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Anotace 

SLIVKOVÁ, Simona. Určování kritických prvků v oblasti železniční dopravy. [Disertační 

práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostní inženýrství, 2018. 123 s. 

Disertační práce se zabývá problematikou určování kritických prvků v oblasti železniční 

dopravy. Práce je koncipována do tří navazujících částí. V rámci teoretické části  

je provedena deskripce oblasti železniční dopravy, deskripce dopravní infrastruktury 

a současného stavu určování prvků železniční kritické infrastruktury. Analytická část 

práce je zaměřena na analýzu přístupů k určování kritických prvků a analýzu oblastí  

pro definování kritérií určování kritických prvků v železniční dopravě. 

Stěžejní částí práce je návrh systému určování kritických prvků v  železniční dopravě. 

Navrhovaný systém je zaměřen na hodnocení kritičnosti prvků železniční infrastruktury 

ve třech hodnotících fázích. První fáze se zaměřuje na hodnocení kritičnosti liniových 

prvků, druhá fáze na hodnocení bodových prvků a poslední fáze na hodnocení plošných 

prvků železniční dopravy. Pro každou fázi byla stanovena sada kritérií, která jsou 

zaměřena zejména na hodnocení významu, výkonu, rizik, možnosti objezdu, 

nahraditelnosti či složitosti prvku. Výsledkem hodnocení je procentuální vyjádření 

kritičnosti, která je základem pro určení kritických prvků liniového, bodového 

a plošného charakteru. 

Klíčová slova: železniční doprava; železniční infrastruktura; kritický prvek; určování; 

kritičnost; kritéria. 
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Annotation 

SLIVKOVA, Simona. Determination of critical elements in rail transport. [Dissertation 

Thesis]. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

2018. 123 p. 

Dissertation thesis is focused on problematics of determination of critical elements 

in the railway transportation system. Dissertation is divided into three related parts.  

The theoretical part obtains description of railway transportation system, description 

of railway infrastructure and contemporary condition for determination of the railway 

critical infrastructure elements. Analytical part is focused on the analysis of approaches 

to the determination of critical elements and on the analysis of areas for criteria definition 

of determination of critical elements of railway transportation system. 

Crucial part of the dissertation is a proposal of system determination of critical elements 

in the railway transportation system. The proposed system is focused on the evaluation 

of criticality of elements of transport infrastructure. The evaluation process takes place 

in three phases. The first phase evaluates the criticality of the line elements, the second 

phase evaluates the criticality of the point elements and the third phase evaluates  

the criticality of the area elements. For each phase were determined specific criteria. 

Criteria are mainly focused on evaluation of the relevance, the performance, the risk 

assessment, the possibility of alternative, the substitutability or the complexity of  

an element. The result of this evaluation is the percentage expression of an element 

criticality. This expression is the basis for determining of critical line elements, point 

elements and area elements. 

Keywords: Rail Transport; Railway Infrastructure; Critical Element; Determination; 

Criticality, Criteria. 
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Úvod 

Doprava je významnou podmínkou pro rozvoj ekonomiky a celé společnosti státu. 

Prakticky ovlivňuje všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské 

sféry. Jedná se o sektor finančně velmi náročný, na druhou stranu výrazně přispívající do 

příjmové stránky veřejných rozpočtů. Je také nutnou podmínkou pro zvyšování 

konkurenceschopnosti České republiky. (Dopravní politika, 2013) 

Podstatou železniční dopravy je přeprava osob a nákladu s použitím železničních 

dopravních cest, železničních dopravních prostředků, energií a pracovních sil  

na železniční dráze. Jedná se o složitý systém, který musí uvažovat dopravní prostředek, 

přepravní médium i další organizační náležitosti (Zangani a Fuggini, 2012). Železniční 

doprava je také jedinečná v rozmanitosti provozních postupů, předpisů, pokynů 

a obchodní modelů. Podstata dopravního systému se sestává z bezpečné a rychlé 

přepravy zboží a osob (Striegler et al., 2012). 

Nezbytnou podmínkou pro provozování dopravy je dopravní infrastruktura (Dopravní 

politika, 2013). Ta je v základu tvořena železničními tratěmi, výhybkami, inženýrskými 

stavbami a technickými zařízeními, které jsou potřebné k bezpečnému a plynulému 

provozu železniční dopravy (Hofreiter et al., 2013). Pohyb na infrastruktuře  

je organizován složitým systémem řízení dopravy, který musí zohledňovat několik 

jízdných řádů na různých dopravních cestách. Své role zde sehrávají také subjekty, které 

např. provozují dráhu či drážní dopravu. 

Doprava je jednou z oblastí, na které je život společnosti závislý. Potenciální narušení 

klíčových dopravních prvků by tudíž mohlo způsobit negativní dopady  

na zúčastněné strany (Komínek et al., 2006). Sektor železniční dopravy je v zemích 

Evropské unie označován jako evropsky významný subsektor dopravní kritické 

infrastruktury (Směrnice 114, 2008). Avšak kromě prvků kritické infrastruktury 

se v infrastruktuře železniční dopravy nacházejí také prvky, které nesplňují průřezová 

a odvětvová kritéria (Nařízení vlády 432, 2010), ovšem pro dané území jsou klíčové 

nebo dokonce kritické. Z tohoto důvodu je nutné tyto prvky včas a správně identifikovat, 

ohodnotit a určit jako kritické, aby pro ně mohla být přijata adekvátní 

bezpečnostní opatření. 

Pro zařazení konkrétních prvků železniční infrastruktury mezi prvky kritické, je potřeba 

posoudit úroveň jejich kritičnosti. Toto posuzování je možné uskutečnit  

na základě různých přístupů, které jsou však založeny převážně na hodnocení dílčích 

charakteristik (např. dopadů či významu). Současné hodnocení systémů je však stále 

složitější, a to primárně s ohledem na vzájemné závislosti a synergické efekty (Jönsson 

et al., 2007). Vytvoření komplexního systému pro určování kritických prvků železniční 

infrastruktury by tak přispělo ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. 
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1 Cíl a omezení disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce bylo vytvoření systému určování kritických prvků  

v infrastruktuře železniční dopravy pro potřeby oblastních ředitelství Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace. 

Výběr předloženého cíle byl determinován následujícími skutečnostmi: 

 neexistence systémového/komplexního přístupu k určování kritických prvků 

v oblasti železniční infrastruktury pro potřeby území oblastních ředitelství 

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, tedy pro místní úroveň 

řízení; 

 absence kritérií pro určování kritických prvků oblastní úrovně; 

 potenciální snaha zvyšování bezpečnosti železniční dopravy; 

 naplnění povinností vyplývajících z právní úpravy a interních směrnic Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace. 

K naplnění hlavního cíle disertační práce byly stanoveny následující dílčí cíle: 

 analýza funkcí a vzájemných vazeb v systému železniční infrastruktury; 

 analýza současných přístupů a metod k identifikaci, analýze a hodnocení 

kritických prvků; 

 stanovení kritérií pro proces posuzování kritičnosti jednotlivých prvků v systému 

železniční infrastruktury; 

 stanovení hraniční úrovně kritičnosti; 

 návrh systému pro posuzování a určování kritických prvků železniční 

infrastruktury. 

Omezení disertační práce: 

 z důvodu značného rozsahu systému železniční dopravy je práce zaměřena pouze 

na hodnocení železniční infrastruktury; 

 z důvodu rozsahu řešené problematiky nejsou v disertační práci řešeny subjekty 

železniční dopravy a jimi poskytované služby; 

 práce se rovněž nezabývá posuzováním vlakových souprav; 

 daná problematika je primárně řešena z pohledu Správy železniční dopravní 

cesty, státní organizace, jakožto nejvýznamnějšího provozovatele drah na území 

České republiky; 

 problematika je řešena pouze na regionální úrovni, tj. na úrovni oblastních 

ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace; 

 zkoumání dané problematiky je realizováno z makroskopického pohledu, tzn.,  

že jsou zkoumány ucelené komponenty systému a to bez ohledu na jejich detailní 

strukturu. 
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2 Teoretické vymezení řešené problematiky 

Železniční infrastruktura je složitým, propojeným systémem, který se sestává 

z nejrůznějších liniových, plošných a bodových prvků. Narušení a výpadky železniční 

dopravy mohou mít za následek dopady na cestující i na přepravované zboží a mohou  

se odrážet také v ekonomických ztrátách provozovatele dráhy či drážní dopravy. 

Z národní úrovně je primárně řešena oblast kritické infrastruktury, viz zákon 

o krizovém řízení (Zákon 240, 2000), místní úroveň však definovanou kritickou 

infrastrukturu nemá. 

Kritickým prvkem pro místní dopravní infrastruktury mohou být i prvky, které nesplňují 

požadavky nařízení vlády (Nařízení vlády 432, 2010). Prvkem kritické infrastruktury 

sice nejsou, ale mohou být důležitým, strategickým či kritickým prvkem pro dopravní 

obslužnost menšího regionu a pro zajištění bezpečnosti, provozuschopnosti a plynulosti 

železniční dopravy v regionu. 

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty, jakožto nejvýznamnější 

provozovatel drah na území České republiky, si je vědoma těchto aspektů a proto 

mapuje, monitoruje, zabezpečuje a chrání místa, kde může docházet k narušení 

železniční dopravy a také prvky, které se primárně podílí na zajištění bezpečnosti 

železniční dopravy. Pro tento přístup však nemá Správa železniční dopravní cesty 

vytvořen ucelený systém, který by určoval kritické prvky železniční dopravy daného 

regionu z pohledu provozovatele, a který by obsahoval adekvátní kritéria pro hodnocení 

kritičnosti prvků železniční infrastruktury. 
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3 Analýza řešené problematiky 

Jedním ze základních kroků pro zajištění funkce daného systému je jeho ochrana před 

nežádoucími jevy a událostmi, které by mohly způsobit negativní dopady na systém 

a jeho uživatele. Běžně však nelze chránit všechny prvky systému, a proto je často volena 

cesta ochrany pouze tzv. kritických prvků (Šenovský et al., 2007). Identifikace kritických 

prvků je podle Wanga (2016) prvním krokem pro úspěch v oblasti investic, řízení 

a ochrany infrastruktur. Identifikace kritických prvků dané sítě může jejím správcům 

pomoci při zvyšování odolnosti formou preventivních činností, např. zvyšováním 

redundance systému (Bababeik et al., 2017). V rámci výsledků analýzy přístupů 

k určování kritických prvků lze nalézt mnoho pojetí této problematiky. 

Taktéž v systému železniční dopravy lze spatřovat snahu o nalezení prvků, které  

by mohly být pro daný systém kritické a pro které je potřeba zajistit ochranu s ohledem 

na zachování funkce systému. Příkladem mohou být tzv. rozhodující zařízení 

k provozování činností státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Zvyšování 

jejich odolnosti a zabezpečení jejich funkčnosti je jedním ze způsobů řešení krizových 

situací a typové krizové situace „Narušení dopravní soustavy velkého rozsahu“ 

(Směrnice SŽDC 59, 2012). Příkladem taktéž mohou být prvky, jichž se dotýkají 

požadavky na zajištění kontinuity činnosti organizace (Pittner, 2018), anebo také 

důležité části systému zajišťujícího bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy 

(Vyhláška 376, 2006).  

Výše uvedené důležité části (Vyhláška 376, 2006), prvky pro zajištění kontinuity 

činnosti (Pittner, 2018) a rozhodující zařízení (Směrnice SŽDC 59, 2012) lze podle 

informací z analýzy přístupů k určování kritických prvků společně označit jako „kritické 

prvky železniční dopravy“ (Komplexní strategie, 2009; Robinson et al., 1998). Sloučením 

těchto částí, prvků a zařízení do jedné skupiny kritických prvků a vytvořením 

jednotného přístupu k jejich určování by se výrazně ulehčila práce bezpečnostních 

pracovníků provozovatelů dráhy i drážní dopravy. Pro toto sloučení je možné využít 

informace získané z analýzy současných přístupů k určování kritických prvků. Taktéž  

je potřeba v rámci vytváření procesu určování vnímat potřeby jednotlivých oblastí 

železniční dopravy. 

Tento systém budou využívat primárně bezpečnostní zaměstnanci provozovatelů dráhy 

či drážní dopravy. Podle nejvýznamnějšího provozovatele drah na území České 

republiky by měl být navrhovaný systém komplexní, přehledný, snadno aplikovatelný 

a v případě potřeby do jisté míry modifikovatelný pro specifické potřeby uživatele 

(Pittner, 2018). 
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4 Systém určování kritických prvků v železniční dopravě 

Navrhovaný systém je vytvořen na základě podmínek a existujících dat 

nejvýznamnějšího provozovatele drah na území České republiky, tj. Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace. Prvky jsou hodnoceny tzv. přístupem „Bottom-Up“, 

tzn., že nejprve jsou hodnoceny liniové prvky (jednotlivé tratě) jako základní stavební 

část železnice, následně prvky bodové jako doplněk liniových prvků a nakonec prvky 

plošné jako speciální místa na železniční dráze. Tento přístup prezentuje obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Směr hodnocení prvků 

Hodnocení těchto prvků je realizováno z makroskopického hlediska, tzn., že tyto prvky 

byly pro potřeby hodnocení zjednodušeny na ucelené komponenty. Například 

vykytuje-li se ve stanici staniční zabezpečovací zařízení je bráno jako jeden prvek, byť  

je po praktické stránce složeno z více menších komponentů. Takto je přistupováno  

ke všem prvkům, které jsou identifikovány v kapitole 4.2, krok 2. 

4.1 Rámec systému určování kritických prvků v oblasti železniční dopravy 

Na základě provedené rešerše a informací získaných z analýzy přístupů k určování 

kritických prvků je možno nastínit východiska návrhu systému určování kritických 

prvků v železniční dopravě. Pro sestavení funkčního systému určování kritických prvků 

byl nejprve nadefinován rámec určování kritických prvků v oblasti železniční dopravy, 

který v sobě integruje vstupy nezbytné pro správnou aplikaci procesu určování 

(viz obrázek 2). 
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Obrázek 2: Rámec systému určování kritických prvků v oblasti železniční dopravy 

Pro vytvoření funkčního systému určování kritických prvků železniční dopravy je nutné 

identifikovat všechny prvky, které se v železniční dopravě vyskytují. Zejména se bude 

jednat o prvky železniční infrastruktury, neboť ta je nosnou bází železniční dopravy. 

V rámci identifikace prvků je potřeba si uvědomit všechny jejich vazby a závislost. 

Taktéž je nutné identifikovat všechny subjekty železniční dopravy a pochopit 

charakteristiku jejich vztahu k tomuto druhu dopravy. Zejména se jedná o provozovatele 

dráhy, provozovatele drážní dopravy, objednatele přepravy, Ministerstvo dopravy České 

republiky apod. Všechny tyto subjekty mohou vstupovat do systému železniční dopravy 

s řadou speciálních požadavků. 

Základní částí systému železniční dopravy jsou také jednotlivé dopravní procesy, které 

tento systém utváří. Je potřeba si uvědomit všechny náležitosti dopravních procesů 

železniční dopravy a také vzít v úvahu i otázku jejich požadavků. 

Na železniční dopravu je mimo jiné stanovena skupina požadavků, kdy řada z nich  

je dána právní úpravou, např. pravidla pro provozování dráhy stanovují způsob  

a podmínky pro zabezpečení dráhy, obsluhu dráhy a organizování drážní dopravy 

(Vyhláška 173, 1995). Toto však není konečný výčet pravidel a požadavků, další lze 

nalézt např. v zákoně o dráhách (Zákon 266, 1994), v zákoně o krizovém řízení (Zákon 

240, 2000) apod. 

Významným vstupem do systému budou také požadavky vyplývající z českých 

technických norem (např. ČSN EN 50126, 2001). Některé požadavky vstupují  

do systému železniční dopravy také z pohledu provozovatele dráhy, tedy např. Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace a jejích interních směrnic (např. Směrnice 

SŽDC 103, 2013). 
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Oblast železniční dopravy a její bezpečnost také souvisí s řadou používaných metod 

a přístupů. Užívané metody mohou například napomáhat k hodnocení spolehlivosti, 

řešení poruchovosti, posouzení rizik či detekci chyb. V neposlední řadě tento rámec 

utvářejí také přístupy, které hrají významnou roli v systému železniční dopravy 

například pro předcházení, či řešení mimořádných událostí (např. podle Směrnice SŽDC 

103, 2013). 

Všechny výše zmíněné aspekty sehrávají významnou roli při zajišťování bezpečnosti  

v oblasti železniční dopravy. Na jejich základě lze tedy vytvořit proces určování 

kritických prvků v železniční dopravě. 

4.2 Proces určování kritických prvků 

Bází systému určování kritických prvků v železniční dopravě je proces určování 

kritických prvků železniční infrastruktury, neboť právě infrastruktura je stěžejní částí 

každého systému (Řehák et al., 2016a). Navrhovaný proces je primárně připraven 

pro aplikaci na celé území oblastního ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace nebo jeho část. Proces je vhodné využívat v cyklech, které tak budou hodnotit 

i provedené změny v jednotlivých částech prvků železniční infrastruktury. Struktura 

navrhovaného procesu je zobrazena na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Proces určování kritických prvků v železniční dopravě 

Proces určování kritických prvků v oblasti železniční dopravy je tvořen šesti základními 

samostatnými kroky: 

Krok 1: Vymezení zájmového území 

Proces určování kritických prvků železniční dopravy musí být zahájen vymezením 

sledované oblasti, tedy ohraničením zájmového území. Může se jednat o území jednoho 

regionu (např. dopravní systém jednoho regionu nebo kraje) nebo jeho části (např. 

dopravní spojení mezi dvěma městy). Pro potřeby této práce se bude primárně jednat 

o území ve správě státní organizace Správa železniční dopravní cesty. 
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Krok 2: Identifikace klíčových prvků 

Ve vymezeném území nebo jeho části je nutné identifikovat všechny klíčové prvky 

železniční infrastruktury, tj. prvky pro řízení dopravy (např. systémy řízení dopravy), 

prvky nezbytné k zajištění její bezpečnosti (např. zabezpečovací zařízení) a prvky 

obtížně nahraditelné (např. tunely, mosty). Tyto prvky jsou následně klasifikovány 

na liniové, bodové a plošné prvky (Řehák et al., 2016a), a to (Pittner, 2018): 

a. ve skupině liniových prvků jsou klíčovými prvky primárně jednotlivé tratě, 

traťové úseky, traťové oddíly, mezistaniční úseky; 

b. ve skupině bodových prvků se jedná zejména o: 

 železniční zabezpečovací zařízení včetně jejich návěstních systémů; 

 zastávky; 

 železniční přejezdy bez přejezdového zabezpečovacího zařízení; 

 stavby dráhy (tj. mosty, tunely, propustky); 

 centrální a regionální dispečerská pracoviště; 

 prvky výhybkových systémů, sdělovacích zařízení a elektrických zařízení; 

c. skupinu plošných prvků pak tvoří železniční přejezdy s přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením a železniční stanice se staničním zabezpečovacím 

zařízením. 

Krok 3: Analýza kritičnosti prvků 

Kritičnost lze pro potřeby tohoto procesu definovat jako relativní míru důležitosti  

a významu daného prvku, která vyjadřuje také zranitelnost daného prvku a možné 

negativní dopady jeho výpadku s ohledem na vazby v daném systému.  

Samotná analýza kritičnosti prvků infrastruktury železniční dopravy v daném území 

bude probíhat ve třech fázích: 

 fáze I: Analýza kritičnosti liniových prvků; 

 fáze II: Analýza kritičnosti bodových prvků; 

 fáze III: Analýza kritičnosti plošných prvků. 

Pro každou fázi jsou vytvořena kritéria hodnocení kritičnosti, jejichž konkrétnější 

vyjádření je uvedeno v kapitole 4.3. Hodnocením dané fáze musí projít každý klíčový 

prvek, který byl identifikovaný v rámci dané skupiny. Stanovení úrovně kritičnosti prvku 

bude v každé fázi prováděno na základě přístupu multikriteriální analýzy MCA  

k hodnocení užitku variant (Šenovský, 2015). 

Prvním krokem (3.1) samotné analýzy kritičnosti je kvantifikace kritérií pro danou 

fázi hodnocení dle získaných dat. Kritéria je nutné kvantifikovat v jejich přirozených 

hodnotách, ať už se jedná o číselné hodnoty, bodové stupnice nebo slovní hodnocení.  

Kritéria kvantifikovaná v přirozených hodnotách je potřeba převést na jednotnou 

hodnotící škálu (krok 3.2). V tomto kroku lze hodnoty převést do podoby procentuální 

sazby, která vyjadřuje, na kolik se hodnota daného kritéria blíží pomyslné nejvyšší 



Určování kritických prvků v železniční dopravě Simona Slivková 

 

VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství Strana 12 

možné kritičnosti (je-li maximální počet vlaků za den ve sledované oblasti 200, bude 

prvek s touto hodnotou hodnocen 100 %; prvek, který plní polovinu této hodnoty, tedy 

100, bude hodnocen 50 %). Tímto krokem lze vytvořit hodnoty tzv. prosté kritičnosti, 

které lze mezi sebou srovnávat. Při posouzení každého kritéria bude hodnocení prosté 

kritičnosti probíhat odlišně, a to na základě přirozených hodnot kritéria. 

Pro komplexní hodnocení kritičnosti prvku je potřeba zohlednit váhovou hodnotu 

jednotlivých kritérií, tzv. preference daných kritérií (krok 3.3), tzn. přiřadit každému 

kritériu jeho váhu, aby jejich součet byl roven 1. 

Dalším krokem je stanovení vážených kritičností prvků (krok 3.4). Váženou kritičnost 

prvku pro každé kritérium tvoří násobek prosté kritičnosti a váhy daného kritéria. 

S tímto krokem úzce souvisí závěrečný krok 3.5, tj. stanovení výsledných kritičností 

prvků. Součet vážených kritičností hodnocených prvků vytvoří výslednou kritičnost 

prvků. 

Kroky 3.1 až 3.5 se následně stejným způsobem opakují pro fázi II a pro fázi III. Zde 

dochází pouze ke změně jednotlivých kritérií a jejich váhových preferencí. Konkrétní 

kritéria hodnocení kritičnosti jsou definována v kapitole 4.3. 

Krok 4: Komparace s hraniční úrovní kritičnosti 

Čtvrtým krokem je komparace výsledných kritičností prvků se stanovenou hraniční 

úrovní kritičnosti. Jasně stanovená hraniční úroveň je zásadním krokem pro určení 

kritických prvků, jak potvrzují např. Luiijf et al. (2003) nebo Fekete (2011).  

Hraniční úroveň kritičnosti pro určení kritických prvků byla vytvořena zvlášť  

pro každou fázi hodnocení kritičnosti. V rámci dané fáze byla tato úroveň stanovena 

vždy na základě konzultace s provozovatelem dráhy (Pittner, 2018). Tyto hodnoty jsou 

uvedeny v příslušných podkapitolách kapitoly 4.3. Jejich tvorba probíhala na základě 

hodnocení úrovně přijatelnosti každého kritéria, které následně prošly dalším 

hodnocením stejně jako hodnocené prvky. Tímto vznikla výsledná kritičnost 

pro stanovení hraniční úrovně kritičnosti dané fáze. 

Krok 5: Určení kritických prvků 

Prvky, které překročí stanovenou hraniční úroveň kritičnosti dané fáze, budou určeny 

jako kritické prvky daného území nebo jeho části. Další možností využití výsledných 

kritičností prvků je rozdělení hodnot výsledných kritičností do několika úrovní, např. 

podle vzoru Strategic Framework (2010) nebo Nešporová et al. (2016). Lze však také 

seřadit všechny prvky podle hodnoty výsledné kritičnosti a vybrat ze seznamu horní 

procento, jehož výši je však nutné stanovit předem, např. podle ekonomického hlediska 

(Striegler et al., 2012). 

Hodnoty výsledných kritičností mohou také sloužit pro potřeby prioritizace prvků 

z pohledu nutnosti stanovení bezpečnostních opatření. Seřazení prvků podle hodnoty 
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jejich výsledné kritičnosti může sloužit například pro další rozhodovací potřeby 

bezpečnostních pracovníků. 

Krok 6: Ochrana kritických prvků 

Pro kritické prvky daného území budou následně stanovena opatření na ochranu 

takovýchto prvků. Při využití možnosti rozdělení prvků do úrovní kritičnosti může dojít 

k stanovení ochranných opatření i pro nižší úrovně. Předkládaná práce se však ochranou 

těchto prvků nezabývá, a to z důvodu omezeného rozsahu práce. 

Tímto krokem je proces u konce. Je však vhodné proces určování kritických prvků 

opakovat s cyklickými odstupy. Tímto opakováním by byly zhodnoceny všechny 

realizované preventivní i ochranná opatření prvků železniční infrastruktury. 

4.3 Kritéria posuzování kritičnosti prvků 

Třetím krokem procesu určování kritických prvků železniční dopravy je analýza 

kritičnosti. Jejím základem jsou kritéria pro jednotlivé fáze posouzení. Kritéria byla 

vytvořena v konzultaci s nejvýznamnějším provozovatelem drah na území České 

republiky (tj. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) a dle informací 

získaných z analýzy současných přístupů k určování kritických prvků.  

V rámci všech fází hodnocení projde každý prvek hodnocením veškerými kritérii. Takto 

bude získána hodnota výsledné kritičnosti každého prvku dané skupiny pro následné 

určení kritických prvků.  

4.3.1 Fáze I: Analýza liniových prvků 

Mezi klíčové liniové prvky se primárně řadí jednotlivé tratě, tedy vymezené části dráhy 

(Pittner, 2018). Ty lze pro lepší možnost posouzení kritičnosti rozdělit na traťové úseky, 

mezistaniční úseky a traťové oddíly (Dopravní a návěstní předpis, 2013). Toto rozdělení 

tedy identifikuje liniové prvky sledované oblasti, na které budou následně aplikována 

kritéria uvedená na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Kritéria fáze I analýzy kritičnosti prvků 

Následující text blíže specifikuje jednotlivá kritéria pro analýzu kritičnosti liniových 

prvků. Ke každému bližšímu představení kritéria je nastíněno možné hodnocení jeho 
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prosté kritičnosti. Přístup ke stanovení hodnot prosté kritičnosti byl konzultován  

s provozovatelem dráhy (Pittner, 2018). 

Kritérium L1: Význam dráhy 

Kritérium významu dráhy bylo pro toto posouzení vytvořeno např. podle vzoru 

Komínek et al. (2006), Fekete (2011) nebo Zhang et al. (2015). Význam dráhy primárně 

vychází z kategorie železničních drah (Zákon 266, 1994), do které se liniový prvek řadí. 

Hodnoty prosté kritičnosti v tomto kritériu vychází z tabulky 1. 

Tabulka 1: Hodnoty prostých kritičností pro kritérium L1 (Pittner, 2018) 

Kategorie 

dráhy 

Celostátní 

dráhy 

Regionální 

dráhy 
Vlečky 

Místní 

dráhy 

Zkušební 

dráhy 

Speciální 

dráhy 

Prostá 

kritičnost 
100 % 90 % 50 % 0 % 0 % 0 % 

Kritérium L2: Výkon dopravy 

Druhým kritériem pro posuzování kritičnosti liniového prvku je výkon dopravy 

na sledované dráze. Výkonnostní složkou daného prvku se při hodnocení kritičnosti 

prvku zabývají např. Komínek et al. (2006) nebo Leitner et al. (2017). Výkon je v rámci 

tohoto kritéria hodnocen počtem spojů nákladní i osobní dopravy na dané železniční 

cestě za jednotku času, tedy tzv. propustností za 24 hodin. 

Hodnoty prosté kritičnosti tohoto kritéria se odráží od výkonu nejvýkonnější dráhy 

daného oblastního ředitelství, která je hodnocena 100 %. V porovnání s výkonem 

nejvýkonnější dráhy pak lze stanovit prosté kritičnosti ostatních hodnocených drah jako 

poměrovou hodnotu jejich výkonu (např. poloviční výkonnost bude ohodnocena 50 %). 

Kritérium L3: Možnost objezdu 

Další kritérium je zaměřeno na možnost náhradního řešení výpadku sledovaného prvku, 

tedy na možnost objezdu sledované dráhy. Toto kritérium bývá v některých zdrojích 

označováno jako tzv. kritérium nahraditelnosti prvku (Nešporová et al., 2016; 

Procházková, 2012) nebo v metodě CARVER2 také jako kritérium redundance 

(Giannopoulos et al., 2012). 

Z pohledu provozovatele dráhy se v tomto kritériu primárně hodnotí možnost využití 

náhradní trasy. Hodnoty prostých kritičností tedy odpovídají těmto podmínkám (Pittner, 

2018): 

 sledovaná dráha má objízdnou trasu, která odpovídá parametrům objížděného 

úseku - prostá kritičnost = 0 %; 

 sledovaná dráha nemá objízdnou trasu (tzn., že dopravci musí v případě výpadku 

dráhy využít náhradní silniční dopravu) - prostá kritičnost = 100 %. 
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Kritérium L4: Rizika dráhy 

Významný krokem analýzy kritičnosti liniových prvků je také posouzení rizik dané 

dráhy a s ní souvisejícího vybavení, jak definují např. Vrijling et al. (2004), Fekete 

(2011), Theoharidou et al. (2009). Posouzení rizik dráhy primárně koresponduje  

s úseky, které sleduje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace jako úseky  

s častým výskytem některé z významných mimořádných událostí. 

Pro sledovanou dráhu je potřeba vyjádřit míry rizika pro každou z předem definovaných 

událostí. V rámci hodnocení sledovaného liniového prvku v tomto kritériu je potřeba 

určit index pro stanovení prosté kritičnosti H pro každou událost ze seznamu možných 

událostí. Hodnota prosté kritičnosti prvku je v tomto kritériu tvořena procentuálním 

vyjádřením součtu indexů H všech událostí ve vztahu k součtu maximálních bodových 

indexů H. 

4.3.2 Fáze II: Analýza bodových prvků 

Mezi klíčové bodové prvky železniční infrastruktury patří drážní zařízení, která jsou 

potřebná k bezpečnému provozování dráhy nebo drážní dopravy (viz kapitola 4.2).  

U této skupiny prvků se pro potřeby práce předpokládá, že jsou ve vztahu k liniovému 

prvku, na kterém plní svoji funkci. Z tohoto důvodů se do hodnocení bodového prvku 

promítne i hodnocení liniového prvku. Konkrétní kritéria hodnocení kritičnosti 

bodových prvků jsou prezentována na obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Kritéria fáze II analýzy kritičnosti prvků 

Následující text blíže specifikuje jednotlivá kritéria pro analýzu kritičnosti bodových 

prvků. Ke každému bližšímu představení kritéria je opět nastíněno možné hodnocení 

jeho prosté kritičnosti. Přístup ke stanovení hodnot prosté kritičnosti byl konzultován 

s provozovatelem dráhy (Pittner, 2018). 

Kritérium B1: Kritičnost liniového prvku 

Prvním kritériem pro hodnocení bodového prvku je kritérium kritičnosti liniového 

prvku. Toto kritérium odráží fakt, že s rostoucí kritičností liniového prvku dochází 

ke zvyšování úrovně kritičnosti prvku bodového. 
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V tomto kritériu se přenáší hodnota výsledné kritičnosti liniového prvku, na kterém 

sledovaný prvek plní svoji funkci, do hodnocení bodového prvku (hodnota výsledné 

kritičnosti liniového prvku odpovídá hodnotě prosté kritičnosti bodového prvku pro toto 

kritérium).  

Kritérium B2: Vliv a závislost prvku 

Železniční infrastruktura je složitým a komplexním systémem. Podle Egana (2007) 

rostoucí složitost daného systému může zvyšovat jeho kritičnost. Je tedy potřeba v rámci 

hodnocení kritičnosti bodových prvků zohlednit všechny vazby (tj. vlivy, závislosti 

a vzájemné závislosti), které se zde vyskytují (Řehák et al., 2016b). Vazby při svém 

hodnocení kritičnosti posuzují například Rinaldi et al. (2001), Fekete (2011), nebo také 

Procházková (2012). 

Toto kritérium zohledňuje všechny prvky, které jsou závislé na sledovaném bodovém 

prvku (tzv. dependentní prvky) a také všechny prvky, které naopak mohou ovlivňovat 

sledovaný prvek, tzv. influentní prvky (Brabcová et al., 2017). Počet dependentních 

prvků v tomto hodnocení může být roven nule, počet influentních prvků je však díky 

vztahu bodového prvku k prvku liniovému vždy na hodnotě minimálně jedna. Konkrétní 

hodnocení prosté kritičnosti daného prvku pak probíhá podle obrázku 6. 
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6 70 %  80 % 90 % 100 %  

5 60 % 70 %  80 % 90 %  

4 50 % 60 % 70 % 80 %  

3 40 % 50 % 60 % 70 %  

2 30 % 40 % 50 % 60 %  

1 20 % 30 % 40 % 50 %  

0 10 % 20 % 30 % 40 %  

 1 2 3 4  

  Počet influentních prvků 

Obrázek 6: Matice pro hodnocení prosté kritičnosti kritéria B2 

Kritérium B3: Nahraditelnost prvku  

V analýze kritičnosti bodových prvků následuje posouzení možnosti nahraditelnosti 

prvku, např. podle Egan (2007), Procházková (2012), Nešporová et al. (2016). Toto 

kritérium zohledňuje možnost náhrady sledovaného prvku prvkem jiným bez výrazné 

ztráty na funkci systému, nebo možnosti zajištění náhradního plnění funkce prvku.  

Hodnoty prostých kritičností jednotlivých druhů bodových prvků odpovídají možnosti 

nahradit sledovaný prvek jiným prvkem, nebo náhradním řešením plnění ztracené 

funkce prvku. Prvek, který nelze nijak nahradit, bude hodnocen prostou kritičností 

100 %. Naopak snadno nahraditelný prvek získá prostou kritičnost 0 %. 
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Kritérium B4: Rizika prvku 

V neposlední řadě projde každý bodový prvek při analýze kritičnosti posouzením rizik. 

Toto kritérium navazuje na kritérium analýzy kritičnosti liniových prvků L4 - Rizika 

dráhy. V rámci tohoto hodnocení byla identifikována nejvýznamnější rizika pro bodové 

prvky ve spolupráci s provozovatelem dráhy. V této identifikaci lze vynechat rizika, 

která už byla posouzena ve vztahu k liniové dráze, na které sledovaný prvek plní svoji 

funkci. 

Hodnocení prosté kritičnosti prvku je v tomto kritériu založeno na stejném přístupu 

jako u kritéria kritičnosti liniových prvků L4 - Rizika dráhy, jen s rozdílnými možnými 

událostmi. Prostou kritičnost 100 % získá ten prvek, který dosáhne maximálního součtu 

bodových indexů H. Další hodnoty prosté kritičnosti jsou tvořeny poměrovým 

vyjádřením k této hodnotě. 

4.3.3 Fáze III: Analýza plošných prvků 

Skupinu plošných prvků tvoří železniční přejezdy s přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením a železniční stanice se staničním zabezpečovacím zařízením (Pittner, 2018). 

Tyto stanice a přejezdy do skupiny plošných prvků zařadil primárně fakt, že jsou složeny 

z více liniových a bodových prvků. Jsou tedy jakýmsi speciálním místem na dráze. 

Konkrétní kritéria pro hodnocení jejich kritičnosti jsou prezentována na obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Kritéria fáze III analýzy kritičnosti prvků 

Následující text blíže specifikuje jednotlivá kritéria pro analýzu kritičnosti plošných 

prvků. Ke každému bližšímu představení kritéria je opět nastíněno možné hodnocení 

jeho prosté kritičnosti. Přístup ke stanovení hodnot prosté kritičnosti byl konzultován 

s provozovatelem dráhy (Pittner, 2018). 

Kritérium P1: Kritičnost liniových prvků 

Každý plošný prvek je tvořen vztahem k minimálně jednomu liniovému prvku (možno 

i více), jehož zvyšující se kritičnost může zvyšovat kritičnost plošného prvku. V případě, 

kdy je plošný prvek tvořen jedním liniovým prvkem, bude hodnota prosté kritičnosti 

tohoto kritéria odpovídat hodnotě výsledné kritičnosti daného liniového prvku. 
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V případě, že je plošný prvek tvořen více než jedním liniovým prvkem, bude hodnota 

prosté kritičnosti tohoto kritéria tvořena hodnotou výsledné kritičnosti liniového prvku, 

jenž má v plošném prvku nejvyšší výslednou kritičnost (hodnota výsledné kritičnosti 

nejkritičtějšího liniového prvku odpovídá hodnotě prosté kritičnosti plošného prvku 

pro toto kritérium). 

Kritérium P2: Kritičnost bodových prvků 

V rámci plošného prvku plní svou funkci minimálně dva bodové prvky. Například 

v případě přejezdu s přejezdovým zabezpečovacím zařízením je jedním prvkem samotné 

křížení dráhy s pozemní komunikací a druhým samotné zabezpečovací zařízení. 

Hodnota prosté kritičnosti tohoto kritéria je tvořena váženým průměrem hodnot 

výsledných kritičností všech bodových prvků, které v daném plošném prvku plní svou 

funkci. Váhy se v tomto kroku stanovují podle počtu dependentních prvků ve vztahu 

ke sledovanému prvku (viz kritérium B2). 

Kritérium P3: Složitost prvku 

Každý plošný prvek je složen z dalších liniových a bodových prvků. Rostoucí počet 

těchto prvků v rámci jednoho plošného prvku může zvyšovat kritičnost sledovaného 

prvku. Tento fakt je způsoben složitostí systému, kdy podle Egana (2007) rostoucí 

složitost daného systému může zvyšovat jeho kritičnost. 

Složitost plošného prvku v tomto hodnocení odpovídá hodnotám prosté kritičnosti, 

které byly konzultovány s provozovatelem dráhy (Pittner, 2018): 

 je-li prvek složen nejvýše z 5 bodových a liniových prvků = 20 %; 

 je-li prvek složen z 6 bodových a liniových prvků = 40 %; 

 je-li prvek složen ze 7 bodových a liniových prvků = 60 %; 

 je-li prvek složen z 8 bodových a liniových prvků = 80 %; 

 je-li prvek složen z 9 a více bodových a liniových prvků = 100 %. 

Kritérium P4: Možnost objezdu 

Toto kritérium navazuje na kritérium L3 - Možnost objezdu z analýzy liniových prvků 

(kapitola 4.3.1). V tomto případě je však hodnoceno strategické umístění plošného 

prvku v systému železniční dopravy daného regionu nebo kraje. Strategickým 

umístěním prvku se zabývají například Rinaldi et al. (2001) nebo Novotný et al. (2015). 

Toto hodnocení je primárně zaměřeno na výpadek celého plošného prvku. 

Z pohledu provozovatele dráhy se v tomto kritériu opět primárně hodnotí možnost 

objezdu plošného prvky v rámci jiné trasy. Hodnoty prostých kritičností tedy odpovídají 

podmínkám kritéria L3 - Možnost objezdu z analýzy liniových prvků. 
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Závěr 

Předkládaná práce přináší základní pohled do zkoumané problematiky a návrh 

komplexního systému určování kritických prvků v oblasti železniční dopravy. Z výsledků 

analytické části práce je patrné, že stávající přístupy k určování kritických prvků jsou 

funkční a jejich aplikovatelnost je bezproblémová, avšak zohledňují vždy pouze určitá 

hlediska, kterými jsou nejčastěji dopady, závislost, význam, riziko či zranitelnost daného 

prvku. Z tohoto důvodu byl stanoven cíl práce, kterým je vytvoření komplexního 

systému určování kritických prvků v oblasti železniční dopravy. 

Stěžejní částí práce je tedy samotný návrh systému určování kritických prvků železniční 

dopravy. Tento systém je primárně definován pro podmínky používání Správou 

železniční dopravní cesty, státní organizace, avšak po modifikaci je možno jej využít také 

pro potřeby dalších subjektů, např. provozovatelů drážní dopravy. 

Nosnou bází systému je proces určování kritických prvků, který zohledňuje a respektuje 

všechny požadavky na železniční dopravní systém. Proces je sestaven ze šesti 

samostatných kroků, kdy třetím krokem je analýza kritičnosti liniových, bodových 

i plošných prvků. Kritéria pro toto posouzení byla vytvořena tak, aby vycházela 

z dostupných dat provozovatele. Každému prvku, který projde tímto hodnocením, 

je podle váhových preferencí jednotlivých kritérií přiřazena výsledná míra kritičnosti. 

Výsledkem celého procesu je určení kritických prvků železniční dopravy daného území 

nebo jeho části, pro které by následně měla být stanovena opatření na zajištění 

připravenosti či zvýšení odolnosti prvku. Za kritické jsou určeny ty prvky, jejichž 

výsledná úroveň kritičnosti překročí stanovenou hraniční úroveň. Určení kritických 

prvků výrazně podpoří činnosti provozovatele dráhy pro zachování kontinuity činnosti 

organizace, pro potřeby preventivních opatření a pro potřeby zvyšování odolnosti 

železniční infrastruktury. V závěru disertační práce je navržený přístup verifikován 

formou případové studie na trati Břeclav-Podivín. 

Závěrem lze prezentovat přínosy předkládané práce. Teoretický přínos lze spatřovat 

zejména v nadefinování postupu pro posuzování kritických prvků v systémech. 

Výraznou částí tohoto postupu jsou také jednotlivá kritéria pro hodnocení kritičnosti 

prvků. Přínos pro praxi spočívá v nadefinování systému určování kritických prvků 

v oblasti železniční dopravy. Tento systém je primárně určen pro potřeby 

nejvýznamnějšího provozovatele dráhy na území České republiky (tj. Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace) a pro jeho bezpečnostní pracovníky jednotlivých 

oblastních ředitelství. V navrhovaném systému se primárně odráží požadavky 

a možnosti tohoto provozovatele. Přínos disertační práce pro vědní obor lze spatřovat 

v rozšíření rámce současného přístupu k hodnocení kritických prvků dopravních 

systémů v České republice. 
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