 

 

Na základě uvedeného poznatku je výzkum, jehož výsledky jsou dále uvedeny, prove-

den nejen pomocí statistických metod, ale i pomocí metod inženýrských disciplín pra-
cujících s riziky. Vychází se ze systémového pojetí reality a z principů integrální bez-
pečnosti. 

Podrobný výzkum problematiky je shrnut v práci [29]. Z ní vyplývá: 

1. K dopravním nehodám s přítomností nebezpečných látek dochází na celém světě, 
a to na silnicích, železnicích, vodních tocích i mořích a oceánech, a též při přepravě 
potrubími. 

2. V dostupných databázích byla nalezena data od r. 1868. 

3. Tisíce obětí je zpravidla při dopravních nehodách s přítomností výbušnin na želez-
nicích nebo lodích; na silnicích jsou počty menší, protože se přepravují menší 
množství nebezpečných látek. 

4. Velké množství obětí je v případech, když jsou zasažena místa s velkým množ-

stvím lidí jako jsou nádraží uprostřed města, rušné křižovatky uprostřed města nebo 
dokonce i kemp jako v případě, který se udál dne 11. 7. 1978 v Los Alfaques  ve 
Španělsku. 

5. Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek v tunelech mívají vždy velké 

množství obětí a velké materiální škody, jak na vozidlech, tak na struktuře tunelu 
(Salang 3. 11. 1982 v Afganistánu), protože odezva má z pochopitelných důvodů 
značné zpoždění.  

6. Velké dopady na aktiva lidského systému, a to především na člověka a životní pro-

středí, mívají i dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, ke kterým dojde 
na mostech nad městem (např. 15. 7. 1991 Dunsmuir v USA, 30. 6. 1992 Duluth 
v USA, 22. 9. 1993 Mobile v USA, 20. 5. 1998 u Kumoru v Kyrgistánu, 5. 8. 2005 
nad Cheakamus River v USA, 20. 10. 2006 nad Beaver River u New Brightonu 
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v USA, 29. 4. 2007 v Oaklandu v Kalifornii, 28. 1. 2014 na Floridě v USA), protože 
vznikají ztráty a škody i na aktivech nacházejících se v široké oblasti pod mostem. 

7. K největšímu počtu ztrát a škod na zdraví u lidí a hmotných škod nastává při do-

pravních nehodách s přítomností nebezpečných látek, když dojde k výbuchu a ke 
specifickým typům požárů, jakým je jev označovaný jako BLEVE [33]. 

8. Došlo k řadě vynucených velkých evakuací lidí po velkých dopravních nehodách 
s přítomností nebezpečných látek (např. 30.6. 1992 ve Wiscontinu). 

9. Velké ztráty na lidských životech a velké škody na majetku jsou při tzv. ropných 
haváriích cisternových vlaků (6. 7. 2013 v Lac-Méganic v Kanadě a 30. 12. 2013 u 
Casseltonu v Dakotě), na silnicích pak při dopravních nehodách kamionů s přítom-
ností dusičnanu amonného (např. 9. 9. 2007 u Monclovy v Mexiku). 

10. Nejčastěji se ve světě vyskytují dopravní nehody s přítomností ropných produktů, 
následují dopravní nehody s přítomností: dusičnanu amonného, amoniaku, chloru 
atd. 

11. Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, jako je bílý fosfor jsou sice 

ojedinělé, ale mají velké dopady na široké okolí (např. 16. 7. 2007 u Lvova na Ukra-
jině – zasaženo 14 vesnic s 11 000 obyvateli). 
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5. VÝSLEDKY STUDIA DOPADŮ RIZIK SPOJENÝCH S POZEMNÍMI  
    KOMUNIKACEMI 

 

Pro zajištění bezpečnosti, tj. spolehlivosti a funkčnosti dopravního systému je třeba 

řídit rizika všeho druhu 9, tj. používat princip All-Hazard-Approach 16,30. To zna-

mená, že je třeba zvažovat rizika z oblastí: pohrom živelních i technologických; projek-
tování, výstavby, konstrukcí a provozu včetně modernizací; financí – kreditní, kurzovní, 
měnové, úrokové, akciové, komoditní, likvidní a tržní; řízení a rozhodování; lidského 
faktoru, a jejich propojení. V souladu se současným poznáním, shrnutým v pracích 

6,7,33, je třeba řízení rizik provádět ve všech fázích životnosti, a je třeba řídit jak 
rizika dílčí, tak rizika integrovaná i rizika integrální, tj. rizika celků.  

 

5.1. Dopady rizik spojených s dopravními nehodami na pozemních  
       komunikacích – prognostické případové studie 

 

Pro srovnání uvádíme simulace predikovaných dopadů dopravních nehod bez a s pří-
tomností nebezpečných látek. Používáme metodu What, If, rozložení konkrétních ve-
řejných aktiv v okolním území, popis dopadů nejhoršího scénáře dopravní nehody 
s přítomností nebezpečných látek a  údaje z materiálu [40].  

Rozložení aktiv je zjištěno z map [41] a v asi 50 % ověřeno místními prohlídkami sle-
dovaného kritického místa [22]. Vlastnosti nebezpečných chemických látek jsou zís-
kány z Bezpečnostních listů, které obsahují vlastnosti a dopady nebezpečných che-
mických látek na veřejná aktiva. Bezpečnostní listy podle nařízení REACH [42] zpra-
covává výrobce, a to pro každou látku, která se používá a přepravuje.  

Na základě údajů v pracích [22,29] o dopravních nehodách s přítomností nebezpeč-

ných látek v ČR a ve světě postižené oblasti měly u velkých událostí poloměry stovky 
metrů až první desítky kilometrů (v případě železnic, u kterých se jednalo o větší množ-
ství nebezpečných látek); zvukové vlny při explozích u událostí na železnicích byly 
zaznamenány až 100 km od místa vzniku události. 

Z důvodu bezpečnosti jsou právě scénáře velkých havárií základem pro plány 

řízení rizik 7,10,13,14,16; používají se kritické až extrémní případy 18. V případo-
vých studiích, které jsou dále uvedeny, jsou zváženy tzv. „velké“ dopravní nehody s ne-
bezpečnými látkami, což označuje dopravní nehody, které zasáhly nejen pozemní ko-
munikaci, ale veřejná aktiva v okolí. Vzhledem k údajům [22,29] se v ČR nepřepravují 
zatím tak velká množství jsou zvažovány rozměry postižených území o poloměru do 
1500 m u železnic a 200 m u silnic.  

V oblasti infrastruktur a technologií jsou sledovány systémy zajišťující: dodávky energií 
(elektřina, teplo, plyn); dodávky vody; kanalizaci odpadních vod; přepravní síť (do-
pravní obslužnost, dodávky pohonných hmot, komunikace, mosty, tunely, dopravní 
chaos, zácpy, nehody apod.); kybernetické sítě (komunikační a informační sítě):  ban-
kovního a finančního sektoru; nouzových služeb (policie, hasiči, zdravotníci atd.); zá-
kladních služeb v území (zásobování potravinami, likvidace odpadů, sociální služby, 
pohřební služby), průmysl a zemědělství; a státní správy a samosprávy. 

V následujících tabulkách z důvodu nedostupnosti podrobných dat a velké proměn-

nosti dat o finančních nákladech na odezvu: 



49 
 

- nejsou uvedeny náklady správců železničních tratí a silnic na zvládnutí dopravních 

nehod a obnovu komunikací po dopravní nehodě s nebezpečnou látkou, 
- u nouzových služeb je pouze uvedeno „velké zatížení nouzových služeb“ a není 

uvedena celková cena odezvy, protože údaje jsou veřejně nedostupné; podle práce 

43  se cena zásahu hasičů pohybuje ročně kolem 100 mil. Kč bez započítání 
výcviku zasahujících hasičů, nákupu a údržby techniky zásahových složek,  

- u veřejné správy jsou pouze obecně uvedeny „náklady na evakuaci“, tj. nejsou uve-
deny náklady na obnovu okolí), 

přičemž je zřejmé, že náklady jsou obrovské a mnohdy dlouhodobé (např. dopravní 
nehoda na D1 z dubna 2004 znečistila podzemní vody v obci Kozlov u města Velké 
Meziříčí, které se projevilo znečištěním studní a trvá dodnes) [22]. 

V případových studiích jsou uvedeny jen nejběžnější nebezpečné látky, protože velká 

specifikace by se mohla dostat do rozporu s průmyslovým tajemstvím.  

 

5.1.1. Případové studie pro železniční stanice 

Z práce [29] vyplynulo, že k těžkým dopravním nehodám s přítomností nebezpečných 

látek v železniční dopravě dochází na nádražích. Neuvádíme studie pro Nádraží Lo-
vosice, Kolín a Pardubice, protože tam došlo k velkým dopravním nehodám  s dopady 
na okolí, které jsou analyzovány v práci [29]. Proto dále uvádíme základní části pro-
gnostických případových studií pro 50 železničních stanic, kde se odehrává přeprava 
nebezpečných látek [22], a to: Bohumín; Brno – Maloměřice; Břeclav; Česká Třebová; 
České Budějovice; Český Krumlov; Děčín – Východ; Hodonín; Horní Dvořiště; Horní 
Lideč; Jablonec nad Nisou Centrum; Karlovy Vary; Kralupy nad Vltavou; Kutná Hora; 
Letohrad; Liberec; Lichkov; Litoměřice; Meziměstí; Most; Náchod; Praha –  Nákladové 
nádraží Žižkov; Nymburk; Olomouc - Hlavní nádraží; Ostrava – Mariánské Hory; Pe-
trovice u Karviné; Plzeň - Hlavní nádraží; Praha – Bubeneč; Praha – Libeň; Praha 
Radotín; Běchovice; Chodovská – Praha 4; Praha – Smíchov; Praha Uhříněves; Praha 
– Vršovice; Praha – Krč; Přerov; Rumburk; Sokolov; Strakonice; Strunkovice nad Vo-
lyňkou obec; Tábor; Tachov; Turnov;  Ústí nad Labem – Západ; Ústí nad Orlicí; Valaš-
ské Meziříčí; Veselí nad Lužnicí; a Znojmo (obrázek 13).  

 

Obr. 13.  Kroužky jsou vyznačeny sledované železniční stanice na mapě železniční sítě ČR. 
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Každá případová studie obsahuje: stručný popis místa; mapu okolí železniční stanice 

a výsledky metody What, If  pro veřejná aktiva a vybranou nebezpečnou látku, která 
se zde přepravuje [22] a stručné vyhodnocení.  

V dále uvedených tabulkách  jsou pro srovnání uvedeny dopady dopravní nehody na 
železniční stanici a dopady dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky (v potaz 
jsou vzaty nebezpečné látky, které se prokazatelně na uvedených železničních stani-
cích převážejí [29]) a je používáno označení: 

- nouzové služby pro policii, hasiče a zdravotníky, 
- základní služby v území pro zásobování potravinami, likvidace odpadů, sociální 

služby, pohřební služby, průmysl a zemědělství, a veřejná správa, 
- infrastruktury a technologie pro sítě zabezpečující: dodávky energií;  dodávky 

pitné vody; kanalizaci; přepravu; komunikaci a informace; bankovnictví a finance, 
- veřejná správa pro státní správu a samosprávu, 
- DN – dopravní nehoda, 
- NL – dopravní nehoda s nebezpečnou látkou. 

 

Železniční stanice Bohumín 

Město Bohumín se nachází v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. Město leží na 
soutoku řeky Odry a Olše. Žije zde cca 22 tisíc obyvatel a město má rozlohu cca 31km2. 
V okolí sledovaného nádraží Bohumín se nachází rozlehlá průmyslová zóna a obytná 
zóna. Součástí obytné zóny jsou školy, školy, úřady, obchody a jiné významné objekty; 
obrázek 14. 

 

 

Obr. 14. Rekognoskace okolí nádraží Bohumín;1- celnice, 2- nákupní zóna, 3- školy (MŠ, ZŠ). 

 

Tabulka 5 obsahuje dopady dopravní nehody s nebezpečnou látkou amoniak bezvodý 
(čpavek bezvodý) v železniční stanici Bohumín, která zasáhla okolí nádraží. Dopady 
jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku 
dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 
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Tabulka 5. Dopady velké dopravní nehody s přítomností amoniaku bezvodého na ve-
řejná aktiva v okolí nádraží Bohumín. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví - tekutina i plyn velmi silně dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce a kůži. 
Křeč nebo edém glottis může vést k udušení. Po styku s tekutinou těžké omrz-
liny. Koncentrace 0,25% par ve vzduchu je nebezpečná při vdechování po 
dobu 30 min. Amoniak může vytvořit se vzduchem výbušnou směs – popále-
niny lidí. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tla-
kovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasa-
ženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží. 3h – U zaměstnanců, 
lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává 
nebezpečí dráždění očí a kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poškození plic, 
edém plic, nadýchání vysoké koncentrace plynu může vést k náhlé smrti 12h 
- U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození or-
gánů i smrt.  3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obava ze zápachu, který je štiplavý po čpavku, panika mezi lidmi na 
nádraží (stres z hustého černého dýmu, ze zmatku v okolí, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).          3h 
– stres při evakuaci blízkých objektů (průmyslové zóny, obytné zóny) evaku-
ace až tisíců lidí, 12h- Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, prů-
myslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***. 

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou – ve větším 
množství negativně ovlivňuje činnost čistíren odpadních vod 3h - Nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
vlivem čpavku, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí ná-
draží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem čpavku.  
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Infrastruktury a 
technologie 

Výpadek postiženého úseku železnice Bohumín. 3h - Nefunkčnost postiže-
ného úseku železnice Bohumín, přetížení objízdných tras (železničních i sil-
ničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Bohumín, zastavení dodávek vody 
pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nutnost 
zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách (ne-
větrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost posti-
ženého úseku železnice Bohumín, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vla-
kových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Bohumín přetížení objízdných tras, ztráta 
zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby  Náklady na odezvu. 

DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.   3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 5 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností sledované nebezpečné látky, dojde ke 
kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v ka-
nalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží 
a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených 
s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí ná-
draží. 

 

Seřaďovací nádraží Brno – Maloměřice 

Maloměřice spadají pod statutární město Brno. Území Maloměřice má rozlohu 
407,9ha. Maloměřicemi prochází železniční trasa z Brna do České Třebové, na které 
se v centru Maloměřic rozkládá komplex seřaďovacího nákladového nádraží. V okolí 
nádraží (obrázek 15) se nachází průmyslová zóna, zahradní osada, obytná zóna se 
školami. 

Tabulka 6 obsahuje dopady dopravní nehody s nebezpečnou látkou benzín v želez-

niční stanici Brno - Maloměřice, která zasáhla okolí nádraží. Dopady jsou uvedeny 
v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; 
symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 6 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti nádraží, průmyslové zóně, obytné zóně a za-
hradní osadě. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností sledované nebezpečné 
látky, dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím 
v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, 
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přítomní na nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem 
úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na 
nádraží a okolí nádraží. 

 

 

 

Obr. 15. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Brno - Maloměřice.  

 

Tabulka 6. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na veřejná aktiva v 
okolí nádraží Brno – Maloměřice. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně, zahradí osadě a v okolí 
nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nachá-
zejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění očí a dýchacích 
cest. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční 
nevolnost. 12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů na-
cházejících se v okolí nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje 
poškození orgánů, může vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – 
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Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu 
ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin 
z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzínu. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Brno - Maloměřice. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Brno - Maloměřice z přetížení ob-
jízdných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Brno - Maloměřice, zastavení 
dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení 
požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřej-
ných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Brno - Maloměřice, přetížení ob-
jízdných tras. 12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Brno - Malo-
měřice, přetížení objízdných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vli-
vem dopravní nehody a uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem 
přetížení. 

Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Železniční stanice Břeclav 

Železniční stanice Břeclav se nachází v Jihomoravském kraji, poblíž hranic s Rakous-

kem a Slovenskem. Město Břeclav má rozlohu 77,11 km2 a počet obyvatel je kolem 
25tisíc. Břeclav je považovaná za důležitou křižovatku mezinárodního významu. Kříží 
se zde I. A II. Železniční koridor, po kterém je vedena osobní a nákladní doprava. 
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U železniční stanice (obrázek 16) se nachází průmyslová zóna, obytná zóna, zahrád-
kářská osada, autobusové nádraží, školy a velké travnaté plochy. 

 

 

Obr. 16. Rekognoskace okolí nádraží:1- zahrádkářská osada, 2- školy (ZŠ, MŠ, SŠ), 3- autobusové 
nádraží, 4-rezidenční a rekreační zóna, 5- travnatá plocha, 6- dálnice D2, 7- průmyslová zóna, 8- čer-
pací stanice, 9- místo simulované nehody s nebezpečnou látkou. 

 

Tabulka 7 obsahuje dopady nehody v železniční stanici Břeclav s nebezpečnou látkou, 
kterou je nafta. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

 

Tabulka 7. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí nádraží 

Břeclav. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží 
a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže 
při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje 
látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením na 
vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 
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NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, obecní úřad, a jiné) evakuace 
až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení 
silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 3h 
- Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhor-
šení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození ovzduší 
v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, dlouhodobé 
nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Břeclav. 3h - Nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Břeclav, přetížení objízdných tras (železničních i 
silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Břeclav, zastavení dodávek vody 
pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nutnost 
zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách (ne-
větrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost postiže-
ného úseku železnice Břeclav, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Břeclav přetížení objízdných tras, ztráta zisku 
vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby v 
území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 7 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, autobu-
sového nádraží a škol. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností nafty, dojde ke 
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kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v ka-
nalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží 
a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených 
s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí ná-
draží. 

 

Železniční stanice Česká Třebová 

Město Česká Třebová se nachází ve východních Čechách v údolí řeky Třebovky. Ve 
městě žije přibližně 16 tisíc obyvatel a rozloha města činí 41km2. V okolí sledovaného 
nádraží, které je důležitou železniční křižovatkou (obrázek 17) se nachází rozsáhlá 
průmyslová zóna, obytná zóna, zahradní osada, les a pole. 

 

 

 

Obr. 17. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Česká Třebová. 

 

Tabulka 8 obsahuje dopady nehody v železniční stanici Česká Třebová s nebezpeč-
nou látkou, kterou je nafta. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 8. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí nádraží 

Česká Třebová. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
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zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdáleněj-
ším okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprová-
zenou zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, 
průmyslové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na 
nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráž-
dění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U za-
městnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození or-
gánů s podezřením na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy 
vlivem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpož-
dění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého 
dýmu).  3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, průmyslové 
zóny, zahrádkářské osady, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z dů-
vodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, 
tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h 
– Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení želez-
niční dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem 
kontaminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
Nebezpečí požáru lesa.3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminova-
ných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z po-
žáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení eko-
systému vlivem nafty, dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a tech-
nologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Česká Třebová. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Česká Třebová, přetížení objízdných 
tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Česká Třebová, zastavení do-
dávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení po-
žárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných 
budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Česká Třebová, přetížení objízdných 
tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 
12h -  Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Česká Třebová přetí-
žení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení že-
lezniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 
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NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmys-
lových zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 8 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, autobu-
sového nádraží a škol. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností nafty, dojde ke 
kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží. Dále dojde k explozím v ovzduší, 
v kanalizaci a požáru lesa. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, 
přítomní na nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem 
úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na 
nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice České Budějovice 

Město České Budějovice se nalézá v Jihočeském kraji s 95 tisíci obyvateli. Město má 
celkem 5560ha. V okolí sledované stanice (obrázek 18) se nachází rozlehlá průmys-
lová zóna a obytná zóna. 

 

 

Obr. 18. Rekognoskace okolí nádraží ve městě České Budějovice. 

 

Tabulka 9 obsahuje dopady nehody v železniční stanici České Budějovice s nebez-

pečnou látkou, kterou je benzín. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 
dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 
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Tabulka 9. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na aktiva v okolí ná-

draží České Budějovice. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně, autobusovém nádraží a 
v okolí železničního nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na ná-
draží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráž-
dění očí a dýchacích cest. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bo-
lesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na 
nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží, při dlouhodobém kon-
taktu látka způsobuje poškození orgánů, může vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – 
Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu 
ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin 
z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzínu. 



61 
 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice České Budějovice. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice České Budějovice z přetížení objízd-
ných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice České Budějovice, zastavení 
dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení 
požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřej-
ných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice České Budějovice, přetížení ob-
jízdných tras. 12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice České Budě-
jovice, přetížení objízdných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vli-
vem dopravní nehody a uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem 
přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 9 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, obytné 
zóně a autobusovém nádraží. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností benzínu, 
dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší 
a v kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na 
nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků 
spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a 
okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Český Krumlov 

Český Krumlov je situován na jihu České republiky. Městem protéká řeka Vltava. Počet 
obyvatel města Český Krumlov je cca 13 000 osob a rozloha města činí 22,16 km2. 
V okolí sledovaného nádraží (obrázek 19) se nachází průmyslová a obytná zóna. 

Tabulka 10 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou - benzín v železniční sta-

nici Český Krumlov. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

Z tabulky 10 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností sledované nebezpečné látky, dojde ke 
kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v ka-
nalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží 
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a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených 
s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí ná-
draží. 

 

 

Obr. 19. Rekognoskace okolí ve městě Český Krumlov. 

 

Tabulka 10. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na aktiva v okolí 

nádraží Český Krumlov. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.  3h – U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží přetrvává nebezpečí dráždění očí a dýchacích cest. Páry mohou 
působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů, může 
vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – 
Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu 
ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 
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Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin 
z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzínu. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Český Krumlov. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Český Krumlov z přetížení objízd-
ných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Český Krumlov, zastavení do-
dávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení po-
žárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných 
budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Český Krumlov, přetížení objízd-
ných tras. 12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Český Krumlov, 
přetížení objízdných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem do-
pravní nehody a uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetí-
žení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby  

 

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Železniční stanice Děčín – Východ 

Město Děčín leží v Ústeckém kraji na soutoku řeky Ploučnice a Labe. Rozloha města 
je cca 118 km2 a žije zde přibližně 50tisíc obyvatel. Děčín patří mezi nejdůležitější 
železniční uzly v severních Čechách. Stanice Děčín – Východ je velmi důležitá pro 
nákladní dopravu. V okolí sledované železniční stanice (obrázek 20) se nachází roz-
lehlá průmyslová zóna, nákupní a rekreační zóna, obytná zóna. 

Tabulka 11 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou propylén v železniční sta-
nici Děčín - Východ. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
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čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

 

 

 

Obr. 20. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Děčín – východ. 

 

Tabulka 11. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky propylén 

na aktiva v okolí nádraží Děčín – východ. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -  U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování - ve vysokých koncentracích může způsobovat dušení. 
V nízkých koncentracích může mít narkotizující účinek. Příznaky: nevolnost, 
bolesti hlavy, ztrátu koordinace apod. Při explozi může dojít k požáru – popá-
lení osob. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených 
tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí bude za-
saženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.   3h – U zaměst-
nanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží 
může dojít ke ztrátě pohyblivosti případně bezvědomí. Postižený si nemusí 
vůbec uvědomovat, že se dusí. 12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na ná-
draží a občanů nacházejících se v okolí nádraží látka způsobuje poškození 
orgánů. 3 dny – smrtelné následky.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy, přesměrování vlaků (Děčín – jih, Děčín – západ).  12h- Nepří-
jemnosti omezení železniční dopravy vlivem poškození kolejiště., 3dny – Pře-
trvávající nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem poškození kole-
jiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z nasládlého plynu (bezbarvý), obava ze zpoždění z 
důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu). 3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, obecní úřad, a jiné) 
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evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající 
narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***. 

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 
3 dny *** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, nebezpečí hromadění látky v uzavře-
ných prostorech – kanalizace. 3h – Může nastat sekundární nebezpečí výbu-
chu v kanalizacích (látka je těžší než vzduch). Nebezpečí uhynutí fauny a flóry 
v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší. 12h - Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému, dlouhodobé ne-
příznivé podmínky pro vodní prostředí. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Děčín - východ. 3h - Nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Děčín - východ, přetížení objízdných tras 
(železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Děčín - východ, zastavení dodá-
vek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budo-
vách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Děčín - východ, přetížení objízdných tras, ztráta 
zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá 
nefunkčnost postiženého úseku železnice Děčín - východ přetížení objízdných 
tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 
dny *** 

Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby  
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 11 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, , průmyslové zóně, autobu-
sového nádraží a škol. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností sledované nebez-
pečné látky propylén, dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde 
k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci 
nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, 
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rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, bu-
dovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Hodonín 

Vlaková stanice Hodonín leží v Jihomoravském kraji v okresním městě Hodonín. Měs-

tem protéká řeka Morava. Město má rozlohu 63,05 km2 a žije zde cca 25 tisíc obyvatel. 
V okolí nádraží (obrázek 21) se nachází průmyslová zóna, obytná zóna, školy, školy, 
zimní stadion, muzeum, věžový vodojem a jiné objekty. 

 

 

 

Obr. 21. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Hodonín; označení: 1- věžový vodojem, 2- obchodní 
centrum Cukrovar, 3- autobusové nádraží, 4- finanční úřad, 5- Muzeum naftového dobývání a geologie, 
6 – zimní stadion 7 – školy (MŠ,ZVŠ). 

 

Tabulka 12  obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 

Hodonín. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 ozna-
čuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému 
dopadu. 

 

Tabulka 12.  Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty  na aktiva v okolí ná-
draží Hodonín. 

 

Chráněné aktivum   Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně, v muzeu a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na 
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nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráž-
dění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměst-
nanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží 
způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s po-
dezřením na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, obecní úřad, a jiné) evaku-
ace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající naru-
šení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, 
dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Hodonín. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Hodonín, přetížení objízdných tras (železničních 
i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Hodonín, zastavení dodávek vody 
pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nutnost 
zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách (ne-
větrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost posti-
ženého úseku železnice Hodonín, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vla-
kových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Hodonín přetížení objízdných tras, ztráta 
zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 
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Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 12 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, v muzeu 
a v části obytných zón. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností nafty, dojde ke 
kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v ka-
nalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží 
a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených 
s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí ná-
draží. 

 

Železniční stanice Horní Dvořiště 

Obec Horní Dvořiště se nachází v okrese Český Krumlov a je vzdálená přibližně 2 km 
od rakouských hranic. Rozloha města je 13,58 km2 a počet obyvatel je cca 530. Téměř 
1/3 katastru obce je porostlá lesem, nachází se zde i zemědělsky využívané půdy, 
louky a pastviny. V okolí železničního nádraží (obrázek 22) se nachází obytná zóna. 

 

 

 

Obr. 22. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Horní Dvořiště. 

 

Tabulka 13 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 

Horní Dvořiště. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 
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Z tabulky 13 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží a obytné zóně. Při větší do-
pravní nehodě, s přítomností nafty, dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí 
nádraží, dále dojde k požáru rozsáhlého lesa a explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při 
dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané 
nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy 
a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Tabulka 13. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty v okolí nádraží Horní 

Dvořiště. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží 
a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže 
při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje 
látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením 
na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční zóna, školy, a jiné) 
evakuace cca 800 lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající 
narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
Vznik požáru v lese. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
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vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h 
– Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vli-
vem nafty, dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Horní Dvořiště. 3h - Nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Horní Dvořiště, přetížení objízdných tras 
(železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Horní Dvořiště, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nut-
nost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách 
(nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Horní Dvořiště, přetížení objízdných tras, ztráta 
zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá 
nefunkčnost postiženého úseku železnice Horní Dvořiště přetížení objízdných 
tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 
dny *** 

Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, škol a školek a jiné.  
12h Uzavření provozu v místních obchodech, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Železniční stanice Horní Lideč 

Obec Horní Lideč se nachází 18 km od města Vsetín. Obcí protéká říčka Senice a její 
levobřežní přítok Lačnovský potok. Obce má cca 1331 obyvatel. V okolí sledovaného 
nádraží (obrázek 23) se nachází obytná zóna a rozsáhlá environmentální zóna (pole, 
zalesněně plochy, řeka). 

 

 

 

Obr. 23. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Horní Lideč; označení: 1- mateřské škola, 2- Obecní 
úřad Horní Lideč, Úřad práce ČR, 3- řeka Senice, 4- relaxační a turistické centrum Hornolidečská. 
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Tabulka 14 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzen železniční stanici 
Horní Lideč. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

 

Tabulka 14. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzenu na aktiva v okolí 

nádraží Horní Lideč. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží může látka při vdechnutí a požití způsobit ihned smrt. Ben-
zen dráždí kůži a způsobuje vážné podráždění očí. Při explozi dochází k po-
žáru - hrozí popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích do-
provázených tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství 
lidí bude zasaženo v obytné zóně a v okolí železničního nádraží.  3h – U za-
městnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí ná-
draží přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje po-
škození orgánů. 12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů 
nacházejících se v okolí nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje 
poškození orgánů s podezřením na vytvoření rakoviny, může vyvolat gene-
tické poškození. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem poško-
zení kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z aromatického zápachu, ze zpoždění z důvodu vý-
luky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu). 3h – Stres při 
evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční zóna, školy, a jiné) evakuace 
až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení 
silničního provozu ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), po-
škození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vlivem 
omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlakových spo-
lečností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  
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Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami. 
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 
3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou. Látka je to-
xická pro vodní organismus, může ohrozit zdroje pitné vody nebezpečí konta-
minace ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v konta-
minovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzenu, popř. zplodin 
z požáru, ohrožení zdrojů pitné vody. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 
Přetrvávající ohrožení pitné vody.  3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem 
benzenu. Dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí, z pitné vody 
se stává voda dlouhodobě nepitná. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Horní Lideč. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Horní Lideč z přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Horní Lideč, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nut-
nost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách 
(nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Horní Lideč, přetížení objízdných tras. 12h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Horní Lideč, přetížení objízdných tras. 
3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody a uniklého ben-
zínu, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek IZS v 
důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zónách, 
škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zónách, ná-
kupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 14 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží a obytné zóně. Při této větší 
dopravní nehodě, s přítomností benzenu, dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy 
v okolí nádraží. Látka je toxická pro vodní prostředí a může ohrozit zdroje pitné vody 
na dlouhé období, tzn., z poškozené vody se stává nepitná voda. Dále dojde k explo-
zím v ovzduší. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na 
nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků 
spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a 
okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Jablonec nad Nisou - Centrum 

Železniční stanice Jablonec nad Nisou se nachází v Libereckém kraji v údolí řeky Nisy 

a jejich přítoků. Žije zde přibližně 45tisíc obyvatel. Město má rozlohu 31,38km2. V okolí 
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vlakové stanice (obrázek 24) se nachází rozsáhlá obytná zóna a průmyslová zóna. Za 
řekou Nisou se nachází obytná zóna, autobusové nádraží, školy, muzeum, úřady. 

 

 

Obr. 24. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Jablonec nad Nisou – Centrum. 

 

Tabulka 15 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 
Jablonec nad Nisou - Centrum. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 
dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 15. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-

draží Jablonec nad Nisou. 

 

Chráněná aktiva  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se 
v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození zdraví 
při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit ihned smrt). 
Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí 
šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými pro-
jevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a 
v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů na-
cházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu 
s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí přítomných 
na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje látka, při dlou-
hodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením na vytvoření ra-
koviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z důvodu 
výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze zpoždění, 
narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobusové dopravy.  
12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem poškození ko-
lejiště. 
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NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, průmyslová zóna, a jiné) eva-
kuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající naru-
šení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem konta-
minace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 3h 
- Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhor-
šení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození ovzduší 
v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, dlouhodobé 
nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Jablonec nad Nisou. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Jablonec nad Nisou, přetížení objízd-
ných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Jablonec nad Nisou, zastavení do-
dávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení po-
žárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných 
budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Jablonec nad Nisou, přetížení objízd-
ných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční do-
pravy. 12h -  Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Jablonec nad Ni-
sou přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem ome-
zení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 15 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností sledované nebezpečné látky, dojde ke 
kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v 
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kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na ná-
draží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spo-
jených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a 
okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Karlovy Vary 

Město Karlovy Vary se nachází v západních Čechách Karlovarského kraje. Je známé 
svým lázeňským střediskem, sklářským a potravinářským průmyslem. Katastrální vý-
měra města činní 59,10 km2 a počet obyvatel je cca 50 tisíc. Železniční stanice Karlovy 
Vary leží na hlavní železniční trati Cheb – Ústní nad Labem. V okolí sledovaného ná-
draží (obrázek 25) se nachází průmyslová zóna, obytná zóna a spoustu zalesněných 
ploch. 

 

 

Obr. 25. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Karlovy Vary. 

 

Tabulka 16 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 

Karlovy Vary. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

 

Tabulka 16. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-
draží Karlovy Vary. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru, který se bude nadále šířit 
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zalesněnými plochami – popálení osob. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok 
po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. 
Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí 
nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacháze-
jících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu s lát-
kou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na 
nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje látka, při dlou-
hodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením na vytvoření ra-
koviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční zóna, školy, prů-
myslové zóny, magistrát města a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z dů-
vodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, 
tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
Nebezpečí rozšíření požáru zalesněnými plochami. 3h - Nebezpečí uhynutí 
fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem 
nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny 
– Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, dlouhodobé nepříznivé podmínky 
pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Karlovy Vary. 3h - Nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Karlovy Vary, přetížení objízdných tras (že-
lezničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Karlovy Vary, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nut-
nost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách 
(nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Karlovy Vary, přetížení objízdných tras, ztráta zisku 
vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Karlovy Vary přetížení objízdných tras, 
ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny 
*** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 
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NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 16 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností sledované nebezpečné látky, dojde ke 
kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v ka-
nalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží 
a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených 
s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí ná-
draží. 

 

Železniční stanice Kralupy nad Vltavou 

Železniční stanice Kralupy nad Vltavou, která je uzlem pro regionální dráhy a hlavní 
trať Praha – Děčín, se nachází v centru města Kralupy nad Vltavu. Město leží po obou 
stranách řeky Vltavy. Přibližný počet žijících obyvatel na tomto území je cca 18 tisíc. 
Rozloha města je 21,9 km 2. V okolí železniční stanice Kralupy nad Vltavou (obrázek 
26) se nachází autobusové nádraží, rozlehlá průmyslová zóna, obytná zóna a environ-
mentální zóna (les, pole, řeka Vltava). V obytné zóně se dále nachází poliklinika, zá-
kladná umělecká škola (ZUŠ), základní škola (ZŠ), mateřská škola (MŠ) a jiné vý-
znamné budovy. 

 

 

Obr. 26. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Kralupy nad Vltavou. 
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Tabulka 17 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 

Kralupy nad Vltavou. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

 

Tabulka 17. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-
draží Kralupy nad Vltavou. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v 
okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození zdraví při 
vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit ihned smrt). Při 
explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok 
po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. 
Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí ná-
draží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se 
v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje 
poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů 
nacházejících se v okolí nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu 
s osobou, poškození orgánů s podezřením na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z důvodu 
výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze zpoždění, 
narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobusové dopravy.  
12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem poškození kole-
jiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, ze 
zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z důvodu 
výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – Stres při 
evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční zóna, školy, průmyslové zóny, a 
jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající 
narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), po-
škození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – Ztráta 
zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubu-
jící se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 
dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), po-
škození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – Ztráta 
zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se ztráta zisků 
v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  3h 
– Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení 
ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kon-
taminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. Nebez-
pečí požáru lesa. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách 
a půdách, zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, dlouho-
dobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  
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DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Kralupy nad Vltavou. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Kralupy nad Vltavou, přetížení objízdných 
tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komunikací, 
výpadek postiženého úseku železnice Kralupy nad Vltavou, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nutnost 
zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách (ne-
větrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost postiženého 
úseku železnice Kralupy nad Vltavou, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Kralupy nad Vltavou přetížení objízdných tras, ztráta 
zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, škol 
a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.    3dny *** 

 

Z tabulky 17 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, autobu-
sového nádraží, obytné zóně a škol. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností 
nafty, dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží. Dále dojde k explo-
zím v ovzduší, v kanalizaci a požáru lesa. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměst-
nanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou 
vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na ná-
draží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Kutná Hora 

Město Kutná Hora leží ve Středočeském kraji. Katastrální výměra města činí 33,05 km2 
a počet obyvatel je přibližně 20 500. V okolí sledovaného nádraží (obrázek 27) se na-
chází průmyslová a obytná zóna. 

 

Obr. 27. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Kutná Hora. 
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Tabulka 18 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín v železniční stanici 

Kutná Hora. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

 

Tabulka 18. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na aktiva v okolí 
nádraží Kutná Hora. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.  3h – U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží přetrvává nebezpečí dráždění očí a dýchacích cest. Páry mohou 
působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů, může 
vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, úřady a jiné) evakuace až tisíců lidí. 
12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního 
provozu ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry 
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v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, 
popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – 
Možné oslabení ekosystému vlivem benzínu. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Kutná Hora. 3h - Nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Kutná Hora z přetížení objízdných tras 
(železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Kutná Hora, zastavení dodá-
vek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných bu-
dovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Kutná Hora, přetížení objízdných 
tras. 12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Kutná Hora, přetížení 
objízdných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem dopravní ne-
hody a uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 18 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností benzínu, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Letohrad 

Železniční stanice Letohrad se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. 
Letohrad patří mezi regionální železniční uzel. Městem Letohrad protéká řeka Tichá 
Orlice. Rozloha města činí 23,55 km2 a počet obyvatel je cca 6322. V okolí nádraží 
(obrázek 28) se nachází rozlehlá průmyslová zóna, obytná zóna, zahradní osada, mu-
zeum, dům kultury, školy, školky a jiné významné budovy. 

Tabulka 19 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 

Letohrad. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 ozna-
čuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému 
dopadu. 
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Obr. 28. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Letohrad. 

 

Tabulka 19. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-
draží Letohrad. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží 
a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže 
při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje 
látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením na 
vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytná zóna, průmyslová zóna, zahradní 
osada a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, 
přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
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Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 3h 
- Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhor-
šení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození ovzduší 
v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, dlouhodobé 
nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Letohrad. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Letohrad, přetížení objízdných tras (železničních 
i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Letohrad, zastavení dodávek vody 
pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nutnost 
zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách (ne-
větrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost postiže-
ného úseku železnice Letohrad, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Letohrad přetížení objízdných tras, ztráta zisku 
vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 19 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností nafty, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

  

Železniční stanice Liberec 

Město Liberec se nachází na severu Čech. Městem protéká Lužnická Nisa a její pří-

toky. Rozloha katastru činí 106,09 km2 a počet obyvatel je přes 1000 obyvatel. V okolí 
sledovaného nádraží (obrázek 29) je rozlehlá průmyslová zóna a obytná zóna. 

Tabulka 20 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 
Liberec. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
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označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

 

 

Obr. 29. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Liberec. 

 

Tabulka 20.  Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-
draží Liberec. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží 
a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže 
při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje 
látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením 
na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, průmyslové zóny, centrum 
Babylon, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních 
změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 
3dny***. 
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Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, 
dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Liberec. 3h - Nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Liberec, přetížení objízdných tras (železničních i 
silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Liberec, zastavení dodávek vody 
pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nutnost 
zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách (ne-
větrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost posti-
ženého úseku železnice Liberec, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Liberec přetížení objízdných tras, ztráta zisku 
vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 20 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, autobu-
sového nádraží, centra Babylon a škol. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností 
nafty, dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím 
v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, pří-
tomní na nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem 
úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na 
nádraží a okolí nádraží. 
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Železniční stanice Lichkov 

Podhorská obec Lichkov leží za jižním břehem Kladské kotliny u státní hranice s Pol-
skou republikou. Městem protéká Tichá Orlice. Ve městě leží železniční stanice, která 
je určená pro osobní a nákladní přepravu. Stanice větví trať přes hranice s Polskem 
do Mezilesí, další trať vede do Dolní Lipky a dále na Králíky nebo Hanušovice. Ve 
sledované železniční stanici (obrázek 30) se nachází průmyslová zóna, rozlehlá 
obytná zóna a pole. 

 

Obr. 30. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Lichkov. 

 

Tabulka 21 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 
Lichkov. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 ozna-
čuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému 
dopadu. 

 

Tabulka 21. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-

draží Lichkov. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejí-
cích se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poško-
zení zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způ-
sobit ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdá-
lenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou 
doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v 
obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává 
nebezpečí dráždění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poškození or-
gánů.  12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nachá-
zejících se v okolí nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu 
s osobou, poškození orgánů s podezřením na vytvoření rakoviny. 3 dny – 
***  
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Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění 
z důvodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, 
stres ze zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení ná-
hradní autobusové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení želez-
niční dopravy vlivem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpož-
dění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého 
dýmu).  3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční 
zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres 
z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve 
městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní bu-
dova), poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obyt-
ných. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem 
omezení železniční dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní bu-
dova), poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obyt-
ných., 3h – Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a 
prohlubující se ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami.  3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a 
půdách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému 
vlivem kontaminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, 
dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a techno-
logie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Lichkov. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Lichkov, přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Lichkov, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných bu-
dovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Lichkov, přetížení objízdných tras, 
ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h 
-  Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Lichkov přetížení objízd-
ných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční do-
pravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území 

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových 
zón, škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, 
průmyslových zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  
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Z tabulky 21 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností nafty, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Litoměřice 

Město Litoměřice leží na soutoku řeky Labe a Ohře v severních Čechách. Rozloha 
města je celkem 17,99 km2 a žije zde cca 25 tisíc obyvatel. V okolí sledovaného ná-
draží (obrázek 31) se nachází rozlehlá obytná zóna, průmyslová zóna a spousta škol, 
školek a jiných veřejných budov. 

 

 

Obr. 31. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Litoměřice. 

 

Tabulka 22 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou propan butan v železniční 

stanici Litoměřice. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

 

Tabulka 22. Dopady velké dopravní nehody s přítomností propan butanu na aktiva v 
okolí nádraží Litoměřice. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží je látka zdravý škodlivá, při vdechnutí a požití (může 
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způsobit ihned smrt), styk s kapalinou způsobuje omrzliny, látka může vytěsnit 
vzduch z místností, šíří se daleko do okolí, hoří-li látka – způsobuje těžké po-
páleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených 
tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí bude za-
saženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.3h – U zaměst-
nanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží 
přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poško-
zení orgánů, ospalost, expozice vysokou koncentrací (nad 10%) může vyvolat 
narkotické účinky s příznaky jako je bolest hlavy, závratě, nevolnost. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží způsobuje poškození orgánů.  3 dny – *** . 

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště.  
3dny – ***,  

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z nepříjemného zápachu typického po odo-
rantu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu).  3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, prů-
myslové zóny, školy, školky a jiné) evakuace až tisíců lidí. Stres v okolní ne-
mocnici s nečekaným nárůstem pacientů. 12h – Stres z důvodu přepravních 
změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 
3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Litoměřice. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Litoměřice, přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Litoměřice, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nut-
nost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách 
(nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Litoměřice, přetížení objízdných tras, ztráta zisku 
vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Litoměřice, přetížení objízdných tras, 
ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.   

3 dny *** 

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary.  Směs je netoxická, třída nebezpečnosti 
pro vodu WGK=0, odpařený plyn je těžší než vzduch a může pronikat do 
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podzemních prostorů, kanálů. 3h-  Přetrvávající zhoršení ovzduší v okolí ná-
draží z důvodů požáru. 12h - ***,3dny -  ***  

Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h -Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 22 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností propan butanu, dojde ke kontaminaci 
ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při 
dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané 
nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy 
a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Meziměstí 

Město Meziměstí se nachází v okrese Náchod. Městem protéká řeka Stěnava. V bu-

dově železniční stanice kromě výdejny jízdenek a úschovny zavazadel se nachází tě-
locvična, restaurace, železniční expozice a divadelní sál. V okolí sledovaného nádraží 
(obrázek 32) leží průmyslová zóna, obytná zóna a environmentální zóna (pole, zales-
něné plochy, řeky). 

 

Obr. 32. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Meziměstí. 

 

Tabulka 23 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín v železniční stanici 
Meziměstí. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 
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Tabulka 23. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na aktiva v okolí 
nádraží Meziměstí. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.  3h – U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží přetrvává nebezpečí dráždění očí a dýchacích cest. Páry mohou 
působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů, může 
vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – 
Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu 
ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin 
z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzínu. 
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DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Meziměstí. 3h - Nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Meziměstí z přetížení objízdných tras (že-
lezničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Meziměstí, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných bu-
dovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Meziměstí, přetížení objízdných 
tras. 12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Meziměstí, přetížení 
objízdných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem dopravní ne-
hody a uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 23 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností sledované nebezpečné látky, dojde ke 
kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v ka-
nalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží 
a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených 
s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí ná-
draží. 

 

Železniční stanice Most 

Město Most leží v severozápadních Čechách na řece Bílina. Počet obyvatel zde žije 

cca 67 tisíc a rozloha města je přibližně 86,94km2. V okolí sledovaného nádraží (obrá-
zek 33) se nachází obytná zóna, průmyslová zóna i environmentální zóna (les, řeka). 

Tabulka 24 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 
Most. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje 
čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému do-
padu. 

Z tabulky 24 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a autobu-
sového nádraží. Při větší dopravní nehodě, z nafty, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 
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Obr. 33. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Most, značení: 1- mateřská škola, 2- domov důchodců, 
3- dům pečovatelské služby, 4- zimní stadion, sportovní hala, 5- nákupní zóna, 6 – dětský domov, 7 - 
autobusové nádraží. 

 

Tabulka 24. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-
draží Most. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v blízkosti autobuso-
vého nádraží, průmyslové zóně a v okolí železniční stanice.  3h – U zaměst-
nanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží 
přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poškození 
orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacháze-
jících se v okolí nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, 
poškození orgánů s podezřením na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční zóna, školy, prů-
myslové zóny, domov důchodců, nákupní zóny, dům pečovatelské služby) 
evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající 
narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 
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Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech vlivem omezení železniční dopravy.  

12h – Přetrvávající a prohlubující se ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  
3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 3h 
- Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhor-
šení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození ovzduší 
v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, dlouhodobé 
nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Most. 3h - Nefunkčnost posti-
ženého úseku železnice Most, přetížení objízdných tras (železničních i silnič-
ních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Most, zastavení dodávek vody pro 
občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nutnost za-
vedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách (ne-
větrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost postiže-
ného úseku železnice Most, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových 
společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Most přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Železniční stanice Náchod 

Město Náchod leží na obou březích řeky Metuje v Královéhradeckém kraji. Katastrální 
výměra je 33,32 km2. V okolí sledovaného nádraží (obrázek 34) se nachází autobu-
sové nádraží, rozlehlá průmyslová zóna, obytná zóna a environmentální zóna (řeka, 
les). 
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Obr. 34. rekognoskace okolí nádraží ve městě Náchod. 

 

Tabulka 25 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzen v železniční sta-

nici Náchod. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

 

Tabulka 25. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzenu na aktiva v okolí 
nádraží Náchod. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží může látka při vdechnutí a požití způsobit ihned smrt. Ben-
zen dráždí kůži a způsobuje vážné podráždění očí. Při explozi dochází k 
požáru - hrozí popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích 
doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké 
množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně, autobusovém 
nádraží a v okolí železničního nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných 
na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí 
dráždění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů s po-
dezřením na vytvoření rakoviny, může vyvolat genetické poškození. 3 dny 
***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z aromatického zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu). 3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční zóna, školy, prů-
myslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu 
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přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, 
tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou. Látka je 
toxická pro vodní organismus, může ohrozit zdroje pitné vody nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry 
v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzenu, 
popř. zplodin z požáru, ohrožení zdrojů pitné vody. 12h – Poškození ovzduší 
v okolí nádraží. Přetrvávající ohrožení pitné vody.  3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzenu. Dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní 
prostředí, z pitné vody se stává voda dlouhodobě nepitná. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Náchod. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Náchod z přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Náchod, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných bu-
dovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Náchod, přetížení objízdných tras. 
12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Náchod, přetížení objízd-
ných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody a 
uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 25 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně  a autobusovém nádraží. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností benzenu, 
dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží. Látka je toxická pro vodní 
prostředí a může ohrozit zdroje pitné vody na dlouhé období, tzn., z poškozené vody 
se stává nepitná voda. Dále dojde k explozím v ovzduší. Při dopravní nehodě jsou 



97 
 

postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející se v okolí 
nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasa-
ženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Praha – Nákladové nádraží Žižkov 

Sledované nákladové nádraží je situováno v hlavním městě Prahy – Žižkov. Nákla-
dové nádraží Praha-Žižkov je hlavové nákladové nádraží. Nádraží je kombinováno s 
patrovými skladišti. V okolí nádraží (obrázek 35) se nachází rozlehlá průmyslová zóna, 
hřbitov a obytná zóna. 

 

 

Obr. 35. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Praha Žižkov – Nákladové nádraží; modrý kroužek 
označuje nejčastější místa nehod.  

 

Tabulka 26 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou amoniak bezvodý (neboli 

čpavek bezvodý) v železniční stanici Praha – Žižkov – Nákladové nádraží. Dopady 
jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku 
dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 26. Dopady velké dopravní nehody s přítomností amoniaku bezvodého na 

aktiva v okolí Nákladového nádraží Žižkov. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví - tekutina i plyn velmi silně dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce a kůži. 
Křeč nebo edém glottis může vést k udušení. Po styku s tekutinou těžké omrz-
liny. Koncentrace 0,25% par ve vzduchu je nebezpečná při vdechování po 
dobu 30 min. Amoniak může vytvořit se vzduchem výbušnou směs – popále-
niny lidí. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tla-
kovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasa-
ženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží. 3h – U zaměstnanců, 
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lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává 
nebezpečí dráždění očí a kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poškození plic, 
edém plic, nadýchání vysoké koncentrace plynu může vést k náhlé smrti 12h 
- U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození or-
gánů i smrt.  3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obava ze zápachu, který je štiplavý po čpavku, panika mezi lidmi na 
nádraží (stres z hustého černého dýmu, ze zmatku v okolí, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).          3h 
– stres při evakuaci blízkých objektů (průmyslové zóny, obytné zóny) evaku-
ace až tisíců lidí, 12h- Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, prů-
myslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***. 

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou – ve větším 
množství negativně ovlivňuje činnost čistíren odpadních vod 3h - Nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
vlivem čpavku, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí ná-
draží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem čpavku.  

Infrastruktury a 
technologie 

Výpadek postiženého úseku železnice Nákladové nádraží Žižkov. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice nákladové nádraží Žižkov, přetížení 
objízdných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Nákladové nádraží Žižkov, zasta-
vení dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení 
požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřej-
ných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Nákladové nádraží Žižkov, přetí-
žení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení že-
lezniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Ná-
kladové nádraží Žižkov přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových spo-
lečností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 
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NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.   3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 26 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností amoniaku bezvodého, dojde ke konta-
minaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. 
Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané 
nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy 
a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Nymburk 

Město Nymburk se nachází ve Středočeském kraji. Městem protéká řeka Labe. Počet 

obyvatel je přibližně 15 tisíc a rozloha města 2,54, km2. Nymburk má nejvýkonnější 
seřaďovací nádraží v České republice. V okolí železniční stanice (obrázek 36) se na-
chází průmyslová zóna, obytná zóna a pole. 

 

 

Obr. 36. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Nymburk. 

 

Tabulka 27 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín v železniční stanici 
Nymburk. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 ozna-
čuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému 
dopadu. 
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Tabulka 27. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na aktiva v okolí 

nádraží Nymburk. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně, zahradí osadě a v okolí 
nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nachá-
zejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění očí a dýchacích 
cest. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční 
nevolnost. 12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů na-
cházejících se v okolí nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje 
poškození orgánů, může vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – 
Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu 
ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin 
z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzínu. 
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Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Nymburk. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Nymburk z přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Nymburk, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných bu-
dovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Nymburk, přetížení objízdných tras. 
12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Nymburk, přetížení objízd-
ných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody a 
uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 27 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, obytné 
zóně a zahradní osadě. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností sledované ne-
bezpečné látky, dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k ex-
plozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci ná-
draží, přítomní na nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, 
rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, bu-
dovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Olomouc hlavní nádraží 

Město Olomouc leží na soutoku řeky Moravy a Bystřice. Rozloha města je 10 337 ha 

a přibližný počet obyvatel je 99 529. V okolí sledovaného nádraží se nachází rozlehlá 
obytná zóna, průmyslová zóna. Městem protéká řeka Bystřice. Obrázek 37 ukazuje 
chráněná aktiva ve sledovaném městě. 

Tabulka 28 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou propan butan v železniční 

stanici Olomouc – Hlavní nádraží. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 
dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu 
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Obr. 37. Rekognoskace okolí nádraží Olomouc – hlavní nádraží. 

 

Tabulka 28. Dopady velké dopravní nehody s přítomností propan butanu na aktiva v 

okolí nádraží Olomouc. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejí-
cích se v okolí nádraží je látka zdravý škodlivá, při vdechnutí a požití (může 
způsobit ihned smrt), styk s kapalinou způsobuje omrzliny, látka může vy-
těsnit vzduch z místností, šíří se daleko do okolí, hoří-li látka – způsobuje 
těžké popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích dopro-
vázených tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství 
lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.3h – 
U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v 
okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu s látkou, způ-
sobuje poškození orgánů, ospalost, expozice vysokou koncentrací (nad 
10%) může vyvolat narkotické účinky s příznaky jako je bolest hlavy, zá-
vratě, nevolnost. 12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů 
nacházejících se v okolí nádraží způsobuje poškození orgánů.  3 dny – *** 
. 

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres 
ze zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní au-
tobusové dopravy.  12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem 
poškození kolejiště.  
3dny – ***,  

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z nepříjemného zápachu typického po odo-
rantu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hus-
tého černého dýmu).  3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, 
obecní úřad, a jiné) evakuace až tisíců lidí. Stres v okolní nemocnici s ne-
čekaným nárůstem pacientů. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, pře-
trvávající narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 
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Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní bu-
dova), poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obyt-
ných. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem 
omezení železniční dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní bu-
dova), poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obyt-
ných., 3h – Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a 
prohlubující se ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Olomouc – hlavní nádraží. 
3h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Olomouc – hlavní nádraží, 
přetížení objízdných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Olomouc – hlavní nádraží, 
zastavení dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody 
na hašení požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných do-
mech a veřejných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede 
evakuace. 3h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Olomouc – hlavní 
nádraží, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost postiženého 
úseku železnice Olomouc – hlavní nádraží přetížení objízdných tras, ztráta 
zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami.  3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a 
půdách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému 
vlivem kontaminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary.  Směs je netoxická, třída nebezpeč-
nosti pro vodu WGK=0, odpařený plyn je těžší než vzduch a může pronikat 
do podzemních prostorů, kanálů. 3h-  Přetrvávající zhoršení ovzduší v okolí 
nádraží z důvodů požáru. 12h - ***,3dny -  ***  

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových 
zón, škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, 
průmyslových zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 28 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností propan butanu, dojde ke kontaminaci 
ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při 
dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané 
nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy 
a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 
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Železniční stanice Ostrava – Mariánské Hory - nafta 

Mariánské Hory spadají pod část ostravského obvodu Mariánské hory a Hulváky. Ka-
tastrální výměra sledované části činí 735,29 ha. Počet obyvatel je cca 12 862. V okolí 
železniční stanice (obrázek 38) se nachází rozlehlá průmyslová zóna a obytná zóna. 

 

 

Obr. 38. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Ostrava – Mariánské Hory; označení: 1- garážové stání, 
2- betonárka, 3- školy (MŠ, ZŠ, SŠ), 4- nákupní zóna, 5- pivovarské muzeum, 6 – areál bývalé chemičky 
– laguny Ostramo. 

 

Tabulka 29 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 
Ostrava – Mariánské Hory. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 29. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-

draží Ostrava – Mariánské Hory. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží 
a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže 
při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje 
látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením na 
vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  
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Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční zóna, školy, prů-
myslové zóny, nákupní zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z dů-
vodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, 
tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 3h 
- Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhor-
šení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození ovzduší 
v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, dlouhodobé 
nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Ostrava – Mariánské Hory. 3h 
- Nefunkčnost postiženého úseku železnice Ostrava – Mariánské Hory, přetí-
žení objízdných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Ostrava – Mariánské Hory, zasta-
vení dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení 
požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřej-
ných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Ostrava – Mariánské Hory, přetí-
žení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení želez-
niční dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Ostrava 
– Mariánské Hory přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností 
vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

 

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  
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Z tabulky 29 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností nafty, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Ostrava – Mariánské Hory – toluen 

Sledovaná železniční stanice se nachází ve městě Ostrava na rozhraní Slezska a Mo-
ravy. Rozloha města je 214 km2 a počet obyvatel cca 303 609. V okolí stanice (obrázek 
39) se nachází rozlehlá průmyslová zóna a obytná zóna se školami, školkami, nákup-
ními zónami a jinými významnými objekty. 

 

Obr. 39. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Ostrava – Mariánské Hory;1- betonárka, 2- BorsodChem 
– výrobní závod chemie. 

 

Tabulka 30 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou toluen v železniční stanici 
Mariánské Hory. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 
0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu 
novému dopadu. 

 

Tabulka 30. Dopady velké dopravní nehody s přítomností toluenu na aktiva v okolí 

nádraží Ostrava – Mariánské hory. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
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zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, prů-
myslové zóně a v okolí nádraží. 3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na ná-
draží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění 
kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů, látka vyvolává ospa-
lost a závratě, u těhotných žen hrozí poškození plodu v těle matky, 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození or-
gánů, poškození plodu v těle matky, 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z aromatického zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, průmyslové zóny a jiné) eva-
kuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající na-
rušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***. 

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, dostane-li se látka do kanalizace, ne-
bezpečí exploze, 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vo-
dách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem toluenu, popř. zplodin z požáru. 12h 
– poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vli-
vem toluenu, dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Ostrava – Mariánské hory. 
3h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Ostrava – Mariánské hory, pře-
tížení objízdných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Ostrava – Mariánské hory, zasta-
vení dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na ha-
šení požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a ve-
řejných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. Za-
stavení provozu metra. 3h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Os-
trava – Mariánské hory, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových spo-
lečností vlivem omezení železniční dopravy. Zastavení provozu metra. 12h -  
Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Ostrava – Mariánské hory 
přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení 
železniční dopravy.  3 dny *** 
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Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu obchodů, průmyslových zón, škol a školek 
a jiné.  12h- Přetrvávající uzavření provozu obchodů, průmyslových zón, škol 
a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evaku-
aci lidí.  

 

Z tabulky 30 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností toluenu, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Petrovice u Karviné 

Obec Petrovice u Karviné se nachází v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. Obcí 
protéká řeka Petrůvka. Obec je rozlehlá 20,46 km2 a počet obyvatel přibližně je 4842. 
V okolí sledovaného nádraží (obrázek 40) se nachází obytná zóna a průmyslová zóna. 

 

Obr. 40. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Petrovice u Karviné. 

 

Tabulka 31 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín v železniční stanici 
Petrovice u Karviné. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 
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Tabulka 31. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na aktiva v okolí 

nádraží Petrovice u Karviné. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.  3h – U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží přetrvává nebezpečí dráždění očí a dýchacích cest. Páry mohou 
působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů, může 
vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – 
Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu 
ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin 
z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzínu. 
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Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Petrovice u Karviné. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Petrovice u Karviné z přetížení 
objízdných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Petrovice u Karviné, zastavení 
dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení 
požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřej-
ných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Petrovice u Karviné, přetížení ob-
jízdných tras. 12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Petrovice u 
Karviné, přetížení objízdných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku 
vlivem dopravní nehody a uniklého benzínu, poškození objízdných tras vli-
vem přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 31 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností benzínu, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Plzeň Hlavní nádraží 

Město Plzeň leží na soutoku řek Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, ze kterých vzniká 
řeka Berounka. Město je známé svou průmyslovou a pivovarskou činností. Rozloha 
města je 137,65 km2 a počet obyvatel je přibližně 167 470. Plzeň – hlavní nádraží je 
centrální železniční stanice města. Trať Praha- Plzeň – Cheb je součástí III. železnič-
ního koridoru. V okolí sledovaného nádraží (obrázek 41) se nachází průmyslová zóna 
a obytná zóna. 

Tabulka 32 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín v železniční stanici 
Plzeň Hlavní nádraží. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

Z tabulky 32 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností benzínu, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
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nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

 

Obr. 41. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Plzeň – hlavní nádraží;1- okresní soud Plzeň - město, 
2- průmyslová zóna, 3- lázně, 4- školy. 

 

Tabulka 32. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na aktiva v okolí 

nádraží Plzeň – Hlavní nádraží. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.  3h – U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží přetrvává nebezpečí dráždění očí a dýchacích cest. Páry mohou 
působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů, může 
vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a 
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rezidenční zóna, školy, průmyslové zóny, okresní soud Plzeň - město, 
okresní státní zastupitelství a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z dů-
vodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, 
tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin 
z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzínu. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Plzeň – hlavní nádraží. 3h 
- Nefunkčnost postiženého úseku železnice Plzeň – hlavní nádraží z přetí-
žení objízdných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Plzeň – hlavní nádraží, zasta-
vení dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na ha-
šení požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a 
veřejných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 
3h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Plzeň – hlavní nádraží, pře-
tížení objízdných tras. 12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Plzeň 
– hlavní nádraží, přetížení objízdných tras. 3 dny – Poškození postiženého 
úseku vlivem dopravní nehody a uniklého benzínu, poškození objízdných 
tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Železniční stanice Praha – Podbaba 

Železniční stanice Praha – Podbaba se nachází v pražské čtvrti Bubeneč, v blízkosti 
začátku parku Stromovka. Provoz ve stanici je řízen dálkově ze ŽST Praha – Holešo-
vice. Železniční stanice je určena pro osobní vlaky, ale má význam i pro nákladní do-
pravu, která tudy pouze projíždí. V okolí sledovaného nádraží (obrázek 42) se nachází 
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průmyslová zóna, obytná zóna, rekreační zóna. Významným místem v okolí stanice je 
centrální čistírna odpadních vod, která se nachází cca 300m vzdušnou čarou od že-
lezniční stanice. 

 

 

Obr. 42. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Praha – Podbaba. 

 

Tabulka 33 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín v železniční stanici 
Praha – Podbaba. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

 

Tabulka 33. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na aktiva v okolí 

nádraží Praha – Podbaba. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.  3h – U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží přetrvává nebezpečí dráždění očí a dýchacích cest. Páry mohou 
působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů, může 
vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní 
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autobusové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – 
Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu 
ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. Nebezpečí požáru zalesněných ploch v okolí ná-
draží. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a 
půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin z požáru. 12h – Po-
škození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem 
benzínu. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Praha - Bubeneč. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Praha - Bubeneč z přetížení objízd-
ných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Praha - Podbaba, zastavení 
dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení 
požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřej-
ných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Praha - Podbaba, přetížení ob-
jízdných tras. 12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Praha - Pod-
baba, přetížení objízdných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vli-
vem dopravní nehody a uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem 
přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území   

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 



115 
 

Z tabulky 33 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností benzínu, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Praha – Libeň 

Železniční stanice Praha – Libeň se nachází v městské části Praha 8. Stanice je vý-

znamná pro osobní dopravu i nákladní. V okolí sledovaného nádraží (obrázek 43) se 
nachází nákupní zóna, obytná zóna a průmyslová zóna. Velké množství lidí se pohy-
buje také v O2 aréně, která je dispozici pro různé veřejné akce. V blízkosti železniční 
stanice je trať vedena přes železniční most. Pod mostem je vedena silnice K Žižkovu. 

 

 

Obr. 43. Rekognoskace okolí nádraží Praha – Libeň. 

 

Tabulka 34 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín v železniční stanici 

Praha - Libeň. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

 

Tabulka 34. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na aktiva v okolí 
nádraží Praha – Libeň. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených 
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tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí bude 
zasaženo v  průmyslové zóně a v okolí nádraží. Při selhání železničního 
mostu dojde k úmrtí či zranění lidí jedoucí přes most, úmrtí či zranění lidí 
vyskytující se pod mostem a v těsné blízkosti mostu (pěší, ve vlaku), úmrtí či 
zranění lidí, kterým vůči selhání mostu se porušila statika domů. 3h – U za-
městnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí ná-
draží přetrvává nebezpečí dráždění očí a dýchacích cest. Páry mohou půso-
bit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. Při selhání že-
lezničního mostu dojde k úmrtí či zranění lidí, kteří neprofesionálně pod tros-
kami hledají přeživší, z důvodů prašnosti – omezené možnosti pohybu lidí; 
úmrtí či zranění lidí, na které spadnou trosky z mostu. 12h - U zaměstnanců, 
lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží, při 
dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů, může vyvolat ra-
kovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu, z vibrací okolních domů). Při selhání železničního mostu do-
jde postupně k nabíhajícímu stresu řidičů, kteří se dostali do kongesce. 3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční zóna, školy, prů-
myslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. Narůstající stres řidičů v kon-
gescích, stres ze zpoždění (na silnici i na železnici), narušení silničního pro-
vozu z důvodů uzavírek v okolí nečekané události, narušení železničního 
provozu z důvodů poškození kolejiště. 12h – Stres z důvodu přepravních 
změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon.  
3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vlivem 
omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlakových 
společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. Při se-
lhání železničního mostu dojde k poškození silnice K Žižkovu. 3h – Ztráta 
zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se ztráta 
zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami. 
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kontami-
nace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminova-
ných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin z po-
žáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení eko-
systému vlivem benzínu. 



117 
 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Praha - Libeň. 3h - Nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Praha - Libeň z přetížení objízdných tras 
(železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Praha - Libeň, zastavení dodá-
vek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných bu-
dovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Praha - Libeň, přetížení objízdných tras. 
12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Praha - Libeň, přetížení ob-
jízdných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody 
a uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby  DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 34 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností benzínu, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Praha Radotín 

Radotín tvoří městskou část hlavního města Prahy 16. Katastrální výměra Radotína je 
přibližně 9,31 km2 a počet obyvatel této části je cca 8 100. V okolí sledovaného nádraží 
(obrázek 44) se nachází rozlehlá průmyslová zóna, obytná zóna, nákupní zóny i envi-
ronmentální zóna (řeka Berounka). 

Tabulka 35 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzen železniční stanici 
Praha Radotín. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

Z tabulky 35 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností benzenu, dojde ke kontaminaci 
ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží. Látka je toxická pro vodní prostředí a může ohro-
zit zdroje pitné vody na dlouhé období, tzn., z poškozené vody se stává nepitná voda. 
Dále dojde k explozím v ovzduší. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci ná-
draží, přítomní na nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, 
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rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, bu-
dovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

 

Obr. 44. Rekognoskace okolí nádraží Praha – Radotín.  

 

Tabulka 35. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky benzen 

na aktiva v okolí nádraží Praha – Radotín. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží může látka při vdechnutí a požití způsobit ihned smrt. Ben-
zen dráždí kůži a způsobuje vážné podráždění očí. Při explozi dochází k 
požáru - hrozí popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích 
doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké 
množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí že-
lezničního nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a ob-
čanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže 
při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů. 12h - U zaměstnanců, 
lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží, při 
dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů s podezřením na 
vytvoření rakoviny, může vyvolat genetické poškození. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z aromatického zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu). 3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční zóna, školy, prů-
myslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přeprav-
ních změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon.  
3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností 
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vlivem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vla-
kových společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou. Látka je 
toxická pro vodní organismus, může ohrozit zdroje pitné vody nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry 
v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzenu, 
popř. zplodin z požáru, ohrožení zdrojů pitné vody. 12h – Poškození ovzduší 
v okolí nádraží. Přetrvávající ohrožení pitné vody.  3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzenu. Dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní 
prostředí, z pitné vody se stává voda dlouhodobě nepitná. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Praha - Radotín. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Praha - Radotín z přetížení objízd-
ných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Praha - Radotín, zastavení do-
dávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení po-
žárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných 
budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Praha - Radotín, přetížení objízd-
ných tras. 12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Praha - Radotín, 
přetížení objízdných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem do-
pravní nehody a uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetí-
žení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby  
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Železniční stanice Praha - Běchovice 

Železniční stanice Běchovice se nachází na kraji hlavního města Prahy. V okolí sledo-
vané železnice (obrázek 45) se nachází průmyslová zóna, obytná zóna, čistička od-
padních vod a environmentální zóna (řeka Rokytka, les, pole). 

Tabulka 36 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta  v železniční stanici 

Praha- Běchovice. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 
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Obr. 45. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Praha - Běchovice. 

 

Tabulka 36. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí sle-
dovaného místa na úseku Praha – Běchovice. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců průmyslové zóny a občanů nacházejících se v okolí 
železnice dochází k usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců průmyslové zóny a občanů 
nacházejících v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu 
s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců průmyslové zóny 
a občanů nacházejících v okolí nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kon-
taktu s osobou, poškození orgánů s podezřením na vytvoření rakoviny. 3 dny 
– ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, průmyslové zóny, nákupní 
zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, 
přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě, poškození vlakových souprav, poškození 
okolních budov, i obytných. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vlivem 
omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlakových spo-
lečností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě, poškození vlakových souprav, poškození 
okolních budov, i obytných. Poškození čističky odpadních vod.  3h – Ztráta 
zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se ztráta 
zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  
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Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, 
dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Praha - Běchovice. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Praha - Běchovice, přetížení objízd-
ných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Praha - Běchovice, zastavení do-
dávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení po-
žárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných 
budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Praha - Běchovice, přetížení objízd-
ných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční do-
pravy. 12h -  Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Praha - Běcho-
vice, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem ome-
zení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby v 
území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 36 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností sledované nebezpečné látky, dojde ke 
kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v ka-
nalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží 
a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených 
s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí ná-
draží. 

 

Železniční stanice Praha - Chodovská  

Železniční stanice Praha -  Chodovská se nachází v hlavním městě Praha; jde o seřa-
diště vlaků. Ve sledovaném území (obrázek 46) se nachází obytná zóna, průmyslová 
zóna, environmentální zóna (potok Botič, zalesněná plocha), nákupní zóna. 

Tabulka 37 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 

Praha - Chodovská. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
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čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

 

 

Obr. 46. Rekognoskace okolí železniční stanice Praha – Chodovská;1- škola, 2- Plynárenské muzeum. 

 

Tabulka 37. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí želez-
niční stanice Praha – Chodovská. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců průmyslové zóny a občanů nacházejících se v okolí 
železnice dochází k usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců průmyslové zóny a občanů 
nacházejících v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu 
s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců průmyslové zóny 
a občanů nacházejících v okolí nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kon-
taktu s osobou, poškození orgánů s podezřením na vytvoření rakoviny. 3 dny 
– ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, průmyslové zóny, nákupní 
zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, 
přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě, poškození vlakových souprav, poškození 
okolních budov, i obytných. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vlivem 
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omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlakových spo-
lečností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě, poškození vlakových souprav, poškození 
okolních budov, i obytných., 3h – Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h 
– Přetrvávající a prohlubující se ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny 
***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, 
dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Chodovská – Praha 4. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Chodovská – Praha 4, přetížení ob-
jízdných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Chodovská – Praha 4, zastavení 
dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení 
požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřej-
ných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Chodovská – Praha 4, přetížení ob-
jízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Chodovská – 
Praha 4, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem 
omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 37 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností nafty, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci průmyslové zóny, přítomní na nádraží a občané 
nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy 
a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Praha – Smíchov 

Železniční stanice Praha- Smíchov se nachází v hlavním městě Praha; jde o terminál 

a překladiště pro nákladní dopravu. V okolí sledovaného nádraží (obrázek  47) se 
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nachází veřejná hromadná doprava (metro C, autobusy, tramvaje), průmyslová zóna, 
rozsáhlá obytná zóna s úřady, školami a školkami, Caravan Camp Císařská louka, 
ubytovny a další významné objekty. 

 

 

Obr. 47. Rekognoskace okolí nádraží Praha – Smíchov.  

 

Tabulka 38 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou toluen v železniční stanici 
Praha - Smíchov. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 
0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu 
novému dopadu. 

 

Tabulka 38. Dopady velké dopravní nehody s přítomností toluenu na aktiva v okolí 

nádraží Praha Smíchov. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, prů-
myslové zóně a v okolí nádraží. 3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na ná-
draží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění 
kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů, látka vyvolává ospa-
lost a závratě, u těhotných žen hrozí poškození plodu v těle matky, 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození or-
gánů, poškození plodu v těle matky, 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 
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NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z aromatického zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, průmyslové zóny, evakuace 
lidí z metra a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních 
změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 
3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***. 

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, dostane-li se látka do kanalizace, ne-
bezpečí exploze, 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vo-
dách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem toluenu, popř. zplodin z požáru. 12h 
– poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vli-
vem toluenu, dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Praha - Smíchov. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Praha - Smíchov, přetížení objízdných 
tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Praha - Smíchov, zastavení do-
dávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení po-
žárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných 
budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. Zastavení 
provozu metra. 3h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Praha - Smí-
chov, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem 
omezení železniční dopravy. Zastavení provozu metra. 12h -  Stálá nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Praha - Smíchov přetížení objízdných tras, 
ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny 
*** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu metra, uzavření provozu obchodů, průmys-
lových zón, škol a školek a jiné.  12h- Přetrvávající zavření provozu metra, 
uzavření provozu obchodů, průmyslových zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evaku-
aci lidí.  

 

Z tabulky 38 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, 
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autobusového nádraží a metra C. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností tolu-
enu, dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím 
v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, pří-
tomní na nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem 
úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na 
nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Praha Uhříněves 

Uhříněves spadá do městské části Praha 22. Rozloha je cca 1027 ha. Kontejnerový 

terminál Praha-Uhříněves slouží jako překladiště kontejnerů v železniční a kamionové 
dopravě. Nádraží patří mezi největší kontejnerový terminál ve střední a východní Ev-
ropě.  V Uhříněvsi zastavují v železniční stanici pouze osobní (zastávkové) vlaky. 
V okolí sledovaného nádraží (obrázek 48 a 49) se nachází rozlehlá průmyslová zóna, 
obytná zóna a environmentální zóna. 

.  

Obr. 48. Rekognoskace okolí nádraží Praha – Uhříněves – širší okolí. 

 

 

Obr. 49. Detailní rekognoskace okolí nádraží Praha – Uhříněves - detail. 
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Tabulka 39 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou cyklohexanon  v želez-
niční stanici Praha - Uhříněves. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 
dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 39. Dopady velké dopravní nehody s přítomností cyklohexanu na aktiva v 

okolí nádraží Praha – Uhříněves. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování a požití (může způsobit ihned smrt), zdraví škodlivá 
při styku s kůží, způsobuje poleptání kůže a poškození očí. Při explozi může 
dojít k požáru – popálení osob.  Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po ex-
plozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. 
Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí 
nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nachá-
zejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu 
s látkou, těžké poleptání kůže, poškození očí. 12h – U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje 
látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, podezření na poškození repro-
dukční schopnosti, 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy 
vlivem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z čpavkového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodů výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, průmyslové zóny) evaku-
ace až tisíců lidí.  12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající na-
rušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h 
– Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení želez-
niční dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***. 

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami.  3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a 
půdách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému 
vlivem kontaminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, látka v ka-
nalizaci může být výbušná.  3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontami-
novaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem cyklohexanu, popř. 
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zplodin z požáru.  12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné 
oslabení ekosystému vlivem cyklohexanu, dlouhodobé nepříznivé podmínky 
pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a tech-
nologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Praha - Uhříněves. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Praha - Uhříněves, přetížení ob-
jízdných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Praha - Uhříněves, zastavení 
dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení 
požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřej-
ných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Praha - Uhříněves, přetížení ob-
jízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Praha - Uhří-
něves přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem 
omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmys-
lových zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 39 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností cyklohexanu, dojde ke kontaminaci 
ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při 
dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané 
nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy 
a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Praha – Vršovice 

Železniční stanice Praha – Vršovice se nachází v hlavním městě Praha 10. V okolí 
sledovaného nádraží se nachází hustá obytná zóna, průmyslová zóna. Sledovaným 
místem protéká potok Botič. Na obrázku 50 jsou vyznačena chráněná aktiva. 

Tabulka 40 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 

Praha - Vršovice. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 
0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu 
novému dopadu. 

Z tabulky 40 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, autobu-
sového nádraží a škol. Při této velké dopravní nehodě, s přítomností nafty, dojde ke 
kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v ka-
nalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží 
a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených 



129 
 

s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí ná-
draží. 

 

 

Obr. 50. Rekognoskace okolí nádraží Praha – Vršovice;1- domov pro seniory, 2- školy (ZŠ, MŠ),3- 
poliklinika Vršovice, 4 – Finanční Úřad Prahy 10, 5- nákupní zóna. 

 

Tabulka 40. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-

draží Praha – Vršovice. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží 
a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže 
při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje 
látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením 
na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, obecní úřad, a jiné) evaku-
ace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající naru-
šení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
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Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, 
dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Praha - Vršovice. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Praha - Vršovice, přetížení objízdných 
tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Praha - Vršovice, zastavení dodá-
vek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budo-
vách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Praha - Vršovice, přetížení objízdných tras, 
ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  
Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Praha - Vršovice přetížení ob-
jízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Železniční stanice Praha – Krč 

Krč je součástí hlavního města Prahy, část Praha 4. Sledované nádraží se nachází 
nedaleko od Krčského zámku v Krčském údolí. V okolí nádraží Krč (obrázek 51) se 
nachází obytná zóna, průmyslová zóna, environmentální zóna (les, Kunratický potok), 
rekreační zóna a také velká nemocnice. 

Tabulka 41 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou propan butan v železniční 
stanici Praha - Krč. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 
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Obr. 51. Rekognoskace okolí nádraží Praha – Krč.  

 

Tabulka 41. Dopady velké dopravní nehody s přítomností propan butanu na aktiva v 

okolí nádraží Praha – Krč. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží je látka zdravý škodlivá, při vdechnutí a požití (může způ-
sobit ihned smrt), styk s kapalinou způsobuje omrzliny, látka může vytěsnit 
vzduch z místností, šíří se daleko do okolí, hoří-li látka – způsobuje těžké po-
páleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených 
tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí bude za-
saženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.3h – U zaměst-
nanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží 
přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poško-
zení orgánů, ospalost, expozice vysokou koncentrací (nad 10%) může vyvolat 
narkotické účinky s příznaky jako je bolest hlavy, závratě, nevolnost. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží způsobuje poškození orgánů.  3 dny – *** . 

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště.  
3dny – ***,  

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z nepříjemného zápachu typického po odo-
rantu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu).  3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, rekre-
ační zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. Stres v okolní nemocnici s nečeka-
ným nárůstem pacientů. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrváva-
jící narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 
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Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Praha - Krč. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Praha - Krč, přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Praha - Krč, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nut-
nost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách 
(nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Praha - Krč, přetížení objízdných tras, ztráta zisku 
vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Praha – Krč, přetížení objízdných tras, 
ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny 
*** 

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary.  Směs je netoxická, třída nebezpečnosti 
pro vodu WGK=0, odpařený plyn je těžší než vzduch a může pronikat do pod-
zemních prostorů, kanálů. 3h-  Přetrvávající zhoršení ovzduší v okolí nádraží 
z důvodů požáru. 12h - ***,3dny -  ***  

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 41 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností sledované nebezpečné látky, dojde ke 
kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v ka-
nalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží 
a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených 
s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí ná-
draží. 
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Železniční stanice Přerov 

Město Přerov leží uprostřed Moravy po obou březích řeky Bečvy. Město má cca 47 
tisíc obyvatel. Železniční doprava v Přerově patří mezi důležitý dopravní uzel státní i 
evropský. Stanice Přerov je součástí II. rychlostního koridoru ČD a VI. Evropského 
železničního koridoru. V okolí sledovaného nádraží (obrázek 52) se nachází rozlehlá 
průmyslová zóna, obytná zóna a zahrádkářská osada. 

 

Obr. 52. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Přerov; značení: 1- řeka Bečva, 2- školy, 3- nákupní 
zóna, 4- poliklinika. 

 

Tabulka 42 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 

Přerov. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje 
čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému do-
padu. 

 

Tabulka 42. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-
draží Přerov. 

 

Chráněné aktivum   Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdáleněj-
ším okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprová-
zenou zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, 
průmyslové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na 
nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráž-
dění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U za-
městnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí ná-
draží způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození or-
gánů s podezřením na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní 
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autobusové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční do-
pravy vlivem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpož-
dění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého 
dýmu).  3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční 
zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres 
z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve 
městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem 
kontaminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, 
dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Přerov. 3h - Nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Přerov, přetížení objízdných tras (železničních i 
silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Přerov, zastavení dodávek vody 
pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nutnost 
zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách (ne-
větrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost posti-
ženého úseku železnice Přerov, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Přerov přetížení objízdných tras, ztráta 
zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

 

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evaku-
aci lidí.  

 

Z tabulky 42 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, 
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autobusového nádraží a škol. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností nafty, dojde 
ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v 
kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na ná-
draží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spo-
jených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a 
okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Rumburk 

Město Rumburk leží v nejsevernější části České republiky v Ústeckém kraji. Město je 

rozlehlé 24,71 km2 a protéká jím říčka Mandava. Počet obyvatel je přibližně 11140. 
V okolí sledovaného nádraží (obrázek 53) se nachází obytná zóna a průmyslová zóna. 

 

Obr. 53. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Rumburk. 

 

Tabulka 43 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou  látkou benzín v železniční sta-

nici Rumburk. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

 

Tabulka 43. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky benzín na 
aktiva v okolí nádraží Rumburk. 

 

Chráněné aktivum   Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně, v okolí autobusového ná-
draží a v okolí železničního nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných 
na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí 
dráždění očí a dýchacích cest. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat 
bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na 
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nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží, při dlouhodobém kon-
taktu látka způsobuje poškození orgánů, může vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, domov důchodců a jiné) evakuace až 
tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení 
silničního provozu ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin 
z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzínu. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Rumburk. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Rumburk z přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Rumburk, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných bu-
dovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Rumburk, přetížení objízdných tras. 
12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Rumburk, přetížení objízd-
ných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody a 
uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 
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Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 43 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně a autobusovém nádraží. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností benzínu, 
dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší 
a v kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na 
nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků 
spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a 
okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Sokolov 

Město Sokolov leží v Karlovarském kraji. Počet obyvatel je přibližně 24700 a kata-
strální plocha je 2290 hektarů. Železniční stanice Sokolov se skládá ze dvou nádraží. 
Přijíždíme-li do Sokolova od Chomutova, přijedeme nejprve do osobního nádraží (ob-
rázek 54). Po přejezdu řeky se dostáváme na seřaďovací nádraží (obrázek 55). Před 
ním odbočuje z 2. koleje trať do Kraslic. V okolí sledovaného nádraží (obrázek 54) se 
nachází průmyslová zóna, obytná zóna a řeka Ohře. 

 

 

Obr. 54. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Sokolov.  

 

Tabulka 44 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín v železniční stanici 
Sokolov. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 ozna-
čuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému 
dopadu. 

Z tabulky 44 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností benzínu, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
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jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. Při zasažení se-
řaďovacího nádraží bude zastavena doprava uhlí po republice. 

 

 

Obr. 55. Rekognoskace okolí železniční stanice a seřaďovacího  nádraží Sokolov. 

 

Tabulka 44. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky benzín na 

aktiva v okolí nádraží Sokolov. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.  3h – U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží přetrvává nebezpečí dráždění očí a dýchacích cest. Páry mohou 
působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů, může 
vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – 
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Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu 
ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. Požár lesních ploch. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny 
a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem ben-
zínu, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny 
– Možné oslabení ekosystému vlivem benzínu. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Sokolov. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Sokolov z přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Sokolov, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných bu-
dovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Sokolov, přetížení objízdných tras. 
12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Sokolov, přetížení objízd-
ných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody a 
uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Nádraží Strakonice 

Nádraží Strakonice leží v Jihočeském kraji na soutoku řek Volyňky a Otavy. Ve městě 

Strakonice žije přibližně 23 tisíc obyvatel. Vlakové nádraží se nachází v ulici Nádražní. 
Nádraží má 3 hlavní tratě: Plzeň- České Budějovice; Strakonice – Volary; Strakonice 
– Březnice. V okolí nádraží (obrázek 56) je velká průmyslová zóna, autobusové ná-
draží, garáže, obytná zóna, základní škola, mateřská škola, nákupní centrum, hřbitov.  
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Obr. 56. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Strakonice. 

 

Tabulka 45 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 

Strakonice. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

 

Tabulka 45. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky nafta na 
aktiva v okolí nádraží Strakonice. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží 
a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže 
při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje 
látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením 
na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, obecní úřad, a jiné) evaku-
ace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající naru-
šení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 
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Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, 
dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Strakonice. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Strakonice, přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Strakonice, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nut-
nost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách 
(nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Strakonice, přetížení objízdných tras, ztráta zisku 
vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Strakonice přetížení objízdných tras, 
ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny 
*** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

 

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 45 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, nákupním 
centru a hřbitově. Při velké dopravní nehodě, s přítomností nafty, dojde ke kontaminaci 
ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při 
dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané 
nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy 
a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 
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Nádraží Strunkovice nad Volyňkou Obec 

Nádraží Strunkovice nad Volyňkou leží v Jihočeském kraji. V blízkosti nádraží protéká 
řeka Volyňka. Na katastrálním území má vyhlášený trvalý pobyt přibližně 110 obyvatel. 
Celková katastrální plocha je 379 ha. V okolí nádraží (obrázek 57) se nachází obytná 
zóna, pole, lesy. 

 

Obr. 57. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Strunkovice nad Volyňkou. 

 

Tabulka 46 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 
Strunkovice nad Volyňkou s nebezpečnou látkou nafta. Dopady jsou uvedeny v ča-
sech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; 
symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 46. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-

draží Strunkovice nad Volyňkou. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně.  3h – U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje 
poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů 
nacházejících se v okolí nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu 
s osobou, poškození orgánů s podezřením na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
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Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, obecní úřad, a jiné) evaku-
ace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající naru-
šení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, 
dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Strunkovice nad Volyňkou. 3h 
- Nefunkčnost postiženého úseku železnice Strunkovice nad Volyňkou, přetí-
žení objízdných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Strunkovice nad Volyňkou, zasta-
vení dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení 
požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřej-
ných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - 
Nefunkčnost postiženého úseku železnice Strunkovice nad Volyňkou, přetí-
žení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení že-
lezniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Strun-
kovice nad Volyňkou přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společ-
ností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech a jiné.  12h – uzavření 
provozu v místních obchodech a jiné.  3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 46 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží. Při velké dopravní nehodě, 
s přítomností nafty, dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde 
k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci 
nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, 
rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, bu-
dovy na nádraží a okolí nádraží. 
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Železniční stanice Tábor 

Vlakové nádraží leží v jihočeském městě Tábor, které je významné dopravním, hos-
podářským a kulturním centrem regionu. Nádraží je situováno na pravém břehu Jor-
dánu. Ve městě Tábor žije přibližně 34 846 obyvatel a rozlohu tvoří 6221ha. V okolí 
nádraží (obrázek 58) se nachází průmyslová zóna, autobusové nádraží, obytná zóna, 
hřiště, školy, úřady. 

 

 

Obr. 58. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Tábor. 

 

Tabulka 47 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 
Tábor. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje 
čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému do-
padu. 

 

Tabulka 47. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nafty na aktiva v okolí ná-

draží Tábor. 

 

Chráněné aktivum   Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží 
a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže 
při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje 
látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením 
na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 
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NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, obecní úřad, a jiné) evaku-
ace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající naru-
šení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, 
dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Tábor. 3h - Nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Tábor, přetížení objízdných tras (železničních i sil-
ničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Tábor, zastavení dodávek vody 
pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nutnost 
zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách (ne-
větrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost posti-
ženého úseku železnice Tábor, přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Tábor přetížení objízdných tras, ztráta zisku vla-
kových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 47 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží,  průmyslové zóny, autobu-
sového nádraží a obytné zóně. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností nafty, 
dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší 
a v kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na 
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nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků 
spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a 
okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Tachov 

Vlaková stanice Tachov leží v Plzeňském kraji nedaleko hranic s Německem. Ve 
městě Tachov žije přibližně 11789 obyvatel a rozloha okresního města činí 4095 ha. 
Vlakové nádraží se nachází v ulici Nádražní. V okolí nádraží (obrázek 59) se nachází 
průmyslová zóna, obchodní centrum, obytná zóna, autobusové nádraží, základní 
školy. 

 

 

Obr. 59. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Tachov. 

 

Tabulka 48 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín v železniční stanici 

Tachov s nebezpečnou látkou benzín. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin 
a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 48. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na aktiva v okolí 
nádraží Tachov. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
při požití a následném zvracení – přípravek se může dostat do plic a vyvolat 
jejich poškození. Místně odmašťuje a dráždí pokožku. Dráždí oči a dýchací 
cesty; začne-li benzín hořet, hrozí popáleniny.  3h – U zaměstnanců, lidí 
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přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží, páry mo-
hou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h 
– U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v 
okolí nádraží, látka způsobuje poškození orgánů, může vyvolat rakovinu. 3 
dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy. 12h- Přetrvávající zavedení náhradní autobusové dopravy. 
3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem poškození kole-
jiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – 
Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu 
ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin 
z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzínu. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Tachov. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Tachov z přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Tachov, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných bu-
dovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Tachov, přetížení objízdných tras. 
12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Tachov, přetížení objízd-
ných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody a 
uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetížení.  

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - snížení dostupnosti složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 
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Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 48 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, nákupním 
centru a blízké obytné zóně. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností benzínu, 
dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší 
a v kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na 
nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků 
spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a 
okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Turnov 

Turnov se nachází na středním toku řeky Jizery. Město patří do Chráněné krajinné 
oblasti Český ráj. Počet obyvatel je přibližně 14 500. V okolí sledovaného nádraží (ob-
rázek 60) se nachází rozsáhlá průmyslová zóna a obytná zóna. V blízkosti železniční 
stanice je autobusové nádraží. 

 

 

Obr. 60. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Turnov. 

 

Tabulka 49 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzen v železniční sta-

nici Turnov s nebezpečnou látkou benzen. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 
hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** ozna-
čuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 
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Tabulka 49. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky benzen 

na aktiva v okolí nádraží Turnov. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží může látka při vdechnutí a požití způsobit ihned smrt. Ben-
zen dráždí kůži a způsobuje vážné podráždění očí. Při explozi dochází k 
požáru - hrozí popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích 
doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké 
množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně, autobusovém 
nádraží a v okolí železničního nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných 
na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí 
dráždění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů s po-
dezřením na vytvoření rakoviny, může vyvolat genetické poškození. 3 dny 
***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z aromatického zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu). 3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční zóna, školy, prů-
myslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přeprav-
ních změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon.  
3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou. Látka je 
toxická pro vodní organismus, může ohrozit zdroje pitné vody nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry 
v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzenu, 
popř. zplodin z požáru, ohrožení zdrojů pitné vody. 12h – Poškození ovzduší 
v okolí nádraží. Přetrvávající ohrožení pitné vody.  3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzenu. Dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní 
prostředí, z pitné vody se stává voda dlouhodobě nepitná. 



150 
 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Turnov. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Turnov z přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Turnov, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných bu-
dovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Turnov, přetížení objízdných tras. 
12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Turnov, přetížení objízd-
ných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody a 
uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 49 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně a autobusovém nádraží. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností benzenu, 
dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží. Látka je toxická pro vodní 
prostředí a může ohrozit zdroje pitné vody na dlouhé období, tzn. z poškozené vody 
se stává nepitná voda. Dále dojde k explozím v ovzduší. Při dopravní nehodě jsou po-
stižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející se v okolí ná-
draží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasa-
ženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Ústí nad Labem Západ 

Železniční stanice Ústí nad Labem se nachází na severozápadě Čech v centru Ústec-
kého kraje. V okolí sledovaného nádraží (obrázek 61) leží rozlehlá průmyslová zóna, 
obytná zóna a environmentální zóna (zalesněné plochy, zahrádkářské osady). 

Tabulka 50 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín. Dopady jsou uve-

deny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní 
nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 50 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při větší dopravní nehodě, s přítomností benzínu, dojde ke kontaminaci ovzduší, 
vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 
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Obr. 61. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Ústí nad Labem – západ; označení: 1- Muzeum civilní 
obrany, 2- zahrádkářská osada, 3- Muzeum lehkého opevnění, 4- Obchodní akademie a jazyková škola, 
5- nákupní zóna, 6- knihovna, 7- místo simulace dopravní nehody s nebezpečnou látkou. 

 

Tabulka 50. Dopady velké dopravní nehody s přítomností benzínu na aktiva v okolí 
nádraží Ústí nad Labem – západ. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně a v okolí nádraží.  3h – U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží přetrvává nebezpečí dráždění očí a dýchacích cest. Páry mohou 
působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h - U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží, při dlouhodobém kontaktu látka způsobuje poškození orgánů, může 
vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – 
Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu 
ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 
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Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin 
z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzínu. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Ústí nad Labem - západ. 3h 
- Nefunkčnost postiženého úseku železnice Ústí nad Labem - západ z pře-
tížení objízdných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Ústí nad Labem - západ, za-
stavení dodávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na 
hašení požárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a 
veřejných budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 
3h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Ústí nad Labem - západ, pře-
tížení objízdných tras. 12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Ústí 
nad Labem - západ, přetížení objízdných tras. 3 dny – Poškození postiže-
ného úseku vlivem dopravní nehody a uniklého benzínu, poškození objízd-
ných tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Železniční stanice Ústí nad Orlicí 

Ústí nad Orlicí leží na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky. Ve městě žije přibližně 

15 000 obyvatel. Železniční stanicí Ústí nad Orlicí prochází trať (Praha)- Kolín – Česká 
Třebová a Ústí nad Orlicí – Moravský Karlov. V okolí sledovaného nádraží (obrázek 
62) se nachází velká lesní plocha, průmyslová zóna a obytná zóna. 
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Obr. 62. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Ústí nad Orlicí.  

 

Tabulka 51 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou nafta v železniční stanici 

Ústí nad Orlicí. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

 

Tabulka 51. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky nafta na 
aktiva v okolí nádraží Ústí nad Orlicí. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží 
a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže 
při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje 
látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením 
na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytná zóna, průmyslová zóna, Domy po-
kojného stáří, školy, školky, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres z dů-
vodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, 
tvorba kolon. 3dny***. 
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Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
Požár lesních ploch. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h 
– Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vli-
vem nafty, dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Ústí nad Orlicí. 3h - Nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Ústí nad Orlicí, přetížení objízdných tras 
(železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Ústí nad Orlicí, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. Nut-
nost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných budovách 
(nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Nefunkčnost po-
stiženého úseku železnice Ústí nad Orlicí, přetížení objízdných tras, ztráta 
zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h -  Stálá 
nefunkčnost postiženého úseku železnice Ústí nad Orlicí přetížení objízdných 
tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy.  3 
dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 51 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně, obytné 
zóně a budovách škol a školek. Při této větší dopravní nehodě, s přítomností sledo-
vané nebezpečné látky, dojde k požáru lesních ploch, kontaminaci ovzduší, vody a 
půdy v okolí nádraží, dále dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní ne-
hodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 
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Železniční stanice Valašské Meziříčí 

Město Valašské Meziříčí leží na soutoku řek Rožnovská a Vsetínská Bečva. Počet 
obyvatel ve městě je cca 22855 a rozloha města činí 35,2 km2. Město je důležitou 
křižovatkou železničních tratí. V okolí železniční stanice (obrázek 63) se nachází prů-
myslová zóna, nákupní zóna, obytná zóna, školy, školy, okresní soud, katastrální úřad. 

 

 

Obr. 63. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Valašské Meziříčí. 

 

Tabulka 52 obsahuje dopady nehody v železniční stanici Valašské Meziříčí s nebez-
pečnou látkou nafta. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

 

Tabulka 52. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky nafta na 

aktiva v okolí nádraží Valašské Meziříčí. 

 

Chráněné aktivum   Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně, průmys-
lové zóně a v okolí nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží 
a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže 
při kontaktu s látkou, způsobuje poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí 
přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží způsobuje 
látka, při dlouhodobém kontaktu s osobou, poškození orgánů s podezřením 
na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní 
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autobusové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční do-
pravy vlivem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, průmyslová zóna, školy, 
školy, okresní soud, katastrální úřad, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – Stres 
z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu ve 
městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 12h – Poškození 
ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení ekosystému vlivem nafty, 
dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní prostředí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Valašské Meziříčí. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Valašské Meziříčí, přetížení objízd-
ných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Valašské Meziříčí, zastavení do-
dávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení po-
žárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných 
budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Valašské Meziříčí, přetížení objízd-
ných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční do-
pravy. 12h -  Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Valašské Mezi-
říčí přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem ome-
zení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.    3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  
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Z tabulky 52 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti železničního nádraží, průmyslové zóně a obytné 
zóně. Při velké dopravní nehodě, s přítomností sledované nafty, dojde ke kontaminaci 
ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explozím v ovzduší a v kanalizaci. Při 
dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané 
nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy 
a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Veselí nad Lužnicí 

Veselí nad Lužnicí se nachází na soutoku řek Lužnice a Nežárky v třeboňské pánvi. 
Ve městě žije kolem 6,6 tisíc obyvatel. V okolí vlakové stanice (obrázek 64) se nachází 
průmyslová zóna, obytná zóna, autobusové nádraží, mateřská škola a velké polní i 
lesní plochy. 

 

Obr. 64. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Veselí nad Lužnicí.  

 

Tabulka 53 obsahuje dopady nehody v železniční stanici Veselí nad Lužnicí s nebez-
pečnou látkou nafta. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

 

Tabulka 53. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky nafta na 

aktiva v okolí nádraží Veselí nad Lužnicí. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody. 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží usmrcení rozletem úlomků nebo velmi vážné poškození 
zdraví při vdechování, styku s kůží (dráždí kůži) a při požití (může způsobit 
ihned smrt). Při explozi může dojít k požáru – popálení osob. Ve vzdálenějším 
okolí lidé utrpí šok po explozích doprovázených tlakovou vlnou doprovázenou 
zvukovými projevy. Velké množství lidí bude zasaženo v obytné zóně.  3h – U 
zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících se v okolí 
nádraží přetrvává nebezpečí dráždění kůže při kontaktu s látkou, způsobuje 
poškození orgánů.  12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů 
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nacházejících se v okolí nádraží způsobuje látka, při dlouhodobém kontaktu 
s osobou, poškození orgánů s podezřením na vytvoření rakoviny. 3 dny – ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.  12h***, 3dny – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vli-
vem poškození kolejiště. 

NL: 0h – Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého dýmu, 
ze zmatku v okolí, obava z typického motorového zápachu, ze zpoždění z dů-
vodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého černého dýmu).  3h – 
Stres při evakuaci blízkých objektů (obytné zóny, obecní úřad, a jiné) evaku-
ace až tisíců lidí. 12h – Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající naru-
šení silničního provozu ve městě, tvorba kolon. 3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční dopravy. 12h – 
Prohlubující se ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční 
dopravy.  3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných., 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech.  3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmotami.  
3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší ve městě. 12h***, 3 dny – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod a půdy sledovanou látkou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší dýmy a výpary, látka je toxická pro vodní organismus. 
Rozšíření požáru k lesu. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminova-
ných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem nafty, popř. zplodin z požáru. 
Požár v lese. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem nafty, dlouhodobé nepříznivé podmínky pro vodní pro-
středí.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Veselí nad Lužnicí. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Veselí nad Lužnicí, přetížení objízd-
ných tras (železničních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komuni-
kací, výpadek postiženého úseku železnice Veselí nad Lužnicí, zastavení do-
dávek vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení po-
žárů. Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných 
budovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Veselí nad Lužnicí, přetížení objízd-
ných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem omezení železniční do-
pravy. 12h -  Stálá nefunkčnost postiženého úseku železnice Veselí nad Luž-
nicí přetížení objízdných tras, ztráta zisku vlakových společností vlivem ome-
zení železniční dopravy.  3 dny *** 

Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na dopravní 
nehodu na nádraží a okolní požár. 12h ***, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech a jiné.  12h – uzavření 
provozu v místních obchodech a jiné.  3dny *** 
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Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 53 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 
lidí bude zasaženo v přímé blízkosti nádraží. Při této větší dopravní nehodě, s přítom-
ností nafty, dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k explo-
zím v ovzduší, v kanalizaci a také dojde ke vzniku požáru v blízkém lese. Při dopravní 
nehodě jsou postižení zaměstnanci nádraží, přítomní na nádraží a občané nacházející 
se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem 
jsou zasaženy vlaky na nádraží, budovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

Železniční stanice Znojmo 

Město Znojmo se nachází v Jihomoravském kraji. Žije zde přibližně 34 tisíc obyvatel. 

Katastrální výměra města je 65,93 km2. V okolí sledované stanice (obrázek 65) se na-
chází rozlehlá průmyslová zóna a obytná zóna. 

 

 

Obr. 65. Rekognoskace okolí nádraží ve městě Znojmo. 

 

Tabulka 54 obsahuje dopady nehody v železniční stanici Znojmo s nebezpečnou lát-
kou benzín. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 
označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu no-
vému dopadu. 

 

Tabulka 54. Dopady velké dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky benzín na 

aktiva v okolí nádraží Znojmo. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - Úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody.3h***, 12h***, 3 dny 
***. 
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NL: 0h – U zaměstnanců, lidí přítomných na nádraží a občanů nacházejících 
se v okolí nádraží dochází při požití a následném zvracení vniknutí látky do 
plic, které může vyvolat jejich poškození. Látka místně odmašťuje a dráždí 
pokožku. Dráždí oči a dýchací cesty. Při explozi dochází k požáru - hrozí 
popáleniny. Ve vzdálenějším okolí lidé utrpí šok po explozích doprováze-
ných tlakovou vlnou doprovázenou zvukovými projevy. Velké množství lidí 
bude zasaženo v obytné zóně, průmyslové zóně, autobusovém nádraží a 
v okolí železničního nádraží.  3h – U zaměstnanců, lidí přítomných na ná-
draží a občanů nacházejících se v okolí nádraží přetrvává nebezpečí dráž-
dění očí a dýchacích cest. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bo-
lesti hlavy, žaludeční nevolnost. 12h - U zaměstnanců, lidí přítomných na 
nádraží a občanů nacházejících se v okolí nádraží, při dlouhodobém kon-
taktu látka způsobuje poškození orgánů, může vyvolat rakovinu. 3 dny ***  

Bezpečí lidí DN: 0h -  Postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati). 3h – Narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy.12h – Nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem po-
škození kolejiště. 3dny *** 

NL: 0h- Obavy a panika mezi lidmi na nádraží (stres z hustého černého 
dýmu, ze zmatku v okolí, obava z typického motorového benzínového zápa-
chu, ze zpoždění z důvodu výluky) a v okolí (z výbuchů, požárů a z hustého 
černého dýmu). 3h – Stres při evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezi-
denční zóna, školy, průmyslové zóny, a jiné) evakuace až tisíců lidí. 12h – 
Stres z důvodu přepravních změn, přetrvávající narušení silničního provozu 
ve městě, tvorba kolon.  3dny***. 

Majetek DN: 0h – Poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), 
poškození vlakových souprav. 3h – Ztráta zisku vlakových společností vli-
vem omezení železniční dopravy. 12h – Prohlubující se ztráta zisku vlako-
vých společností vlivem omezení železniční dopravy. 3 dny ***. 

NL: 0h – Poškození železniční tratě (kolejiště, nástupiště, nádražní budova), 
poškození vlakových souprav, poškození okolních budov, i obytných. 3h – 
Ztráta zisku v evakuovaných oblastech. 12h – Přetrvávající a prohlubující se 
ztráta zisků v evakuovaných oblastech. 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – Nebezpečí kontaminace vody a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami. 3h – Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší ve městě. 12h – Oslabení ekosystému vlivem kon-
taminace. 3 dny*** 

NL: 0h – Nebezpečí kontaminace vod (vytvoření vrstvy na povrchu vody za-
braňuje přístupu kyslíku) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary. 3h - Nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem benzínu, popř. zplodin 
z požáru. 12h – Poškození ovzduší v okolí nádraží. 3dny – Možné oslabení 
ekosystému vlivem benzínu. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – Výpadek postiženého úseku železnice Znojmo. 3h - Nefunkčnost 
postiženého úseku železnice Znojmo z přetížení objízdných tras (železnič-
ních i silničních). 12h***, 3 dny *** 

NL: 0h – Výpadek elektřiny postiženého úseku železnice a okolních komu-
nikací, výpadek postiženého úseku železnice Znojmo, zastavení dodávek 
vody pro občany a služby kvůli zvýšené spotřebě vody na hašení požárů. 
Nutnost zavedení speciálních opatření v obytných domech a veřejných bu-
dovách (nevětrat, utěsnit okna) dokud se neprovede evakuace. 3h - Ne-
funkčnost postiženého úseku železnice Znojmo, přetížení objízdných tras. 
12h - Nefunkčnost postiženého úseku železnice Znojmo, přetížení objízd-
ných tras. 3 dny – Poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody a 
uniklého benzínu, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 
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Nouzové služby DN: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS. 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - Snížení dostupnosti složek IZS v důsledku odezvy na do-
pravní nehodu na nádraží a okolní požár. 12h – Snížení dostupnosti složek 
IZS v důsledku odezvy na dopravní nehodu na nádraží a okolní požár. 3 dny 
***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v průmyslových zónách, nákupních zó-
nách, škol a jiné.  12h – Přetrvávající uzavření provozu v průmyslových zó-
nách, nákupních zónách, škol a jiné. 3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 54 vyplývá, že extrémně velké dopady na lidi nastanou, když velké množství 

lidí bude zasaženo v přímé blízkosti sledovaného nádraží, průmyslové zóně, obytné 
zóně a autobusovém nádraží. Při velké dopravní nehodě, s přítomností sledované ne-
bezpečné látky, dojde ke kontaminaci ovzduší, vody a půdy v okolí nádraží, dojde k ex-
plozím v ovzduší a v kanalizaci. Při dopravní nehodě jsou postižení zaměstnanci ná-
draží, přítomní na nádraží a občané nacházející se v okolí nádraží. Tlakovou vlnou, 
rozletem úlomků spojených s výbuchy a požárem jsou zasaženy vlaky na nádraží, bu-
dovy na nádraží a okolí nádraží. 

 

5.1.2. Případové studie pro kritická místa na silnicích 

Z práce [29] vyplynulo, že k těžkým dopravním nehodám s přítomností nebezpečných 

látek na silnicích dochází často ve městech nebo jejich blízkém okolí. Proto dále uvá-
díme základní části prognostických případových studií pro 50 kritických míst, kde se 
odehrává přeprava nebezpečných látek [22], obrázek 66.  

 

Obr. 66. Místa modelovaných dopravních nehod s nebezpečnými látkami. 

 

Benešov - silnice I. třídy č. 3 

Sledovaná komunikace se nachází ve Středočeském kraji u města Benešov. Silnice I. 

třídy číslo 3 spojuje dálnici D1 s Benešovem, Táborem a Českými Budějovicemi. Na 
obrázku 67 vidíme nebezpečný úsek, kolem kterého se nachází po pravé straně ve 
směru na Prahu průmyslová zóna, čerpací stanice a školy. V blízkosti je situované 
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autobusové a železniční nádraží. Po levé straně se nachází Zámek a zámecký park 
Konopiště, který je ve správě Národního památkového ústavu. Zámeckým parkem pro-
téká Konopišťský potok, který se dále vlévá do Jarkovického rybníku. 

 

Obr. 67.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 3 u Benešova; modré značky vyznačuje místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 55 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. Třídy č. 3. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 
0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu 
novému dopadu. 

 

Tabulka 55.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 3 u 
Benešova.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů z že-
lezniční stanice Benešov u Prahy), narušení klidu obytné části na objízdných 
trasách, narušení městské dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení do-
pravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Benešova, průmyslo-
vých částí a škol, ohrožení lidí přepravujících se městskou dopravou, 12h – 
přetrvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 3dny***. 
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Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice v železniční stanici Benešov u Prahy, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku 
v průmyslových zónách a čerpací stanice, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních 
konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v průmyslových zónách a čerpací 
stanice, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Konopišťský potok, který se do Jarko-
vického rybníku) a půdy (zámecký park Konopiště) a uniklými pohonnými hmo-
tami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení eko-
systému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Konopišťský potok, který se do Jarko-
vického rybníku) a půdy (zámecký park Konopiště) a uniklými pohonnými hmo-
tami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhy-
nutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vli-
vem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození 
ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  
3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 3 včetně městské do-
pravy, železnice, železniční stanice Benešov u Prahy, která se nachází v blíz-
kosti komunikace, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 3, přetížení 
objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní 
nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 3 včetně městské do-
pravy, železnice, železniční stanice Benešov u Prahy, 3h - nefunkčnost posti-
ženého úseku silnice č. 3, městské dopravy, železniční dopravy a přetížení 
objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 3, přetížení 
objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 55 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školy a nádraží, popřípadě návštěvníky 
zámku Konopiště. V případě úniku látky do okolí může dojít ke vzniku domino efektu a 
dále k výbuchu a požáru čerpací stanice, která se nachází v těsné blízkosti. Nebezpe-
čím je dále kontaminace vody a následný úhyn rostlin a živočichů v zámeckém parku, 
především Konopišťský potok, který se dále vlévá do Jarkovického rybníku. Velké do-
pady na komunikaci I. třídy č. 3 povedou k jejímu výpadku a následně i výpadku nej-
frekventovanějšího tahu na Prahu. 

 

Beroun - dálnice D5  

Sledovaná komunikace se nachází ve Středočeském kraji na soutoku říčky Lítavky a 
řeky Berounky, jihozápadně od Prahy. Dálnice D5 je hlavní spojnici mezi Prahou a 
Plzní (obrázek 68). V těsném okolí silnice se nachází velké množství škol, nákupní 
zóna, pivovar, čerpací stanice dětský domov a dům dětí a mládeže. Podél komunikace 
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teče říčka Lítavka, která se zprava vlévá do Berounky. U dálnice D5 se nachází hlavní 
nádraží Beroun a Průmyslová zóna. 

 

Obr. 68. Rekognoskace okolí dálnice D5 u města Beroun; modré značky vyznačuje místa častých nehod 

[22,29]. 

 

Tabulka 56 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na dál-
nici D5 u Berouna. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

 

Tabulka 56.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na dálnici D5 u Be-

rouna.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy ve městě Beroun, narušení klidu obyt-
ných částí na objízdných trasách, narušení městské dopravy a železniční do-
pravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komu-
nikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Beroun, nákup-
ních zón, škol, domu dětí a mládeže či dětského domova, ohrožení lidí přepra-
vujících se městskou a železniční dopravou, 12h – přetrvávající narušení obyt-
ných zón na objízdných trasách, 3dny***. 
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Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů), 3h – ztráta zisku čerpací stanice, průmyslové zóny a nákupní 
zóny, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození silniční i železniční komunikace, 3h – poškození most-
ních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v nákupní zóně, průmyslové 
zóně a čerpací stanice, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (říčka Lítavka, která se vlévá zprava 
do řeky Berounky) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhy-
nutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na 
objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (říčka Lítavka, která se vlévá zprava do 
řeky Berounky) a půdy uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace 
ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot 
smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zni-
čení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D5 včetně nájezdů a sjezdů z 
dálnice a městské a železniční dopravy ve městě Beroun, 3h - nefunkčnost 
postiženého úseku dálnice D5 včetně nájezdů a sjezdů z dálnice, přetížení 
objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní 
nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D5 včetně nájezdů a sjezdů z 
dálnice a městské a železniční dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého úseku 
dálnice D5 včetně nájezdů a sjezdů z dálnice, městské a železniční dopravy a 
přetížení objízdných tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého úseku dálnice 
D5 včetně nájezdů a sjezdů z dálnice, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby  DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 56 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházejících se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Dům dětí a mládeže, dětský domov a školy je nutné evakuovat v důsledku poškození 
zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kongesce na ob-
jízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. V případě ne-
hody s přítomností benzínu nebo nafty nebezpečné látky hrozí kontaminace říčky Lí-
tavka, která se dále vlévá do řeky Berounky. 

 

Brno –Bohunice - Dálnice D1, Exit 190 

Vybraná komunikace se nachází na 190 km dálnice D1. Jedná se o vysoce frekvento-

vaný úsek, jelikož obklopuje město Brno z jižní části. V okolí vybraného území (obrá-
zek 69) se nachází průmyslová zóna a školy. Na exit 190 navazuje silnice I. třídy č. 23 
(ulice Bítešská), která je hlavní tepnou pro vozy zdravotní záchranné služby do Fa-
kultní nemocnice Bohunice. Celý komplex nemocnice obsahuje i Univerzitní kampus a 
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nákupní centrum kam denně zavítá stovky lidí. V těsné blízkosti komunikace se na-
chází potok Leskava, který se dále vlévá do řeky Svratky.  

 

Obr. 69. Rekognoskace okolí dálnice D1 Brno – Bohunice exit 190; modré značky vyznačuje místa 
častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 57 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou technický benzín na dál-

nici D1 Brno – Bohunice exit 190. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 
dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 57.  Dopady dopravní nehody s technickým benzínem na dálnici D1 Brno – 
Bohunice exit 190.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů z že-
lezniční stanice Ostopovice), narušení klidu obytných částí města Brna a okol-
ních obcí (Bosonohy, Ostopovice) na objízdných trasách, narušení městské 
hromadné dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem po-
škození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Brna, průmyslových 
částí a škol, ohrožení lidí přepravujících se městskou dopravou, omezení pří-
jezdů k fakultní nemocnici Brno Bohunice 12h – přetrvávající narušení obyt-
ných zón na objízdných trasách, 3dny***. 
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Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslových zónách a nákupní 
zóně, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních 
konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v průmyslových zónách a nákupní 
zóně, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Leskava, který se dále vlévá do 
řeky Svratky) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí 
fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na ob-
jízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Leskava, který se dále vlévá do 
řeky Svratky) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace 
ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot 
smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zni-
čení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku Dálnice D1(exit 190) včetně městské 
hromadné dopravy a železnice, která se nachází v blízkosti komunikace, 3h - 
nefunkčnost postiženého úseku dálnice D1, přetížení objízdných tras, 12h***, 
3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození ob-
jízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D1 včetně městské hromadné 
dopravy a železnice, 3h - nefunkčnost postiženého úseku dálnice D1, městské 
dopravy, železniční dopravy a přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost po-
stiženého úseku dálnice D1, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 57 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností technického benzínu, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Nejvýznamnějším nebezpečím budou dopady na komunikaci 
I. třídy č. 23, která je hlavní spojnicí dálnice D1 a městem Brnem. Silnice je důležitá 
z hlediska transportu zraněných účastníků jakékoliv dopravní nehody pomocí vozů 
zdravotní záchranné služby do Fakultní nemocnice Bohunice, která je zároveň největší 
nemocnicí v Brně. V případě výskytu nehody s přítomností nebezpečných látek je 
nutné evakuovat školy, které se nachází v těsné blízkosti a v neposlední řadě i prů-
myslovou zónu. Vyskytuje se zde i  nebezpečí kontaminace potoku Leskava, který se 
dále vlévá do řeky Svratky uniklými pohonnými hmotami. V důsledku mimořádné udá-
losti nastanou dopravní kongesce v celém okolí události a Brno se stane neprůjezdné.  

 

Brno Vídeňská - Dálnice D1 – Exit 194 

Sledovaný úsek dálnice D1 se nachází na jihu od města Brna na 194 km (obrázky 70, 
71 a 72). Zde se nachází sjezd, který vede severním směrem do centra města Brna a 
jižně po silnici I. třídy číslo 52 směrem na Vídeň. U dálnice se nachází nákupní zóna 
s čerpací stanicí, dále pak průmyslová zóna, kde převládají převážně sklady, které 
zásobují město Brno. Do zóny je přivedena železniční vlečka. V blízkosti komunikace 
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se nachází rezidenční zóna a zahrádkářská osada a podél dálnice vede železnice a 
potok Leskava, který se vlévá do řeky Svratky. Na silnici č. 52 se nacházejí v obou 
směrech tramvajové pásy. 

 

Obr. 70. Rekognoskace okolí křižovatky  dálnice D1 a silnice I. třídy č. 52; modré značky vyznačuje 
místa častých nehod [22,29]. 

 

Obr. 71. Schéma území v okolí na křižovatky dálnice D1 a silnice I. třídy č. 52. 

 

Obr. 72. Silnice I. třídy č. 52 – Brno Vídeňská, v oblasti křížení s dálnicí D1. 
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Tabulka 58 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou chlor kapalný – technický   

na křižovatce dálnice D1 a silnice I. třídy č. 52.v Brně. Dopady jsou uvedeny v časech 
0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol 
*** označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 58.  Dopady dopravní nehody s kapalným chlorem technickým na křižovatce 
dálnice D1 a silnice I. třídy č. 52.v Brně.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí těžkého poleptání (páry silně leptají a dráždí oči, dýchací 
cesty, kůži) pro osoby v dosahu unikajících par, 3h – přetrvává nebezpečí po-
leptání při kontaktu s párami, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému zásobování z odříznutých skladů, narušení klidu 
obytné části na objízdných trasách, narušení tramvajové dopravy, 12h***, 
3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Brna, nákupní zóny a 
skladů, ohrožení lidí přepravujících se železniční a městskou hromadnou do-
pravou, 12h – stres z dlouhodobého narušení zásobování, přetrvávající naru-
šení obytných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
tramvajové pásy, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku nákupní zóny, ztráta zisku 
v důsledku výpadku zásobování, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření, v případě požáru pohonných hmot prohlubuje do-
pady poškození kolejiště, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvá-
vající ztráta zisků nákupní zóny, prohlubující se ztráty zisku v důsledku vý-
padku zásobování, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Leskava vlévající se do řeky 
Svratky) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny 
a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vod (potok Leskava vlévající se do řeky 
Svratky) a půdy chlorem, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 
3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem chloru kapalného, 12h – poškození ovzduší na ob-
jízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D1 a silnice R52 včetně tramva-
jového pásu, 3h - nefunkčnost postiženého úseku dálnice D1 a silnice R52, 
přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem 
dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D1 a silnice R52 včetně městské 
hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého úseku dálnice D1 a silnice 
R52, městské hromadné dopravy a výpadek železniční dopravy, přetížení ob-
jízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku dálnice D1 a silnice R52, 
přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 
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Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Základní služby v 
území  

 

DN: 0h ***, 3h – narušení zásobování města Brna z odříznutých skladů, 
12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h narušení zásobování města Brna z odříznutých skladů, 12h - 
přetrvávající narušení zásobování města Brna z odříznutých skladů, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 58 vyplývá, že dopravní nehoda s kapalným chlorem technickým na křižo-

vatce dálnice D1 a silnice I. třídy č. 52.v Brně má velmi významné škody na chráněných 
aktivech. Kromě ztrát na lidských životech a zdraví je třeba počítat s velkými ekono-
mickými ztrátami a s poškozením životního prostředí. Na obrázku 72 je vidět silnice I 
třídy č. 52, která křižuje dálnici D1. Na sledované komunikaci vidíme tramvajové pásy, 
které zajišťují dopravu do centra města Brna. V případě dopravní nehody s přítomností 
nebezpečné látky, bude tento úsek uzavřený a obyvatelé blízkých částí budou odříz-
nuti od města. Nejkritičtějším místem křižovatky je severovýchodní nájezd na dálnici 
D1 (směr Praha, Svitavy), který má ze všech nájezdů na tomto úseku nejmenší polo-
měr, v důsledku průběhu toku potoku Leskava, obrázky 71 a 72. 

 

Brno - silnice I. třídy č. 43 

Sledovaná komunikace se nachází na území města Brna. Silnice I. třídy číslo 43 vede 

z Brna do Svitav, Lanškrouna, Králíky až do Polska. Na obrázku 73 vidíme nebezpečný 
úsek, kolem kterého se nachází po levé straně ve směru na Svitavy čerpací stanice, 
vojenský prostor, velké množství škol, nákupní zóna a vozovna dopravního podniku 
města Brna. Po pravé straně ve směru na Svitavy vede železnice s vlakovou stanicí 
Brno – Řečkovice a průmyslová zóna. Kolem celého úseku protéká potok Ponávka, do 
kterého se vlévá potok Rakovec.  

 

Obr. 73. Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 43 u Brna; modré značky vyznačuje místa častých nehod 
[22,29]. 
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Tabulka 59 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-
nici I. třídy č. I. třídy č. 43 u Brna. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 
dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 59.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. třídy 

č. I. třídy č. 43 u Brna.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 
12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření 
na vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při po-
žáru vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a 
uhličitého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit 
vážné poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – 
přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres 
řidičů, stres z řešení problému silniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů 
do města Brna), narušení klidu obytných částí na objízdných trasách (měst-
ské části Řečkovice a Mokrá Hora), narušení železniční dopravy (omezení 
příjezdů a odjezdů z Vlakové stanice Brno - Řečkovice), autobusové dopravy 
a městské hromadné dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení do-
pravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, 
možná panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Brna 
(Řečkovice a Mokrá Hora), školy, vojenský prostor, Státní veterinární ústav, 
dopravní podnik města Brna – vozovna a nákupní, ohrožení lidí přepravují-
cích se železniční, autobusovou a městskou hromadnou dopravou, 12h – 
přetrvávající narušení obcí na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v nákupní zóně, čerpacích stani-
cích a průmyslových zónách,  12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), 
v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komuni-
kace a železnice, nebezpečí výbuchu čerpacích stanic a poškození Státního 
veterinárního ústavu a vozovny dopravního podniku města Brna, 3h – po-
škození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v nákupní zóně, 
čerpacích stanic a průmyslové zóně, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody potok Ponávka, do kterého se vlévá 
potok Rakovec a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhy-
nutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na 
objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontami-
nace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody potok Ponávka, do kterého se vlévá 
potok Rakovec a půdy a uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontami-
nace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kon-
taminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohon-
ných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných 
trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 
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Infrastruktury a tech-
nologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 43 včetně železniční, 
autobusové dopravy a městské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost posti-
ženého úseku silnice č. 43, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poško-
zení postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras 
vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 43 včetně železniční a 
autobusové dopravy a městské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost posti-
ženého úseku silnice č. 43, autobusové dopravy, železniční dopravy a měst-
ské hromadné dopravy, přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost posti-
ženého úseku silnice č. 43, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostup-
nosti složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti slo-
žek IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 59 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školy, Státní veterinární ústav, vozovnu 
dopravního podniku města Brna a průmyslové zóny. V případě úniku látky do okolí 
může dojít ke vzniku domino efektu a dále k výbuchu a požáru čerpací stanice, která 
se nachází v těsné blízkosti. Nebezpečím je kontaminace potoku Ponávka a následný 
úhyn rostlin a živočichů v potoku a okolí. Velké dopady na komunikaci I. třídy č. 43 
povedou k jejímu výpadku a také výpadku nejfrekventovanější trasy na Svitavy. 

 

Brno - silnice I. třídy č.  42 

Sledovaná komunikace se nachází na území města Brna v Jihomoravském kraji. Sil-
nice I. třídy číslo 42 tvoří část Velkého městského okruh v Brně. Na obrázku 74 vidíme 
nebezpečný úsek, kolem kterého se nachází po levé straně ve směru na Svitavy ná-
kupní zóna a školy. Po pravé straně se nachází Královopolské strojírny, škola pro tě-
lesně postižené, čerpací stanice, nákupní zóna a poliklinika. Kolem sledovaného 
úseku vede železnice s železniční zastávkou Brno - Lesná. V blízkosti území teče řeka 
Svitava, která se vlévá v Brně do řeky Svratky.  

 

Obr. 74.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 42 v Brně - Řečkovice; modré značky vyznačuje místa 
častých nehod [22,29]. 
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Tabulka 60 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-
nici I. třídy č. 42  v Brně-Řečkovice. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 
3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 60.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 42 

v Brně-Řečkovice.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů do města 
Brna), narušení klidu obytných částí na objízdných trasách (městské části Krá-
lovo pole, Černá pole, Husovice), narušení železniční dopravy (omezení pří-
jezdů a odjezdů z železniční zastávky Brno - Lesná), autobusové dopravy a 
městské hromadné dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy 
vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Brna (Královo 
pole, Černá pole, Husovice), školy, škola pro tělesně postižené, Královopolské 
strojírny, nákupní zóny, poliklinika, ohrožení lidí přepravujících se železniční a 
městskou hromadnou dopravou, 12h – přetrvávající narušení obcí na objízd-
ných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v nákupní zóně, čerpacích stanicích 
a průmyslové zóně,  12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), v pří-
padě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komunikace a že-
leznice, nebezpečí výbuchu čerpacích stanic a poškození Královopolských 
strojíren a polikliniky, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající 
ztráta zisků v nákupní zóně, čerpacích stanic a průmyslové zóně, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody řeka Svitava, která se vlévá do řeky 
Svratky, a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny 
a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody řeka Svitava, která se vlévá do řeky 
Svratky a půdy a uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace 
ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot 
smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zni-
čení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 
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DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 42 včetně železniční a 
městské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 42, 
přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem 
dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 42 včetně železniční a 
městské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 42, 
železniční dopravy a městské hromadné dopravy, přetížení objízdných tras, 
12h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 42, přetížení objízdných tras, 
3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 60 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školy včetně školy pro tělesně posti-
žené, Královopolské strojírny, polikliniku a nákupní zóny. V případě úniku látky do okolí 
může dojít ke vzniku domino efektu a dále k výbuchu a požáru čerpacích stanic, které 
se nachází v těsné blízkosti. Nebezpečím je kontaminace řeky Svitavy, která ústí do 
řeky Svratky a následného úhynu rostlin a živočichů v potoku a okolí. Velké dopady na 
komunikaci I. třídy č. 42 povedou k jejímu výpadku a také výpadku Velkého městského 
okruhu v Brně. 

 

Česká Lípa - silnice I. třídy č. 9 

Sledovaná komunikace se nachází v Libereckém kraji u města Česká Lípa. Silnice I. 

třídy číslo 9 spojuje Prahu, Neratovice – Mělník – Českou Lípu – Nový Bor a Rumburk. 
Na obrázku 75 vidíme nebezpečný úsek, u kterého se nachází průmyslová zóna Česká 
Lípa - Dubnice, čerpací stanic, auto motodrom Sosnová a škola. V blízkosti je situo-
vané železniční nádraží s železniční vlečkou do průmyslové zóny. Průmyslová zóna 
obsahuje řadu firem zabývající se automobilovým průmyslem, která zaměstnává nad 
5000 pracovníků. 

Tabulka 61 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-
nici I. třídy č. 9 u České Lípy. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 61 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školy a Hlavní nádraží v České Lípě, 
popřípadě návštěvníky auto motodromu. V případě úniku látky do okolí může dojít ke 
vzniku domino efektu a dále k výbuchu a požáru čerpací stanice, která se nachází 
v těsné blízkosti. Nebezpečím je dále kontaminace půdy a následný úhyn rostlin a ži-
vočichů v okolí. Velké dopady na komunikaci I. třídy č. 9 povedou k jejímu výpadku a 
následně i výpadku nejfrekventovanějšího tahu na Mělník. 
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Obr. 75. Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 9 u České Lípy; modré značky vyznačuje místa častých 
nehod [22,29]. 

 

 

Tabulka 61.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 9 u  
České Lípy.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů z že-
lezniční stanice Česká Lípa Hlavní nádraží), narušení klidu obytných částí 
města česká Lípa na objízdných trasách, narušení městské dopravy, 12h***, 
3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí České Lípy a obce 
Sosnová, průmyslové části a školy, ohrožení lidí přepravujících se městskou 
dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 
3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice v železniční stanici Česká Lípa Hlavní nádraží, pilíře mostů), 3h – 
ztráta zisku v průmyslové zóně a čerpací stanici, 12h***, 3 dny ***. 



176 
 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních 
konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v průmyslové zóně a čerpací sta-
nici, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – 
nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných půdách, zhoršení ovzduší 
na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontami-
nace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace půdy uniklými pohonnými hmotami, nebez-
pečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a 
flóry v kontaminovaných půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných 
hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, 
zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 9 včetně městské do-
pravy, železnice, železniční stanice Česká Lípa Hlavní nádraží, která se na-
chází v blízkosti komunikace, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 9, 
přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem 
dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 9 včetně městské do-
pravy, železnice, železniční stanice Česká Lípa, 3h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice č. 9, městské dopravy, železniční dopravy a přetížení objízdných 
tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 9, přetížení objízdných 
tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

 

České Budějovice – silnice I. třídy, č. 3  a 34 

Sledované komunikace se nachází v Českých Budějovicích. Jedná se zejména o sil-
nici č. 3 ulice Strakonická, která se nachází v centru města a silnici I. třídy č. 34 spoju-
jící České Budějovice s městem Třeboň. Na obrázku 76 vidíme hned dva úseky čas-
tých dopravních nehod. V blízkosti vybraných lokalit se nachází školy, nákupní a prů-
myslové zóny, čerpací stanice a v neposlední řadě železnice a železniční nádraží. 
Městem protéká řeka Vltava, která zároveň protéká jedním ze sledovaných míst.   

Tabulka 62 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou motorová nafta na silni-
cích I. třídy č. 3  č. 34 v Českých Budějovicích. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 
12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** 
označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 62 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností technického benzínu ve sle-
dovaných úsecích bude mít vážné dopady na životy a zdraví lidí. Dopady na infrastruk-
turu povedou ke kongescím na objízdných trasách a výpadku městské hromadné do-
pravy. V případě výbuchů hrozí poškození čerpací stanice a rozšíření pohonných hmot 
do okolí. Následuje nutná evakuace nákupních zón, škol a průmyslových zón, kterým 
hrozí velké ekonomické ztráty a škody na majetku. Nebezpečí kontaminace řeky Vltavy 
vede k uhynutí fauny a flóry, která se v ní vyskytuje. Odříznuté sklady nebudou 
schopny zásobovat město České Budějovice. 
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Obr. 76.  Rekognoskace okolí  silnic I. třídy č. 3 a č. 34 v Českých Budějovicích; modré značky vyznačuje 

místa častých nehod [22,29]; tmavě zelená – sledovaná oblast, světle zelená – nákupní zóna, tmavě 
růžová – škola, světle růžová – průmyslová zóna. 

 

Tabulka 62.  Dopady dopravní nehody s nebezpečnou látkou motorová nafta na silni-

cích I. třídy č. 3  č. 34 v Českých Budějovicích.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 
12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (podezření na vyvolání rakoviny) pro 
osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru vzniká hustý, černý 
kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. Vdechování 
nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození 
zdraví),  3h – přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 
12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres 
řidičů, stres z řešení problému zásobování nákupních zón z odříznutých 
skladů, narušení klidu obytné části na objízdných trasách, narušení městské 
hromadné dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem 
poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, 
možná panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Českých Bu-
dějovic, nákupních zón, průmyslových částí a škol, ohrožení lidí přepravují-
cích se městskou hromadnou dopravou, 12h – stres z dlouhodobého naru-
šení zásobování, přetrvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 
3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železniční vlečky v průmyslových zónách, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku ná-
kupní zóny, ztráta zisku v průmyslových zónách, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), 
v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komuni-
kace a železniční vlečky, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetr-
vávající ztráta zisků nákupní zóny, prohlubující se ztráty zisku v průmyslo-
vých zónách, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Mlýnská stoka vlévající se do řeky 
Vltavy) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny 
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a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Mlýnská stoka vlévající se do řeky 
Vltavy) a půdy naftou, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 
3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem výbuchu nafty smíšenou se vzduchem, 12h – po-
škození ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku ka-
paliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a tech-
nologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice č. 34 a silnice č. 3 na 
ulici Strakonická včetně železniční vlečky v blízkosti těchto komunikací, 3h - 
nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 34 a silnice č. 3, přetížení objízd-
ných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní ne-
hody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice č. 34 a silnice č. 3 včetně měst-
ské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého silnice č. 34 a silnice 
č. 3 a městské hromadné dopravy a výpadek, přetížení objízdných tras, 12h 
- nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 34 a silnice č. 3, přetížení objízd-
ných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostup-
nosti složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti slo-
žek IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Základní služby v 
území  

 

DN: 0h ***, 3h – narušení zásobování města České Budějovice z odříznutých 
skladů v průmyslových zónách, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h narušení zásobování města České Budějovice z odříznutých 
skladů, 12h - přetrvávající narušení zásobování města České Budějovice 
z odříznutých skladů, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Dálnice D1, 100 – 102 km u obce Slavníč 

Vybraná komunikace se nachází na 100 – 102 km dálnice D1 u obce Slavníč (obrázek 

77). Jedná se o úsek, který podléhá velké hustotě provozu a výraznému výškovému 
profilu vozovky a zatáček. Sledovaná situace se nachází v Kraji Vysočina v nezasta-
věném území (extravilánu), kde je velmi proměnlivé počasí. V blízkosti komunikace se 
nachází obec Slavníč, u kterého je situován kamenolom a obce Herálec. Okolí je ob-
klopeno Nohavickým potokem, který se dále vlévá do Slavníčského rybníku a dále 
Skorkovský rybník a Úsobský potok. 

Tabulka 63 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou technický benzín na dál-
nici D1 u obce Slavníč. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

Z tabulky 63 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností technického benzínu ve sle-
dovaném území bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se v dané 
oblasti. V případě požáru je velké nebezpečí  domino efektu v důsledku čerpací sta-
nice nacházející se v blízkosti komunikace a následné poškození silnice a železnice. 
Výskyt dopravních kongescí na objízdných trasách v okolních vesnicích může způsobit 
paniku a stres lidí v kolonách jak na silnici, tak i na železnici. 
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Obr. 77.  Rekognoskace okolí  dálnice D1 u obce Slavníč; modré značky vyznačuje místa častých nehod 

[22,29]. 

 

Tabulka 63.  Dopady dopravní nehody s technickým benzínem na dálnici D1 u obce 

Slavníč.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy, narušení klidu blízkých obcí (Ka-
menice, Mikulášov, Pavlov u Herálce, Slavníč, Skorkov) na objízdných tra-
sách, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komu-
nikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obcí (Mikulášov, Pavlov u Herálce, 
Slavníč, Skorkov) ohrožení lidí přepravujících se železniční dopravou, 12h – 
přetrvávající narušení obcí na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice a pilíře mostů), 3h – ztráta zisku kamenolomu, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice v blízkosti postižené komunikace, v případě 
požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komunikace a želez-
nice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků ka-
menolomu, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Nohavický potok vlévající se do Slav-
ničského rybníka, Úsobský potok a Skorkovský rybník) a půdy a uniklými po-
honnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – 
oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 
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NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Nohavický potok vlévající se do Slav-
ničského rybníka, Úsobský potok a Skorkovský rybník) a půdy pohonnými 
hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
vlivem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození 
ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  
3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D1 (100-102 km), železnice, vla-
kové stanice Slavníč, která se nachází v blízkosti této komunikace, 3h - ne-
funkčnost postiženého úseku dálnice D1, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 
dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození ob-
jízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D1 (100-102 km), železnice, vla-
kové stanice Slavníč, 3h - nefunkčnost postiženého úseku dálnice D1, želez-
niční dopravy a přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého 
úseku dálnice D1, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Dálnice D1 – Exit 90 – Humpolec 

Sledovaná komunikace se nachází v kraji Vysočina u města Humpolec. Jedná se o 90 
kilometr dálnice D1 mezi Prahou a Brnem (obrázek 78). V těsném okolí sledované 
komunikace se nachází čerpací stanice, průmyslové zóny a vlaková stanice Humpo-
lec. V blízkosti nehodového úseku protéká Hněvkovický potok. Na zmíněném úseku 
sjíždí nákladní automobily převážející nebezpečné látky, jelikož v úseku 49 - 90 km je 
zákaz přepravy nebezpečných látek v důsledku vodní nádrže Želivka, která zásobuje 
Prahu pitnou vodou. 

 

Obr. 78.  Rekognoskace okolí  dálnice D1 – exit 90 – Humpolec; červené a modré značky vyznačuje 
místa častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 64 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na dál-
nici D1 – exit 90 - Humpolec. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
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přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 64.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na dálnici D1 – exit 90 
- Humpolec  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy, narušení klidu obytné části Hum-
polce na objízdných trasách, narušení městské dopravy, 12h***, 3dny – nepří-
jemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Humpolce, ohrožení 
lidí přepravujících se městskou dopravou a železniční dopravou, 12h – přetr-
vávající narušení obytných částí na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice a pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslových zónách, 12h***, 3 
dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice v blízkosti postižené komunikace, v případě 
požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komunikace a želez-
nice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků prů-
myslových zón, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Hněvkovický potok) a půdy a uniklými 
pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – 
oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Hněvkovický potok) a půdy pohonnými 
hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
vlivem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození 
ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  
3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D1 (90 km) včetně městské do-
pravy, železnice, vlakové stanice Humpolec, která se nachází v blízkosti této 
komunikace, 3h - nefunkčnost postiženého úseku dálnice D1, přetížení objízd-
ných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní ne-
hody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D1 včetně městské dopravy, že-
leznice, vlakové stanice Humpolec, 3h - nefunkčnost postiženého úseku dál-
nice D1, městské dopravy, železniční dopravy a přetížení objízdných tras, 12h 
- nefunkčnost postiženého úseku dálnice D1, přetížení objízdných tras, 3 dny 
***. 
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Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 64 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházejících se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Průmyslové zóny je nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým 
kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kongesce na objízdných trasách, výpadek nej-
frekventovanější komunikace na Prahu či Brno a špatnou přístupnost k budovám nut-
ných evakuovat. V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace 
Hněvkovického potoka. 

 

Dálnice D1 – Exit 146 – Velké Meziříčí 

Sledovaná komunikace se nachází v kraji Vysočina u města Velké Meziříčí (obrázek 

79). Dálnice D1 je komunikace spojující Prahu a Brno, pokračující dále směrem na 
Kroměříž. Přes Velké Meziříčí vede dálniční most, který je vysoký 75 metrů. V těsném 
okolí sledované komunikace se nachází Průmyslové zóny, čerpací stanice, vlaková 
stanice Velké Meziříčí. V blízkosti nehodového úseku protéká řeka Oslava, která se 
dále vlévá do řeky Jihlavy. 

 

Obr. 79. Rekognoskace okolí dálnice D1, exit 146 – Velké Meziříčí červené a modré značky vyznačuje 
místa častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 65 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na dál-
nici D1, exit 146 – Velké Meziříčí. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 
dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 
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Tabulka 65.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na dálnici D1, exit 146 

– Velké Meziříčí.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 
12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření 
na vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při po-
žáru vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a 
uhličitého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit 
vážné poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – 
přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres 
řidičů, stres z řešení problému železniční dopravy, narušení klidu obytné 
části Velkého Meziříčí na objízdných trasách, narušení městské dopravy, 
12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komuni-
kace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, 
možná panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Velkého Me-
ziříčí, ohrožení lidí přepravujících se městskou dopravou a železniční dopra-
vou, 12h – přetrvávající narušení obytných částí města Velké Meziříčí na 
objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice a pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslových zónách, 12h***, 3 
dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), 
nebezpečí výbuchu čerpací stanice v blízkosti postižené komunikace, v pří-
padě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komunikace a 
železnice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta 
zisků v průmyslových zónách, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Oslava) a půdy a uniklými po-
honnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – 
oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Oslava) a půdy a uniklými po-
honnými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - 
nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhor-
šení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 12h 
– poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem 
úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a tech-
nologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D1 (146 km) včetně městské 
dopravy a železnice, která se nachází v blízkosti této komunikace, 3h - ne-
funkčnost postiženého úseku dálnice D1, přetížení objízdných tras, 12h***, 
3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození 
objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D1 (146 km) včetně městské 
dopravy a železnice, 3h - nefunkčnost postiženého úseku dálnice D1, měst-
ské dopravy, železniční dopravy a přetížení objízdných tras, 12h - nefunkč-
nost postiženého úseku dálnice D1, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostup-
nosti složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 
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NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti slo-
žek IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 65 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházejících se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Průmyslové zóny a čerpací stanice je nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví 
lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kongesce na objízdných 
trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. V případě nehody s pří-
tomností nebezpečné látky hrozí kontaminace řeky Oslavy, která se dále vlévá do řeky 
Jihlavy. 

Z obrázku 79 je zřetelné, že se v blízkosti sledovaného uzlu nachází dálniční most, 

který vede přes údolí Velkého Meziříčí. V případě výbuchu v blízkosti mostu hrozí sta-
tické poškození, které může vést až ke zřícení mostu, což by mělo za následek poško-
zení zdraví a majetku osob, které bydlí v údolí pod tímto mostem a v jeho okolí. Panika 
a šok pro postižené osoby, stres řidičů v kolonách na objízdných trasách. Nebezpečí 
kontaminace řeky Oslavy a následné uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách 
a půdách. Narušení provozu dálnice D1 - odříznutí úseku mezi 140-146 km. Snížení 
dostupnosti složek IZS v důsledku sutin a prašnosti v okolí mostu.  

 

Dálnice D2 u Břeclavi 

Sledovaná komunikace se nachází v Jihomoravském kraji u města Břeclav (obrázek 

80). Dálnice D2 spojuje město Brno a Bratislavu a ve sledovaném úseku je na ni kolmá 
silnice I třídy číslo 55, která vede z Olomouce až na hraniční přechod Poštorná. V těs-
ném okolí sledované komunikace se nachází průmyslová zóna, čerpací stanice a zá-
sobník plynu. V blízkosti nehodového úseku protéká řeka Dyje. 

 

 

Obr. 80. Rekognoskace okolí  dálničního uzlu Břeclav, Hodonín a dálnice D2; modré značky vyznačuje 

místa častých nehod [22,29]. 
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Tabulka 64 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na kři-

žovatce dálnice D2 se silnici Břeclav - Hodonín. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 
12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** 
označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 64.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na křižovatce dálnice 
D2 se silnici Břeclav - Hodonín.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (podezření na vyvolání rakoviny) pro 
osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru vzniká hustý, černý 
kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. Vdechování ne-
bezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví),  
3h – přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny 
***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně na nájezdu, výjezdu a sa-
motné dálnici D2, 3h – narůstající stres řidičů, stres z uzavření průmyslové 
zóny, narušení klidu obytných částí na objízdných trasách, narušení autobu-
sové dopravy a železniční dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení do-
pravy vlivem poškození silniční a železniční komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres z výbuchu zásobníku plynu Tvrdonice, stres při evakuaci 
obce Hrušky a části města Břeclav, průmyslové zóny, ohrožení lidí přepravu-
jících se autobusovou a železniční dopravou, narůstající kolony na dálnici D2 
a silnici I. třídy č. 55, 12h – stres z dlouhodobého narušení zásobování části 
Břeclavi, přetrvávající narušení obcí na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslové zóně a zásobníku 
plynu Tvrdonice, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – pohonné hmoty urychlují hoření (se vzduchem tvoří páry nafty a ben-
zínu výbušnou směs), v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady 
poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 
ztráta zisku čerpacích stanic, průmyslové zóny a zásobníku plynu Tvrdonice 
12h – prohlubující se ztráty zisku v průmyslové zóně. Zásobníku plynu Tvrdo-
nice a čerpacích stanic, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Dyje) a půdy a uniklými pohon-
nými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vo-
dách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – osla-
bení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Dyje) a půdy naftou, nebezpečí 
kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry 
v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu nafty 
smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zni-
čení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 
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Infrastruktury a 
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DN: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D2 včetně nájezdu a výjezdu a 
silnice I. třídy č. 55 včetně železnice v blízkosti těchto komunikací, 3h - ne-
funkčnost postiženého úseku dálnice D2 včetně nájezdu a výjezdu a silnice č. 
55, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku 
vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D2 a silnice I. třídy č. 55 včetně 
autobusové dopravy a železnice, 3h - nefunkčnost postiženého úseku dálnice 
D2 a silnice I. třídy č. 55 a autobusové dopravy, přetížení objízdných tras, 12h 
- nefunkčnost postiženého úseku dálnice D1 a silnice I. třídy č. 38, přetížení 
objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 64 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházejících se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpací stanice a 
výbuchu zásobníku plynu. Průmyslovou zónu a čerpací stanici je nutné evakuovat 
v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způ-
sobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných eva-
kuovat. V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace řeky 
Dyje. 

 

Děčín – silnice I. třídy č. 62 

Sledovaná komunikace se nachází v Ústeckém kraji u města Děčín. Silnice I. třídy 

číslo 62, vede z Ústí nad Labem přes Děčín až na státní hranice do Hřenska (obrázek 
81). V těsném okolí sledované komunikace se nachází vlaková stanice Těchlovice, 
vlaková stanice Dobkovice a vlaková stanice Choratice, čerpací stanice, průmyslová 
zóna a rozvodna elektrického proudu. Kolem nehodového úseku protéká řeka Labe, 
do které se z levé strany vlévá potok Poustka. 

Tabulka 67 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 62 u Děčína. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 67 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpací stanice. Prů-
myslovou zónu a rozvodnu elektrického proude Těchlovice je nutné evakuovat v dů-
sledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí 
kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. 
V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace řeky Labe, do 
které přitéká z levé strany potok Poustka. 
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Obr. 81. Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 62 u Děčína; barevné značky vyznačuje místa častých 
nehod [22,29]. 

 

Tabulka 67.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 62 
u Děčína.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční a železniční dopravy do města Děčín a Ústí 
nad Labem, narušení klidu obytných částí na objízdných trasách, 12h***, 3dny 
– nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí podél postižené komu-
nikace a průmyslové zóny, ohrožení lidí přepravujících se autobusovou a že-
lezniční dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na objízdných 
trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů, železnice), 3h – ztráta zisku čerpací stanice, průmyslové zóny a 
rozvodny elektrického proudu Těchlovice, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození silniční a železniční komunikace a rozvodny Těchlo-
vice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v 
průmyslové zóně a čerpací stanici, 3dny ***.  
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Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Labe, do které se z levé strany 
vlévá potok Poustka) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontami-
nace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Labe, do které se z levé strany 
vlévá potok Poustka) a půdy uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí konta-
minace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kon-
taminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných 
hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, 
zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 62, železniční a autobu-
sové dopravy do města Děčín, Ústí nad Labem a okolních vesnic, 3h - ne-
funkčnost postiženého úseku silnice I třídy č. 62 přetížení objízdných tras, 
12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poško-
zení objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 62, železniční a autobu-
sové dopravy do města Děčín, Ústí nad Labem a okolních vesnic, 3h - ne-
funkčnost postiženého silnice I třídy č. 62, železniční a autobusové dopravy, 
přetížení objízdných tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého úseku silnice I 
třídy č. 62, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

 

Děčín – Východ, silnice I. třídy č. 13 

Sledovaná komunikace se nachází v Ústeckém kraji ve městě Děčín. Silnice I třídy 
číslo 13, vede z Karlových Varů přes Most, Děčína ž do Frýdlantu (obrázek 82). V těs-
ném okolí sledované komunikace se nachází nádraží Děčín – východ (vysoce důležité 
pro nákladní dopravu), čerpací stanice, nákupní zóna, školy a nemocnice. Kolem ne-
hodového úseku protéká řeka Labe, do které se z pravé strany vlévá řeka Ploučnice. 

 

Obr. 82.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 13 v Děčíně; 1 – nákupní zóna, 2 – školy, 3 – rekreační 
a rezidenční zóna, 4 – čerpací stanice, H – nemocnice. 
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Tabulka 68 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 13 v Děčíně. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 68.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 13 
v Děčíně.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí těžkého poleptání a popálení (páry silně leptají kůži, dráždí 
oči a dýchací cesty, oheň může způsobit popáleniny kůže) pro osoby v dosahu 
unikajících par a požáru, toxický při vdechování a při styku s kůží, látka může 
vyvolat alergickou kožní reakci, 3h – přetrvává nebezpečí poleptání při kon-
taktu s párami, způsobuje poškození orgánů, 12h - způsobuje poškození or-
gánů, 3 dny – smrtelné následky.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres cestujících z následného zpoždění z dů-
vodu výluky (omezený provoz na trati), 3h – narůstající stres řidičů, stres ze 
zpoždění, narušení silničního provozu z důvodu zavedení náhradní autobu-
sové dopravy, přesměrování vlaků (Děčín – jih, Děčín – západ),  12h***, 3dny 
– nepříjemnosti omezení železniční dopravy vlivem poškození kolejiště. 

NL: 0h – obava z ostrého štiplavého zápachu, možná panika, 3h – stres při 
evakuaci blízkých objektů (rekreační a rezidenční zóna, školy, nemocnice, ná-
kupní zóny) evakuace až tisíců lidí, 12h – stres z důvodu přepravních změn, 
přetrvávající narušení silničního provozu ve městě, tvorba kolon, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození železniční tratě vlivem nehody (kolejiště, nástupiště), po-
škození vlakových souprav, 3h – ztráta zisku vlakových společností vlivem 
omezení železniční dopravy, 12h – prohlubující se ztráta zisku vlakových spo-
lečností vlivem omezení železniční dopravy, 3 dny ***. 

NL: 0h – poškození železniční tratě a stanice vlivem požáru, 3h – ztráta zisku 
obchodů a čerpacích stanic v evakuovaných oblastech, 12h – přetrvávající 
ztráta zisků benzinové pumpy, prohlubující se ztráty zisku v důsledku uzavření 
nákupní zóny, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Labe, do které se z pravé strany 
vlévá řeka Ploučnice) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
ve městě, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Labe, do které se z pravé strany 
vlévá řeka Ploučnice) a půdy sledovanou látkou, nebezpečí kontaminace 
ovzduší dýmy a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminova-
ných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem formaldehydu, popř. zplodin 
z požáru, 12h – poškození ovzduší v okolí nádraží, 3dny – oslabení ekosys-
tému vlivem formaldehydu.  

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku železnice Děčín - východ, 3h - nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Děčín - východ, přetížení objízdných tras 
(železničních i silničních), 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem 
dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku železnice Děčín - východ,  3h - nefunkč-
nost postiženého úseku železnice Děčín - východ, přetížení objízdných tras, 
12h - nefunkčnost postiženého úseku železnice Děčín - východ, přetížení 
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objízdných tras, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody 
a uniklé kyseliny, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

Nouzové služby) DN: 0h ***, 3h - snížení dostupnosti složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h - snížení dostupnosti složek IZS, 12h – snížení dostupnosti slo-
žek IZS, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území  

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – uzavření provozu zdravotních zařízení, nákupních zón, škol a 
jiné…,  12h – přetrvávající uzavření provozu zdravotních zařízení, nákupních 
zón, škol a jiné…, 3dny – stálé uzavření provozu zdravotních zařízení, nákup-
ních zón, škol a jiné…do odvolání. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 68 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí  nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpací stanice. Ná-
kupní zónu, nádraží Děčín - východ, školy a nemocnici je nutné evakuovat v důsledku 
poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kon-
gesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. 
V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace řeky Ploučnice, 
která se vlévá z pravé strany do řeky Labe. 

 

Dobříš - Mokrovraty – Dálnice D4 

Sledovaná komunikace se nachází ve Středočeském kraji u města Dobříš. Dálnice D4 
vede z Prahy přes Dobříš až do Příbrami (obrázek 83). V těsném okolí sledované ko-
munikace se nachází železniční stanice Dobříš a Stará Huť, čerpací stanice, průmys-
lová zóna a domov mládeže. Kolem nehodového úseku protéká Trnovský potok, který 
se dále vlévá do rybníku Papež, Koryto a Huťského rybníku. 

 

Obr. 83.  Rekognoskace okolí  dálnice D4  v oblasti Dobříč - Mokrovraty; barevné značky vyznačují 

místa častých nehod [22,29]. 
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Tabulka 69 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na dál-

nici D4 v oblasti Příbram - Mokrovraty. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin 
a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 69.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na dálnici D4 v oblasti 
Příbram - Mokrovraty.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy, narušení klidu obytné části na ob-
jízdných trasách, narušení městské dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti 
omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Dobříše, průmyslových 
částí a domu mládeže, ohrožení lidí přepravujících se městskou a železniční 
dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 
3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslových zónách a autobuso-
vých společností, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), v pří-
padě požáru pohonných hmot a následně výbuchu čerpacích stanic prohlu-
buje dopady poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních 
konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v průmyslových zónách a u auto-
busových dopravců, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Trnovský potok, který se dále vlévá 
do rybníku Papež, Koryto a Huťského rybníku) a půdy uniklými pohonnými 
hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a 
půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení eko-
systému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Trnovský potok, který se dále vlévá do 
rybníku Papež, Koryto a Huťského rybníku) a půdy pohonnými hmotami, ne-
bezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí 
fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem 
výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší 
na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 
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Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice R4, nájezdů a výjezdů 
včetně městské dopravy, železnice, železniční stanice Dobříš a železniční sta-
nice Stará Huť v blízkosti těchto komunikací, 3h - nefunkčnost postiženého 
úseku rychlostní silnice R4, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poško-
zení postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras 
vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice R4 včetně městské do-
pravy, železnice, železniční stanice Dobříš a železniční stanice Stará Huť, 3h 
- nefunkčnost postiženého úseku rychlostní silnice R4 a nájezdu a výjezdu na 
tuto komunikaci, městské a autobusové dopravy, železniční dopravy a přetí-
žení objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku rychlostní silnice 
R4, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 69 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Průmyslovou zónu, domov mládeže a čerpací stanici je nutné evakuovat v důsledku 
poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kon-
gesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. 
V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace Trnovského po-
toka, který se dále vlévá do rybníku Papež, Koryto a Huťského rybníku. 

 

Frýdlant nad Ostravicí (Moravskoslezský Kraj), silnice I. třídy č. 56 

Sledovaná komunikace se nachází na území města Frýdlant nad Ostravicí. Silnice I. 

třídy číslo 56 vede z Opavy přes Frýdek-Místek až ke slovenským hranicím. Na ob-
rázku 84 vidíme nebezpečný úsek, kolem kterého se nachází po pravé straně ve směru 
na Ostravu čerpací stanice, školy, nákupní zónu, autobusové nádraží a průmyslové 
zóny. Kolem sledovaného úseku protéká řeka Ostravice, která se vlévá z pravé strany 
do řeky Odry. 

Tabulka 70 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 56 u Frýdlantu nad Ostravicí. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 
hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** ozna-
čuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 70 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školy, průmyslové zóny, nákupní zónu 
a autobusové či vlakové nádraží. V případě úniku látky do okolí může dojít ke vzniku 
domino efektu a dále k výbuchu a požáru čerpací stanice, která se nachází v těsné 
blízkosti. Nebezpečím je kontaminace řeky Ostravice, která se vlévá do řeky Odry 
a následného úhynu rostlin a živočichů v potoku a okolí. Velké dopady na komunikaci 
I. třídy č. 56 povedou k jejímu výpadku a také výpadku nejfrekventovanější trasy na 
Frýdek-Místek a Opavu. 
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Obr. 84.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 56 u Frýdlantu nad Ostravicí; barevné značky vyznačují 

místa častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 70.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 56 
u Frýdlantu nad Ostravicí.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů do města 
Frýdlant nad Ostravicí), narušení klidu obytných částí na objízdných trasách, 
narušení železniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů z Vlakové stanice 
Frýdlant nad Ostravicí a Frýdlant nad Ostravicí - zastávka) a autobusové do-
pravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komu-
nikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Frýdlant nad 
Ostravicí a okolních vesnic, školy, autobusové nádraží, průmyslové zóny a ná-
kupní zóny, ohrožení lidí přepravujících se železniční a autobusovou dopra-
vou, 12h – přetrvávající narušení obcí na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v nákupní zóně, čerpacích stanicích 
a průmyslových zónách,  12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), v pří-
padě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komunikace a 
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železnice, nebezpečí výbuchu čerpacích stanic a poškození autobusového 
nádraží, škol a průmyslových zón, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – 
přetrvávající ztráta zisků v nákupní zóně, čerpacích stanic a průmyslové zóně, 
3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody řeka Ostravice, která se vlévá do řeky 
Odry a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a 
flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody řeka Ostravice, která se vlévá do řeky 
Odry a půdy a uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší 
kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíše-
nou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení 
ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 56 včetně železniční a 
autobusové dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 56, přetí-
žení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem do-
pravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 56 včetně železniční a 
autobusové dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 56, auto-
busové dopravy a železniční dopravy, přetížení objízdných tras, 12h - nefunkč-
nost postiženého úseku silnice č. 56, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Havlíčkův Brod – silnice I. třídy č. 38  

Sledovaná komunikace se nachází v kraji Vysočina ve městě Havlíčkův Brod (obrázek 
85). Silnice I. třídy číslo 38 vede z Liberce, přes Mladou Boleslav, Nymburk, Kolín, 
Havlíčkův Brod, Jihlavu až do Znojma. V těsném okolí silnice se nachází velké množ-
ství škol, nákupní zóny, nemocnice, psychiatrická léčebna a čerpací stanice. Podél 
komunikace teče řeka Sázava, která se vlévá do řeky Vltavy. 

Tabulka 71 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy silnici I. třídy č. 38 v Havlíčkově Brodě. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 
a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** 
označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 71 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpací stanice. Ne-
mocnici, školy a psychiatrickou léčebnu je nutné evakuovat v důsledku poškození 
zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kongesce na ob-
jízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. V případě ne-
hody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace řeky Sázavy, která se dále 
vlévá do řeky Vltavy. 
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Obr. 85.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 38 v Havlíčkově Brodě; barevné značky vyznačuje místa 

častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 71.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 38 
v Havlíčkově Brodě.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy ve městě Havlíčkův Brod, narušení 
klidu obytných částí na objízdných trasách, narušení městské dopravy, 12h***, 
3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Havlíčkova Brodu, Ná-
kupních zón, škol, nemocnice a psychiatrické léčebny, ohrožení lidí přepravu-
jících se městskou dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na 
objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů), 3h – ztráta zisku čerpací stanice a nákupních zón, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození komunikace, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h 
– přetrvávající ztráta zisků v nákupních zónách a čerpací stanice, 3dny ***.  
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Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Sázava, která se vlévá u obce 
Davle do Vltavy) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí 
fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na ob-
jízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Sázava, která se vlévá u obce 
Davle do Vltavy) a půdy uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontami-
nace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kon-
taminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných 
hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, 
zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 38 včetně městské do-
pravy v Havlíčkově Brodě, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 38, 
přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem 
dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 38 včetně městské do-
pravy, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 38, městské dopravy a 
přetížení objízdných tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého úseku silnice 
č. 38, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

 

Křižovatka silnic I. třídy číslo 11, 33, 35 u Hradce Králové 

Sledovaná komunikace se nachází v Královehradeckém kraji přímo u města Hradec 
Králové. Jedná se o křižovatku silnic I třídy číslo 11, 33, 35 (obrázek 86). V těsném 
okolí sledované komunikace se nachází vlaková stanice Plotiště nad Labem, čerpací 
stanice, průmyslová zóna, škola a čistička odpadních vod. V okolí sledované komuni-
kace teče potok Melounka, který se vlévá do Labského náhonu. 

 

Obr. 86.  Rekognoskace okolí  křižovatky silnic I. třídy č. 11, 33 a 35  u Hradce Králové; barevné značky 

vyznačují místa častých nehod [22,29]. 
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Tabulka 72 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na kři-

žovatce silnic I. třídy č. 11, 33 a 35  u Hradce Králové. Dopady jsou uvedeny v časech 
0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol 
*** označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 72.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na křižovatce silnic I. 
třídy č. 11, 33 a 35  u Hradce Králové.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů z že-
lezniční stanice Plotiště nad Labem), narušení klidu obytné části na objízdných 
trasách, narušení městské dopravy v Hradci Králové, 12h***, 3dny – nepříjem-
nosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Hradce Králové, obce 
Svobodné Dvory a Plotiště nad Labem, průmyslových částí a škol, ohrožení 
lidí přepravujících se městskou dopravou, 12h – přetrvávající narušení obyt-
ných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice v železniční stanici Plotiště nad Labem, pilíře mostů), 3h – ztráta 
zisku v průmyslových zónách a čerpacích stanicích, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních 
konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v průmyslových zónách a čerpacích 
stanic, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Melounka, který se vlévá do 
Labského náhonu) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontami-
nace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Melounka, který se vlévá do 
Labského náhonu) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí konta-
minace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kon-
taminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných 
hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, 
zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 
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Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku křižovatky silnic I. třídy č. 11, 33, 35 
včetně městské dopravy, železnice, železniční stanice Plotiště nad Labem, 
která se nachází v blízkosti komunikace, 3h - nefunkčnost postiženého úseku 
silnice č. 11, 33, 35, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození po-
stiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem 
přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku křižovatky silnic I. třídy č. 11, 33, 35 
včetně městské dopravy, železnice, železniční stanice Plotiště nad Labem, 3h 
- nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 11, 33, 35, městské dopravy, že-
lezniční dopravy a přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice č. 11, 33, 35, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 72 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic a 
porušení čističky odpadních vod. Průmyslovou zónu, školy a čerpací stanice je nutné 
evakuovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek in-
frastruktury způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám 
nutných evakuovat. V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontami-
nace potoku Melounka, který se vlévá do Labského náhonu. 

 

Hradec Králové – silnice I. třídy č. 31 

Sledovaná komunikace se nachází v Královehradeckém kraji, jak už z názvu vypovídá 

na soutoku řek Labe a Orlice. Silnice I. třídy číslo 31 se nachází v intravilánu Hradce 
Králové a zároveň tvoří jeho městský okruh (obrázek 87. V těsném okolí komunikace 
se nachází velké množství škol, nákupní zóna, čerpací stanice a v neposlední řadě 
Fakultní nemocnice Hradec Králové. U sledovaného nehodového úseku se nachází 
taktéž sportovní areál, který denně navštíví spoustu lidí. 

Tabulka 73  obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na 

silnici I. třídy č. 31 v Hradci Králové. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 
3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 73 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Fakultní nemocnici Hradec Králové, školy a Sportovní areál je nutné evakuovat v dů-
sledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí 
kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. 
V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace řek Labe a Or-
lice, které tvoří soutok ve sledovaném úseku. 
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Obr. 87.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 31 v Hradci Králové; barevné značky vyznačují místa 

častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 73.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 31 
v Hradci Králové. 

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy ve městě Hradec Králové, narušení 
klidu obytných částí na objízdných trasách, narušení městské dopravy, 12h***, 
3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Hradec Králové, 
nákupní zóny, škol, Fakultní nemocnice Hradec Králové a sportovního areálu, 
ohrožení lidí přepravujících se městskou dopravou, 12h – přetrvávající naru-
šení obytných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů), 3h – ztráta zisku čerpacích stanic, sportovního areálu a nákupní 
zóny, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození silniční komunikace, 3h – poškození mostních kon-
strukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v nákupní zóně, čerpacích stanic a 
sportovního areálu, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeky Labe a Orlice, které tvoří spolu 
soutok ve sledovaném místě) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – ne-
bezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení 
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ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem 
kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeky Labe a Orlice, které tvoří spolu 
soutok ve sledovaném místě) a půdy uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí 
kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry 
v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu po-
honných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízd-
ných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 31 a městské hromadné 
dopravy ve městě Hradec Králové, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice 
I třídy č. 31, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého 
úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 31 a městské hromadné 
dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého silnice I třídy č. 31, městské hromadné 
dopravy a přetížení objízdných tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého 
úseku silnice I třídy č. 31, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Chrudim – silnice I. třídy č. 17 

Sledovaná komunikace se nachází v Pardubickém kraji ve městě Chrudim. Silnice I 

třídy číslo 17 spojuje města Čáslav a Chrudim (obrázek 88). V těsném okolí sledované 
komunikace se nachází čerpací stanice, nákupní zóny, školy, sportovní areál, zimní 
stadion a Chrudimská nemocnice. Kolem nehodového úseku protéká řeka Chrudimka, 
která se v Pardubicích vlévá do Labe. 

 

 

Obr. 88.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 17 v Chrudimi; barevné značky vyznačují místa častých 

nehod [22,29]. 
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Tabulka 74 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 17 v Chrudimi. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 74.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 17 
v Chrudimi.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční a městské hromadné dopravy ve městě Chru-
dim, narušení klidu obytných částí na objízdných trasách, 12h***, 3dny – ne-
příjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí podél postižené komu-
nikace (nákupní zóny, zimní stadion, Chrudimská nemocnice, sportovní areál, 
školy), ohrožení lidí přepravujících se autobusovou a městskou hromadnou 
dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 
3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů), 3h – ztráta zisku čerpacích stanic a nákupních zón, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpacích stanic, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození silniční komunikace, 3h – poškození mostních kon-
strukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v nákupních zónách a čerpacích stanic, 
3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Chrudimka která se vlévá do řeky 
Labe) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a 
flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Chrudimka která se vlévá do řeky 
Labe) a půdy uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší 
kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíše-
nou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení 
ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 17, autobusové a měst-
ské hromadné dopravy ve městě Chrudim, 3h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice I třídy č. 17 přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození 
postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem 
přetížení. 
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NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 17, autobusové a měst-
ské hromadné dopravy ve městě Chrudim, 3h - nefunkčnost postiženého sil-
nice I třídy č. 17, autobusové a městské hromadné dopravy, přetížení objízd-
ných tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého úseku silnice I třídy č. 17, pře-
tížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 74 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpací stanice. Ná-
kupní zóny, školy, zimní stadion, Chrudimskou nemocnici a sportovní areál je nutné 
evakuovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek in-
frastruktury způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám 
nutných evakuovat. V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontami-
nace řeky Chrudimky, která se ve městě Pardubice vlévá do řeky Labe. 

 

Jaroměř - silnice I. třídy č. 33 

Sledovaná komunikace se nachází v Královehradeckém kraji u města Jaroměř. Silnice 

I třídy číslo 33, vede z Hradce Králové přes Jaroměř až k hraničnímu přechodu do 
Náchodu (obrázek 89). V těsném okolí sledované komunikace se nachází vlaková sta-
nice Jaroměř a Semonice, průmyslová zóna a čistička odpadních vod. Kolem nehodo-
vého úseku protéká Jezbinský potok, který se vlévá do řeky Labe. 

 

Obr. 89.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 33 u Jaroměře; červená čára vyznačuje místa častých 

nehod [22,29]. 
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Tabulka 74 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 33 u Jaroměře. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 74.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 33 
u Jaroměře.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (podezření na vyvolání rakoviny) pro 
osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru vzniká hustý, černý 
kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. Vdechování ne-
bezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví),  
3h – přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny 
***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému dopravy mezi Hradcem Králové a Jaroměří, narušení 
klidu obytné části na objízdných trasách, narušení městské dopravy a želez-
niční dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poško-
zení silniční a železniční komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Jaroměře, průmyslové 
zóny, ohrožení lidí přepravujících se městskou a železniční dopravou, 12h – 
stres z dlouhodobého narušení zásobování města, přetrvávající narušení 
obytných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice a pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslových zónách, 12h***, 3 
dny ***. 

NL: 0h – pohonné hmoty urychlují hoření (se vzduchem tvoří páry nafty a ben-
zínu výbušnou směs), v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady 
poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h 
– přetrvávající ztráta zisku v průmyslových zónách, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Jezbinský potok vlévající se do řeky 
Labe) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a 
flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Jezbinský potok vlévající se do řeky 
Labe) a půdy naftou, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h 
- nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhor-
šení ovzduší vlivem výbuchu nafty smíšenou se vzduchem, 12h – poškození 
ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  
3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 33 včetně železnice 
v blízkosti komunikace, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice I. třídy č. 
33, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku 
vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 33 včetně městské do-
pravy, 3h - nefunkčnost postiženého rychlostní silnice I. třídy č. 33 a městské 
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dopravy a výpadek, přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice I. třídy č. 33, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 74 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede ke kontaminaci Jezbinského 
potoku, který se vlévá do řeky Labe. Dále může dojít k porušení čističky odpadních 
vod a kontaminaci rybníků nacházející se v okolí. Průmyslovou zónu a vlakové stanice 
je nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek 
infrastruktury způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k místům 
či budovám nutných evakuovat.  

 

Jihlava – Dálnice D1 – Exit 112 

Sledovaná komunikace se nachází v kraji Vysočina u města Jihlava. Dálnice D1 je 

komunikací mezi Prahou a Brnem, dále pokračující na Kroměříž a zároveň je jednou 
z nejfrekventovanějších silnicí v České republice. V těsném okolí sledované komuni-
kace (obrázek 90) se nachází vlaková stanice Střítež u Jihlavy a Jihlava Bosch Diesel, 
průmyslové zóny a čerpací stanice. Kolem nehodového úseku protéká Zlatý potok te-
koucí přes Pávovský rybník a vlévající se do Zámeckého rybníku. 

 

 
Obr. 90.  Rekognoskace okolí  dálnice D1 u Jihlavy; barevné značky vyznačují místa častých nehod 

[22,29]. 
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Tabulka 76 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na dál-

nici D1 u Jihlavy. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 
0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu 
novému dopadu. 

 

Tabulka 76.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na dálnici D1 u Jihlavy.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (podezření na vyvolání rakoviny) pro 
osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru vzniká hustý, černý 
kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. Vdechování ne-
bezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví),  
3h – přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny 
***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně na nájezdu, výjezdu a sa-
motné dálnici D1, 3h – narůstající stres řidičů, stres z uzavření průmyslových 
zón, narušení klidu obytných částí na objízdných trasách, narušení autobu-
sové dopravy a železniční dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení do-
pravy vlivem poškození silniční a železniční komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci obcí Pávov, Střítež, průmyslových zón, ohro-
žení lidí přepravujících se autobusovou a železniční dopravou, narůstající ko-
lony na dálnici D1, 12h – stres z dlouhodobého narušení zásobování, přetrvá-
vající narušení obcí na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslových zónách, 12h***, 3 
dny ***. 

NL: 0h – pohonné hmoty urychlují hoření (se vzduchem tvoří páry nafty a ben-
zínu výbušnou směs), v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady 
poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 
ztráta zisku čerpacích stanic 12h – prohlubující se ztráty zisku v průmyslových 
zónách a čerpacích stanic, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Zlatý potok tekoucí přes Pávovský 
rybník a vlévající se do Zámeckého rybníku) a půdy a uniklými pohonnými 
hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a 
půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení eko-
systému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Zlatý potok tekoucí přes Pávovský ryb-
ník a vlévající se do Zámeckého rybníku) a půdy naftou, nebezpečí kontami-
nace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kon-
taminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu nafty smí-
šenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení 
ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 
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Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D1včetně nájezdu a výjezdu a 
silnice I. třídy č. 38 včetně železnice v blízkosti těchto komunikací, 3h - ne-
funkčnost postiženého úseku dálnice D1 včetně nájezdu a výjezdu a silnice č. 
38, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku 
vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku dálnice D1 a silnice I. třídy č. 38 včetně 
autobusové dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého úseku dálnice D1 a silnice 
I. třídy č. 38 a autobusové dopravy, přetížení objízdných tras, 12h - nefunkč-
nost postiženého úseku dálnice D1 a silnice I. třídy č. 38, přetížení objízdných 
tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 76 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Průmyslové zóny, vlakové stanice a čerpací stanici je nutné evakuovat v důsledku po-
škození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kongesce 
na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. V případě 
nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace Zlatého potoku tekoucího 
přes Pávovský rybník a vlévajícího se do Zámeckého rybníku. 

 

Jindřichův Hradec – silnice I. třídy č. 34 

Sledovaná komunikace se nachází v Jihočeském kraji ve městě Jindřichův Hradec 

(obrázek 91). Silnice I třídy číslo 34, vede z Českých Budějovic přes Jindřichův Hra-
dec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod až do Svitav. V těsném okolí sledované komunikace 
se nachází čerpací stanice, průmyslová a nákupní zóna, školy, sportovní areál a bu-
dova armády ČR – Žižkova kasárna. Kolem nehodového úseku protéká řeka Řečička, 
která se z levé strany vlévá do řeky Nežárky. 

Tabulka 77 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 34 u Jindřichova Hradce. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin 
a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 77 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Průmyslovou a nákupní zónu, školy, budovu armády ČR – Žižkovy kasárna a sportovní 
areál je nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Vý-
padek infrastruktury způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost 
k budovám nutných evakuovat. V případě nehody s přítomností nebezpečné látky 
hrozí kontaminace řeky Řečičky, která se z levé strany vlévá do řeky Nežárky. 
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Obr. 91.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 34 u Jindřichova Hradce; modré značky vyznačuje místa 

častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 77.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 34 
u Jindřichova Hradce.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční, železniční a městské hromadné dopravy ve 
městě Jindřichův Hradec, narušení klidu obytných částí na objízdných trasách, 
12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí podél postižené komu-
nikace (průmyslová zóna, nákupní zóna, Žižkova kasárna, sportovní areál), 
ohrožení lidí přepravujících se autobusovou a městskou hromadnou dopra-
vou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 
3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů), 3h – ztráta zisku čerpacích stanic, průmyslové a nákupní zóně, 
12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpacích stanic, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození silniční komunikace, 3h – poškození mostních kon-
strukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v průmyslové a nákupní zóně a čerpa-
cích stanic, 3dny ***.  
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Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Řečička, která se z levé strany 
vlévá do řeky Nežárky) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontami-
nace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Řečička, která se z levé strany 
vlévá do řeky Nežárky) a půdy uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kon-
taminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry 
v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu po-
honných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízd-
ných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 34, autobusové a měst-
ské hromadné dopravy ve městě Jindřichův Hradec, 3h - nefunkčnost postiže-
ného úseku silnice I třídy č. 34 přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – po-
škození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných 
tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 34, autobusové a měst-
ské hromadné dopravy ve městě Jindřichův Hradec, 3h - nefunkčnost postiže-
ného silnice I třídy č. 34, autobusové a městské hromadné dopravy, přetížení 
objízdných tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého úseku silnice I třídy č. 
34, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Karlovy Vary - rychlostní silnice R6 

Sledovaná komunikace se nachází v Karlovarském kraji přímo ve městě Karlovy Vary 

(obrázek 92). Rychlostní silnice R6, vede z Prahy přes Karlovy Vary až do Chebu. 
V těsném okolí sledované komunikace se nachází vlaková stanice Karlovy Vary – 
Dvory a nákupní zóny. Kolem nehodového úseku protéká Chodovský potok, který se 
vlévá do řeky Ohře. 

 

Obr. 92.  Rekognoskace okolí  rychlostní silnice R6 v Karlových Varech; barevné čáry  vyznačují místa 

častých nehod [22,29]. 
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Tabulka 78 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou technický benzín na rych-

lostní silnice R6 v Karlových Varech. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 
3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 78.  Dopady dopravní nehody s technickým benzínem na rychlostní silnice R6 
v Karlových Varech.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, který může 
mít fatální následky) pro osoby v dosahu unikajících par (páry působí při vyšší 
koncentraci narkoticky), 3h – přetrvává nebezpečí vdechnutí při kontaktu s pá-
rami (dráždí pokožku, způsobuje bolesti hlavy a žaludeční nevolnost, dráždí 
sliznice a oči), 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému zásobování nákupních zón, narušení klidu obytné 
části na objízdných trasách, narušení autobusové a vlakové dopravy, 12h***, 
3dny – nepříjemnosti omezení silniční i železniční dopravy vlivem poškození 
komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého benzínového zápachu, 
strach z výbuchu (páry tvoří se vzduchem výbušnou směs), možná panika, 3h 
– stres při evakuaci blízkých obytných částí Karlových Varů a nákupních zón, 
ohrožení lidí přepravujících se železniční a městskou hromadnou dopravou, 
12h – stres z dlouhodobého narušení zásobování nákupních zón, přetrvávající 
narušení obytných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
koleje, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku nákupní zóny, ztráta zisku v důsledku 
uzavření nákupních zón, nemožnost zásobování, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření, v případě požáru a výbuchu prohlubuje dopady po-
škození silniční komunikace a kolejiště, 3h – poškození mostních konstrukcí, 
12h – přetrvávající ztráta zisků nákupní zóny, prohlubující se ztráty zisku v dů-
sledku nemožnosti zásobování nákupních zón, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Chodovský potok vlévající se do řeky 
Ohře) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a 
flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vod (Chodovský potok vlévající se do řeky 
Ohře) a půdy benzínem (vysoce toxický pro vodní organismy), nebezpečí kon-
taminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry 
v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem technického 
benzínu, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému 
vlivem úniku kapaliny.  3dny - dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním pro-
středí. 
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Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice R6 včetně autobusové 
dopravy a železnice, 3h - nefunkčnost postiženého úseku rychlostní silnice R6, 
autobusové městské hromadné dopravy a železnice, přetížení objízdných 
tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, 
poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice R6 a železnice včetně městské 
hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého úseku rychlostní silnice R6, 
městské hromadné dopravy a výpadek železniční dopravy, přetížení objízd-
ných tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku silnice R6 a železnice, přetí-
žení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – ustálené snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Základní služby v 
území  

 

DN: 0h ***, 3h – narušení zásobování nákupních zón, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h ***, 3h narušení zásobování nákupních zón, 12h - přetrvávající naru-
šení zásobování nákupních zón, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 78 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede ke kontaminaci Chodovského 
potoku, který se vlévá do řeky Ohře. Nákupní zóny a vlakové stanice je nutné evaku-
ovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury 
způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných 
evakuovat.  

 

Kladno - silnice I. třídy  č. 61 

Sledovaná komunikace se nachází ve Středočeském kraji v okrese Kladno. Silnice I. 
třídy číslo 61 se nachází u města Kladno a napojuje se na silnici I třídy číslo 61, která 
vede z Prahy do Karlových Varů a silnici I. třídy číslo 7, která vede do Chomutova a 
dále do Německa. Na obrázku 94 vidíme nebezpečný úsek, kolem kterého se nachází 
po pravé straně ve směru na Kladno průmyslová zóna Kladno východ a Buštěhradský 
potok. V blízkosti nehodového úseku se nachází školy, nákupní zóna a rozvodna 
elektřiny. Kolem sledované komunikace se nachází obec Netřeby, Hřebeč a městská 
část Kladna Dříň. Celý úsek silnice č. 61 měří 13 km a jedná se o jeden z nejvíce 
nehodových úseků v České republice.  

Tabulka 79 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 61 u Kladna. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 79 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školy, dopravu ve městě Kladno a za-
městnance průmyslové zóny Kladno východ. V případě úniku látky do okolí může dojít 
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ke vzniku domino efektu a dále k výbuchu a požáru rozvodny elektřiny a průmyslové 
zóny. Nebezpečím je dále kontaminace vody Buštěhradský potok. Dochází k násled-
nému úhynu rostlin a živočichů v okolí. Velké dopady na komunikaci I. třídy č. 61 po-
vedou k jejímu výpadku a následně přetížení frekventované komunikace I třídy číslo 6, 
která vede z Prahy do Karlových Varů a silnici I třídy číslo 7, která vede z Prahy do 
Německa. 

 

 

Obr. 94.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 61 u Kladna; barevné značky vyznačují místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 79.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 61 
u Kladny.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 
12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření 
na vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při po-
žáru vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a 
uhličitého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit 
vážné poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – 
přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres 
řidičů, stres z řešení problému silniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů 
do města Kladna), narušení klidu obytných částí na objízdných trasách, na-
rušení autobusové dopravy a městské hromadné dopravy, 12h***, 3dny – 
nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, 
možná panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Kladno 
a vesnice Netřeby a Hřebeč, průmyslové části Kladno východ, nákupní zóny 
a škol, ohrožení lidí přepravujících se autobusovou a městskou hromadnou 
dopravou, 12h – přetrvávající narušení obcí na objízdných trasách, 3dny***. 
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Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železniční vlečky v průmyslové zóně Kladno východ, pilíře mostů), 3h – 
ztráta zisku v průmyslové zóně Kladno východ a nákupní zóně, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), 
nebezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot pro-
hlubuje dopady poškození komunikace a železnice, 3h – poškození most-
ních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v průmyslové zóně a nákupní 
zóně, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody Buštěhradský potok a půdy a uniklými 
pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminova-
ných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 
dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody Buštěhradský potok a půdy a uniklými 
pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 
3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 
12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem 
úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a tech-
nologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 61 včetně autobusové 
dopravy, městské hromadné dopravy a železniční vlečky která se nachází 
v průmyslové zóně v blízkosti komunikace, poškození elektrické rozvodny 3h 
- nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 61, přetížení objízdných tras, 
12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, po-
škození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 61 včetně autobusové 
dopravy, městské hromadné dopravy a železniční vlečky do průmyslové 
zóny, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 61, autobusové dopravy, 
městské hromadné dopravy a železniční dopravy do průmyslové zóny a pře-
tížení objízdných tras, poškození rozvodny elektřiny a nebezpečí výbuchu a 
výpadku elektrické energie ve městě Kladno, 12h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice č. 61, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostup-
nosti složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti slo-
žek IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Liberec – Stráž nad Nisou - rychlostní silnice R 35 

Sledovaná komunikace se nachází v Libereckém kraji ve městě Liberec (obrázek 94). 
Silnice I třídy číslo 35, vede z hraničního přechodu Hrádek nad Nisou přes Hradec 
Králové, Českou Třebovou až do Rožnova pod Radhoštěm. V těsném okolí sledované 
komunikace se nachází vlaková stanice Stráž nad Nisou, čerpací stanice, průmyslová 
zóna Liberec – sever, nákupní zóny, školy a čistička odpadních vod. Kolem nehodo-
vého úseku protéká Černá Nisa, která se vlévá do Lužické Nisy zprava ve městě Stráž 
nad Nisou. 

Tabulka 80 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na  

rychlostní silnici v Liberci. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 
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Obr. 94.  Rekognoskace okolí  rychlostní silnice R35 v Liberci; barevné značky vyznačují místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 80.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na rychlostní silnici 
v Liberci.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (podezření na vyvolání rakoviny) pro 
osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru vzniká hustý, černý 
kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. Vdechování ne-
bezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví),  
3h – přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny 
***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému dopravy mezi Libercem a Stráží nad Nisou, narušení 
klidu obytné části na objízdných trasách, narušení městské dopravy a želez-
niční dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poško-
zení silniční a železniční komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Stráže nad Nisou, prů-
myslové zóny, nákupní zóny a škol, ohrožení lidí přepravujících se městskou 
a železniční dopravou, 12h – stres z dlouhodobého narušení zásobování 
města Stráž nad Nisou, přetrvávající narušení obytných zón na objízdných tra-
sách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice a pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslové zóně a nákupních 
zónách, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – pohonné hmoty urychlují hoření (se vzduchem tvoří páry nafty a ben-
zínu výbušnou směs), v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady 
poškození komunikace a železnice, hrozba výbuchu čerpací stanice, poško-
zení čističky odpadních vod, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – pře-
trvávající ztráta zisku v průmyslové zóně a nákupních zónách, 3dny ***.  
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Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Černá Nisa, která se vlévá do 
Lužické Nisy zprava ve městě Stráž nad Nisou), čističky odpadních vod a půdy 
a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v konta-
minovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 
12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Černá Nisa, která se vlévá do 
Lužické Nisy zprava ve městě Stráž nad Nisou), čističky odpadních vod a půdy 
naftou, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
vlivem výbuchu nafty smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na 
objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice č. 35 včetně železnice 
v blízkosti komunikace, 3h - nefunkčnost postiženého úseku rychlostní silnice 
č. 35, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku 
vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice č. 35 včetně městské 
dopravy a železniční dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého rychlostní silnice 
č. 35, městské dopravy a výpadek železnice, přetížení objízdných tras, 12h - 
nefunkčnost postiženého úseku rychlostní silnice č. 35, přetížení objízdných 
tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 80 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpací stanice. Prů-
myslové a nákupní zóny a školy je nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví lidí 
hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kongesce na objízdných tra-
sách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. V případě nehody s pří-
tomností nebezpečné látky hrozí kontaminace řeky Černá Nisa, která se vlévá do 
Lužické Nisy zprava ve městě Stráž nad Nisou. 

 

Mladá Boleslav – uzel dálnice D10 

Sledovaná komunikace se nachází ve Středočeském kraji ve městě Mladá Boleslav 
(obrázek 95). Jedná se o uzel dálnice D10, který vede z Prahy přes Mladou Boleslav 
až do Liberce. V těsném okolí sledované komunikace se nachází Průmyslové a ná-
kupní zóny, průmyslová zóna Škoda auto a velké množství škol. Kolem nehodového 
úseku protéká potok Klenice, který se vlévá do řeky Jizery. 

Tabulka 81 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na pro-

pojení dálnice D10 se silnicí I. třídy u Mladé Boleslavi. Dopady jsou uvedeny v časech 
0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol 
*** označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 
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Obr. 95.  Rekognoskace okolí  propojení dálnice D10 se silnicí I. třídy u Mladé Boleslavi; barevné značky 

vyznačují místa častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 81.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na propojení dálnice 

D10 se silnicí I. třídy u Mladé Boleslavi.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (podezření na vyvolání rakoviny) pro 
osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru vzniká hustý, černý 
kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. Vdechování ne-
bezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví),  
3h – přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny 
***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému dodávání potravy z odříznutých nákupních zón, stres 
ze zavření škol, narušení klidu obytné části na objízdných trasách, narušení 
městské hromadné dopravy a železniční dopravy, 12h***, 3dny – nepříjem-
nosti omezení dopravy vlivem poškození silniční a železniční komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Mladé Boleslavi, ná-
kupních zón, průmyslových částí a škol, ohrožení lidí přepravujících se měst-
skou hromadnou a železniční dopravou, 12h – stres z dlouhodobého narušení 
zásobování, přetrvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 
3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železniční vlečky v průmyslových zónách, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku ná-
kupní zóny, ztráta zisku v průmyslových zónách, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – pohonné hmoty urychlují hoření (se vzduchem tvoří páry nafty a ben-
zínu výbušnou směs), v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady 
poškození komunikace a železniční vlečky, 3h – poškození mostních kon-
strukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků nákupní zóny, prohlubující se ztráty 
zisku v průmyslových zónách, 3dny ***.  
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Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Klenice vlévající se do řeky Ji-
zery) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a 
flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Klenice vlévající se do řeky Ji-
zery) a půdy naftou, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - 
nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhor-
šení ovzduší vlivem výbuchu nafty smíšenou se vzduchem, 12h – poškození 
ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  
3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice R10 a silnice I. třídy č. 
16 včetně železnice a železniční vlečky v blízkosti těchto komunikací, 3h - ne-
funkčnost postiženého úseku silnice R10 a č.16, přetížení objízdných tras, 
12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poško-
zení objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice R10 a silnice I. třídy č. 
16 včetně městské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého rych-
lostní silnice R10 a silnice I. třídy č. 16 a městské hromadné dopravy a výpa-
dek železniční dopravy, přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiže-
ného úseku rychlostní silnice R10 a silnice I. třídy č. 16, přetížení objízdných 
tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 81 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede ke kontaminaci potoku Klenice, 
který se vlévá do řeky Jizery. Průmyslové zóny, nákupní zóny a školy je nutné evaku-
ovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury 
způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných 
evakuovat.  

 

Most – silnice I. třídy č. 13 

Sledovaná komunikace se nachází v Ústeckém kraji ve městě Most. Silnice I třídy číslo 
13, vede z Karlových Varů přes Most, Děčína ž do Frýdlantu (obrázek 96). V těsném 
okolí sledované komunikace se nachází vlaková stanice Most, čerpací stanice, prů-
myslové a nákupní zóny, autobusové nádraží, školy, dětský domov a domov dů-
chodců. Kolem nehodového úseku protéká řeka Bílina, která se z levé strany vlévá do 
řeky Labe. 

Tabulka 82 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-
nici I. třídy č. 13 v Mostě. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 
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Obr. 96.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 13 v Mostě; barevné značky vyznačují místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 82.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 13 
v Mostě.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční, železniční a městské hromadné dopravy ve 
městě Most, narušení klidu obytných částí na objízdných trasách, 12h***, 3dny 
– nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí podél postižené komu-
nikace (průmyslové zóny, nákupní zóny, domov důchodců, dětský domov, au-
tobusové nádraží), ohrožení lidí přepravujících se autobusovou, železniční a 
městskou hromadnou dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na 
objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů, železnice), 3h – ztráta zisku čerpacích stanic, průmyslových a 
nákupních zón, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpacích stanic, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození silniční a železniční komunikace, 3h – poškození most-
ních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v průmyslových a nákupních 
zónách a čerpací stanici, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Bílina, která se z levé strany 
vlévá do řeky Labe) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí 
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uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontami-
nace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Bílina, která se z levé strany vlévá 
do řeky Labe) a půdy uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace 
ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot 
smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zni-
čení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 13, železniční, autobu-
sové a městské hromadné dopravy ve městě Most, 3h - nefunkčnost postiže-
ného úseku silnice I třídy č. 13 přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – po-
škození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných 
tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 13, železniční, autobu-
sové a městské hromadné dopravy ve městě Most, 3h - nefunkčnost postiže-
ného silnice I třídy č. 13, železniční, autobusové a městské hromadné dopravy, 
přetížení objízdných tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého úseku silnice I 
třídy č. 13, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 82 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Průmyslové a nákupní zóny, autobusové nádraží, dětský domov a domov důchodců je 
nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek 
infrastruktury způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budo-
vám nutných evakuovat. V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kon-
taminace řeky Bíliny, která se vlévá z levé strany do řeky Labe. 

 

Nový Jičín – silnice I. třídy č. 48 

Sledovaná komunikace se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Nový Jičín. 
Silnice I třídy číslo 48, vede z Olomouce přes Nový Jičín, Frýdek-Místek až na hraniční 
přechod Chotěbuz. V těsném okolí silnice se nachází velké množství škol, nákupní 
zóna, průmyslové zóny autobusové nádraží, vlaková stanice Nová Jičín a čerpací sta-
nice (obrázek 97). Kolem nehodového úseku protéká potok Grasmanka, který se u 
Nového Jičína vlévá do říčky Jičíninky, u které se nachází čistička odpadních vod.  

Tabulka  83 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na 
silnici I. třídy č. 48 u Nového Jičína. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 
3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 
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Obr. 97.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 48 u Nového Jičína; barevné značky vyznačují místa 

častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 83.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 48 

u Nového Jičína.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční a železniční dopravy ve městě Nový Jičín, na-
rušení klidu obytných částí na objízdných trasách, narušení městské dopravy, 
12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Nový Jičín, ná-
kupní zóny, škol, autobusové nádraží a průmyslových zón, ohrožení lidí pře-
pravujících se městskou a železniční dopravou, 12h – přetrvávající narušení 
obytných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů, železnice), 3h – ztráta zisku čerpací stanice, průmyslových zón a 
nákupní zóny, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození silniční a železniční komunikace, 3h – poškození most-
ních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v nákupní zóně, průmyslových 
zónách a čerpací stanice, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Grasmanka, který se vlévá do 
říčky Jičínky) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí 
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fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na ob-
jízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Grasmanka, který se vlévá do 
říčky Jičínky) a půdy uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace 
ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot 
smíšenou se vzduchem, kontaminace čističky odpadních vod, 12h – poško-
zení ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapa-
liny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 48 a železniční a měst-
ské hromadné dopravy ve městě Nový Jičín, 3h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice I třídy č. 48 přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození 
postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem 
přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 48, železniční a městské 
hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého silnice I třídy č. 48, želez-
niční a městské hromadné dopravy a přetížení objízdných tras, 12h – stálá 
nefunkčnost postiženého úseku silnice I třídy č. 48, přetížení objízdných tras, 
3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 83 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpací stanice. 
Školy, nákupní zóny, průmyslové zóny a autobusové nádraží je nutné evakuovat v dů-
sledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí 
kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. 
V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace potoku 
Grasmanka, který se vlévá do říčky Jičínky. 

 

Ostrava – Kunčice, silnice I. třídy č. 11 

Sledovaná komunikace se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Ostrava. Sil-
nice I třídy číslo 11, vede z Poděbrad přes Hradec Králové, Šumperk, Ostravu až do 
obce Mosty u Jablunkova.  V těsném okolí sledované komunikace se nachází vlaková 
stanice Ostrava - Bartonice, čistička odpadních vod, školy a průmyslová zóna Nová 
Huť. Kolem nehodového úseku protéká potok Lučina, který se dále vlévá do řeky Odry 
(obrázek 98). 

Tabulka 84 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-
nici I. třídy č. 11 u Ostravy. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 
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Obr. 98.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 11 u Ostravy; barevné značky vyznačují místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 84.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 11 

u Ostravy.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy, narušení klidu obytné části na ob-
jízdných trasách, narušení městské hromadné dopravy, 12h***, 3dny – nepří-
jemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Ostravy, průmyslových 
částí a škol, ohrožení lidí přepravujících se městskou hromadnou dopravou, 
12h – přetrvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železniční vlečky do průmyslové části Nová Huť, pilíře mostů), 3h – ztráta 
zisku v průmyslových zónách, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), v pří-
padě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komunikace, že-
leznice a železniční vlečky, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetr-
vávající ztráta zisků v průmyslových zónách, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Lučina, který se dále vlévá do 
řeky Odry) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, kontaminace čističky od-
padních vod, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách 



222 
 

a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení 
ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Lučina, vlévající se do řeky 
Odry) a půdy pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou 
a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a 
půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíšenou se 
vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosys-
tému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 11 včetně městské hro-
madné dopravy, železnice, železniční stanice Ostrava – Bartonice a železniční 
vlečky v blízkosti těchto komunikací, 3h - nefunkčnost postiženého úseku sil-
nice č. 11, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého 
úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 11 včetně městské hro-
madné dopravy, železnice, železniční stanice Ostrava – Bartonice a železniční 
vlečky do průmyslové zóny Nová Huť, 3h - nefunkčnost postiženého úseku 
silnice č. 11, městské hromadné dopravy, železniční dopravy a přetížení ob-
jízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 11, přetížení ob-
jízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 84 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede ke kontaminaci potoku Lučina, 
který se vlévá do řeky Odry a dále k porušení a nefunkčnosti čističky odpadních vod. 
Průmyslovou zónu Nová Huť a školy je nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví 
lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kongesce na objízdných 
trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat.  

 

Otrokovice - silnice I. třídy č. 49 

Sledovaná komunikace se nachází ve Zlínském kraji u města Zlín a Otrokovice (obrá-

zek 99). Silnice I třídy číslo 49, vede z Otrokovic, Zlín, Vizovice až na hraniční přechod 
Střelná – Lysá pod Makytou. V těsném okolí sledované komunikace se nachází čer-
pací stanice, průmyslová a nákupní zóna a škola, dětský domov a domov důchodců. 
Kolem nehodového úseku protéká řeka Bílina, která se z levé strany vlévá do řeky 
Labe. 

Tabulka 85 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 49 u Otrokovic. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 
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Obr. 99.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 49 u Otrokovic; barevné značky vyznačuje místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 85.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 49 

u Otrokovic.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (podezření na vyvolání rakoviny) pro 
osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru vzniká hustý, černý 
kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. Vdechování ne-
bezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví),  
3h – přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny 
***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému dodávání potravy z odříznuté nákupní zóny, stres ze 
zavření škol, narušení klidu obytné části na objízdných trasách, narušení 
městské dopravy a železniční dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení 
dopravy vlivem poškození silniční a železniční komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Otrokovic, nákupní 
zóny, průmyslových částí a škol, ohrožení lidí přepravujících se městskou a 
železniční dopravou, 12h – stres z dlouhodobého narušení zásobování, přetr-
vávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku nákupní zóny, ztráta zisku v průmys-
lové zóně, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – pohonné hmoty urychlují hoření (se vzduchem tvoří páry nafty a ben-
zínu výbušnou směs), v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady 
poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h 
– přetrvávající ztráta zisků nákupní zóny, prohlubující se ztráty zisku v prů-
myslové zóně, 3dny ***.  
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Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Dřevnice, která se vlévá zleva do 
řeky Moravy) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí 
fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na ob-
jízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Dřevnice, která se vlévá zleva do 
řeky Moravy) a půdy naftou, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a vý-
pary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu nafty smíšenou se vzduchem, 12h – 
poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku 
kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 49 a rychlostní silnice 
R55 ve směru na Přerov včetně železnice v blízkosti těchto komunikací, 3h - 
nefunkčnost postiženého úseku silnice I. třídy č. 49 a rychlostní silnice R55, 
přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem 
dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 49 a rychlostní silnice 
R55 včetně městské dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého silnice I. třídy č. 
49 a rychlostní silnice R55 a městské dopravy a výpadek železnice, přetížení 
objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku silnice I. třídy č. 49 a 
rychlostní silnice R55, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 85 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpací stanice. Prů-
myslovou a nákupní zónu, čerpací stanici a školu je nutné evakuovat v důsledku po-
škození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kongesce 
na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. V případě 
nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace řeky Dřevnice, která se 
vlévá do řeky Moravy. 

 

Pardubice - silnice I. třídy č. 37 

Sledovaná komunikace se nachází v Pardubickém kraji přímo ve městě Pardubice 
(obrázek 100). Silnice I. třídy číslo 37, vede z Trutnova přes Hradec Králové, Pardu-
bice, Chrudim, Žďár nad Sázavou až do Velké Bíteše. V těsném okolí sledované ko-
munikace se nachází průmyslová zóna Paramo – Pardubice, dostihové závodiště Par-
dubice, Mezinárodní letiště Pardubice a školy. Kolem nehodového úseku protéká Je-
senčanský potok, který se vlévá z levé strany do řeky Labe. 

Tabulka 86 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-
nici I. třídy č. 37 v Pardubicích. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 
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Obr. 100.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 37 v Pardubicích; barevné značky vyznačuje místa 

častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 86.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 37 

v Pardubicích.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (podezření na vyvolání rakoviny) pro 
osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru vzniká hustý, černý 
kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. Vdechování ne-
bezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví),  
3h – přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny 
***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z dodávání pohonných hmot ze společnosti Paramo Pardubice, obava 
ze zavření škol, narušení klidu obytné části na objízdných trasách, narušení 
městské dopravy v Pardubicích a železniční dopravy, 12h***, 3dny – nepříjem-
nosti omezení dopravy vlivem poškození silniční a železniční komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Pardubic, průmyslové 
části Paramo Pardubice a škol, ohrožení lidí přepravujících se městskou a že-
lezniční dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na objízdných 
trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železniční vlečka v průmyslové zóně Paramo Pardubice, pilíře mostů), 3h – 
ztráta zisku nákupní zóny, ztráta zisku v průmyslových zónách, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – pohonné hmoty urychlují hoření (se vzduchem tvoří páry nafty a ben-
zínu výbušnou směs), v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady 
poškození komunikace a železniční vlečky, hrozba výbuchu Pardubické 
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rafinérie Paramo, poškození dostihového závodiště Velká Pardubická, naru-
šení letecké dopravy na letišti Pardubice vlivem poškození vzletové a přistá-
vací dráhy, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta 
zisků průmyslové zóny, letiště Pardubice a dostihového závodiště Velká Par-
dubická, prohlubující se ztráty zisku v průmyslové zóně, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Jesenčanský potok, který se vlévá 
z levé strany do řeky Labe) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – ne-
bezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení 
ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem 
kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Jesenčanský potok, který se vlévá 
z levé strany do řeky Labe) a půdy naftou, nebezpečí kontaminace ovzduší 
kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu nafty smíšenou se vzdu-
chem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému 
vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 37 včetně železnice a 
železniční vlečky v blízkosti této komunikace, 3h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice I. třídy č. 37, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození 
postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem 
přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 37 včetně letiště Pardu-
bice, městské dopravy a železniční dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého sil-
nice I. třídy č. 37 a městské dopravy a výpadek železniční dopravy, přetížení 
objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku silnice I. třídy č. 37, pře-
tížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 86 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede ke kontaminaci Jesenčanského 
potoku, který se vlévá do řeky Labe. Průmyslovou zónu Paramo Pardubice, dostihové 
závodiště Pardubice, Letiště a školy je nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví 
lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kongesce na objízdných 
trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat.  

 

Pelhřimov – silnice I. třídy č. 34 

Sledovaná komunikace se nachází v kraji Vysočina ve městě Pelhřimov (obrázek 101). 
Silnice I třídy číslo 34, vede z Českých Budějovic přes Jindřichův Hradec, Pelhřimov, 
Havlíčkův Brod až do Svitav. V těsném okolí sledované komunikace se nachází vla-
ková stanice Pelhřimov, čerpací stanice, průmyslová a nákupní zóna, autobusové ná-
draží, školy a sportovní areál. Kolem nehodového úseku protéká řeka Bělá, která se 
z pravé strany vlévá do řeky Hejlovky (Želivky). 
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Obr. 101.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 34 v Pelhřimově; barevné značky vyznačuje místa 

častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 87 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 34 v Pelhřimově. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 87.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 34 
v Pelhřimově.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 
12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření 
na vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při po-
žáru vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a 
uhličitého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit 
vážné poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – 
přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres 
řidičů, stres z řešení problému silniční, železniční a městské hromadné do-
pravy ve městě Pelhřimov, narušení klidu obytných částí na objízdných tra-
sách, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození ko-
munikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, 
možná panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí podél posti-
žené komunikace (průmyslová zóna, nákupní zóna, autobusové nádraží, 
sportovní areál), ohrožení lidí přepravujících se autobusovou, železniční a 
městskou hromadnou dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón 
na objízdných trasách, 3dny***. 
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Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů, železnice), 3h – ztráta zisku čerpacích stanic, průmyslové a ná-
kupní zóně, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), 
nebezpečí výbuchu čerpacích stanic, v případě požáru pohonných hmot pro-
hlubuje dopady poškození silniční a železniční komunikace, 3h – poškození 
mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v průmyslové a nákupní 
zóně a čerpacích stanic, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Bělá, která se z pravé strany 
vlévá do řeky Hejlovky) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontami-
nace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Bělá, která se z pravé strany 
vlévá do řeky Hejlovky) a půdy uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kon-
taminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry 
v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu po-
honných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízd-
ných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a tech-
nologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 34, železniční, autobu-
sové a městské hromadné dopravy ve městě Pelhřimov, 3h - nefunkčnost 
postiženého úseku silnice I třídy č. 34 přetížení objízdných tras, 12h***, 3 
dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození ob-
jízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 34, železniční, autobu-
sové a městské hromadné dopravy ve městě Pelhřimov, 3h - nefunkčnost 
postiženého silnice I třídy č. 34, železniční, autobusové a městské hromadné 
dopravy, přetížení objízdných tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého 
úseku silnice I třídy č. 34, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostup-
nosti složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti slo-
žek IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 87 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Průmyslovou a nákupní zónu, autobusové nádraží, školy a sportovní areál je nutné 
evakuovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek in-
frastruktury způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám 
nutných evakuovat. V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontami-
nace řeky Bělá, která se z pravé strany vlévá do řeky Hejlovky. 

 

Plzeň – silnice I. třídy č. 27, ulice Karlovarská 

Sledovaná komunikace se nachází v Plzeňském kraji přímo v krajském městě Plzeň 
(obrázek 102). Ulice Karlovarská se napojuje na silnici I třídy číslo 20, která spojuje 
město České Budějovice a Karlovy Vary a na silnici I třídy číslo 27, která pokračuje do 
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Mostu a Litvínova.  V těsném okolí silnice se nachází velké množství škol, nákupní 
zóny, průmyslová zóna, pivovar, čerpací stanice, zoo Plzeň a v neposlední řadě Fa-
kultní nemocnice Lochotín. Na počátku ulice Karlovarská protéká řeka Mže, která se 
soutokem s řekou Radbuzou vytváří Berounku. 

 

Obr. 102.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 27 v Plzni; barevné značky vyznačuje místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 88 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-
nici I. třídy č. 27 v Plzni. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, při-
čemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 88.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 27 

v Plzni.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy ve městě Plzeň, narušení klidu obyt-
ných částí na objízdných trasách, narušení městské dopravy, 12h***, 3dny – 
nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 
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NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Plzeň, nákup-
ních zón, škol, Fakultní nemocnice Lochotín, Zoo Plzeň, ohrožení lidí přepra-
vujících se městskou dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na 
objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů), 3h – ztráta zisku čerpací stanice, průmyslové zóny a nákupní 
zóny, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození silniční komunikace, 3h – poškození mostních kon-
strukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v nákupní zóně, průmyslové zóně a 
čerpací stanice, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeky Mže a Radbuza, jejichž soutok 
vytváří Berounku) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhy-
nutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na 
objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeky Mže a Radbuza, jejichž soutok 
vytváří Berounku) a půdy uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontami-
nace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kon-
taminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných 
hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, 
zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 27 a městské hromadné 
dopravy ve městě Plzeň, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice I třídy č. 
27, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku 
vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 27 a městské hromadné 
dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého silnice I třídy č. 27, městské hromadné 
dopravy a přetížení objízdných tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého 
úseku silnice I třídy č. 27, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Základní služby 
v území   

DN: 0h ***, 3h ***, 12h  ***, 3dny ***. 

NL: 0h ***, 3h – Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslových zón, 
škol a školek a jiné.  12h Uzavření provozu v místních obchodech, průmyslo-
vých zón, škol a školek a jiné.   3dny *** 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 88 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Fakultní nemocnici Lochotín, školy a Zoologickou zahradu Plzeň je nutné evakuovat 
v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způ-
sobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných eva-
kuovat. V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace řeky 
Mže, která soutokem s řekou Radbuzou vytváří ve městě Plzeň Berounku. 



231 
 

Praha - silnice I. třídy č. 4 

Sledovaná komunikace se nachází na území hlavního města Prahy. Silnice I. třídy 
číslo 4 spojuje Prahu se Strakonicemi a pokračuje až do Německa. Na obrázku 103 
vidíme nebezpečný úsek, kolem kterého se nachází po levé straně ve směru na Prahu 
velkotržnice Praha – Lipence a průmyslová zóna. Po levé straně ve směru na Prahu 
je situovaná čističky odpadních vod, nákupní zóna, budovy škol a teplárna. V blízkosti 
nehodového úseku se nachází řeka Berounka, která se vlévá z leva do Vltavy. Slepé 
rameno řeky Berounky tvoří Lipanský potok, který se ve sledované oblasti taktéž na-
chází.  

 

Obr. 103.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 4 na okraji Prahy; modré značky vyznačuje místa 

častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 89 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-
nici I. třídy č. 4 na okraji Prahy. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 89.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 4 
na okraji Prahy.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  
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Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů do hlav-
ního města Prahy), narušení klidu obytných částí na objízdných trasách (měst-
ské části Komořany, Zbraslav, Lahovice), narušení železniční dopravy (ome-
zení příjezdů a odjezdů z Vlakové stanice Komořany), autobusové dopravy a 
městské hromadné dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy 
vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Praha (Komo-
řany, Zbraslav, Lahovice), teplárny, nákupní zóny a škol, ohrožení lidí přepra-
vujících se železniční, autobusovou a městskou hromadnou dopravou, 12h – 
přetrvávající narušení obcí na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v nákupní zóně, velkotržnici Praha - 
Lipence a průmyslových zónách,  12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), v pří-
padě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komunikace a že-
leznice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků 
v nákupní zóně, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody řeka Berounka, která se vlévá z levé 
strany do řeky Vltavy a Lipanský potok, který tvoří slepé rameno řeky Berounky 
a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry 
v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných tra-
sách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody řeka Berounka, která se vlévá z levé 
strany do řeky Vltavy a Lipanský potok, který tvoří slepé rameno řeky Berounky 
a půdy a uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší ka-
palinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vo-
dách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíšenou 
se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení eko-
systému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 4 včetně železniční a 
autobusové dopravy, městské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost postiže-
ného úseku silnice č. 4, přetížení objízdných tras (Pražský okruh), 12h***, 3 
dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození ob-
jízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 4 včetně železniční a 
autobusové dopravy a městské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost postiže-
ného úseku silnice č. 4, autobusové dopravy, železniční dopravy a městské 
hromadné dopravy, přetížení objízdných tras (Pražský okruh), poškození čis-
tiček odpadních vod, 12h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 4, přetí-
žení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 89 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školy, teplárnu a průmyslové zóny. 
Nebezpečím je kontaminace řeky Berounky, která se vlévá do řeky Vltavy. Dochází 
k následnému úhynu rostlin a živočichů v okolí. Velké dopady na komunikaci I. třídy č. 
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4 povedou k jejímu výpadku a následně přetížení frekventované komunikace Praž-
ského okruhu, který tvoří vnější obchvat hlavního města Prahy. 

 

Praha – Stodůlky, silnice I. třídy č. 6 – ulice Bucharova 

Sledovaná komunikace se nachází v Hlavním městě Praha. Silnice I třídy na ulici Bu-

charova, je jedním z vysoce nehodových úseku v Praze (obrázek 104). V těsném okolí 
sledované komunikace se nachází vlaková stanice Praha Stodůlky, nemocnice Motol, 
průmyslová zóna, koupaliště, sportovní areál, škola a čistička odpadních vod. 

 

Obr. 104.  Rekognoskace okolí  silnice v ulici Bucharova v Praze, ulice Bucharova; barevné značky 

vyznačují místa častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 90 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-
nici v ulici Bucharova v Praze, ulice Bucharova. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 
12 hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** 
označuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 90.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici v ulici Bucha-

rova v Praze.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 
12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření 
na vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při po-
žáru vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a 
uhličitého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit 
vážné poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – 
přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  
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Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres 
řidičů, stres z řešení problému železniční dopravy, narušení klidu obytné 
části na objízdných trasách, narušení městské hromadné dopravy, 12h***, 
3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, 
možná panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Prahy - Sto-
důlky, průmyslových částí, nemocnice Motole a škol, ohrožení lidí přepravu-
jících se městskou hromadnou dopravou a železniční dopravou, 12h – pře-
trvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice a pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslových zónách, 12h***, 3 
dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), 
v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komuni-
kace, železnice a železniční vlečky, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h 
– přetrvávající ztráta zisků v průmyslových zónách a nemocnici, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Motolský potok, který se dále vlévá 
do rybníku a přírodního koupaliště Motol) a půdy a uniklými pohonnými hmo-
tami, kontaminace čističky odpadních vod, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a 
flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Motolský potok, vlévající se do řeky 
Odry) a půdy pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapali-
nou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vo-
dách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíšenou 
se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení eko-
systému vlivem úniku kapaliny, narušení provozu čističky odpadních vod.  
3dny ***. 

Infrastruktury a tech-
nologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy ulice Bucharova včetně 
městské hromadné dopravy, železnice, vlakové stanice – Praha Stodůlky, 
která se nachází v blízkosti těchto komunikací, 3h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice I. třídy ulice Bucharova, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny 
– poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízd-
ných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy ulice Bucharova včetně 
městské hromadné dopravy, železnice a vlakové stanice Praha – Stodůlky,  
3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice I. třídy ulice Bucharova, městské 
hromadné dopravy, železniční dopravy a přetížení objízdných tras, 12h - ne-
funkčnost postiženého úseku silnice I. třídy ulice Bucharova, přetížení ob-
jízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostup-
nosti složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti slo-
žek IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

Z tabulky 90 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít ke kontaminaci čističky odpadních vod a koupaliště v důsledku 
úniku nebezpečné látky. Průmyslovou zónu, nemocnici Motol, školy a sportovní areál 
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je nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek 
infrastruktury způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budo-
vám nutných evakuovat. V průmyslové zóně sídlí různé firmy. Jednou z nich je firma, 
která vyrábí, prodává a uchovává střelivo a zbraně a druhá firma provádí lakování 
kovových dílů práškovými barvami. Jedná se tedy o firmy, které pracují s nebezpeč-
nými látkami. Při výbuchu pohonných hmot na námi sledované komunikaci by mohlo 
dojít k výbuchu i průmyslové zóny. 

 

Praha – Městský okruh – Jižní Spojka  

Sledovaná komunikace se nachází v Hlavním městě Praha (obrázek 105). Městský 
okruh slouží k objíždění centra hlavního města Prahy, do něhož patří i Jižní spojka. 
V těsném okolí sledované komunikace se nachází velké množství škol, nákupní zóna, 
nemocnice a rozvodna elektřiny. V blízkosti nehodového úseku protéká potok Botič, 
který se dále vlévá do Hamerského rybníku. 

 

Obr. 105.  Rekognoskace okolí Jižní spojky v Praze; barevné značky vyznačují místa častých nehod 

[22,29]. 

 

Tabulka 91 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na Jižní 
spojce v Praze. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž čas 
0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dalšímu 
novému dopadu. 

 

Tabulka 91.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na Jižní spojce v 

Praze.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 
12h***, 3 dny ***. 
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NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření 
na vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při po-
žáru vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a 
uhličitého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit 
vážné poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – 
přetrvává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres 
řidičů, stres z řešení problému železniční dopravy, narušení klidu obytné 
části na objízdných trasách, narušení městské hromadné dopravy, 12h***, 
3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace a ko-
lejiště. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, 
možná panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Prahy - Zá-
běhlice, obytných částí, škol a nemocnice, ohrožení lidí přepravujících se 
městskou hromadnou dopravou a železniční dopravou, 12h – přetrvávající 
narušení obytných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice a pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v nákupních zónách, 12h***, 3 
dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), 
v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komuni-
kace a železnice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající 
ztráta zisků nákupních zónách, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Botič, který se dále vlévá do 
Hamerského rybníku) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebez-
pečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení 
ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem 
kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Botič, vlévající se do Hamer-
ského rybníku) a půdy pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší 
kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíše-
nou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení 
ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a tech-
nologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice včetně městské hro-
madné dopravy a železnice v blízkosti těchto komunikací, 3h - nefunkčnost 
postiženého úseku rychlostní silnice, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny 
– poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízd-
ných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice včetně městské hro-
madné dopravy a železnice, poškození rozvodny elektřiny TR 110/22 KV Jih 
vlivem výbuchu uniklé látky, 3h - nefunkčnost postiženého úseku rychlostní 
silnice, městské hromadné dopravy, železniční dopravy a přetížení objízd-
ných tras, výpadek elektrické energie části města Prahy, 12h - nefunkčnost 
postiženého úseku rychlostní silnice včetně elektrické energie, přetížení ob-
jízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostup-
nosti složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti slo-
žek IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  
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Z tabulky 91 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což může vážně poškodit elektrické ve-
dení včetně rozvodny elektrického proudu, což povede k výpadku elektrické energie 
části města Prahy. Nákupní zónu, školy a nemocnici je nutné evakuovat v důsledku 
poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kon-
gesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. 
V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace potoku Botič a 
popř. i Hamerského rybníka. 

 

Praha – Letná, silnice a křižovatky silnic v Praze - Milady Horákové, Koruno-
vační, Veletržní, Nad Štolou 

Sledovaná komunikace se nachází na území hlavního města Prahy tedy v kraji Hlavní 
město Praha (obrázek 106). Jedná se o silnice na ulicí Milady Horákové a dále ulice 
Korunovační, Veletržní a nad Štolou. V těsném okolí sledované komunikace se na-
chází velké množství škol, Letenský tunel, fotbalový stadion a Letenské sady. Kolem 
nehodového úseku protéká řeka Vltava, přes kterou vede Štefánikův most. 

 

 

Obr. 106.  Rekognoskace okolí  silnic v okolí Letné  v Praze - ulice Milady Horákové, Korunovační, 

Veletržní, Nad Štolou; barevné značky vyznačují místa častých nehod [4.8]. 

 

Tabulka 92 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nicích v okolí Letné  v Praze okolí křižovatky ulic Milady Horákové, Korunovační, Ve-
letržní, Nad Štolou. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, přičemž 
čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo k dal-
šímu novému dopadu. 

Z tabulky 92 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
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vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede ke kontaminaci řeky Vltavy a 
narušení mostní konstrukce Štefánikova mostu. Školy, Letenský tunel a fotbalový sta-
dion je nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Vý-
padek infrastruktury způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost 
k budovám a tunelu nutných evakuovat.  

 

Tabulka 92.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnicích v okolí 

Letné  v Praze - ulice Milady Horákové, Korunovační, Veletržní, Nad Štolou.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy, narušení klidu obytné části na ob-
jízdných trasách, narušení městské hromadné dopravy, 12h***, 3dny – nepří-
jemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace a kolejiště městské 
hromadné a železniční dopravy. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Prahy - Letná, škol a 
fotbalového stadionu, ohrožení lidí přepravujících se městskou hromadnou do-
pravou a železniční dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na 
objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice a pilíře mostů a Letenského tunelu), 3h – ztráta zisku na fotbalovém 
stadionu, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – pohonné hmoty urychlují hoření (se vzduchem tvoří páry nafty a ben-
zínu výbušnou směs), v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady 
poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních konstrukcí 
(Štefánikův most) a Letenského tunelu, 12h – přetrvávající ztráta zisků na fot-
balovém stadionu, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Vltava) a půdy a uniklými pohon-
nými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vo-
dách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – osla-
bení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Vltava) a půdy pohonnými hmo-
tami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhy-
nutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vli-
vem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození 
ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  
3dny ***. 
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Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy a křižovatky včetně měst-
ské hromadné dopravy a železnice v blízkosti sledované komunikace, 3h - ne-
funkčnost postiženého úseku silnice I. třídy, přetížení objízdných tras, 12h***, 
3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození ob-
jízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice včetně městské hro-
madné dopravy a železnice, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice I. 
třídy, městské hromadné dopravy, železniční dopravy a přetížení objízdných 
tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku silnice I. třídy, přetížení objízdných 
tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Praha – Barrandovský most o okolní komunikace, rychlostní silnice 

Sledovaná komunikace se nachází na území hlavního města Prahy (obrázek 107). 

Rychlostní silnice zde tvoří městský okruh. V těsném okolí sledované komunikace se 
nachází velké množství škol, vlaková stanice Žvahov a Praha - Braník, velkotržnice 
Braník a Poliklinika. Kolem nehodového úseku protéká řeka Vltava, která se z levé 
strany ve městě Mělník vlévá do řeky Labe. 

 

Obr. 107.  Rekognoskace okolí  Barrandovského mostu v Praze; barevné značky vyznačují místa čas-

tých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 93 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na 

Barrandovském mostě v Praze. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 
dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 
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Tabulka 93.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na Barrandovském 

mostě v Praze  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy, narušení klidu obytné části na ob-
jízdných trasách, narušení městské hromadné dopravy, 12h***, 3dny – nepří-
jemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace a kolejiště městské 
hromadné a železniční dopravy. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Prahy - Braník, obyt-
ných částí, škol a polikliniky, ohrožení lidí přepravujících se městskou hromad-
nou dopravou a železniční dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných 
zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice a pilíře mostů), 3h – ztráta zisku ve velkotržnici Braník, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h – pohonné hmoty urychlují hoření (se vzduchem tvoří páry nafty a ben-
zínu výbušnou směs), v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady 
poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h 
– přetrvávající ztráta zisků ve velkotržnici Braník, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Vltava) a půdy a uniklými pohon-
nými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vo-
dách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – osla-
bení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Vltava) a půdy pohonnými hmo-
tami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhy-
nutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vli-
vem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození 
ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  
3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice včetně městské hro-
madné dopravy a železnice v blízkosti Barrandovského mostu, 3h - nefunkč-
nost postiženého úseku rychlostní silnice, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 
dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození ob-
jízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice včetně městské hro-
madné dopravy a železnice, 3h - nefunkčnost postiženého úseku rychlostní 
silnice, městské hromadné dopravy, železniční dopravy a přetížení objízdných 
tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku rychlostní silnice, přetížení objízd-
ných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 
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NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 93 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede ke kontaminaci řeky Vltavy. 
Velkotržnici Braník, školy a polikliniku je nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví 
lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kongesce na objízdných 
trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. Nebezpečí selhání 
Barrandovského mostu v případě velké exploze pohonných hmot.  

 

Příbram – silnice I. třídy č. 18 

Sledovaná komunikace se nachází ve Středočeském kraji na území města Příbram, 
ulice Písecká (obrázek 108). Ulice Evropská je silnicí I třídy číslo 18, která vede přes 
Sedlčany až do Votic. V těsném okolí silnice se nachází školy, nákupní zóna, průmys-
lové zóny, Oblastní nemocnice Příbram, a čerpací stanice. Nehodový úsek protíná Pří-
bramský potok, který se z pravé strany vlévá do řeky Litavky. 

 

 

Obr. 108.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 18 v Příbrami, ulice Písecká; barevné značky vyznačují 

místa častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 94 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 18 v Příbrami, ulice Písecká. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 
hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** ozna-
čuje, že nedošlo k dalšímu novému dopadu. 
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Tabulka 94.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 18 

v Příbrami, ulice Písecká.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy ve městě Příbram, narušení klidu 
obytných částí na objízdných trasách, narušení městské dopravy, 12h***, 3dny 
– nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Příbram, Ob-
lastní nemocnice Příbram, nákupní zóny, průmyslových zón a škol, ohrožení 
lidí přepravujících se městskou dopravou, 12h – přetrvávající narušení obyt-
ných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů), 3h – ztráta zisku čerpací stanice, průmyslových zón a nákupní 
zóny, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození silniční komunikace, 3h – poškození mostních kon-
strukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v nákupní zóně, průmyslových zónách 
a čerpací stanice, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Příbramský potok, který se vlévá do 
řeky Litavky přes Dolejší a Hořejší oboru) a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení eko-
systému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Příbramský potok, který se vlévá do 
řeky Litavky přes Dolejší a Hořejší oboru) a půdy uniklými pohonnými hmo-
tami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhy-
nutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vli-
vem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození 
ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  
3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 18 a městské hromadné 
dopravy ve městě Příbram, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice I třídy 
č. 18 přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku 
vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 18 a městské hromadné 
dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého silnice I třídy č. 18, městské hromadné 
dopravy a přetížení objízdných tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého 
úseku silnice I třídy č. 18, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 
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NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 94 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Oblastní nemocnice Příbram, školy a průmyslové zóny je nutné evakuovat v důsledku 
poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kon-
gesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. 
V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace Příbramského 
potoka, který se přes Dolejší a Hořejší oboru vlévá do řeky Litavky. 

 

Řevničov - silnice I. třídy č. 6 a silnice č. 2372 

Sledovaná komunikace se nachází ve Středočeském kraji u města Rakovník (obrázek 

109). Jedná se o silnici I třídy číslo 6 napojující se na rychlostní silnici R6 a silnici 2372, 
která je kolmá na silnici číslo 6. V těsném okolí sledované křižovatky se nachází rekre-
ační oblast, vlakové nádraží Řevničov, čistička odpadních vod a velké množství ryb-
níků. Protéká zde potok Klíčava, podél kterého se nachází lokální biocentrum a vléva-
jícího se do Novostrašeckého rybníku. Dalším vodním tokem je potok Loděnice, který 
se vlévá do Třtického a Budického rybníku. 

 

Obr. 109.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 6 u Řevničova; červené značky vyznačují místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 95 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-
nici I. třídy č. 6 u Řevničova. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 
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Tabulka 95.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 6 u 
Řevničova.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
narušení klidu obytné části na objízdných trasách, narušení železniční do-
pravy vlivem přetížení souprav, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy 
vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Řevničova včetně re-
kreačního centra, Nového Strašecí, Třtice, ohrožení lidí přepravujících se au-
tobusovou dopravou do blízkých obcí a okolních měst (Slaný, Kladno, Rakov-
ník), 12h – přetrvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 
3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, a 
pilíře mostů), 3h – ztráta zisku autobusových společností, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), v pří-
padě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komunikace, 3h 
– poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků autobuso-
vých dopravců, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Klíčava, který se vlévá do No-
vostrašeckého rybníku, a potok Loděnice, který se dále vlévá do Třtického a 
Budického rybníku), narušení lokálního biocentra podél potoku Klíčava a půdy 
uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontami-
novaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 
3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody  (potok Klíčava, který se vlévá do No-
vostrašeckého rybníku, a potok Loděnice, který se dále vlévá do Třtického a 
Budického rybníku), narušení lokálního biocentra podél potoku Klíčava a půdy 
pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h 
- nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhor-
šení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – 
poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku 
kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 6 a silnice č. 2372 včetně 
autobusové dopravy a přetížení železnice v blízkosti komunikace, 3h - ne-
funkčnost postiženého úseku silnice I. třídy č. 6 a silnice č. 2372, přetížení 
objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní 
nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 6 a silnice č. 2372 včetně 
městské hromadné dopravy a přetížení železnice, 3h - nefunkčnost postiže-
ného úseku silnice I. třídy č. 6 a silnice č. 2372autobusové dopravy, přetížení 
železniční dopravy a přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice I. třídy č. 6 a silnice č. 2372, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 
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Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

Z tabulky 95 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede ke kontaminaci vodních dílů 
v okolí, mezi které patří potok Klíčava, který se vlévá do Novostrašeckého rybníku a 
potok Loděnice, který se dále vlévá do Třtického a Budického rybníku. Nebezpečím je 
narušení lokálního biocentra nacházejícího se podél potoku Klíčava.  Výpadek in-
frastruktury způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost do města 
Rakovník a Kladno.  

 

Stará Boleslav – Nový Vestec,  rychlostní silnice R10 

Sledovaná komunikace se nachází ve Středočeském kraji u města Stará Boleslav (ob-

rázek 110). Rychlostní silnice R10 vede z Prahy přes Mladou Boleslav do Turnova. 
V těsném okolí sledované komunikace se nachází vlaková stanice Stará Boleslav a 
Brandýs nad Labem zastávka, čerpací stanice, sportovní areál a budova Armády 
České republiky Jaselská kasárna. Kolem nehodového úseku protéká řeka Labe, do 
které se vlévá řeka Jizera. 

 

Obr. 110.  Rekognoskace okolí  silnice R10 ve Staré Boleslavi; modré značky vyznačují místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 96 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici R10 ve Staré Boleslavi. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 
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Tabulka 96.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici R10 ve Staré 

Boleslavi.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h -  úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -   vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na vyvolání 
rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru vzniká 
hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. 
Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné po-
škození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetrvává 
vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy, narušení klidu obytné části na ob-
jízdných trasách, narušení městské dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti 
omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Staré Boleslavi a Jasel-
ských kasáren Armády ČR, ohrožení lidí přepravujících se městskou dopravou 
a železniční dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na objízd-
ných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice a pilíře mostů), 3h – ztráta zisku autobusových společností a spor-
tovního areálu, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice v blízkosti postižené komunikace, v případě 
požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komunikace a želez-
nice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků au-
tobusových dopravců a sportovního areálu, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Labe, do které se vlévá řeka Ji-
zera) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a 
flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Labe, do které se vlévá řeka Ji-
zera) a půdy pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou 
a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a 
půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíšenou se 
vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosys-
tému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice R10 včetně městské 
dopravy, železnice, vlakové stanice Stará Boleslav a Brandýs nad Labem – 
zastávka, které se nacházejí v blízkosti těchto komunikací, 3h - nefunkčnost 
postiženého úseku rychlostní silnice R10, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 
dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození ob-
jízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku rychlostní silnice R10 včetně městské 
dopravy, železnice, vlakové stanice Stará Boleslav a Brandýs nad Labem – 
zastávka, 3h - nefunkčnost postiženého úseku rychlostní silnice R10, městské 
dopravy, železniční dopravy a přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost po-
stiženého úseku rychlostní silnice R10, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 
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NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 96 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí  nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Sportovní areál a Jaselská kasárna armády ČR je nutné evakuovat v důsledku poško-
zení zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kongesce na 
objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. V případě 
nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace řeky Labe, do které se 
vlévá řeka Jizera, jež se nachází v těsné blízkosti. 

 

Strakonice – silnice I. třídy č. 4 

Sledovaná komunikace se nachází v Jihočeském kraji ve městě Strakonice (obrázek 

111). Ulice Písecká je silnicí I třídy číslo 4, která se napojuje na dálnici D4 a pokračuje 
až do Prahy. V těsném okolí silnice se nachází školy, nákupní zóna, průmyslová zóna 
s čističkou odpadních vod, Okresní nemocnice Strakonice, dům dětí a mládeže, auto-
busové nádraží a čerpací stanice. Nehodový úsek protíná řeka Otava, která se z leva 
vlévá do řeky Vltavy. 

 

 

Obr. 111.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 4 ve Strakonicích; barevné značky vyznačuje místa 

častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 97 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 4 ve Strakonicích. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 
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dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 97.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 4 
ve Strakonicích.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - nebezpečí úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 
3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, nebezpečí popálení (při požáru 
vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhliči-
tého. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné 
poškození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetr-
vává vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy ve městě Strakonice, narušení klidu 
obytných částí na objízdných trasách, narušení městské dopravy, 12h***, 3dny 
– nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Strakonice, ná-
kupní zóny, škol, Okresní nemocnice Strakonice, autobusové nádraží a domu 
dětí a mládeže, ohrožení lidí přepravujících se městskou dopravou, 12h – pře-
trvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů), 3h – ztráta zisku čerpací stanice, průmyslových zóny a nákupní 
zóny, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození silniční komunikace, 3h – poškození mostních kon-
strukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v nákupní zóně, průmyslových zónách 
a čerpací stanice, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Otava, která se vlévá do řeky 
Vltavy) a půdy uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a 
flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Otava, která se vlévá do řeky 
Vltavy) a půdy uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší 
kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíše-
nou se vzduchem, kontaminace čističky odpadních vod, 12h – poškození 
ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  
3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 4 a městské hromadné 
dopravy ve městě Strakonice, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice I 
třídy č. 4 přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého 
úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 4 a městské hromadné 
dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého silnice I třídy č. 4, městské hromadné 
dopravy a přetížení objízdných tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého 
úseku silnice I třídy č. 4, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 
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Nouzové služby  DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 97 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpacích stanic. 
Okresní nemocnice Strakonice, školy, dům dětí a mládeže a autobusové nádraží je 
nutné evakuovat v důsledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek 
infrastruktury způsobí kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budo-
vám nutných evakuovat. V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kon-
taminace řeky Otavy, která se vlévá do řeky Vltavy. 

 

Tábor - silnice I. třídy č. 19 

Sledovaná komunikace se nachází v Jihočeském kraji. Silnice I. třídy číslo 19 se na-

chází u města Tábor a vede v západovýchodním směru od Plzně přes Tábor a Pelhři-
mov, u Humpolce přetíná dálnici D1 a pokračuje přes Havlíčkův Brod a Žďár nad Sá-
zavou, kde na silnici I třídy číslo 43 končí. Na obrázku 112 vidíme nebezpečný úsek, 
kolem kterého se nachází po levé straně ve směru na Prahu a Jihlavu školy, Armáda 
České republiky, nákupní zóna a Okresní nemocnice Tábor. V blízkosti nehodového 
úseku se nachází řeka Lužnice, do které se vlévá z pravé strany Košínský (Tismenický) 
potok, který vytéká z vodní nádrže Jordán. 

 

 

Obr. 112.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 19 v Táboře; barevné značky vyznačuje místa častých 

nehod [22,29]. 
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Tabulka 98 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-

nici I. třídy č. 19 v Táboře. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 98.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 19 
v Táboře.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, popálení (při požáru vzniká 
hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. 
Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné po-
škození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetrvává 
vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů do města 
Tábor), narušení klidu obytných částí na objízdných trasách, narušení želez-
niční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů z Vlakové stanice Tábor), autobu-
sové dopravy a městské hromadné dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti 
omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Tábor a vesnice 
Zahrádka a Náchod, Armády České republiky, Okresní nemocnice Tábor, ná-
kupní zóny a škol, ohrožení lidí přepravujících se železniční, autobusovou a 
městskou hromadnou dopravou, 12h – přetrvávající narušení obcí na objízd-
ných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v nákupní zóně,  12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), v pří-
padě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komunikace a že-
leznice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků 
v nákupní zóně, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody vodní nádrž Jordán, ze kterého vytéká 
Košínský potok vlévající se do řeky Lužnice a půdy a uniklými pohonnými hmo-
tami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a pů-
dách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení eko-
systému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody vodní nádrž Jordán, ze kterého vytéká 
Košínský potok vlévající se do řeky Lužnice a půdy a uniklými pohonnými hmo-
tami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhy-
nutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vli-
vem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození 
ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  
3dny ***. 
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Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 19 včetně železniční a 
autobusové dopravy, městské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost postiže-
ného úseku silnice č. 19, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození 
postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem 
přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 19 včetně železniční a 
autobusové dopravy a městské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost postiže-
ného úseku silnice č. 19, autobusové dopravy, železniční dopravy a městské 
hromadné dopravy, přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice č. 19, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby  DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 98 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školy, Okresní nemocnici Tábor a bu-
dovy Armády České republiky. Nebezpečím je kontaminace vodní nádrže Jordán, ze 
které vytéká Košínský potok a vlévá se do řeky Lužnice. Dochází k následnému úhynu 
rostlin a živočichů v okolí. Velké dopady na komunikaci I. třídy č. 19 povedou k jejímu 
výpadku a následně přetížení frekventované komunikace dálnice D3, která vede 
z Prahy do Veselí nad Lužnicí. 

 

Třebíč – silnice I. třídy č. 23 a silnice II. třídy č.  410 

Sledovaná komunikace se nachází v kraji Vysočina ve městě Třebíč (obrázek 113). 
Ulice Pražská je silnicí I třídy číslo 23, která vede z Jindřichova Hradce přes Třebíč do 
Brna. Silnice II číslo 410 se nachází na ulici Koželužská. V těsném okolí silnic se na-
chází školy, nákupní zóna, průmyslová zóna, čerpací stanice a autobusové nádraží. 
Kolem nehodového úseku teče Stařečský potok, který se přes Borovinský rybník a 
Máchovo jezírko vlévá do řeky Jihlavy. 

Tabulka 99 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na sil-
nici I. třídy č. 23 v Třebíči. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 99 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí  nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede k výbuchu čerpací stanice. Au-
tobusové nádraží, školy, průmyslové a nákupní zóny je nutné evakuovat v důsledku 
poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí kon-
gesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat. 
V případě nehody s přítomností nebezpečné látky hrozí kontaminace Stařečského po-
toka, který se vlévá do řeky Jihlavy, která se též nachází v těsné blízkosti. 
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Obr. 113.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 23 v Třebíči; modré značky vyznačují místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 99.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 23 

v Třebíči.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h -  úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, popálení (při požáru vzniká 
hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. 
Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné po-
škození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetrvává 
vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy ve městě Třebíč, narušení klidu obyt-
ných částí na objízdných trasách, narušení městské dopravy, 12h***, 3dny – 
nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Třebíč, nákupní 
zóny, škol, průmyslové zóny, čerpací stanice a autobusového nádraží, ohro-
žení lidí přepravujících se městskou dopravou, železniční a autobusovou do-
pravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 
3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
pilíře mostů, železnice), 3h – ztráta zisku čerpací stanice, průmyslových zóny 
a nákupní zóny, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození silniční komunikace, 3h – poškození mostních kon-
strukcí a železnice, 12h – přetrvávající ztráta zisků v nákupní zóně, průmys-
lové zóně a čerpací stanice, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Stařečský potok, který se vlévá přes 
Borovinský rybník a Máchovo jezírko do řeky Jihlavy) a půdy uniklými pohon-
nými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
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vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – 
oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (Stařečský potok, který se vlévá přes 
Borovinský rybník a Máchovo jezírko do řeky Jihlavy) a půdy uniklými pohon-
nými hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - ne-
bezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení 
ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, kontami-
nace čističky odpadních vod, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, 
zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 23 a silnice II. třídy č. 
410, městské hromadné dopravy ve městě Třebíč, příjezdů a odjezdů auto-
busů na autobusové nádraží, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice I 
třídy č. 23 a silnice II. třídy číslo 410, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny 
– poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízd-
ných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I třídy č. 23 a silnice II. třídy číslo 
410, městské hromadné dopravy, autobusové a železniční dopravy, 3h - ne-
funkčnost postiženého silnice I třídy č. 23 a silnice II. třídy č. 410, městské 
hromadné dopravy, železniční a autobusové dopravy, přetížení objízdných 
tras, 12h – stálá nefunkčnost postiženého úseku silnice I třídy č. 23 a silnice 
II. třídy č. 410, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové  služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Třinec - silnice I. třídy č. 11  

Sledovaná komunikace se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek-Místek. 

Silnice II. třídy číslo 468 se nachází ve městě Třinec a napojuje se na silnici I třídy číslo 
11, která vede do Českého Těšína a Žiliny. Na obrázku 114 vidíme nebezpečný úsek, 
kolem kterého se nachází po pravé straně ve směru na Ostravu sídliště a mateřská 
škola a po levé straně Třinecké železárny a železniční stanice Třinec. V blízkosti ne-
hodového úseku se nachází školy, Autobusové nádraží a nákupní zóna. Městem pro-
téká řeka Olše, která se vlévá dále do řeky Odry a do níž se vlévá potok Lištnice. 

Tabulka 100 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na 
silnici I. třídy č. 11 v Třinci. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 100 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školy, železniční a autobusové nádraží 
a zaměstnance Třineckých železáren. V případě úniku látky do okolí může dojít ke 
vzniku domino efektu a dále k výbuchu a požáru čerpací stanice, která se nachází 
v těsné blízkosti. Nebezpečím je dále kontaminace vody potok Lištnice, který se vlévá 
do řeky Olše a ta se dále vlévá do řeky Odry. Dochází k následnému úhynu rostlin a 
živočichů v okolí. Velké dopady na komunikaci II. třídy č. 468 povedou k jejímu vý-
padku a následně i výpadku frekventované komunikace I třídy číslo 11, která vede až 
na Slovensko. 
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Obr. 114.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 11 v Třinci; modré značky vyznačuje místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 100.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 11 
v Třinci.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h -  úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, popálení (při požáru vzniká 
hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. 
Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné po-
škození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetrvává 
vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů z že-
lezniční stanice Třinec), narušení klidu obytných částí na objízdných trasách, 
narušení autobusové dopravy (omezení příjezdů a odjezdů z autobusového 
nádraží), 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození ko-
munikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Třinec, průmys-
lové části (Třinecké železárny) a škol, ohrožení lidí přepravujících se autobu-
sovou a železniční dopravou, 12h – přetrvávající narušení obcí na objízdných 
trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice v železniční stanici Třinec a v okolí komunikace, pilíře mostů), 3h – 
ztráta zisku v průmyslové zóně (Třinecké železárny), čerpací stanici a nákupní 
zóně, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních 
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konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v průmyslové zóně, čerpací stanici 
a nákupní zóně, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Lištnice a řeka Olše, která se 
vlévá do řeky Odry) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontami-
nace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (potok Lištnice a řeka Olše, která se 
vlévá do řeky Odry) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí konta-
minace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kon-
taminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných 
hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, 
zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice II. třídy č. 468 včetně autobusové 
dopravy a autobusového nádraží, železnice a železniční stanice Třinec, která 
se nachází v blízkosti komunikace, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice 
č. 468, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku 
vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice II. třídy č. 468 včetně autobusové 
dopravy, železnice, železniční stanice Třinec, 3h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice č. 468, autobusové dopravy, železniční dopravy a přetížení ob-
jízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 468, přetížení 
objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

 

Uherské Hradiště  - silnice I. třídy č. 55  

Sledovaná komunikace se nachází ve Zlínském kraji ve městě Uherské Hradiště (ob-

rázek 114). Silnice I třídy číslo 55, vede z Olomouce přes Uherské Hradiště až do 
Břeclavi. V těsném okolí sledované komunikace se nachází Uherskohradišťská ne-
mocnice, nákupní zóny, průmyslová zóna – Jaktáře, autobusové nádraží a školy. Ko-
lem nehodového úseku protéká řeka Morava. 

Tabulka 101 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na 
silnici I. třídy č. 55 v Uherském Hradišti. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin 
a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 101 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí nacházející se 
v jejím okolí. Při vzniku oxidu uhelnatého v důsledku smíchání kapaliny s okolním 
vzduchem může dojít k výbuchům či explozi, což vede ke kontaminaci řeky Moravy. 
Průmyslovou a nákupní zóny, autobusové nádraží, a školy je nutné evakuovat v dů-
sledku poškození zdraví lidí hustým černým kouřem. Výpadek infrastruktury způsobí 
kongesce na objízdných trasách a špatnou přístupnost k budovám nutných evakuovat.  
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Obr. 114.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 55 v Uherském Hradišti; barevné značky vyznačují 

místa častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 101.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 55 

v Uherském Hradišti.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h -  nebezpečí těžkého poleptání (páry silně leptají a dráždí oči, dýchací 
cesty, kůži) pro osoby v dosahu unikajících par, 3h – přetrvává nebezpečí po-
leptání při kontaktu s párami, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému zásobování z odříznutých skladů, narušení klidu 
obytné části Uherského Hradiště na objízdných trasách, narušení tramvajové 
dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození ko-
munikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Uherského Hradiště, 
škol, nákupních zón a nemocnice, ohrožení lidí přepravujících se autobusovou 
dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na objízdných trasách, 
3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, pi-
líře mostů), 3h – ztráta zisku nákupní zóny, průmyslové zóny, ztráta zisku v dů-
sledku výpadku zásobování, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření, v případě požáru pohonných hmot prohlubuje do-
pady poškození silniční komunikace, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h 
– přetrvávající ztráta zisků nákupní zóny a autobusových společností, prohlu-
bující se ztráty zisku v důsledku výpadku zásobování, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Morava) a půdy a uniklými po-
honnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných 
vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – 
oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vod (řeka Morava) a půdy chlorem, nebez-
pečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a 
flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem chloru 
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kapalného, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosys-
tému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 55, 3h - nefunkčnost 
postiženého úseku silnice I. třídy č. 55, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny 
– poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízd-
ných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 55 včetně autobusové 
dopravy, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice I. třídy č. 55 a autobusové 
dopravy, přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku sil-
nice I. třídy č. 55, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Ústí nad Labem, silnice I. třídy č. 30 

Sledovaná komunikace se nachází v Ústeckém kraji. Silnice I. třídy číslo 30 spojuje 

obce Lovosice, Ústí nad Labem a Chlumec a jejíž značná část prochází českým stře-
dohořím. Na obrázku 115 vidíme nebezpečný úsek, kolem kterého se nachází po 
pravé straně ve směru na Teplice a Děčín velké množství škol, průmyslová zóna a 
železniční stanice Ústí nad Labem - Střekov. Po levé straně se nachází čerpací sta-
nice, průmyslová zóna a školy. Jak už z názvu vypovídá, protéká zde řeka Labe, která 
je u nás jedním z nejvýznamnějších a největších vodních toků. V okolí Ústí nad Labem 
se nachází několik chráněných území, mezi které patří zvláště chráněná krajinná ob-
last České středohoří. 

 

 

Obr. 115.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 30 v Ústí nad Labem; barevné značky vyznačují místa 

častých nehod [22,29]. 
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Tabulka 102 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na 

silnici I. třídy č. 30 v Ústí nad Labem. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin 
a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

 

Tabulka 102.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 30 
v Ústí nad Labem.  

 

Chráněné  aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h - nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, popálení (při požáru vzniká 
hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. 
Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné po-
škození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetrvává 
vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému železniční dopravy (omezení příjezdů a odjezdů z že-
lezničních stanic Ústí nad Labem a Ústí nad Labem – Střekov), narušení klidu 
obytné části na objízdných trasách, narušení městské hromadné dopravy, 
12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí Ústí nad Labem, prů-
myslových částí, nákupních zón a škol, ohrožení lidí přepravujících se měst-
skou hromadnou dopravou, 12h – přetrvávající narušení obytných zón na ob-
jízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice a pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslových zónách a čerpací 
stanici, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), ne-
bezpečí výbuchu čerpací stanice, v případě požáru pohonných hmot prohlu-
buje dopady poškození komunikace a železnice, 3h – poškození mostních 
konstrukcí, 12h – přetrvávající ztráta zisků v průmyslových zónách a čerpací 
stanice, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Labe) a půdy uniklými pohonnými 
hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a 
půdách, zhoršení ovzduší na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení eko-
systému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Labe) a půdy uniklými pohonnými 
hmotami, nebezpečí kontaminace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí 
uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
vlivem výbuchu pohonných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození 
ovzduší na objízdných trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  
3dny ***. 
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Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 30 včetně městské hro-
madné dopravy, železnice, železniční stanice Ústí nad Labem - Střekov, která 
se nachází v blízkosti komunikace, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice 
č. 30, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku 
vlivem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 30 včetně městské hro-
madné dopravy, železnice, železniční stanice Ústí nad Labem - Střekov, 3h - 
nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 30, městské hromadné dopravy, že-
lezniční dopravy a přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého 
úseku silnice č. 30, přetížení objízdných tras, 30 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. evakuaci 
lidí.  

 

Z tabulky 102 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školy, průmyslové zóny a nádraží. 
V případě úniku látky do okolí může dojít ke vzniku domino efektu a dále k výbuchu a 
požáru čerpací stanice, která se nachází v těsné blízkosti. Nebezpečím je následně 
kontaminace řeky Labe a následný úhyn rostlin a živočichů v chráněné krajinné oblasti 
Českého středohoří. Velké dopady vzniknou na železnici, která se nachází v těsné 
blízkosti nehodového úseku a silniční komunikaci I. třídy č. 30, které povedou k jejímu 
výpadku a následně i výpadku nejfrekventovanější spojnice Prahy s Ústím nad Labem.  

 

Vamberk - silnice I. třídy č. 11 

Sledovaná komunikace se nachází v Královehradeckém kraji u města Vamberk. Sil-
nice I. třídy číslo 11 spojuje Hradec Králové – Žamberk - Šumperk. Na obrázku 116 
vidíme nebezpečný úsek označený červenou barvou, který se nachází v městských 
částech Peklo a Merklovice. V blízkosti je situovaná železniční stanice Peklo nad 
Zdobnicí, koupaliště a průmyslová zóna. Kolem nehodového úseku teče řeka Zdob-
nice, která se vlévá za městem Vamberk do Divoké Orlice. 

Tabulka 103 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na 

silnici I. třídy č. 11 ve Vamberku. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 
dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 103 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 

v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školu a Železniční stanici Peklo nad 
Zdobnicí a v letních měsících koupaliště, které navštěvuje mnoho lidí. V případě úniku 
látky do okolí může dojít ke kontaminaci vody zejména řeky Zdobnice, která se vlévá 
do Divoké Orlice. Následuje úhyn rostlin a živočichů, kteří se vyskytují v blízkosti ne-
hodového úseku Velké dopady na komunikaci I. třídy č. 11 povedou k jejímu výpadku 
a následně i výpadku frekventovaného úseku na Hradec Králové. 
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Obr. 116.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 11 ve Vamberku; červené značky vyznačují místa 

častých nehod [22,29]. 

 

Tabulka 103.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 11 

ve Vamberku.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 3 dny 
***. 

NL: 0h -  nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření 
na vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, popálení (při požáru vzniká 
hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. 
Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné po-
škození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetrvává 
vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres 
řidičů, stres z řešení problému železniční dopravy (omezení příjezdů a od-
jezdů z železniční stanice Peklo nad Zdobnicí), narušení klidu obytných částí 
na objízdných trasách, narušení autobusové dopravy, 12h***, 3dny – nepří-
jemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, 
možná panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Vam-
berk (Merklovice, Peklo), průmyslové části a školy, ohrožení lidí přepravují-
cích se autobusovou a železniční dopravou, 12h – přetrvávající narušení 
obcí na objízdných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice v železniční stanici Peklo nad Zdobnicí a v okolí komunikace, pilíře 
mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslové zóně a v letní sezóně koupaliště, 
12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), 
v případě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komuni-
kace a železnice, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrvávající 
ztráta zisků v průmyslové zóně a v letních měsících koupaliště, 3dny ***.  

Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Zdobnice, která se vlévá do 
Divoké Orlice) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí 
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uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší 
na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontami-
nace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody (řeka Zdobnice, která se vlévá do 
Divoké Orlice) a půdy a uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontami-
nace ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kon-
taminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohon-
ných hmot smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných 
trasách, zničení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a tech-
nologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 11 včetně autobusové 
dopravy, železnice, železniční stanice Peklo nad Zdobnicí, která se nachází 
v blízkosti komunikace, 3h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 11, 
přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – poškození postiženého úseku vli-
vem dopravní nehody, poškození objízdných tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 11 včetně městské 
dopravy, železnice, železniční stanice Peklo nad Zdobnicí, 3h - nefunkčnost 
postiženého úseku silnice č. 11, autobusové dopravy, železniční dopravy a 
přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku silnice č. 11, 
přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostup-
nosti složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti slo-
žek IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Veřejná správa Pracovní zatížení na organizaci ochrany  Náklady na ochranu a popř. eva-
kuaci lidí.  

 

 

Vyškov - silnice I. třídy číslo 47 a rychlostní silnice R46 

Sledovaná komunikace se nachází na sjezdu rychlostní silnice R46 u města Vyškov 

v Jihomoravském Kraji. Silnice I. třídy číslo 47 je postupně nahrazována dálnicí D1, 
která vede souběžně s ní. Rychlostní silnice R46 zde začíná napojením na dálnici D1 
a pokračuje přes Prostějov až do Olomouce. Na obrázku 117 vidíme nebezpečný úsek, 
kolem kterého se nachází po levé straně ve směru na Olomouc čistička odpadních 
vod, čerpací stanice, průmyslová zóna a školy. Kolem sledovaného úseku vede želez-
nice a v blízkosti teče řeka Haná, do které se vlévá potok Marchanice. 

Tabulka 104 obsahuje dopady nehody s nebezpečnou látkou benzín nebo nafta na 
silnici I. třídy č. 47 u Vyškova. Dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 hodin a 3 dny, 
přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že nedošlo 
k dalšímu novému dopadu. 

Z tabulky 104 vyplývá, že dopravní nehoda s přítomností benzínu nebo nafty, která by 
v daném území vznikla, bude mít velké dopady na životy a zdraví lidí, kteří se ve sle-
dované lokalitě nachází. Jedná se především o školy, čerpací stanice a průmyslovou 
zónu. V případě úniku látky do okolí může dojít ke vzniku domino efektu a dále k vý-
buchu a požáru čerpacích stanic, které se nachází v těsné blízkosti. Nebezpečím je 
zničení čističky odpadních vod a kontaminace řeky Haná, do které se vlévá potok Mar-
chanice a následného úhynu rostlin a živočichů v potoku a okolí. Velké dopady na ko-
munikací I. třídy č. 47 a rychlostní silnice R46 povedou k jejímu výpadku a také vý-
padku frekventované silnice na Olomouc a kongescím na dálnici D1. 
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Obr. 117.  Rekognoskace okolí  silnice I. třídy č. 47 u Vyškova; barevné značky vyznačují místa častých 

nehod [22,29]. 

 

Tabulka 104.  Dopady dopravní nehody s benzínem nebo naftou na silnici I. třídy č. 47 

u  Vyškova.  

 

Chráněné aktivum  Dopady 

Životy a zdraví lidí  DN: 0h - úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h - nebezpečí vdechnutí do plic (může způsobit zánět plic, podezření na 
vyvolání rakoviny) pro osoby v dosahu kouře, popálení (při požáru vzniká 
hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého. 
Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné po-
škození zdraví, páry působí při vyšší koncentraci narkoticky),  3h – přetrvává 
vdechnutí při kontaktu s hustým černým kouřem, 12h***, 3 dny ***.  

Bezpečí lidí DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres řidičů, 
stres z řešení problému silniční dopravy ve městě Vyškov, (omezení příjezdů 
a odjezdů do vesnic Křižanovice u Vyškova a Topolany), narušení klidu obyt-
ných částí na objízdných trasách, narušení železniční dopravy, autobusové 
dopravy a městské hromadné dopravy, 12h***, 3dny – nepříjemnosti omezení 
dopravy vlivem poškození komunikace. 

NL: 0h – obava z nažloutlého mraku a pronikavého dusivého zápachu, možná 
panika, 3h – stres při evakuaci blízkých obytných částí města Vyškov, školy, 
čerpací stanice, průmyslová zóna, ohrožení lidí přepravujících se železniční a 
městskou hromadnou dopravou, 12h – přetrvávající narušení obcí na objízd-
ných trasách, 3dny***. 

Majetek DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch vozovky, 
železnice, pilíře mostů), 3h – ztráta zisku v průmyslové zóně a čerpacích sta-
nicích,  12h***, 3 dny ***. 

NL: 0h – urychluje hoření (se vzduchem tvoří páry nafty výbušnou směs), v pří-
padě požáru pohonných hmot prohlubuje dopady poškození komunikace a že-
leznice, nebezpečí výbuchu čerpacích stanic a poškození průmyslové zóna a 
čističky odpadních vod, 3h – poškození mostních konstrukcí, 12h – přetrváva-
jící ztráta zisků čerpacích stanic a průmyslové zóně, 3dny ***.  
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Životní prostředí DN: 0h – nebezpečí kontaminace vody řeka Haná, do které přitéká potok Mar-
chanice a půdy a uniklými pohonnými hmotami, 3h – nebezpečí uhynutí fauny 
a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší na objízdných 
trasách, 12h***, 3 dny – oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 

NL: 0h – nebezpečí kontaminace vody řeka Haná, do které přitéká potok Mar-
chanice a půdy a uniklými pohonnými hmotami, nebezpečí kontaminace 
ovzduší kapalinou a výpary, 3h - nebezpečí uhynutí fauny a flóry v kontamino-
vaných vodách a půdách, zhoršení ovzduší vlivem výbuchu pohonných hmot 
smíšenou se vzduchem, 12h – poškození ovzduší na objízdných trasách, zni-
čení ekosystému vlivem úniku kapaliny.  3dny ***. 

Infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 47 a rychlostní silnice 
R46 včetně železniční a městské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost posti-
ženého úseku silnice č. 47 a R46, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 dny – 
poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození objízdných 
tras vlivem přetížení. 

NL: 0h – výpadek postiženého úseku silnice I. třídy č. 47 a rychlostní silnice 
R46 včetně železniční a městské hromadné dopravy, 3h - nefunkčnost posti-
ženého úseku silnice č. 47 a R46, železniční dopravy a městské hromadné 
dopravy, přetížení objízdných tras, 12h - nefunkčnost postiženého úseku sil-
nice č. 42, přetížení objízdných tras, 3 dny ***. 

Nouzové služby DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – přetrvávající snížení dostupnosti 
složek IZS, 12h ***, 3 dny ***. 

NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h – stálé snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – dlouhotrvající snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

 

 

5.1.3. Vyhodnocení rizik spojených s dopravními nehodami na pozemních  
          komunikacích 

Nebezpečnost (tj. soubor vlastností a charakteristik prvků, látek, pohrom, procesů a 
činností, které na chráněných aktivech působí nebo za jistých podmínek mohou půso-
bit újmu, tj. jsou zdrojem zranění lidí, škod a ztrát) v tomto pojetí zahrnuje i nefunkčnost 
a nespolehlivost infrastruktur a technologií) a je podstatně vyšší než nebezpečnost 
dopravních nehod. Závažné dopady nehod při přepravě nebezpečných chemických 
látek mají vysokou nebezpečnost a jsou následující: 

- rozsáhlý požár v sídelní nebo průmyslové aglomeraci,  
- zamoření životního prostředí chemickými nebo radioaktivními látkami,  
- zamoření zdrojů vody, zemědělských ploch, ovzduší atd.  
- zranění nebo úmrtí osob. 

Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek jsou mnohem závažnější než 
běžné dopravní nehody. V závislosti na  době trvání, intenzitě působení, velikosti za-
sažené oblasti a dle množství zasažených lidí se obvykle nouzové situace dělí do šesti  
kategorií takto [10,13,29]:  

0: zanedbatelné z hlediska života občana;  
1: nedůležité z hlediska občana;  
2: důležité z hlediska občana;  
3: závažné z hlediska společnosti;  
4: velmi závažné z hlediska společnosti;  
5: ohrožující existenci či podstatu společnosti.  
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Filosofie kategorií nouzových situací dovoluje sjednotit opatření prevence, připrave-
nosti, odezvy a obnovy podle dopadů  pohrom a neprovádět pro každou pohromu spe-
cifické plány opatření a neopakovat stejné činnosti pro každou pohromu zvlášť [29].  

Řízení vyspělých států 10,34 zajišťuje, že:  

- každý občan je schopen zvládnout  nouzové  situace kategorie 1 - 2,  díky své  
výchově a přípravě, 

- stát má  systém „nouzové řízení“  k tomu, aby zajistil zvládnutí  nouzových situací   
kategorie 2 – 4, 

- stát má  systém „krizové řízení“ pro zvládnutí nouzových situací kategorie 5 (tj. 
krizí).   

V rámci zmíněných systémů řízení stát a jeho správní úseky: 

- budují výkonné složky (hasiče, policii, vojsko, technické služby, kybernetickou 
ochranu apod.), které jsou připravovány ke zvládnutí nouzových situací,  

- vytváří finanční a materiálové rezervy, aby zajistily zvládnutí všech možných nou-
zových situací, 

- vytváří systémy, které zajistí podporu výkonných složek při kritických situacích s cí-
lem je zvládnout.   

Na základě [29] jsou kategorie spojené s nebezpečnými látkami a jejich přepravou 

v podmínkách České republiky následující: 

- kategorie 0 –  nouzová situace vyvolaná  poruchou vozidla, které se účastní pro-

vozu nebo  porušením dopravních předpisů bez možnosti vzniku srážky vozidel a 
jiných škod, 

- kategorie 1 - nouzová situace vyvolaná poruchou vozidla nebo porušením doprav-
ních předpisů, které mohly vést ke srážce vozidel, ale zůstala bez větších materi-
álních škod a jiné újmy, 

- kategorie 2 - nouzová situace vyvolaná poruchou nebo srážkou vozidel, při  které 
došlo k materiálním škodám a  malým poraněním zúčastněných osob, 

- kategorie 3 - nouzová situace vyvolaná  poruchou nebo srážkou vozidel, při  které 
došlo k újmě na životech a zdraví účastníků provozu a k materiálním škodám,  

- kategorie 4 - nouzová situace vyvolaná poruchou nebo srážkou vozidel, při které 
došlo k újmě na životech a zdraví účastníků provozu, k materiálním škodám a  ke 
škodám v životním prostředí (např. únikem nebezpečných látek). Je nutno aplikovat 
technická a organizační opatření na ochranu životů a zdraví ostatních účastníků  
provozu a životního prostředí v bezprostředním okolí srážky vozidel. Následně je 
třeba provést sanační opatření,  

- kategorie 5 - nouzová situace vyvolaná poruchou nebo srážkou vozidel, při které 
došlo k újmě na životech a zdraví účastníků provozu, k materiálním škodám a  ke 
škodám na životním prostředí (např. únikem nebezpečných látek) a jsou ohroženy 
životy a zdraví lidí v okolí havárie. Je nutno aplikovat technická a organizační opat-
ření na ochranu životů a zdraví ostatních účastníků  provozu, lidí v okolí  a životního 
prostředí v širším okolí srážky vozidel. Následně je třeba provést sanační opatření. 

Z výše uvedených příkladů vyplývají dále uvedené kvantitativní definice kategorií nou-

zových situací, které jsou spojeny s dopravními nehodami s přítomností nebezpečných 
látek, a jsou upraveny na podmínky v České republice [29]: 

- kategorie 0 - dopady dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek postihují 
jednotlivé osoby bez jakékoliv újmy, 
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- kategorie 1 - dopady dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek postihují 
jednotlivé osoby bez trvalé újmy na životech a zdraví lidí, majetku a životním pro-
středí, 

- kategorie 2  - dopady dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek postihují 
jednotlivé osoby, jednotlivé objekty nebo jeho části, s výjimkou objektů, ve kterých 
jsou složité podmínky pro odezvu, jednotlivé dopravní prostředky  osobní nebo ná-
kladní dopravy nebo plochy území do 500 m2, 

- kategorie 3 – dopady dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek postihují 
nejvýše 100 osob, více než jeden objekt se složitými podmínkami pro odezvu, jed-
notlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy území 
do 10 000 m2,  

- kategorie  4 – dopady dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek postihují 
více než 100 a nejvýše 1000 osob, část obce nebo areálu podniku, soupravy že-
lezničních přeprav, několik chovů hospodářských zvířat, plochy území  do 1 km2,  
povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silniční či železniční dopravě 
nebo o havárii v letecké dopravě. Je nutno iniciovat řadu složek záchranného sys-
tému, 

- kategorie  5 – dopady dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek postihují 
více než 1000 osob, celé obce nebo plochy nad  1 km2. Je nutno iniciovat systém 
krizového řízení. 

Uvedené třídění je důležité proto, že umožňuje státu či jiné entitě (např. managementu 
technického díla) na základě hodnocení efektivně využít různé nástroje, které má k dis-
pozici a kterými může zajistit odvrácení nebo zvládnutí nouzových situací. Jedná se o: 

- vytváření odborného  zázemí pro rozhodování podporou výzkumu a vědy,  
- aplikaci vhodné struktury řízení, která zajistí racionální a kvalifikované plánování 

opatření,  
- budování a výcvik výkonných složek, 
- výchovu odborníků a systematické vzdělávání populace, 
- právní předpisy a normy, 
- inspekce a jiné kontrolní mechanismy  včetně systému QA (zajištění jakosti), 
- vytváření rezervních financí, složek  prostředků a pomůcek. 

Příprava plánů pro řízení rizik pro sledovaná technická díla zváží vhodnost výše uve-
dených nástrojů pro návrh opatření na zvládání rizik.   

Případové studie na železnici, spojené se železničními stanicemi ukazují podstatně 
větší dopady než případové studie, spojené se silnicemi, a to proto, že: 

- u železnic jde o přepravu daleko větších množství nebezpečných látek než po sil-
nicích, 

- železniční nádraží jsou v obydlených územích, a proto je tam nahromaděno více 
veřejných aktiv. 

Srovnání případových studií ukazuje, že dopady rizik, i když mají stejnou příčinu, zá-
visí na místních podmínkách. Proto pro plány odezvy i pro plány řízení rizik v souladu 
s prací [7] nelze použít jeden model, nýbrž je nutné vycházet z místních podmínek. U 
odezvy jde navíc o přizpůsobení se: 

- okamžitým místním podmínkám (vítr, sníh, déšť, horko apod.), hustota provozu, 

okamžitá kumulace veřejných aktiv, 
- okamžitým možnostem (souběh několika dopravních nehod apod.). 
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Oba plány vyžadují důkladnou připravenost, dobré technické, personální, finanční a 

informační zázemí  a  výcvik [7]. Rozhodování o postupech odezvy i opatřeních v plánu 
řízení rizik závisí na situaci. Základní rysy ukazuje obrázek 118. 

 

 

Obr. 118. Procesní model sestavený pro potřeby plánování činností spojených s dopravní nehodou s 

přítomností nebezpečných látek. 

 

Rozložení počtů dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek v České repub-
lice dle krajů na základě dat z let 2008-2015 ukazuje obrázek 119 [44]. Vidíme, že 
rozložení jsou rozmanité.  

 

 

Obr. 119. Rozložení počtu dopravních nehod dle krajů v letech 2008-2015; hnědé sloupce vyznačují 
roční četnosti dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na silnicích; modré sloupce vyzna-
čují roční četnosti dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na železnici.   
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Na základě dat uvedených v práci [29] jsou sestaveny obrázky 120 a 121, které ukazují 

příčiny, které byly odhaleny při vyšetřování dopravních nehod na silnicích a železnicích 
v České republice. 

 

Obr. 120. Příčiny dopravních nehod na železnici v České republice. 

 

 

Obr. 121. Příčiny dopravních nehod na silnicích v České republice. 

 

Závěrem je třeba konstatovat, že přeprava nebezpečných látek v České republice je 
řízena pouze zahraničními předpisy  ADR (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě 
nebezpečných věcí) [45] a Řádem pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží     
[46], které neberou v úvahu specifické podmínky území republiky a navíc jejich termi-
nologie neodpovídá terminologii zákona č. 350/2011 Sb. [47]. Vzhledem k výsledkům 
případových studií, je chybou, že hustě obydlená Česká republika nemá specifický 
zákon pro přepravu nebezpečných látek. 



268 
 

5.2.  Výsledky výzkumu dopravních nehod na železnici 

 

V předchozím odstavci, ve kterém byly sledovány prognostické případové studie do-
pravních nehod, byly uvedeny dopady dopravních nehod na železnici a silnici. Před-
mětné tabulky neobsahovaly některé konkrétní údaje z důvodu nedostupnosti dat o 
škodách.  

Na základě práce [48] je na obrázku 122 uvedeno rozložení míst dopravních nehod na 
železnici v ČR a na obrázku 123. přímé finanční ztráty při dopravních nehodách v le-
tech 2006-2015. 

 

 

Obr. 122.  Místa dopravních  nehod na železnici v letech 2006-2015; převzato z práce [48]. 

 

Obr. 123.  Přímé finanční ztráty při dopravních  nehodách na železnici v letech 2006-2015; převzato 
z práce [48]. 
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Na základě údajů uvedených  v databázi Drážní inspekce [23] uvádíme několik kon-

krétních příkladů z let 2006-2007 ve formě tabulky 105. Pro pochopení příčin doprav-
ních nehod a návrhu poučení v tabulce 105 uvádíme nejprve několik poznámek k od-
povědnostem, platné legislativě a k činnostem drážní dopravy: 

1. Odpovědnosti: 

- staniční dispečer má stanoviště v provozní budově seřaďovacího nádraží. Je 
vedoucím směny v obvodu seřaďovacího nádraží. Odpovídá za plnění směno-
vého plánu vlakotvorné práce v seřaďovacím nádraží, za plynulý posun, za 
včasnou sestavu vlaků a přípravu k jejich odjezdu a za obsluhu vleček odboču-
jících ze seřaďovacího nádraží. Sestavuje návrh směnového plánu pro odvoz 
zátěže ze seřaďovacího nádraží a ohlašuje jej hlavnímu výpravčímu. Určuje 
pořadí posunovacích prací a pořadí soupisu sestavené zátěže, 

- traťový výpravčí má stanoviště v dopravní kanceláři osobního nádraží. Organi-
zuje a řídí dopravu v přilehlých mezistaničních úsecích a hlásí předvídaný od-
jezd. Rozhoduje o pořadí jízd všech vlaků ze stanice. Obsluhuje traťová zabez-
pečovací zařízení, případně dává souhlas k jeho obsluze staničnímu výprav-
čímu. Po obdržení předvídaného odjezdu ze sousední stanice ihned oznámí 
staničnímu výpravčímu časový údaj, číslo vlaku, název sousední stanice a u 
nákladního vlaku doplní údaj o informaci, do kterého obvodu vlastní železniční 
stanice je vlak určen. Vede dopravní deník, udržuje styk s provozním dispeče-
rem. Po dobu nepřítomnosti staničního výpravčího jej zastupuje v plném roz-
sahu, 

- staniční výpravčí má stanoviště v dopravní kanceláři osobního nádraží. Orga-
nizuje a řídí vlakovou dopravu a posun v obvodu osobního a vjezdového ná-
draží. Obsluhuje staniční zabezpečovací zařízení v dopravní kanceláři osob-
ního nádraží, se souhlasem traťového výpravčího též traťové zabezpečovací 
zařízení. Dává rozkaz výpravčím vnější služby k doručení písemného rozkazu 
pro odjezd vlaku. Dává pokyn výpravčím vnější služby k výpravě vlaku po spl-
nění všech předepsaných úkonů před jeho odjezdem, pokyn dává postavením 
odjezdového návěstidla na návěst dovolující jízdu nebo osobně. Vede upra-
vený dopravní deník. Po dobu nepřítomnosti traťového výpravčího jej zastupuje 
v plném rozsahu, 

- výpravčí vnější služby I. má stanoviště v dopravní kanceláři osobního nádraží, 
má určen obvod působnosti – koleje …. Je podřízen staničnímu výpravčímu. 
Očekává vlak na nástupišti, sleduje vlaky ve svém obvodu. Provádí ve své pra-
vomoci a na svou plnou odpovědnost výpravu vlaků ve svém obvodu. Zpravuje 
doprovod vlaků písemnými rozkazy o všech mimořádnostech v úsecích pro 
zpravování vlaků. Sepsané rozkazy sám sepisuje a odpovídá za jejich správ-
nost a úplnost. Pomocí výpočetní techniky sestavuje písemné rozkazy také pro 
ostatní stanoviště. Za nepřítomnosti výpravčího vnější služby II. plní jeho po-
vinnosti, mimo jiné na příkaz staničního výpravčího provádí výpravu vlaků z 
kolejí číslo …..  

- výpravčí vnější služby II. má stanoviště na stanovišti I, obvod působnosti jsou 
koleje č. …. v osobním nádraží. Je podřízen staničnímu výpravčímu. Vede Zá-
pisník volnosti a správného postavení vlakové cesty. Očekává vlak na nástu-
pišti, sleduje vlaky ve svém obvodu. Provádí ve své pravomoci a na svou plnou 
odpovědnost výpravu vlaků ve svém obvodu. Zpravuje doprovod vlaků písem-
nými rozkazy o všech mimořádnostech v úsecích pro zpravování vlaků. Na 
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příkaz staničního výpravčího provádí výpravu vlaků z kolejí č. ….. Za nepřítom-
nosti výpravčího vnější služby I plní jeho povinnosti, 

- signalista stavědla St. .. přestavuje výhybky za vlakové dopravy i při posunu 
ústředně stavěné výhybky čísla …….. Operátor traťového výpravčího má sta-
noviště v dopravní kanceláři osobního nádraží a je podřízen traťovému výprav-
čímu. 

2. Platná legislativa v ČR: 

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění; 
- vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní 

dopravě;  
- vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní 

dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách;  
- vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád 

drah, v platném znění;  
- vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 

technický řád drah, v platném znění;  
- vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., řád pro zdravotní a odbornou 

způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění;  
- vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., řád určených technických zaří-

zení, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace, v platném znění. 

3. Staniční řád železniční stanice … v platném znění, schválené rozhodnutím osoby 
odborně způsobilé:  

- ČD D1  Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní 
dopravy;  

- ČD D2     Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy;  
- ČD D 2/1 Doplněk s technickými údaji k předpisu ČD D2;  
- ČD D5     Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace;  
- ČD D7     Předpis pro řízení provozu;  
- ČD D 15  Předpis pro provádění kontrolní činnosti v dopravním provozu;  
- ČD Ok 2  Výcvikový a zkušební řád pro zaměstnance železnic;  
- ČD T 100 Provoz zabezpečovacích zařízení;  
- ČD T 108 Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení;  
- ČD V 8/II  Předpis pro údržbu rychloměrů a vyhodnocování jejich záznamů;  
- ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kole-

jových vozidel;  
- ČD Z1       Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zaří-

zení;  
- Staniční řád železniční stanice ….. s účinností od  ….. 

4. Dle ustanovení  vnitřního předpisu provozovatele ČD D2:  

- čl. 41 - Žádný zahájený dopravní úkon nesmí být přerušen jinou činností, s vý-
jimkou případů odvrácení hrozícího nebezpečí. Dopravním úkonem se rozumí 
činnost, prováděná zaměstnancem  při plnění pokynu, daného předpisem pro 
organizování a provozování drážní dopravy nebo jiným zaměstnancem“ 

- čl. 481 - „Po ohlášení, že vlaková cesta je postavena, sledují výhybkáři do pří-
jezdu nebo odjezdu vlaku postavení vlakové cesty a její volnost. Jsou povinni 
zabránit jízdě vlaku, pro který nebyla nařízena příprava vlakové cesty, posunu, 
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který by jízdu vlaku ohrozil a podle možnosti i zásahům do zabezpečovacího 
zařízení v postavené vlakové cestě. Úlevy povoluje schvalovatel ZDD“. 

5. Další: 

- bezpečnost a pravidelnost železniční dopravy jsou mimo jiné závislé na tech-
nickém a udržovacím stavu stavby dráhy a staveb na dráze. Údržbu a řádný 
stav železničního svršku, spodku a staveb na dráze zajišťuje služební odvětví 
traťového hospodářství provozovatele dráhy, 

- způsob udílení pokynů pro osobu řídící drážní vozidlo upravují pravidla provo-
zování dráhy a technologické postupy – vnitřní předpisy provozovatele dráhy. 
Při jízdě drážního vozidla k železničnímu přejezdu zabezpečenému výstražným 
křížem (PZZ) není udílen žádný pokyn,  

- výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný znamená „Stůj, dej přednost 
v jízdě“. 

 

Tabulka 105.   Příklady konkrétních dopravních nehod v ČR z let 2006-2007; zpraco-

váno dle [22,48]; žst. – zkratka pro železniční stanici.  

 

Popis dopravní nehody Příčiny dopravní nehody Dopady dopravní ne-
hody 

Kropáčkova Vrutice – 20. 2. 2006 

Rychlík  při vyjíždění 
z nádraží najel do boku 
nákladního vlaku. 

Strojvedoucí rychlíku porušil zákaz jízdy za 
návěstidlo s návěstí zakazující jízdu. 

9 zraněných 

Škoda:  

4 687 153,- Kč 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti, zpoždění 
vlaků. 

Nymburk -  18. 6. 2006 

Poučení: Nutno mít texty rozkazů – musí být stručné a srozumitelné. Odpovídá provozovatel dráhy. 

Srážka nákladního vlaku 
s hnacím drážním vozi-
dlem stojícím na kusé ko-
leji v železniční stanici. 
Strojvedoucí zpozoroval 
pozdě a nestačil již vlak 
ubrzdit. 

Výprava nákladního vlaku bez splnění sta-
novených podmínek pro odjezd vlaku.  

Způsobeno předpisovým rámcem pro zajiš-
ťování bezpečnosti - provozovatel dráhy 
nezajistil, aby pokyny v dopravní službě 
byly stručné a srozumitelné, aby bylo vylou-
čeno jakékoliv nedorozumění. 

Porušení předpisů: 

Staniční dispečer 

          Traťový výpravčí 

Škoda: 

5 124 617,- Kč 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti, zpoždění 
vlaků 

 

Mezi žst. Přerov a Věžky 28. 7. 2006 

Vykolejení 3 tažených vo-
zidel osobního vlaku Pře-
rov – Brno v důsledku zvl-
nění tratě. 

Strojvedoucí nestačil za-
brzdit. 

Špatná organizace údržby – selhání koleje - 
vybočení bezstykové koleje, způsobené 
ztrátou příčných i podélných odporů pražců 
a ztrátou rámové tuhosti kolejového roštu 
při zvýšené teplotě vzduchu +38oC.  

Odborně způsobilá technická složka provo-
zovatele dráhy odpovědná za zajištění 

Škoda:  

408 118,47 Kč 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti, zpoždění 
vlaků. 
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provozuschopnosti dráhy, tj.  za technický 
stav dráhy, nezajistila bezpečné a plynulé 
provozování dráhy. 

Mezi žst. Šlapanice a Blažkovice 11. 8. 2006 

Střetnutí francouzského 
autobusu se spěšným  
vlakem. 

Řidič autobusu nerespektoval zvukový sig-
nál strojvedoucího vlaku a vjel na koleje. 

1 úmrtí řidiče autobusu 

8 zraněných v autobusu 

Škoda: 

- na autobusu vyčís-
lena na  1 000 000,- 
Kč 

- na hnacím vozidle ČD  
       210 000,- Kč 

- na majetku SŽDC 
       55 000,- Kč 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti, zpoždění 
vlaků. 

Železniční přejezd mezi žst. Krnov a Skrochovice 3. 10. 2010 

Střetnutí silničního vozidla 
s rychlíkem. 

Nedovolené vjetí silničního vozidla na pře-
jezd (označený křížem). 

2 úmrtí 

Škoda: 195 000,- Kč 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti + zpož-
dění vlaků. 

Křižovatka tratí Šumperk – Petrov nad Desnou se silnicí 9. 10. 2006 

Střetnutí osobního vlaku s 
motocyklem na železnič-
ním přejezdu  15,590, 
dráhy regionální Šumperk 
– Kouty nad Desnou 

Motocyklista nerespektoval  opakovanou  
zvukovou návěst „Pozor“, kterou dával 
strojvedoucí. 

Drážní inspekce zjistila zanedbání povin-
ností provozovatele dráhy firmy SART – 
stavby a rekonstrukce a. s., stanovených 
právními předpisy pro zajištění bezpečného 
provozování dráhy a drážní dopravy. 

1 zraněný  

Škoda:  42 740,- Kč 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti + zpož-
dění vlaků. 

U žst. Děčín Východ 17. 10. 2006 

Vykolejení šesti drážních 
vozidel nákladního vlaku 
na trati Ústí nad Labem-
Střekov – Děčín hl. n., v 
obvodu železniční  sta-
nice  Děčín východ, na 
výhybce č. 3. 

Bezprostřední příčinou vzniku dopravní ne-
hody byl náhlý jednorázový lom levého pří-
mého jazyka, kdy primárním defektem byla 
únavová trhlina vycházející z hrany paty ja-
zyka výhybky s vlivem výrobní vady - nedo-
držení meze pevnosti pro ocel. 

Škoda:  

13 376 617,- Kč 

(z toho poškozeno deva-
tenáct silničních osobních 
vozidel značky - škoda za  

10 000 000,-Kč). 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti + zpož-
dění vlaků. 

Křižovatka traťového úseku Dobrá u Frýdku-Místku a silnice Frýdek-Místek 6. 11. 2006 

Poznámka – stejná dopravní nehoda opakovaně. 

Střetnutí osobního vlaku s 
cyklistou na železničním 
přejezdu dráhy regionální 

Nedovolený vjezd - cyklisty na železniční 
přejezd v době jízdy drážního vozidla, které 
dávalo výstražné znamení.  

Úmrtí cyklista 

Škoda: 17 000,- Kč. 
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Český Těšín – Frýdek-
Místek. 

Nerespektování značky -„Výstražný kříž pro 
železniční přejezd jednokolejný“. 

Sekundární škoda vznikla 
ČD ze zpoždění vlaků 
osobní dopravy ve výši  
33 660,- Kč. 

Ostrava – mezi zastávkami J. Kotase a Hotelový dům Hlubina  2.12. 2006  

Upadnutí kola nápravy s 
následným vykolejením 
druhého vozu soupravy 
tramvaje. 

Upadnutí kola prvního podvozku druhého 
vozu tramvaje, což vedlo k vykolejení; 
upadnutí navařených zajišťovacích spojek 
matice levého disku 1. nápravy a její samo-
volné vyšroubování mající za následek 
upadnutí levého kola první nápravy před-
ního podvozku. 

Příčinu je nutno hledat již po dopravní ne-
hodě vozidla ze dne 25. 09. 2006, kdy do-
šlo ke srážce s nákladním vozidlem (tram-
vaj byla následkem nárazu vykolejena) a 
pravděpodobně došlo k poškození kol na 
prvním podvozku, což ukázala i prohlídka 
kol na druhé nápravě (pokřivený disk).“ 

Dopravce neprovedl technickou kontrolu 
po předchozí nehodě. 

Škoda na vozidle: 

26 680,- Kč 

Celková škoda  

89 976,80 Kč. 

Žst. Brandýs nad Orlicí 26. 12. 2006 

Střet rychlíku s osobou. Osoba uklouzla na zledovatělém povrchu 
při výstupu z vlaku a upadla přes kolej, na 
níž jel rychlík. 

Neošetřený zledovatělý povrch, špatné 
osvětlení nástupiště. 

Provozovatel dráhy nezajistil bezpečný pří-
stup cestujících k vlaku s ohledem na po-
hyb drážních vozidel. 

1 úmrtí 

Areál vlečky UNEX, a.s. Uničov 12. 1. 2007 

Poznámka: Výhybky jsou přestavovány ručně (místně). 

Střetnutí sunutého posu-
nového dílu se silničním 
motorovým vozidlem (ná-
kladním) na železničním 
přejezdu 

Z jedoucího drážního vo-
zidla se  vedoucí posunu 
snažil návěstím svítilnou, 
silniční vozidlo zastavit. 
Řidič silničního vozidla na 
návěst nereagoval, vjel na 
železniční přejezd a byl 
sunutým posunovým dí-
lem zachycen a sunut ně-
kolik metrů ve směru jízdy 
drážních vozidel. Při střet-
nutí došlo k deformaci 
skeletu silničního vozidla 
a zranění jeho řidiče. 

 

Nezabezpečení jízdy sunutého posunového 
dílu při posunu drážních vozidel sunutím 
přes železniční přejezd nevybavený přejez-
dovým zabezpečovacím zařízením. 

Vedoucí posunu neprováděl činnost tak, jak 
je mu uložena ustanoveními vnitřního před-
pisu. 

Strojvedoucí v době jízdy sunutého posuno-
vého dílu řídil HDV 701.751-0, které mělo 
nefunkční indikační rychloměr. 

Provozovatel dráhy a drážní dopravy UNEX 
Servis s.r.o. nezajistil, aby provozování 
drážní dopravy prováděly osoby odborně 
způsobilé.  

Provozovatel drážní dopravy nezajistil, aby 
osoby při organizování drážní dopravy a za-
jišťující bezpečnost provozování drážní do-
pravy na vlečce byly vybaveny odpovídají-
cími pracovními pomůckami pro zastavení 
uživatelů pozemních komunikací návěstí 

1 zraněný- řidič auta 

Škoda:  

201 000,- Kč 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti + zpož-
dění vlaků. 
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„STŮJ“ svítilnou s červeným světlem pro 
dávání návěstí v noční době nebo při zhor-
šených klimatických podmínkách. 

Mezi žst. Dvůr Králové nad Labem a Bílá Třemešná 18. 1. 2007 

Najetí na vyvrácený strom 
ležící přes traťovou kolej 
a následné vykolejení 
rychlíku. 

Bezprostřední příčinou pád vyvráceného 
stromu na traťovou kolej při extrémních po-
větrnostních podmínkách (silná vichřice). 

Výpravčí v ŽST Dvůr Králové nad Labem 
vypravil vlak, aniž by se přesvědčil, že za 
této extrémní situace je traťový úsek 
sjízdný. 

Škoda: 

15 000  Kč. 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti + zpož-
dění vlaků. 

Vlečka Pivovar RADEGAST: křížení jednokolejné železniční vlečky v úrovní kolejí 25. 1. 2007 

Poznámka: podobné nehody:  11. 3. 2006, 24. 10. 2006, 13. 12. 2006, 12. 1. 2007 

Střetnutí drážního vozidla 
(doprovázeného posuno-
vého dílu) s nákladním 
automobilem na železnič-
ním přejezdu „Výstražný 
kříž pro železniční přejezd 
vícekolejný“. 

Příčinou vzniku byl vjezd silničního vozidla 
na ŽP vlečky Radegast v době jízdy dráž-
ního vozidla (sunutého doprovázeného po-
sunového dílu) a provozování dráhy v roz-
poru s pravidly pro provozování dráhy a pro 
potřeby bezpečné a plynulé drážní dopravy. 

Řidič silničního vozidla porušil pravidla. 

Strojvedoucí překročil rychlost. 

Nebyla zajištěna bezpečná jízda sunutých 
drážních vozidel přes železniční přejezd 
provozovatelem drážní dopravy, který ne-
prováděl střežení železničního přejezdu 
tak, aby mohl zastavit případné účastníky 
silničního provozu. 

1 zraněný (posunovač) 

Škoda:  

1 083 684,- Kč 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti + zpož-
dění vlaků. 

 

Žst. Káranice 9. 2. 2007 

Srážka rychlíku s náklad-
ním vlakem. 

Rychlík nezareagoval na návěst „Výstraha“ 
na vjezdovém návěstidle. 

Rychlík - vykolejil 1 vagon 

Nákladní vlak vykolejil a převrátil se 

Byla poškozena infrastruktura (výhybky, tro-
lejové vedení a drobné kolejivo). 

1 vážné zranění (strojve-
doucí rychlíku) 

3 lehčí zranění 

Škoda:  

4 775 406,- Kč 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti + zpož-
dění vlaků. 

Výhybna Praha – Vítkov, mezi žst. Praha hl. n. a Praha Libeň 17. 2. 2007 

Vykolejení vlaku EC 107 Vykolejilo hnací drážní vozidlo a 5 drážních 
vozidel. 

Na jazyku výhybky nalezen čerstvý lom, na 
kolejovém loži nalezen čerstvý výlom hlavy 
jazyku a jazykové opěrky. 

Bezprostřední příčinou vzniku dopravní ne-
hody byl lom jazyka výhybky č. 2, který 
vznikl rozvojem únavové trhliny vycházející 
z hrany paty jazyka kolmo na jeho hlavu, 
jež vlivem výrobní vady ve stojině změnila 
směr šíření na horizontální do obou stran v 
ose kolejnice a následnou změnou do 

Škoda:  

189 906,- Kč 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti + zpož-
dění vlaků. 
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původního horizontálního směru zapříčinila 
vylomení hlavy jazyka. 

Mezi žst. Mníšek pod brdy a Čisovice 20. 2. 2007 

Vykolejení hnacího dráž-
ního vozidla a šesti dráž-
ních vozidel nákladního 
vlaku. 

Bezprostřední příčinou vzniku byla změna 
stavebnětechnických parametrů dráhy v 
pracovním místě před jízdou vlaku, kdy při 
výměně podkladnic, upevňovadel a úpravě 
rozchodu koleje nebyla pravá kolejnice při-
pevněna ke třem za sebou ležícím praž-
cům, a povolení jízdy vlaku přes takto vy-
tvořené nesjízdné místo. 

Špatně upevněná kolejnice. 

Před průjezdem vlaku probíhaly  práce na 
kolejnici - byly uvolněny tři vedle sebe ležící 
pražce a při jízdě vlaku nebyla kolejnice při-
pevněna na každém druhém pražci. 

Místo nebylo zajištěno v souladu jak s práv-
ními předpisy, tak i s technologickými po-
stupy uvedenými ve vnitřních předpisech 
provozovatele. 

Činností pracovní skupiny zaměstnanců 
firmy bylo před vznikem dopravní nehody 
vytvořeno v traťové koleji nesjízdné místo, 
o kterém nebyli vyrozuměni výpravčí sou-
sedních železničních stanic, ani nebylo za-
jištěno jeho krytí návěstmi pro zákaz jízdy z 
obou stran.  

Zaměstnanci firmy jízdu vlaku přes toto 
místo dovolili, aniž by se jej snažili zastavit 
návěstí „Stůj, zastavte všemi prostředky“. 

Provozovatel nemá ve svých vnitřních před-
pisech stanovenou odbornou způsobilost 
pro zaměstnance externích firem a organi-
zací, podílejících se na opravách a rekon-
strukcích dráhy, kteří při své pracovní čin-
nosti dávají návěsti nebo se jimi řídí. 

2 zranění 

Škoda:  

1 009 120,-  Kč 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti + zpož-
dění vlaků. 

Žst,. Hranice na Moravě 6. 3. 2007 

Vykolejení taženého dráž-
ního vozidla za jízdy ná-
kladního vlaku. 

Bezprostřední příčinou dopravní nehody 
byla jízda drážních vozidel po dopravní 
cestě se závadami v geometrii kolejového 
roštu. 

Vedoucí provozního střediska nezajistil od-
stranění závad zjištěných kontrolou po 
opravě kolejí. 

Provozovatel dráhy neprovozoval dráhu pro 
potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy 
podle pravidel pro provozování dráhy. 

Škoda: 

463 403,15 Kč 

Sekundární škoda vznikla  
nasazením nakolejova-
cích pomocných pro-
středků + výpadek obsluž-
nosti + zpoždění vlaků. 

Mezi žst. Vraňany a Dolní Beřkovice 13. 3. 2007 

Střetnutí rychlíku se sil-
ničním vozidlem v pro-
storu železničního pře-
jezdu, 

Vykolejení hnacího drážního vozidla a 3 
drážních vozidel. 

Bezprostřední příčinou vzniku bylo narušení 
průjezdného průřezu druhé traťové koleje v 

2 zranění (strojvedoucí a 
1 pasažér) 

Škoda:  

27 598 393,- Kč 
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prostoru železničního přejezdu osobním au-
tomobilem, jenž byl záměrně vmanipulován 
do obvodu dráhy veřejnosti nepřístupného. 

Výpravčí špatně vyhodnotil zprávu PČR 
a zastavil dopravu na jiné trati. 

Chybějící všeobecný systém označování 
přejezdů, umožňující jejich jednoznačnou a 
nezaměnitelnou identifikaci.  

Ukázalo se, že šlo o úmysl řidiče auta – 
pojistný podvod. 

Sekundární škoda – výpa-
dek obslužnosti + zpož-
dění vlaků. 

Mezi žst. Jablůnka a Valašské Meziříčí  7. 5. 2007 

Poznámka: obdobné  19. 03. 2007  mezi žst Vraňany – žst Dolní Beřkovice, došlo ke střetnutí dráž-
ního vozidla, vlaku se stojícím silničním motorovým vozidlem. 

Střetnutí vlaku se stojícím 
a hořícím silničním ná-
kladním motorovým vozi-
dlem na železničním pře-
jezdu. 

Strojvedoucímu nebyl předán příkaz o po-
žáru na křížení se silnicí. 

Dostal světelný signál od PČR až při do-
jezdu k místu. 

Při zastavování zjištěna nefunkčnost rychlo-
činného brždění vyvolané  odpojeným  na-
pájením z žst. 

Špatná komunikace – každý měl jinou před-
stavu. 

PČR nemohla ohlásit na správné místo 
kvůli chybě v názvu místa v seznamu. 

V době vysílání „stůj“ byl již vlak po střetu. 

Provozovatel dráhy – nezajistil jasnou ko-
munikaci -  nezajistil provozování drážní do-
pravy v souladu s jednotnými technologic-
kými postupy obsaženými ve vnitřních před-
pisech. 

Nedostatečné vybavení – malý dosah ko-
munikačních prostředků. 

Absence jednotného systému označení že-
lezničních přejezdů, sloužícího k jednotné 
identifikaci železničních přejezdů z pohledu 
dráhy železniční. 

Zaváhání výpravčí. 

Škoda: 181 403,- Kč 

 

Žst. Černý Kříž 20. 6. 2007 

Srážka vlaku s posuno-
vým dílem  v dopravně. 

Bezprostřední příčinou bylo zahájení po-
sunu bezprostředně po odjezdu vlaku, který 
ještě neminul lichoběžníkovou tabulku, a to 
bez souhlasu dirigujícího dispečera, tj. ne-
dodržení technologických postupů provozo-
vatele dráhy zaměstnanci dopravce. 

Cestující –  

4 vážná zranění,  

20 lehce zraněných 

Škoda:  

24 585,- Kč 

Žst. Chotoviny 21. 6. 2007 

Vjezd vlaku R 641 na ob-
sazenou kolej v žst. Cho-
toviny. 

Vlak zastavil 140 m od druhého vlaku. 

Skoro nehoda 

Škoda: 0 
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K vjezdu vlaku na obsazenou kolej, došlo 
nedodržením předpisů ze strany výpravčího 
a signalisty. 

Obvod žst. Veselí nad Lužnicí 4. 7. 2007 

Střetnutí rychlíku s ná-
kladním automobilem na 
železničním přejezdu 

Přejezd je svým umístě-
ním v komunikačně inten-
zivně provozovaném ex-
travilánu vrátnice podniku 
GRENA, a. s., svou pova-
hou nebezpečný a zvlášt-
ního zřetele hodný. 

Nedovolené vjetí řidiče nákladního  auto-
mobilu na přejezd. 

Nerespektování výstrahy přejezdového za-
bezpečovacího zařízení. 

1 lehké zranění,  

1 těžké 

Škoda:  

2 491 265,4 Kč 

Žst. Čerčany 14. 7. 2007 

Srážka rychlíku se stojící 
soupravou. 

Událo se během výluky. 

Přípravu vlakové cesty pro vlak R 633 naří-
dil výpravčí „B“ signalistům telefonicky na 
výhybkářském spojení. 

Písemná odevzdávka služby dne 14. čer-
vence 2007 v 09:50 hodin nebyla prove-
dena. Výpravčí „A“ po provedených opat-
ření dle ohlašovacího rozvrhu zrušil na za-
bezpečovacím zařízení postavenou vlako-
vou cestu pro vlak R 633, aniž byl DI vydán 
souhlas k zahájení odklizovacích prací. 

Výpravčí „B“ měl v době vzniku MU snížené 
rozpoznávací a ovládací schopnosti. 

1 úmrtí (strojvedoucí 
osobního vlaku) 

6 lehce zraněných 

Škoda:  

4 089 216,- Kč 

Mezi žst. Vodňany a dopravnou Bavorov 1. 9. 2007 

Srážka 2 osobních vlaků. Strojvedoucí vlaku Os 18003 po příjezdu do 
dopravny Bavorov neohlásil dirigujícímu 
dispečerovi v žst. Prachatice čas příjezdu 
do dopravny Bavorov, ani nevyčkal příjezdu 
protijedoucího vlaku Os 18032 a z do-
pravny Bavorov, a  nedovoleně odjel, aniž 
by obdržel souhlas od dirigujícího dispe-
čera. 

7 těžce zraněných,  

6 lehce zraněných 

Škoda:  

137 145,- Kč 

Mezi žst. Tábor a Bechyně 1. 9. 2007 

Vykolejení taženého dráž-
ního vozidla za jízdy 
vlaku. 
U Osobního vlaku: 

- poškození potrubí 
tlakové brzdy,  

- poškození dvou 
kluznic podvozku „a“, 
ohnutí podélníku a 
výztuhy rámu cca 200 
mm,  

- proražení vnějšího 
oplechování vozu na 
spodku cca 1 m2,  

Změna vzepětí koleje nad povolenou tole-
ranci. 

(projektovaná hodnota vzepětí 100 mm, na-
měřeno 125 mm) 

Technická závada na kolejích. 

 

Škoda:  

61 040,- Kč 
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- proražení vnějšího 
oplechování na boku 
vozu cca 6 m,  

- poškozená jímka 
vzduchojemu,  

- deformovaná rohová 
stupačka a odpadní 
roura WC, 

- rozbité sklo horního 
stahovacího okna. 

Mezi žst. Praha – Modřany a Praha-Braník 10. 9. 2007 

Poznámka: stejné  27. 1. 2007 v Prunéřově 

Jízda vlaku Os 9009 do 
obsazeného prostorového 
oddílu vlakem Os 19010. 

Skoro nehoda 

Strojvedoucímu jedoucího vlaku se podařilo 
zastavit. 

Nesprávná výměna informací mezi výprav-
čími  obou stanic: 

1 běžel na WC a ztratil kontrolu (operativa 
kvůli opožděnému vlaku).  

Provozovatel dráhy na pracovišti výprav-
čího v žst. Praha-Modřany nařízeným způ-
sobem obsluhy přivolávacích návěstí na 
provizorním ovládacím pultu a technologic-
kými postupy, jimiž byly v žst. Praha-Mod-
řany stanoveny jízdními řády průjezdy 
osobních vlaků, vytvořil stav, který neumož-
nil zaměstnancům řídícím drážní dopravu 
sledovat jízdu vlaků při průjezdu a odjezdu 
v celém obvodu pro zjišťování volnosti vla-
kové cesty. 

Výpravčí žst. Praha-Modřany, který řídil 
drážní dopravu, nezajistil bezpečnost 
drážní dopravy v rozsahu své odborné způ-
sobilosti: 

- nedovoleným způsobem provedl ob-
sluhu přivolávacích návěstidel pro prů-
jezd vlaku Os 19010, opustil pracoviště 
a nesledoval jízdu vlaku,  

- nepřesvědčil se řádně o skutečné po-
loze vlaku Os 19010, zrušil společně s 
výpravčím žst. Praha-Braník jeho přijetí 
a předvídaný odjezd a ve 14:34 hodin 
přijal do obsazeného oddílu vlakem Os 
19010 vlak Os 9009,  

- při výkonu SD po MU Drážní inspekce 
zjistila, že výpravčí při obsluze přivolá-
vacích návěstidel na provizorním ovlá-
dacím pultu sleduje jízdy vlaků pouze 
dveřmi a oknem dopravní kanceláře.  

Tento výhled neumožňuje sledovat jízdu 
vlaků při odjezdu v celém obvodu pro zjiš-
ťování volnosti vlakové cesty. 

Škoda: 0 

Přerušení dopravy 
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Zásadní příčinou bylo nezajištění podmínek 
pro bezpečné organizování a řízení drážní 
dopravy. 

Podíl má i přednosta stanice zpožděného 
vlaku. 

Mezi žst. Krasíkov a Rudoltice v Čechách  20. 9. 2007 

Srážka nákladního vlaku 
s překážkou za jízdy 
vlaku. 

Došlo k následnému vykolejení hnacího 
drážního vozidla prvním dvojkolím. Touto 
překážkou byla střední část výhybky pře-
pravovaná na třetím voze za lokomotivou 
vlakem Pn 61310 po 1. traťové koleji proti 
správnému směru jízdy, která se uvolnila a 
spadla na 2. traťovou kolej.  

Vlak Nex 51422 jedoucí souběžně po 2. 
traťové koleji do této překážky narazil a 
smýkal ji do km 16,300, kde došlo k vykole-
jení prvního dvojkolí lokomotivy. 

Po ztrátě 5ti upevňovacích popruhů došlo u 
3. vozu při jízdě vlaku Pn 61310 vlivem po-
délných a příčných vibrací zásilky k postup-
nému uvolňování zbývajících popruhů až k 
jejich rozpojení, postupnému posouvání 
části zásilky k pravému okraji vozu a ve 
4:38 hod k jejímu částečnému sesunutí do 
2. traťové koleje v km 17,722. Rychlost 
vlaku v tomto okamžiku byla 76 km/h. V km 
16,705 ve 4:39 hod. došlo při rychlosti vlaku 
69 km/h k úplnému pádu zásilky do 2. 
traťové koleje. 

Špatně naložený a upevněný náklad na 
vlaku. 

Bezprostřední příčinou vzniku mimořádné 
události – srážky vlaku s překážkou byla 
ztráta funkčnosti uvázání nákladu. V dů-
sledku toho došlo ke spadnutí nákladu (pře-
pravované střední části výhybky) z náklad-
ního vozu vlaku na sousední traťovou kolej. 
Přijíždějící vlak Nex 51422 do této překážky 
narazil a následně vykolejil.  

Dopravce nemá pro opakovanou přepravu 
zvláštní zásilky (přepravu výhybek na dře-
věných pražcích), upevněnou nevratnými 
vázacími prostředky, stanoveny technolo-
gické postupy k zajištění zásilky a používá 
podmínky pro kolejová pole na betonových 
a dřevěných pražcích. 

Škoda:  

592 746,-  Kč 

 

Přerušení dopravy. 

Lukov mezi žst. Moravské Budějovice a Jaroměřice nad Rokytnou 21. 9. 2007 

Střetnutí nákladního vlaku 
s osobním automobilem 
na železničním přejezdu. 

Neoprávněné vjetí auta na koleje 

Výstražný kříž - rozhledové poměry  ze 
směru přijíždějícího vlaku Rn 52241 jsou na 
přejezdu nedostatečné 

Strojvedoucí nákladního vlaku Rn 52241 
mimo jiné uvedl, že k železničnímu 

2 úmrtí (auto) 

Škoda:  

558 489,-  Kč 
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přejezdu v km 140,285 uviděl přijíždět z 
pravé strany ve směru jízdy vlaku po polní 
cestě osobní automobil, kterému dával ná-
věst „Pozor“ lokomotivní houkačkou, ale ři-
dič nereagoval a i přes houkání vjel plynule 
na železniční přejezd těsně před hnací vo-
zidlo. 

Provozovatel dráhy nezajistil značku „pís-
kejte“. 

Železniční přejezd mezi žst. Varnsdorf a Seithennersdorf 2. 10. 2007 

Střetnutí vlaku Os 83077 
s nákladním automobilem 
IVECO Euro Cargo. 

Nedání přednosti drážní dopravě řidičem 
silničního motorového vozidla při jízdě přes 
železniční přejezd. 

Rychlost vyšší než 10 km/h a včasné nedá-
vání opakované akustické výstrahy při jízdě 
vlaku Os 83077 přes přejezd a 60 m před 
ním, kdy PZZ přejezdu pro poruchu nedá-
valo výstrahu uživatelům pozemní komuni-
kace a osoba řídící HDV nebyla o této sku-
tečnosti zpravena.  

Zásadní příčinou související s kvalifikací, 
postupy a údržbou bylo nedodržení techno-
logických postupů obsažených ve vnitřním 
předpisu provozovatele: 

- nesvítila světla na přejezdu 

- strojvedoucí nedával zvukovou vý-
strahu 

2 lehce zranění 

Škoda: 

 3 108 000,-  Kč 

Mezi žst. Moravský Beroun a Domašov nad Bystřicí 30. 10. 2007 

Střetnutí rychlíku se stojí-
cím silničním motorovým 
vozidlem na železničním 
přejezdu. 

„Výstražný kříž pro železniční přejezd jed-
nokolejný“ 

Strojvedoucí vlaku R 827 pří jízdě k želez-
ničnímu přejezdu v km 32,212 zaregistroval 
osvětlení silničního motorového vozidla. 
Protože trať je vedena v pravotočivém ob-
louku a železniční přejezd nebyl osvětlen, 
domníval se, že silniční motorové vozidlo 
stojí bezpečně před železničním přejez-
dem, a proto pokračoval v další jízdě bez 
jakékoli korekce rychlosti, která činila 68 
km.h 

Po osvětlení stojící jízdní soupravy na že-
lezničním přejezdu  světelným kuželem re-
flektoru HDV zavedl strojvedoucí ihned 
rychločinné brzdění.  

Při rychlosti 45 km.h  následoval náraz 
vlaku R 827 do pravé strany stojící jízdní 
soupravy.  

Následnou dynamikou nehodového děje 
byla jízdní souprava sunuta vlakem R 827 
na dráze 57 m až do místa zastavení. Čelo 
vlaku zastavilo v km 32,269 v 18:06:37 h. 

Za průjezdu přes železniční přejezd došlo k 
uváznutí jízdní soupravy. Nosné vzpěry ná-
věsu se zaklínily o povrch vozovky 

Škoda: 

1 894 878,1 Kč 
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železničního přejezdu. Řidič proto s jízdní 
soupravou vycouval mimo  železniční pře-
jezd, kde se na vzduchových měchách po-
kusil přizvednout celou jízdní soupravu. Při-
zvedl však pouze tahač soupravy. Při ná-
sledném najetí na železniční přejezd jízdní 
souprava znovu uvázla. 

Souhra jevů: 

Uváznutí a zaklínění jízdní soupravy na že-
lezničním přejezdu bylo zapříčiněno ne-
správnou technologií jízdy jízdní soupravy v 
kombinaci se sklonovými poměry pozemní 
komunikace před a zejména za železničním 
přejezdem. 

Absence jednotného systému označení že-
lezničních přejezdů, sloužícího k jednotné 
identifikaci železničního přejezdu z pohledu 
dráhy železniční a silniční topologie, umož-
ňující přímé informování (bez prostředníka) 
osoby řídící drážní dopravu o zdroji ohro-
žení bezpečnosti drážní dopravy na želez-
ničním přejezdu. 

Žst. Leština u Světlé 19. 11. 2007 

Vykolejení nákladního  
vlaku – 3 poslední va-
gony. 

Během jízdy došlo k závadě na nápravo-
vém ložisku levého předního kola vozu č. 
23 54 0730 072-4 (číslo nápravy 1443), řa-
zeného jako 3. vůz od konce vlaku. Ložisko 
se silně zahřívalo.  

Před železniční stanicí Leština u Světlé byl 
vlak zastaven u vjezdového návěstidla 1S v 
km 252,680, kde stál cca 5 – 6 minut.  

V těchto místech došlo k rozlomení ložis-
kové komory přehřátého ložiska. Po posta-
vení návěstidla na návěst „Volno“ se vlak 
rozjel a do železniční stanice Leština u 
Světlé vjížděl na 1. staniční kolej. Na odjez-
dovém návěstidle L1 byla také návěst 
„Volno“ a výhybky byly postaveny do pří-
mého směru na 1. traťovou kolej.  

Během jízdy cca 1600 metrů se od poško-
zené komory nápravového ložiska začaly 
uvolňovat jednotlivé díly, které byly později 
nalezeny v kolejišti.  

Vlivem vysoké teploty došlo k uvolnění 
kola, jeho posuvu směrem ke středu ná-
pravy a následnému vykolejení tohoto vozu 

Technická závada na vlaku. 

Škoda:  

5 269 080,-  Kč 

Hodně na zboží. 

Žst. Bystřice nad Olší 27.11. 2007 

Vykolejení hnacího dráž-
ního vozidla za jízdy 
vlaku. 

Zásadní příčinou související s kvalifikací, 
postupy a údržbou je nezjištění porušení 
celistvosti svěrací čelisti výhybky č. 15 žst. 
Bystřice nad Olší při provádění pravidel-
ných prohlídek a měření staveb drah a si-
lová manipulace při seřizování hákového 

Škoda:  

1 443 720.- Kč 

 + sanace ekologické ha-
várie, úniku cca 2000 litrů 
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závěru prostřednictvím kladiva a páčící 
tyče. 

Projevila se absence technologického po-
stupu provozovatele dráhy, který by upravo-
val postup při prohlídkách stavu a funkce 
výměnového závěru zejména u výhybek 1. 
generace s hákovým závěrem přestavova-
ných mechanickým přestavníkem s pruži-
nou tak, aby byl zjištěn skutečný stav, 
včetně trhlin v materiálu hákového závěru. 

Provozovatel dráhy, v návaznosti na čl. 32 
ČÁST DEVÁTÁ vnitřního předpisu ČD S3 
ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK, nezajistil, ve 
smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. zá-
kona č. 266/1994 Sb. provozování dráhy 
pro potřeby plynulé a bezpečné drážní do-
pravy tím, že správně fungujícím SZZ žst. 
Bystřice nad Olší byla dovolena jízda dráž-
ních vozidel, vlaku Mn 80203, aniž by za-
klesnutím závěrného háku za svěrací čelist 
výhybky č. 15, která již byla v dolní části 
ulomená, bylo provedeno silové zapevnění 
pravého ohnutého jazyka k pravé opornici. 
Uvedená skutečnost byla příčinou vidlicové 
jízdy HDV 742.126-6 s jeho následným vy-
kolejením. 

nafty z palivové nádrže 
hnacího drážního vozidla. 

Mezi odbočkou Kyje a žst. Běchovice 1. 12. 2007 

Vykolejení vlaku IC 507 
„Pendolino“. 

Byl nalezen lom pravého kolejnicového 
pásu kolejnice tvaru R 65. 

K destrukci kolejnice došlo v důsledku roz-
voje únavových lomů. 

Na kolejnici byla vada označena žlutou 
barvou, kterou pracovník kontroloval. 

Škoda: 

25 330 271,- Kč 

Mezi žst. Ostrava a Kunčice 6. 12. 2007 

Vykolejení taženého dráž-
ního vozidla za jízdy 
osobního vlaku. 

Ulomení hlavy spodního dílu předního zá-
věsu levého nosiče sekundárního vypružení 
předního podvozku drážního vozidla za 
jízdy vlaku Os 3425 na výhybce. 

 Zásadní příčinou: 

- nezajištění stanoveného rozsahu 
údržby, 

- podcenění včasné opravy, 

- neprovádění pravidelných kontrol vý-
hybky. 

Provozovatel drážní dopravy tím, že provo-
zoval drážní dopravu drážním vozidlem s 
překročenou přípustnou mezí opotřebení a 
s trhlinami na provozně důležité části vozi-
dla (spodním dílu závěsu sekundárního vy-
pružení), ve smyslu § 35 odst. 1 písm. d) a 
§ 43 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. a § 34 
odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 173/1995 Sb., 
nezajistil bezpečné provozování drážní do-
pravy drážním vozidlem v technickém 

Škoda: 

1 460 000,- Kč. 
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stavu, který odpovídá schválené způsobi-
losti. 

 

Z tabulky 105 je zřejmé, že nejsou vyčísleny náklady na odstranění škod, opravy vozi-

del a náklady, které způsobily sekundární škody např. zpožděním vlaků přepravujících 
lidi a zboží. Z analýzy předmětných dopravních nehod   ve sledovaném období vy-
plývá, že jejich příčiny byly: 

- špatný technický stav drážního vozidla (nefunkční elektropneumatický ventil vlako-

vého zabezpečovače, uvolněné šrouby, nefunkční výstražná světla, nezajištění 
speciální překlopné pojistky horního klínu brzdového špalíku 2. nápravy taženého 
drážního vozidla řady AB, č. 50 54 39-40 243-7, proti sklopení závlačkou, apod.), 

- závada na lokomotivě či vagónech způsobená tím, že chybí technické prostředky, 
které  umožní strojvedoucímu diagnostikovat překročení dovolených limitů u teplot 
ložisek kol, obručí kol a disků kotoučových brzd a nepravidelnosti obvodu kol,   

- závada způsobené absencí technických prostředků zabezpečení, které by při po-
chybení (omylu nebo selhání) strojvedoucího aktivním zásahem do řízení vlaku za-
bránily nedovolené jízdě vlaku za hlavní návěstidlo, které zakazuje jízdu vlaku, 

- špatná údržba, nekvalitní oprava (v několika případech opravy a údržby jen admi-
nistrativně vykázány, ale fakticky neprovedeny), 

- špatně naložený nebo upevněný náklad, 
- špatný technický stav výhybek a rozchodu kolejí, 
- narušený železniční spodek a svršek koleje vlivem stavebních prací,  
- chybějící označení přejezdu silnice,  
- chybějící zabezpečovací zařízení vlečky, 
- nefunkční světla na křížení dráhy se silnicí, 
- strojvedoucí nedodržel předepsanou rychlost, 
- strojvedoucí nepřizpůsobil jízdu meteorologickým podmínkám,  
- zdravotní indispozice či nepozornost strojvedoucího, 
- nedodrženy pokyny provozovatele dráhy při organizování drážní dopravy: při pro-

váděném posunu nebyly dodrženy podmínky jízdy podle rozhledových poměrů; ne-
byl splněn pokyn výpravčího při provádění posunu dvou posunových dílů v jednom 
posunovacím obvodu současně, a to nedodržením pořadí apod. 

- chyba: signalisty stavědla; výpravčího při stavbě cesty; vlakvedoucího při schválení 
nákladu; vozmistra při kontrole kol železničních dvojkolí lokomotivy atd.,  

- chyby ve vzdělání a výcviku strojvedoucích a dalších osob zajišťujících provoz, 
- povolena jízda vlaku při stavebních úpravách bez omezení rychlosti a informování 

strojvedoucího, 
- chybí kritéria, podle kterých vozmistr pozná neúměrné zatížení kol, 
- nedodržení předpisů na přejezdech, kde je výstražný kříž jednokolejný, 
- chybí pokyn, jak postupovat v situaci, kdy je nutný pohyb vozidel za kilometr povo-

lené jízdy stanovený pokynem provozovatele dráhy v rozkaze, 
- chybí  postupy, jak dělat vlakové cesty pro nadrozměrné zásilky – musí se udělat 

katalog o možnostech pro tvůrce vlakových cest, 
- v dopravnách, kde je dovolena výprava vlaků návěstí hlavního návěstidla a ve kte-

rých dosud není zavedeno technické zařízení zajišťující automatické zastavení 
vlaku při nerespektování návěsti zakazující jízdu vlaku, chybí u vlaků s přepravou 
cestujících stojících v prostoru pro nástup a výstup cestujících postup v případech, 
kdy odjezdové návěstidlo z dopravních důvodů zakazuje jízdu, což způsobuje, že 
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strojvedoucí není o tomto důvodu výpravčím telekomunikačním zařízením, osobně 
nebo prostřednictvím jiného zaměstnance informován. 

Na základě požadavků na bezpečnost technických děl v integrálním pojetí podrobně 
rozpracovaných v [6], lze základní návrhy na odstranění příčin dopravních nehod sta-
novit takto: 

- stát musí zajistit kvalifikovaný dohled nad provozovateli dráhy a drážní dopravy, 
- provozovatelé dráhy a drážní dopravy musí zavést kvalifikované řízení bezpeč-

nosti, a to nejen provozní (pokryté splněním požadavků RAMS), ale i integrální, 
která zohledňuje i aktiva v okolí drážního systému, vnější zdroje rizik a úmyslné 
lidské činy (zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR),   

- provozovatelé dráhy a drážní dopravy musí provádět dohled nad údržbou a vytvořit 
systém údržby drážních vozidel, který umožní zkontrolování skutečného technic-
kého stavu drážního vozidla, který zajistí jeho bezpečný provoz, 

- provozovatelé dráhy musí zavést kvalitní systém údržby, oprav i inspekcí dráhy, a 
to v oblasti řízení i konkrétního provádění prací, 

- Drážní úřad by měl přijmout opatření, které by u všech dopravců znemožnilo pro-
vozování drážních vozidel bez předchozího zkontrolování skutečného technického 
stavu tak, aby odpovídal schválené způsobilosti drážního vozidla, 

- dráha musí být řádně zabezpečena technickými i kybernetickými prostředky, aby 
byla  zajištěna včasná a kvalitní informovanost strojvedoucích i ostatní obsluhy o 
situaci, která ovlivňuje bezpečnost provozu, 

- provozovatelé drah musí zavést a udržovat jednotný systém označení železničních 
přejezdů z pohledu dráhy železniční, tj. železniční a silniční topologie, jak pro pro-
vozovatele drah a dopravce, tak i účastníky silničního provozu a složky integrova-
ného záchranného systému, 

- provozovatelé drážní dopravy musí zajistit, aby každý, kdo vydá nějaký pokyn 
z moci úřední, za něho odpovídal a měl potřebné kompetence k vynucení jeho pro-
vedení, 

- provozovatelé drážní dopravy musí zlepšit systém vzdělávání strojvedoucích a dal-
ších kritických pracovníků obsluhy – je nutno připravit strojvedoucí, vlakvedoucí a 
výpravčí na kritické situace, doprovázené stresem, úlekem apod.,  

- provozovatelé drážní dopravy musí zavést způsob komunikace zúčastněných, 
který povede ke zvyšování úrovně bezpečnosti, 

- provozovatelé drážní dopravy musí zajistit, aby byly dodržované bezpečnostní 
předpisy u vlaků (zavřené dveře, správně naložený a zajištěný náklad apod.), 

- provozovatelé drážní dopravy musí zajistit dohled nad nákladem, nad uložením ná-
kladu apod., 

- provozovatelé drážní dopravy musí urychlit práce na zavedení evropského vlako-
vého zabezpečovače ETCS do provozu, na tratích, kde z dlouhodobého hlediska 
nebude evropský vlakový zabezpečovač ETCS zaveden, instalovat technické zaří-
zení pro nouzové zastavení vlaků, jejichž bezpečnost je ohrožena, jež bude auto-
maticky aktivováno nedovolenou jízdou drážního vozidla za hlavní návěstidlo, 

- provozovatelé drážní dopravy musí připustit vznik kritických situací a strojvedoucí 
a další kritickou obsluhu na ně výcvikem připravovat, 

- provozovatelé drážní dopravy musí vypracovat pro očekávané provozní situace vy-
pracovat předpisy pro zvládnutí normální, abnormální či kritické situace a seznámit 
s nimi zúčastněné. 

Na základě zkušeností s řízením rizik zacíleném na bezpečnost technických děl je 
vhodné zpracovat matice odpovědnosti pro jednotlivé části trati. Pro zlepšení kultury 
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bezpečnosti zpracovat kontrolní seznamy (strojvedoucí - příprava vlaku k jízdě, posu-
novač, signalista – provedení přesunu vozidel z jedné dopravní cesty na druhou 
apod.). 
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6. DSS PRO STANOVENÍ PŘIJATELNÉHO RIZIKA DOPRAVNÍHO  
    SYSTÉMU 

 

Výše uvedené poznatky ukazují, že dopravní systém i jeho velké podsystémy jsou slo-
žité socio-kyber-technické systémy. Proto dle závěrů práce  [9]  jsme při konstrukci 
nástroje pro posuzování jejich míry rizika, tj. systému pro podporu rozhodování použili 
kombinaci kontrolního seznamu, a principů teorie maximálního užitku [19]. Hodnocení 
kontrolního seznamu je prováděno klasifikační stupnicí 1 až 5 a je navrženo způso-
bem, že nejvyšší hodnocení (5) u každé hodnocené otázky, připadá nejlepšímu způ-
sobu zvládnutí daného problému (tj. validita techniky je nejvyšší) na základě součas-
ných znalostí a zkušeností. Stupnice pro posuzování celkového výsledku kontrolního 
seznamu je zvolena v souladu s doporučeními v práci [6].  

Vytvořený specifický kontrolní seznam je v tabulce 106. Kontrolní seznam obsahuje 

72 otázek a stupnice pro jeho celkové vyhodnocení (tj. míry rizika) podle zásad uve-
dených v [6], je v tabulce 107. Nástroj byl úspěšně odzkoušen v praxi a byl prezento-

ván na mezinárodních setkáních odborníků z oblasti bezpečnosti technických děl 49. 
Vedlejším produktem testů bylo zjištění, že velkým problémem při práci s riziky tech-
nických děl je, že experti z různých oblastí spojených s technickými díly spolu nespo-
lupracují; důkazem jsou záznamy o řešení konfliktů, které nemusely vzniknout, kdyby 
experti spolu komunikovali a spolupracovali.  

 

Tabulka 106. Kontrolní seznam pro posuzování rizika dopravního systému na základě 
posouzení práce s riziky. 

 

Otázka Hodnocení  

Jsou v dokumentaci dopravního systému odlišovány pojmy nebezpečí, ohrožení a 
riziko? 

 

Je dokumentace dopravního systému založena na kontextu, který zvažuje jen aktiva 
technického díla? 

 

Je dokumentace dopravního systému založena na kontextu, který zvažuje aktiva do-
pravního systému a vybraná veřejná aktiva (zaměstnanci, kontraktoři, návštěvních, 
lidé v okolí, pracovní a životní prostředí)?  

 

Je dokumentace dopravního systému založena na kontextu, který zvažuje aktiva do-
pravního systému a všechna veřejná aktiva? 

 

Jsou zvažovány zdroje rizik, které stanovuje zkušenost experta?  

Jsou zvažovány zdroje rizik, které stanovuje legislativa a zkušenost experta?  

Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v dopravním systému?  

Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v dopravním systému a lidský 
faktor spojený se špatně provedenými pracovními úkony? 

 

Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v dopravním systému a lidský 
faktor v nejširším pojetí? 

 

Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v dopravním systému, zdroje 
určené BOZP a zdroje spojené s ochranou pracovního prostředí? 
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Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v dopravním systému, zdroje 
určené BOZP a zdroje spojené s ochranou pracovního prostředí i s ochranou život-
ního prostředí vně dopravního systému? 

 

Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v dopravním systému, zdroje 
určené BOZP a zdroje spojené s ochranou pracovního prostředí i s ochranou život-
ního prostředí vně dopravního systému v systémovém pojetí (tj., že všechny zdroje 
rizik jsou vzájemně propojené)? 

 

Jsou zvažovány zdroje rizik dle přístupu All-Hazard-Approach (tj. systémové pojetí i 
vnější zdroje)?  

 

Je zvažováno jen dílčí riziko?   

Jsou zvažována dílčí rizika i integrované riziko?   

Jsou zvažována dílčí rizika, integrovaná rizika i integrální riziko?  

Jsou rizika v dopravním systému systematicky sledována?  

Jsou rizika dopravním systému systematicky sledována až po výstavbě dopravního 
systému? 

 

Jsou rizika dopravního systému systematicky sledována po celou dobu životnosti do-
pravního systému už od jeho projektu? 

 

Jsou rizika dopravního systému systematicky sledována po celou dobu životnosti do-
pravního systému už od jeho projektu a v jeho projektu a provozu je uplatněn přístup 
Defence-In-Depth? 

 

Je při práci s riziky dopravního systému systematicky použit procesní model práce 
s riziky? 

 

Je při práci s riziky dopravního systému systematicky použit procesní model práce 
s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik? 

 

Je při práci s riziky dopravního systému systematicky použit procesní model práce 
s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik, která respektují veřejný zájem 
(tj. mají sociální rozměr)? 

 

Je při práci s riziky dopravního systému systematicky použit procesní model práce 
s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik a cíle řízení rizik? 

 

Je při práci s riziky dopravního systému systematicky použit procesní model práce 
s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik a cíle řízení rizik s ohledem na 
veřejný zájem? 

 

Je při práci s riziky dopravního systému systematicky použit procesní model práce 
s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik, cíle řízení rizik s ohledem na 
veřejný zájem a nápravná opatření v monitoringu pro případ, že nebezpečí se stane 
nepřijatelné? 

 

Je při práci s riziky dopravního systému systematicky určen a sledován soubor prio-
ritních rizik? 

 

Zajišťuje technika řízení rizik dopravního systému v každé fázi práce s riziky přezkou-
mání přínosů a nákladů spojených s opatřeními na vypořádání rizik, aby se zajistilo 
hospodárné nakládání se silami, zdroji a prostředky dopravního systému?  

 

Zajišťuje technika řízení rizik dopravního systému v každé fázi práce s riziky přezkou-
mání přínosů a nákladů spojených s opatřeními na vypořádání rizik, aby se zajistilo 
hospodárné nakládání se silami, zdroji a prostředky dopravního systému a veřejné 
správy? 

 

Jsou v dopravním systému prováděna systematicky preventivní opatření na snížení 
nebo odvrácení rizik, a to jen některých?  
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Jsou v dopravním systému prováděna systematicky preventivní opatření na snížení 
nebo odvrácení rizik, a to všech prioritních? 

 

Jsou v dopravním systému prováděna systematicky preventivní opatření na snížení 
nebo odvrácení rizik, a to všech, které by mohly způsobit závažné ztráty dopravnímu 
systému? 

 

Jsou v dopravním systému prováděna systematicky preventivní opatření na snížení 
nebo odvrácení rizik, a to všech, které by mohly způsobit závažné ztráty dopravnímu 
systému a nepřijatelné dopady na okolní životní prostředí? 

 

Jsou v dopravním systému prováděna systematicky preventivní opatření  a připravo-
vána zmírňující opatření na snížení největších  dopadů rizik, a to jen některých?  

 

Jsou v dopravním systému prováděna systematicky preventivní opatření a připravo-
vána zmírňující opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to všech prioritních? 

 

Jsou v dopravním systému prováděna systematicky preventivní opatření a připravo-
vána zmírňující opatření na snížení nebo odvrácení dopadů rizik, a to všech, které 
by mohly způsobit závažné ztráty dopravnímu systému? 

 

Jsou v dopravním systému prováděna systematicky preventivní opatření a připravo-
vána zmírňující opatření na snížení nebo odvrácení dopadů rizik, a to všech, které 
by mohly způsobit závažné ztráty dopravnímu systému a mít nepřijatelné důsledky 
pro okolní životní prostředí? 

 

Je dopravní systém pojištěn pro případ realizace rizik?  

Má dopravní systému rezervy finanční, materiální, technické, personální a organi-
zační pro odezvu v případě realizace závažného rizika?  

 

Má dopravní systém rezervy finanční, materiální, technické, personální a organizační 
pro obnovu v případě realizace závažného rizika? 

 

Má dopravní systém rezervy finanční, materiální, technické, personální a organizační 
pro odezvu a obnovu v případě realizace extrémního neočekávaného rizika? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému zohledněny jen výsledky předběžných 
analýz rizik? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému upřednostněny výsledky standardních, 
rychlých a méně přesných analýz rizik před výsledky předběžných analýz rizik? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému upřednostněny výsledky detailních ana-
lýz rizik v souhrnném kontextu před výsledky standardních, rychlých a méně přes-
ných analýz rizik a před výsledky předběžných analýz rizik? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému upřednostněny výsledky individuálních a 
specifických analýz rizik před výsledky detailních analýz rizik v souhrnném kontextu, 
standardních, rychlých a méně přesných analýz rizik a předběžných analýz rizik? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému stanoveny kritéria pro hodnocení?  

Jsou při práci s riziky v dopravním systému stanoveny kritéria pro hodnocení tech-
nické a ekonomické? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému stanoveny kritéria pro hodnocení tech-
nické a ekonomické, externí a interní? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému stanoveny kritéria pro hodnocení tech-
nické a ekonomické, externí a interní a sociálně – politické? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému stanoveny požadavky pro zajištění bez-
pečnosti? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému stanoveny požadavky, standardy a normy 
pro zajištění bezpečnosti? 
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Jsou při práci s riziky v dopravním systému stanoveny požadavky, standardy a normy 
pro zajištění bezpečnosti a dílčí cíle? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému stanoveny požadavky, standardy a normy 
pro zajištění bezpečnosti, dílčí cíle a metody a postupy? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému stanoveny požadavky, standardy a normy 
pro zajištění bezpečnosti, dílčí cíle, metody a postupy a také limity a podmínky? 

 

Jsou při práci s riziky v dopravním systému stanoveny požadavky, standardy a normy 
pro zajištění bezpečnosti, dílčí cíle, metody, postupy, limity a podmínky,  a kompe-
tence osob či institucí? 

 

Má správce dopravního systému systém řízení bezpečnosti (SMS), který je  postaven 
na zásadách procesního řízení a systematické práci s riziky?   

 

Má správce dopravního systému systém řízení bezpečnosti, který obsahuje organi-
zační strukturu, odpovědnosti, praktiky, předpisy, postupy a zdroje pro určování a 
uplatňování prevence pohrom či alespoň zmírnění jejich nepřijatelných dopadů v do-
pravním systému  a v okolním území? 

 

Má správce dopravního systému systém řízení bezpečnosti (SMS), který má proces 
řízení, který obsahuje šest procesů: koncepce a řízení; administrativní postupy; tech-
nické záležitosti; vnější spolupráce; nouzová připravenost; a dokumentace a šetření 
havárií (dopravních nehod a jiných selhání)? 

 

Má SMS správce dopravního systému proces koncepce a řízení, který obsahuje pod-
procesy pro: celkovou koncepci; dosahování dílčích cílů bezpečnosti; vedení / správu 
bezpečnosti; systém řízení bezpečnosti; personál a zahrnuje úseky pro: řízení lid-
ských zdrojů, výcvik a vzdělání, vnitřní komunikaci / informovanost a pracovní pro-
středí; revize a hodnocení plnění cílů v bezpečnosti? 

 

Má SMS správce dopravního systému proces administrativní postupy, který obsahuje 
podprocesy pro: identifikaci ohrožení od možných pohrom a hodnocení rizika; doku-
mentaci postupů (včetně systémů pracovních povolení); řízení změn; bezpečnosti ve 
spojení s kontraktory; a dozor nad bezpečností výrobků? 

 

Má SMS správce dopravního systému proces technické záležitosti, který obsahuje 
podprocesy pro: výzkum a vývoj; projektování a montáže; inherentně bezpečnější 
procesy; technické standardy; skladování nebezpečných látek; a údržbu integrity a 
údržbu zařízení a objektů? 

 

Má SMS správce dopravního systému proces vnější spolupráce, který obsahuje pod-
procesy pro: spolupráci se správními úřady; spolupráci s veřejností a dalšími zúčast-
něnými (včetně akademických pracovišť); a spolupráci s dalšími podniky? 

 

Má SMS správce dopravního systému proces nouzová připravenost, který obsahuje 
podprocesy pro: plánování vnitřní (on-site) připravenosti; usnadnění plánování vnější 
(off-site) připravenosti (za kterou odpovídá veřejná správa); a koordinaci činností re-
sortních organizací při zajišťování nouzové připravenosti a při odezvě? 

 

Má SMS správce dopravního systému proces dokumentace a šetření havárií, který 
obsahuje podprocesy pro: zpracování zpráv o pohromách, haváriích, skoro neho-
dách a dalších poučných zkušenostech; vyšetřování škod, ztrát a újmy a jejich příčin; 
a odezvu a následné činnosti po pohromách (včetně aplikace poučení a sdílení infor-
mací)? 

 

Je v SMS správce dopravního systému program na zvyšování bezpečnosti, ve kte-
rém jsou stanoveny role zúčastněných, pravidla pro zvyšování kultury bezpečnosti 
(tzv. zlatá pravidla) a příslušné odpovědnosti?  

 

Je v SMS správce dopravního systému program na zvyšování bezpečnosti, ve kte-
rém jsou: bezpečnostní plány (strategická, taktická, operativní a technická úroveň); 
vnitřní a vnější nouzové plány, plány kontinuity a krizové plány? 
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Je v SMS správce dopravního systému program na zvyšování bezpečnosti, ve kte-
rém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi? 

 

Je v SMS správce dopravního systému program na zvyšování bezpečnosti, ve kte-
rém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, 
který obsahuje jen technická rizika? 

 

Je v SMS správce dopravního systému program na zvyšování bezpečnosti, ve kte-
rém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, 
který obsahuje technická a organizační rizika? 

 

Je v SMS správce dopravního systému program na zvyšování bezpečnosti, ve kte-
rém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, 
který obsahuje technická, organizační a vnější rizika? 

 

Je v SMS správce dopravního systému program na zvyšování bezpečnosti, ve kte-
rém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, 
který obsahuje technická, organizační, vnější a kybernetická rizika? 

 

Je v SMS správce dopravního systému zajištěn kvalitní monitoring integrálního rizika 
a závažných dílčích rizik a nápravná opatření pro případ nepřijatelných rizik? 

 

CELKEM  

 

Tabulka 107. Hodnotová stupnice pro míru rizika. 

 

Míra rizika  Hodnoty v % Výsledek hodnocení 

Extrémní – 5 Méně než 5 % Méně než 18 

Velmi vysoká – 4 5 - 25 % 18 - 90 

Vysoká – 3 25 - 45 % 90 - 162 

Střední – 2 25 – 45 % 162 - 252  

Nízká – 1 45 – 70 % 252 - 342  

Zanedbatelná – 0 Více než 95 %  Více než 342 
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7. ZÁVĚR 

 

Podle úvah současných filosofů, rizika ve společnosti mají svoji objektivní i subjektivní 
stránku, a navíc nestojí mimo kulturní a hodnotové souvislosti. Proto nejsou v tomto 
směru ani „čistě vědeckým“ problémem a zasluhují pozornost i z hlediska občanské 

participace, což do hloubky rozebral např. pan Beck v knize „Společnost v riziku“ 50. 

I když moderní společnost uplatňuje onu pohodlnou strategii pojištění a odškodnění, 
nelze na ni plně spoléhat, neboť některá rizika jsou schopna zasáhnout podstatu soci-
álního systému, což platí pro některá rizika bezpečnostní.  

Proti „zvědečtění bezpečnostní politiky“ nelze nic namítnout, pokud dokážeme být re-

flexivní, což znamená především odhadovat důsledky jednotlivých aktů a nepodléhat 
iluzi o možnosti „dokonalého řešení“. Spoléhání veřejnosti na experty (a instituce) 
může přivodit oslabení schopnosti společnosti podílet se aktivně na řešení a dokonat 
tak odtržení privátního a veřejného, což se pak projeví jako inherentní nebezpečí, na 
kterém expertíza ztroskotá.  Podle odborných koncepcí při vyrovnávání s riziky (tj. ří-
zení rizik) mají dle svých možností povinnosti a odpovědnosti všichni zúčastnění (tj. 
všechny zájmové skupiny). Jde vždy o jistý konsensus ve prospěch integrální bezpeč-
nosti. 

Lidé proto mají mít možnost zúčastnit se rozhodování, projevit své potřeby a názory, 

a to bez obavy z postihů. Obvykle je snaha o zapojení co největšího počtu lidí (i za 
cenu zvýšených nákladů na počátku procesu), dosahování konsensu a shody. Je to 
také respektování odlišných názorů a vyjasňování pozic a záměrů různých skupin i 
jednotlivců. Jestliže zapojujeme do procesu rozhodování veřejnost tak zapojujeme 
všechny zúčastněné, podle jiných materiálů tzv. podílníky (stakeholders) nebo také 
dotčené osoby a skupiny. Podílníkem je ten (jedinec, skupina, organizace), kdo může 
ovlivnit nebo kdo může být ovlivněn (pozitivně i negativně) výsledkem rozhodnutí, 
plánu, programu nebo i procesem, který k výsledku vede. 

Problém nastává v odborných záležitostech, kde podklady pro rozhodování jsou zalo-
žené na hodnoceních, která jsou složitá a pro řadu normálních občanů nepochopitelná. 
Situace v těchto případech je proto často válkou lobbistů různých skupin, které usilují 
o zakázku. Proto je třeba, aby se postupy hodnocení opíraly o legislativu a aby kritéria 
výběru konkrétních řešení byla zaměřena na veřejně prospěšné cíle, umožňovala 
transparentnost rozhodování při výběru správného řešení s ohledem na zdroje, síly a 
prostředky veřejné správy, které má k dispozici. 

Odborně je třeba především posoudit:  

- jak kruté ztráty, škody a újmy vzniknou na chráněných aktivech, 
- co se může přihodit, 
- jaká je přijatelnost dopadů přímých i  těch zprostředkovaných spletitou sítí vazeb a 

toků, 
- zda jsou bezpečnostní opatření a systém řízení bezpečnosti adekvátní existujícímu 

ohrožení v daném systému, tj. zda jsou takové, že zajistí, že riziko bude při realizaci 
akceptovatelné. 

Současná kultura bezpečnosti ukládá managementu, aby praktikoval takový systém 

řízení bezpečnosti, který udrží procesy v technologických objektech, tj. ve sledovaném 
případě pozemních komunikacích, v určitých mezích. Týká se všech účastníků 
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provozu na pozemních komunikacích, protože vlastníků rizik je mnoho. Například ta-

bulka 108, převzatá z práce 51 ukazuje rozdělení zdrojů rizik podle vlastníka rizik. 

 

Tabulka 108. Rozdělení zdrojů rizik podle vlastníka rizik. 

 

Vlastník zdroje rizik Příčiny rizik 

Provozovatel dráhy Poruchy nebo poškození trakčního vedení. 

Závady napájení trakční proudové soustavy. 

Závady celistvosti a geometrické polohy kolejí železničního svršku. 

Mechanické závady výhybek, kolejových křižovatek a výkolejek. 

Poruchy staničních zabezpečovacího zařízení. 

Poruchy traťových zabezpečovacích zařízení. 

Poruchy přejezdových zabezpečovacích zařízení. 

Poruchy sdělovacích systémů. 

Chyby lidského činitele provozovatele dráhy. 

Mimořádné události v důsledku závad zařízení nebo pracovníků provo-
zovatele dráhy. 

Provozovatel drážní dopravy Závady hnacích a tažených drážních vozidel. 

Ložné závady nákladních vlaků. 

Závady způsobené zákazníky. 

Kompenzace předchozího zpoždění vlaků. 

Nedodržení podmínek přístupu na dopravní cestu. 

Mimořádné události vlivem provozovatele drážní dopravy. 

Chyby lidského činitele provozovatele drážní dopravy. 

Externí osoby a prostředí Překážky v dopravní cestě dráhy. 

Požadavky na součinnost se složkami IZS. 

Mimořádné události vlivem třetích stran a vnějšího prostředí. 

 

Systém řízení rizik musí být pro-aktivní a praktikován v celém životním cyklu objektů, 
tj. od fáze projektování až po ukončení provozu a převedení území do stavu vhodného 
pro další užívání. Používá různé typy opatření, a to technická, organizační, finanční, 
právní i výchovná; aktivní i pasivní; trvalá i dočasná apod. Obecné principy pro práci 
s riziky v praxi obsahují normy: 

1. ČSN ISO 31000 Risk management (Řízení rizik - Principy a směrnice). 

2. ČSN ISO 31010 Techniky posuzování rizik. 

Předložená práce obsahuje aplikaci principů na oblast pozemních komunikací.  

Výše uvedené výsledky výzkumu ukazují, že dopravní systém a jeho podsys-
témy, tj. i nádraží a komplikované úseky pozemních komunikací, jsou složité so-
cio-kyber-fyzické systémy, jejichž okamžité chování závisí na tom, jak jsou 
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schopné se vypořádat s momentálními podmínkami, které v důsledku dynamic-
kého vývoje světa jsou značně  proměnné. Proto je nutno očekávat, že čas od času 
se vyskytnou nadkritické podmínky, na které nejsou sledované systémy připraveny a 
dochází k haváriím a selháním systémů. Proto je třeba i do této oblasti zavést moderní 
principy jako jsou:  

- projektování  pozemních komunikací založené na řízení rizik (risk based design) 

52, 

- provoz pozemních komunikací založený na řízení rizik (risk based operation) 7. 

Pro dopravní systémy spojené s pozemními komunikacemi  jsou uvedeny zdroje rizik 
a podrobně jsou analyzovány jejich dopady spojené s dopravními nehodami, a to 
s těmi vysoce nebezpečnými, které jsou spojené s přítomností nebezpečných látek.  

Závěrem je třeba konstatovat, že přeprava nebezpečných látek v České republice je 

řízena pouze zahraničními předpisy, které neberou v úvahu specifické podmínky 
území republiky a navíc jejich terminologie neodpovídá terminologii zákona o chemic-
kých látkách. Vzhledem k výsledkům případových studií, je chybou, že hustě obydlená 
Česká republika nemá specifický zákon pro přepravu nebezpečných látek. 

Pro posuzování celkového rizika dopravního systému a jeho podsystémů v oblasti po-
zemních komunikací (tj. i nádraží) je sestaven systém pro podporu rozhodování o ri-
ziku s cílem zajistit bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích.   
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