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N(KTERÉ ASPEKTY BEZPE"NOSTI A KRIZOVÉ !ÍZENÍ 
V DOPRAV( 

Radovan Soušek 

 
Abstrakt: Text p!ísp#vku poukazuje na význam dopravy za krizových stav  a opat!ení 

proveditelná za krizových stav  k snadn#jšímu zvládání krizových situací. 

Charakterizuje vznik mimo!ádných událostí v doprav# vzhledem k jejich p vodu a 

jejich kvantifikaci. 

 
Klí ová slova: doprava, krizové !ízení, krizové stavy, opat!ení 

 
 
1. Úvod 

Doprava, jako soubor !inností, jimiž se uskute!&uje zám"rný pohyb dopravních 
prost$edk# po dopravních cestách a p$emis%ování osob a v"cí dopravními prost$edky 
nebo dopravními za$ízeními, zaujímá nezastupitelné místo p$i $ešení krizových situací. 
Pro zabezpe!ení její funk!nosti v krizových situacích a k rychlému odstran"ní 
následk# mimo$ádných událostí v doprav" samé, je vytvo$en systém, který zajiš%uje 
odpovídající diferencované reakce na vzniklé mimo$ádné situace. Lze $íci, že !ím je 
sofistikovan"jší dopravní infrastruktura, tím je citliv"jší na narušení mimo$ádnými 
událostmi. 

Negativním d#sledk#m krizových situací se nevyhne ani doprava, která je brána 
lidským vnímáním jako samoz$ejmost, ale p$i svém narušení negativn" ovliv&uje chod 
celé spole!nosti. Doprava je ovliv&ována nepodstatnými odchylkami od normálu, 
kritickými situacemi v podob" dopravních nehod, p$es havárie, jejichž d#sledkem jsou 
zejména materiální škody, až po rozsáhlé narušení kontinuity dopravních technologií, 
infrastruktury a systém#, které mohou mít dopad na celé národní hospodá$ství. 

Mimo&ádné události v doprav# 
Mimo$ádné události v doprav" mají p#vod 

  vn# dopravního systému (soustavy) - situace, které jsou zp#sobeny p$í!inami 
na které reagují státní orgány vyhlášením krizových stav# (vále!ný stav, stav 
ohrožení, nouzový stav, stav nebezpe!í), v nichž dopravní soustava plní svoji 
nezastupitelnou funkci v jiných, složit"jších podmínkách a $ídí se 
zpracovanými krizovými plány - ohrožují dopravu z vn"jšku. 

  uvnit& dopravního systému (soustavy), jejichž spoušt"cím mechanismem je 
událost nap$. vzniklá v souvislosti s dopravní nehodou - ohrožují dopravu ze 
vnit$ sytému/soustavy. 

Zdrojem mimo$ádných událostí uvnit$ systému je 
  !lov"k (jako obsluha dopravního prost$edku nebo jako zdroj informací), 

  dopravní prost$edek (jeho technický stav), 

  dopravní cesta (její technický stav a sjízdnost), 
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  dopravní technologie, 

  dopravní informace. 
Podle rozsahu škod a sil a prost&edk% pot&ebných k navození normálního stavu 

je lze d#lit na:  

  nehodové události, 

  havarijní události, 

  krizové události. 
Pro orientaci je uvedena kvantifikace mimo&ádných událostí podle rozsahu 

následk% do skupin, kterou je možné provést na základ" tab. !. 1. D"lení 
mimo$ádných událostí podle rozsahu následk#, a ve které je také uvedena. Je t$eba vzít 
v úvahu, že nelze také v tomto p$ípad" stanovit p$esnou hranici mezi jednotlivými 
stavy v doprav".  

 

Tab.  . 1.  Mimo!ádné události podle rozsahu následk" 

Kvantif
. 

stupe' 

"íslo a typ mimo&ádné 
události 

Ztráty na lidských životech, 
újmy na zdraví 

Materiální 
ztráty [mil. 

K$] 
I. 1. ZÁVADA žádné 10-4 
I. 2. VADA žádné, díl!í ohrožení zdraví 10-4-10-3 
II. 3. PORUCHA žádné, díl!í ohrožení zdraví 10-3-10-2 
II. 4. NEHODA jedinec, hromadné ohrožení 

zdraví 
10-1 

III. 5. HAVÁRIE n"kolik jedinc# 1 a více 
III. 6. ZÁVAŽNÁ 

HAVÁRIE 
desítky osob 1-10 

III. 7. POHROMA desítky až stovky 10-102 
IV. 8. KATASTROFA stovky až tisíce 102-103 
IV. 9. KATAKLYZMA desetitisíce až statisíce 103-104 
IV. 10. APOKALYPSA milióny a více 106 a více 

Na základ" uvedených východisek je poté možno definovat stavy v doprav" takto: 

  Krizový stav v doprav# je stav po mimo$ádné události skupiny III. a IV., kdy 
je narušena normální funkce odv"tví dopravy nebo celého dopravního 
systému a navození normálního stavu není zvládnutelné integrovaným 
záchranným systémem, speciálními službami a prost$edky resortu dopravy, 
které jsou b"žn" dosažitelné. Pro obnovení funk!nosti systému, je nutno 
využít prost$edk# a opat$ení rozpracovaných v krizových plánech subjekt# 
hospodá$ské mobilizace resortu dopravy pop$ípad" i státu. 

  Havarijní stav v doprav# je stav po mimo$ádné události skupiny III., kdy 
dojde k narušení funk!nosti dopravní cesty, k obnovení normálního stavu 
sta!í síly a prost$edky integrovaného záchranného systému v sou!innosti 
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s p$íslušnými speciálními službami a sílami a prost$edky resortu dopravy; k 
navození normálního stavu se využívají zpracované havarijní plány. 

  Nehodový stav v doprav# je stav po mimo$ádné události skupiny I. a II. (po 
dopravní nehod" a jiné události), které svým rozsahem výrazn" naruší 
plynulost provozu po dopravní cest" nebo vyžaduje p$ijímat mimo$ádná 
provozní opat$ení v d#sledku mimo$ádn" nep$íznivých pov"trnostních a 
ekologických vliv#. 

Ministerstvo dopravy "eské republiky a jeho úloha v krizovém &ízení 

Ministerstvo dopravy je úst$edním orgánem státní správy  R, v jehož !ele je !len 
vlády. Vykonává p#sobnost vyplývající ze zákona !. 2/1999 Sb. a dalších obecn" 
závazných právních p$edpis# ve v"cech drah a drážní dopravy, silni!ní a m"stské 
dopravy, drah zvláštního ur!ení, pozemních komunikací, vnitrozemské plavby, 
vodních cest a civilního letectví. 

Základními dokumenty MD "R pro oblast krizového &ízení jsou: 

  Dopravní politika  R, 
  Strategie krizového $ízení v doprav" do roku 2013, 
  Krizový plán MD  R. 

P&i pln#ní úkol% v oblasti bezpe$nosti státu MD "R zejména: 

  vypracovává koncepci hospodá$ských opat$ení pro krizové stavy jako sou!ást 
dopravní politiky státu; 

  spolup#sobí na zachování základních funkcí státu za krizových situací; 
  podílí se na plánování obrany státu v!etn" opera!ní p$ípravy státního území 

z hlediska dopravní infrastruktury; 
  zpracovává krizový plán a typové plány za oblast dopravy; 
  p$ipravuje p$edrealiza!ní opat$ení k použití pohotovostních zásob (p$edevším 

mostních provizorních konstrukcí); 
  podílí se na plánování civilních zdroj# v jednotlivých oborech dopravy; 
  spolupracuje v oblasti prevence z hlediska boje proti terorismu. 

V dob" krizového stavu je ministerstvo dopravy oprávn"no uložit provozovateli 
dráhy, drážní dopravy, silni!ní dopravy, letadel, letiš%, vnitrozemské vodní dopravy a 
ve$ejných p$ístav#, jakož i vlastníku a provozovateli ostatních objekt# a za$ízení 
sloužících doprav" povinnost zabezpe!ování dopravních pot$eb. 

MD  R je povinno vést pro pot$eby správních ú$ad# a složek IZS, celostátní 
informa!ní systém pro preventivní a záchranná opat$ení v oblasti mobilních zdroj# 
nebezpe!í v doprav". 

MD  R p$ipravuje a vlád" navrhuje p$ijetí regula!ních opat$ení v oblasti dopravy 
zam"$ených zejména na priority ve využívání dopravní infrastruktury, použití 
dopravních prost$edk#, eliminaci kongescí a efektivní spot$ebu pohonných hmot. 

Priority Dopravní politiky  R v oblasti bezpe!nosti dopravy jsou zejména: 

  vytvo$it a zavést systém regulace dopravy za krizových stav#, 

  p$i tvorb" a použití pohotovostních zásob pro resort dopravy zabezpe!it 
železni!ní mostní konstrukce do 5% celkové délky st$edních a velkých 
most# na p$edpokládané ur!ené železni!ní síti a železni!ního obnovovacího 
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materiálu ve výši do 3% celkové délky tratí na p$edpokládané ur!ené 
železni!ní síti, 

  podporovat na národní i mezinárodní úrovni vytvo$ení bezpe!nostního 
sytému, s jehož pomocí bude mít stát zajišt"nou kontrolu nad hrozbami a 
riziky p$i p$eprav" nebezpe!ných v"cí, který bude spl&ovat požadavky na 
p$esnost a spolehlivost, 

  stanovit systém pro sledování polohy zásilek a jejich celistvosti, 

  zavád"ní ú!inných postup# pro ohlašování ohrožení p$i p$eprav" vysoce 
rizikových nebezpe!ných v"cí a jednání v takových situacích, 

  p$ipravit a organiza!n" zabezpe!it využití „Zvláštních obnovovacích závod# 
MD  R“ k $ešení krizových situací v systému nouzového hospodá$ství. 

Pro monitorování situace je na MD  R z$ízeno „Situa!ní centrum ministerstva 
dopravy“, jehož funkci zajiš%uje opera!ní služba odboru krizového $ízení. Informace 
jsou p$ijímány, vyhodnocovány, p$ípadn" jsou na jejich základ" p$edkládány variantní 
návrhy $ešení, jak v b"žné, tak v krizové situaci, a to od zdroj# rezortu dopravy i mimo 
rezort. 

Mimo&ádné události opera$ní služb# SicMD oznamují zejména tyto stálé 
služby: 

   Úst$ední dispe!er  D, a.s. 

   Úst$ední dispe!er SŽDC, s.o. 

   Opera!ní st$edisko hasi!ské záchranné služby SŽDC, s.o. 

   Civilní letecká pátrací a záchranná služba 

   Vojenská letecká záchranná a pátrací služba 

   Opera!ní centrum Ministerstva vnitra 

   Opera!ní a informa!ní st$edisko HZS 

   Ministerstvo obrany, zdravotní služba 

   Letišt" Praha 

   'editelství silnic a dálnic  R 

   'ízení letového provozu  eské republiky, s.p. 

   Ústav pro odborn" technické zjiš%ování p$í!in leteckých nehod (ÚZPLN) 

    SA, a.s. 

Odbor bezpe$nostní MD "R 
Je specializovaným organiza!ním celkem pro krizové $ízení v resortu dopravy, 

který je pod$ízen p$ímo ministru dopravy.  
Základním posláním odboru je zajiš%ování p$ipravenosti resortu dopravy na $ešení 

krizových situací v doprav", zabezpe!ování úkol# ministerstva v oblasti civilního 
nouzového plánování, obranného plánování a hospodá$ských opat$ení pro krizové 
stavy. 
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Do p#sobnosti odboru dále pat$í p$íprava resortu z hlediska integrace  R do NATO, 
radia!ní havárie, požární ochrana a systém DOK pro preventivní a záchranná opat$ení 
v oblasti mobilních zdroj# nebezpe!í v doprav". 

"innost odboru je rozd#lena do oblasti úkol%: 

  koncep$ních, kam pat$í p$edevším vytvá$ení dlouhodobých výhled# a 
koncepcí krizového plánování $ízení v oblasti dopravy vycházející z 
mezinárodních spolupráce zpracování krizového plánu MD  R, 

  rutinních - $ízení zpracování a up$es&ování krizových plán# u subjekt# 
hospodá$ské mobilizace v p#sobnosti MD  R. Zpracovává návrh skladby a 
objemu státních hmotných rezerv pro zabezpe!ení funk!nosti dopravních 
odv"tví v krizových stavech. Zastupuje MD  R ve vládní komisi pro 
radia!ní havárie. 

Odborn# a metodicky ovliv'uje zpracování plán% krizové p&ipravenosti: 

  V železni!ní doprav" 

  u  eských drah, a.s. cestou generálního $editele, kterému je p$ímo pod$ízen 
odbor krizového $ízení a bezpe!nosti,  

  u SŽDC, s.o. cestou generálního $editele p$es nám"stka pro strategii 
usm"r&uje odbor krizového $ízení, 

  u Drážního ú$adu p$ímo cestou $editele, 

  u Drážní inspekce p$ímo cestou generálního inspektora. 

  V silni$ní doprav# je $ízení realizováno prost$ednictvím orgán# státní správy 
na úrovni kraj# (odbory dopravy a silni!ního hospodá$ství) a magistrát# 
m"st. Výkon státní správy je $ízen orgány státní správy, do jejichž p#sobnosti 
náleží úseky státní správy. 'ízení v rámci zákon# je realizováno vydáváním 
obecn" závazných právních p$edpis# a v jejich mezích vydáním sm"rnic a 
instrukcí. Pro údržbu silnic jsou vytvo$eny speciální p$ísp"vkové organizace 
krajské správy a údržby silnic. Obnova silni!ního fondu, v!etn" výstavby 
objekt#, se zabezpe!uje smluvn" s jednotlivými stavebními organizacemi.  

  Ve vnitrozemské vodní a letecké doprav# je krizové $ízení realizováno 
prost$ednictvím pov"$ených pracovník# v p$íslušných organizacích. 

N#které využitelné opat&ení v doprav# za krizových stav%  

Za stavu nebezpe$í m#že hejtman, starosta obce s rozší$enou p#sobností nebo 
starosta ur!ené obce v území uložit právnické a podnikající fyzické osob" povinnost:  

  p$emístit dopravní a mechaniza!ní prost$edky na ur!ené místo. 
Za stavu nebezpe$í m#že hejtman: 

  zavést regula!ní opat$ení v distribuci pohonných hmot, 

  p$ijmout regula!ní opat$ení, kterými se m"ní zp#sob $ízení a organizace 
dopravy. 

Regula$ní opat&ení v doprav# 

Za krizových stav# lze v resortu dopravy p$ijímat regula!ní opat$ení: 
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1. která stanoví obecn# závazné právní p&edpisy v jednotlivých druzích dopravy 
(železni!ní, silni!ní, letecká, vodní) pro b"žnou situaci. P$íklad: Ú$ad pro civilní 
letectví (ÚCL) je oprávn"n, podle § 89 zákona !. 49/1997 Sb., o civilním letectví po 
dohod" s Ministerstvem obrany, omezit nebo zakázat mimo krizový stav užívání 
vzdušného prostoru k létání. Doba omezení nebo zákazu je stanovena max. na t$i 
m"síce. Opat$ení m#že ÚCL p$ijmout také za krizového stavu. 

2. regula!ní opat$ení stanovená krizovými zákony, které umož&ují p$ijmout regula!ní 
opat$ení, kterými lze za krizových stav#: 

  m"nit zp#sob $ízení a zp#sob organizace dopravy, 

  omezit nebo zakázat provoz v oblasti silni!ní dopravy, drážní dopravy, letecké 
dopravy a vodní dopravy, 

  omezit nebo zakázat užívání pozemních komunikací, 

  stanovit zvláštní podmínky pro provád"ní ochrany, údržby a obnovy na 
pozemních komunikacích a na celostátní dráze, 

  omezit nebo zakázat provoz na dopravn" významné vodní cest". 
Jako první v po$adí z regula!ních opat$ení, by m"la být využita regula!ní opat$ení, 

která lze p$ijímat za b"žné situace. Až po té by m"la být využita regula!ní opat$ení s 
oporou v krizových zákonech. 

Regula$ní opat&ení v doprav# p&ijímaná za b#žné situace dle obecn# závazných 
právních p&edpis% využitelná p&i krizových stavech: 

Železni!ní doprava 
  P$id"lování kapacity dopravní cesty 

  P$ednostní p$id"lování kapacity dopravní cesty 

  Ud"lení/zm"na/odejmutí licence na provozování drážní dopravy 

  Ud"lení/zm"na/odejmutí ú$edního povolení na provozování dráhy 
Silni!ní doprava 

  Ud"lení/odejmutí licence 
Silni!ní hospodá$ství 

  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje užívání pozemních komunikací za 
b"žného stavu (nap$. !áste!né uzavírky) 

  Regula!ní opat$ení, kterým se zakazuje užívání pozemních komunikací za 
b"žného stavu (nap$. úplné uzavírky) 

Civilní letecká doprava 
  Zavedení zvláštního režimu na letišti pro p$id"lování volných letištních !as# 

dopravc#m 

  Do!asné p$erušení provozování letišt" nebo jeho !ásti 

  Opat$ení k regulaci odbavovacích služeb z d#vodu zajišt"ní bezpe!nosti a z 
d#vodu provozního p$etížení letišt" 

  Omezení nebo zákaz užívání vzdušného prostoru k létání 

Regula$ní opat&ení v doprav# p&ijímaná za krizových stav% s oporou v 
krizových zákonech: 
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Železni!ní doprava 
  Regula!ní opat$ení, kterým se m"ní zp#sob organizace a $ízení železni!ní 

dopravy v  eské republice: 

  Zm"na zp#sobu $ízení a organizace nákladní železni!ní dopravy na 
vyjmenovaných tratích (úsecích) pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase z 
d#vodu omezení nakládky a vykládky zásilek. 

  Zm"na zp#sobu $ízení a organizace železni!ní dopravy na vyjmenovaných 
tratích (úsecích) v ur!eném !ase z d#vodu opat$ení vydaných správními 
ú$ady v oblasti veterinární, rostlinoléka$ské, hygienické služby, odpadového 
hospodá$ství nebo na základ" mezinárodní smlouvy. 

  Zm"na zp#sobu $ízení a organizace nákladní železni!ní dopravy na 
vyjmenovaných tratích (úsecích) pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase z 
d#vodu omezení odstavování železni!ních vozidel a vlakových souprav. 

  Zm"na zp#sobu $ízení a organizace nákladní železni!ní dopravy na 
vyjmenovaných tratích (úsecích) pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase 
(vedení odklonovými trasami) z d#vodu zvýšení provozu vlak# osobní 
dopravy. 

  Z$ízení zastávky náhradní p$epravy z d#vodu zm"ny zp#sobu $ízení a 
organizace osobní železni!ní dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) 
pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase z d#vodu výstupu a nástupu 
cestujících. 

  Zrušení stanice/zastávky z d#vodu zm"ny zp#sobu $ízení a organizace osobní 
železni!ní dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) pro ur!ené druhy 
vlak# v ur!eném !ase z d#vodu zrušení výstupu a nástupu cestujících. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje provoz drážní dopravy v  eské 
republice: 

  Omezení provozu vlak# nákladní dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) 
pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase. 

  Omezení provozu vlak# osobní dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) 
pro ur!ené druhy vlak# v ur!eném !ase. 

  Náhrada vlak# s hnacími vozidly závislé (elektrické) trakce za vlaky s hnacími 
vozidly nezávislé (motorové) trakce a s tím spojená redukce rozsahu vlakové 
dopravy (zohledn"ní propustné výkonnosti). 

  Zm"na rozsahu vlakové dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) v 
ur!eném !ase z d#vodu provozu vlak# z odklon"né trat" (zohledn"ní 
propustné výkonnosti). 

  Zm"na rozsahu vlakové dopravy na vyjmenovaných tratích (úsecích) v 
ur!eném !ase z d#vodu zavedení vlak# ve státním zájmu (zohledn"ní 
propustné výkonnosti). 

  Regula!ní opat$ení, kterým se zakazuje provoz drážní dopravy v  eské 
republice. 
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Silni!ní doprava 
  Regula!ní opat$ení, kterým se m"ní zp#sob $ízení a organizace silni!ní 

dopravy v  eské republice: 

  Opat$ení pro povolení jízdy vybraných silni!ních vozidel. 

  Opat$ení pro zabezpe!ení dopravních pot$eb - p$eprava osob. 

  Opat$ení pro zabezpe!ení dopravních pot$eb - p$eprava v"cí. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se reguluje dopravní obsluha vybraného území 
v  eské republice ve$ejnou linkovou autobusovou dopravou. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje/zakazuje provoz silni!ní dopravy 
v  eské republice. 

Silni!ní hospodá$ství 
  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje užívání pozemních komunikací 

v  eské republice: 

  Omezení užívaní pozemních komunikací ur!itými vozidly v ur!itém !ase. 

  Omezení užívaní (!ástí) pozemních komunikací v ur!itém !ase. 

  Stanovení objízdných tras. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se zakazuje užívání pozemních komunikací 
v  eské republice. 

Civilní letecká doprava 
  Regula!ní opat$ení, kterým se m"ní zp#sob $ízení a organizace civilní letecké 

dopravy v  eské republice: 

  Zajišt"ní p$epravy osob. 

  Zajišt"ní p$epravy v"cí. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje letecká !innost provozovaná v  eské 
republice civilními letadly: 

  Omezení užívání vzdušného prostoru. 

  Omezení obchodní letecké dopravy. 

  Omezení provozu na letišti. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se zakazuje letecká !innost provozovaná v  eské 
republice civilními letadly: 

  Zákaz užívání vzdušného prostoru. 

Vnitrozemská vodní doprava 
  Regula!ní opat$ení, kterým se upravuje provoz na dopravn" významné vodní 

cest" v  eské republice: 

  Regula!ní opat$ení, kterým se m"ní zp#sob $ízení a organizace vnitrozemské 
vodní dopravy. 

  Regula!ní opat$ení, kterým se omezuje nebo zakazuje provoz na dopravn" 
významné vodní cest". 
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2. Záv#r 

Záv"rem lze konstatovat, že za krizových stav# se snadn"ji provád"jí pot$ebné 
zm"ny v doprav", neplatí !asové lh#ty pro r#zná povolení, ale zm"ny provést 
prakticky ihned, neplatí povinnosti a náležitosti nap$. p$i zve$ej&ování jízdních $ád#. 

Za krizových stav# se rychleji a snadn"ji $eší obnova poškozené dopravní 
infrastruktury bez v"tších !asových pr#tah# díky možnosti p$id"lovat zakázky na 
obnovu p$ímo a nemožnosti tato rozhodnutí brzdit !i zastavit.  

Je t$eba si také uv"domit, že je podstatn" výhodn"jší žádat dopravní službu jako 
celek a ne nap$íklad dopravní prost$edek v kombinaci s pracovní povinností nebo 
výpomocí. 

Z hlediska regula!ních opat$ení v doprav" za krizových stav# je pot$ebné si 
uv"domit, že provád"ní regulace v osobní doprav" zabezpe!ované obcemi, krajem, 
státem je celkem snadné, ale v neve$ejné a nákladní doprav" to není tak jednoduché, 
jak se m#že z paragrafového zn"ní krizových zákon# na první pohled zdát. Je t$eba si 
zejména $íci, co má být p$edm"tem regulace a !eho chceme dosáhnout. 

Je t$eba také konstatovat, že resort dopravy se stále p$ipravuje na $ešení krizových 
situací a v podstat" nejzásadn"jším úkolem je zajišt"ní sjízdnosti dopravní 
infrastruktury a tomu odpovídá i p$íprava a vytvá$ené a udržované materiální a 
technické prost$edky (nejviditeln"jší v poslední dob" z hlediska povodní jsou nap$. 
provizorní mostní konstrukce) a v sou!asné dob" m"nící se systémy obnovy 
respektující nové podmínky. 
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